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اخلميس7 أاير 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.

1.     األماكن الدينية.

2.     املنشآت الطبية.
3.     املدارس.

4.     سيارات اإلسعاف.
5.     األسواق.

6.     املنشآت اخلدمية.
7.     املرافق احليوية.

8.     األفران.
9.     مراكز الدفاع املدين.

10.   سيارات اإلطفاء.
11.   املرافق العامة.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 94 مركزاً حيوايً استهدفوا يف نيسان 2015

   أواًل: امللخص التنفيذي
خالل شهر نيسان سجلنا ما اليقل عن 94 حادثة استهداف ملنشآت حيوية، توزعت 

حسب اجلهة املستهدفة علی النحو التايل:
القوات احلكومية: 82

اجلماعات املتشددة:
-      تنظيم داعش:   3 

فصائل املعارضة املسلحة: 9
 

أبرز املنشآت اليت مت استهدافها خالل شهر نيسان هي:
23 من األماكن الدينية، 19 من املنشآت الطبية، 15 مدرسة، 15 سيارة إسعاف، 
10 أسواق، 4 منشآت خدمية، 3 مرافق حيوية، 2 من األفران، 1 مركز دفاع مدين، 

1 سيارة إطفاء، 1 من املرافق العامة.
 

إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع على تطبيق القرار 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 
الضغط على  يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من  أقل من أن  الربميلية«، فال  القنابل 
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.
مقرات  وجود  عدم  على  حتقيقاهتا  من خالل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تؤكد 
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.
 

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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    اثنياً: تفاصيل احلوادث:
ألف: القوات احلكومية:

األماكن الدينية:
1 - يوم اجلمعة 3/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مسجد الشيخ برغل مبدينة إدلب، ما أدى إىل  

تدمريه بشكل شبه كامل.
 

2 - يوم األحد 5/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية قذائف دابابت وفوزديكا عدة، سقطت قرب مسجد علي بن 
أيب طالب يف مدينة الكسوة مبحافظة ريف دمشق؛ ما تسبب إبحلاق أضرار كبرية ابملسجد.

 
احلكومية  القوات  قصفت   2015 نيسان/   /5 األحد  يوم   -  3
الكسوة  مدينة  يف  األنصار  مسجد  والفوزديكا  الدابابت  بقذائف 
وإغالق  كبرية  أبضرار  القصف  تسبب  دمشق،  ريف  مبحافظة 

املسجد.
 

احلكومية  القوات  قصفت   2015 نيسان/   /5 األحد  يوم   -  4
مدينة  يف  زيد  بن  أسامة  مسجد  والفوزديكا  الدابابت  بقذائف 
الكسوة مبحافظة ريف دمشق، تسببت األضرار املادية النامجة عن 

القصف إبغالق املسجد مدة يوم.
 

5 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015 قصفت مدفعية القوات احلكومية بقذائف هاون مئذنة مسجد احلارة اجلنوبية يف بلدة 
مضااي مبحافظة ريف دمشق، أحلق القصف أضراراً مادية ابملئذنة.

 
6 - يوم السبت 10/نيسان/2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني ابلقرب من مسجد العلو يف حي املرور مبدينة 

الرقة، ما أدى إىل أضرار مادية يف املسجد وهتدم جزء من سوره.

7 - يوم األحد 12/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مسجداً يف مدينة بنش إبدلب، ما تسبب 
بدمار جزء من سقف املسجد، وأحلق به أضراراً مادية.

 
8 - يوم اإلثنني 13/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد سكر يف حي بستان القصر 

مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 سيدات، إضافة إىل دمار جزئي يف املسجد.

 
احلريب  الطريان  قصف   2015 نيسان/   /17 اجلمعة  يوم   -  9
احلكومي مسجداً يف بلدة كورين إبدلب بصاروخ، ما أدى إىل تضرر 

بناء املسجد.

مسجد األنصار يف مدينة الكسوة

ادلب- كورين : آاثر الدمار نتيجة قصف مسجد بصاروخ من الطريان احلريب احلكومي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZlNjMllHTEU0V0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHBHbWNsSm9tWEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UHBaNHVJTGpqSVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NzRMRmh0NnNfMW8/view
https://www.youtube.com/watch?v=vt7stV7n2SA
https://www.youtube.com/watch?v=_KNl9GcuxJk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UVRiT2F6U0pmMEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0S2Zzd0ZUQ0I3c0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3YzNEhjVHE2UmM/view
https://www.youtube.com/watch?v=lnMOMlW9TtE&feature=youtu.be
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10 - يوم اجلمعة 17/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مسجد ايسني يف مدينة حريتان يف حلب بصاروخ، 
ما أدى إىل تضرره بشكل كبري.

11 - يوم اجلمعة 17/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مسجد املصلى يف حي الكالسة مبدينة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، وإصابة املسجد أبضرار بسيطة.

 
12 - يوم األحد 19/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد قرية محادة عمر يف حمافظة 

محاة، ما تسبب بتضرره بشكل جزئي.
 

13 - يوم الثالاثء 21/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املسجد الصغري يف قرية قميناس 
إبدلب، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل.

 
14 - يوم اجلمعة 24/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد يف قرية عني الروز إبدلب، 

ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص، وإصابة مبىن املسجد أبضرار جزئية.

15 - يوم اجلمعة 24/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية صاروخ أرض- أرض على مدينة دير حافر مبحافظة حلب، 
تسبب الصاروخ الذي سقط قرب مسجد الرمحن أبضرار مادية يف منشأة املسجد.

 
16 - يوم الثالاثء 28/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد خالد بن الوليد يف حي 

الصاخور مبدينة حلب، تسبب القصف أبضرار مادية يف املسجد وإغالقه.

17 - يوم األربعاء 29/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مسجد يف مدينة بنش إبدلب، أسفر 
القصف عن مقتل 15 مدنياً؛ بينهم طفالن وسيداتن، ابإلضافة ألضرار مادية مببىن املسجد.

 
18 - يوم األربعاء 29/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي لليوم الثاين على التوايل قنبلة برميلية قرب مسجد 

خالد بن الوليد يف حي الصاخور مبدينة حلب، نشري إىل أن املسجد مغلق نتيجة تعرضه للقصف يف وقت سابق.
 

19 - يوم األربعاء 29/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مسجد القبية يف مدينة دير حافر 
مبحافظة حلب، ما أدى إىل إصابة مبىن املسجد أبضرار مادية.

 
املنشآت الطبية:

1 - يوم اجلمعة 13/ آذار/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املركز الصحي حبي الصاخور يف مدينة 
حلب، مل نتمكن من توثيق احلادثة حىت يوم اجلمعة 10/ نيسان/ 2015 بسبب الصعوبة يف الوصول إىل انجني وشهود يف 

ذلك احلي، وقد حتققنا من إصابة أشخاص عدة من الكادر الطيب جبراح، إضافة إىل تضرر جزء كبري من املبىن.
 

2 - يوم األربعاء 1/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية بقذائف هاون مشفى فلسطني يف خميم الريموك بدمشق، ما 
أدى إىل إصابة عدد من كوادر اهلالل األمحر الفلسطيين، إضافة إىل أضرار كبرية يف منشأة املشفى.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S2Zzd0ZUQ0I3c0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UzlOczRzNkc2S1E/view
https://www.youtube.com/watch?v=eTn1H5tH_BQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFU2NjdVcWJVMG8/view
https://www.youtube.com/watch?v=AsLM_ZTURhg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QmhBMVdwQjFRTFE/view
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3 - يوم السبت 4/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مبىن اهلالل األمحر السوري يف مدينة 
الرسنت حبمص، ما أدى إلصابته أبضرار متوسطة.

4 - يوم األحد 5/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية بقذائف اهلاون النقطة الطبية يف مدينة الكسوة مبحافظة ريف 
دمشق، أصابت إحدى القذائف النقطة الطبية بشكل مباشر بينما سقطت قذيفتان قرهبا، ما تسبب بدمار شبه كامل يف 

النقطة وخروجها عن اخلدمة.
 

املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /9 اخلميس  يوم   -  5
األمحر  للهالل  التابع  فلسطني  مشفى  على  برميلية  قنبلة  احلكومي 
الفلسطيين يف خميم الريموك بدمشق، ما أدى إىل دمار شبه كامل يف 
الطابق األخري من املشفى ابإلضافة ألضرار كبرية يف بقية املنشأة، مل 

نسجل وقوع إصاابت بشرية.
 

6 - يوم األحد 12/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة 
برميلية على مركز اإلسعاف يف مدينة كفر زيتا حبماة، ما أدى إىل 

دمار املبىن بشكل كامل وخروجه عن اخلدمة.
 

املروحي  الطريان  2015 ألقى  نيسان/   /13 اإلثنني  يوم   -  7
إدلب،  أورينت يف  إسعاف  متفجرة قرب منظومة  احلكومي حاوية 
ما أدى إىل إصابة عدد من الكوادر الطبية جبراح، وأضرار جزئية يف 

مبىن املنظومة. 

8 - يوم األربعاء 15/نيسان/2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني على مشفى الشدادي العام يف بلدة الشدادي 
مبحافظة احلسكة، ما أدى لدمار أربعة غرف يف املبىن الشمايل وحتطم كافة املعدات واألجهزة اليت كانت فيها، إضافة إىل دمار 

جزء من جدار السور اخلارجي للمشفى.
 

9 - يوم اجلمعة 17/ نيسان/ 2015  قصف الطريان احلريب احلكومي فندق الكارلتون الذي اختذه اهلالل األمحر السوري 
مركزاً له يف مدينة إدلب بصاروخ، ما أدى إىل تضرر بناء املركز إضافة إىل احرتاق سيارات عدة اتبعة له.

10 - يوم السبت 18/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية صاروخ أرض- أرض سقط قرب املركز الطيب يف حي 
الكالسة مبدينة حلب، ما أحلق أضراراً مادية ابملركز.

 

مشفى فلسطني التابع للهالل األمحر الفلسطيين يف خميم الريموك بدمشق

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=GxQqvUgeTuA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVRNcTNMNDY5RGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SDBDWTlrOTJQSlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3Qybnd5Q2VHR3c/view
https://www.youtube.com/watch?v=HUUtPJRlEcA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZkRMenVFRlZoM28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2VuMkJpalA0RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1hqODdsVWVZSUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2VuMkJpalA0RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SlFRMlhSM2dOVUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VFA3SzdNT1FyUlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WEREMHlIMVQ0MVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXZpRjZ5U2VfU0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c3FtMTVaV2w2ak0/view
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املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /18 السبت  يوم   -  11
سراقب  مدينة  يف  اإلحسان  مشفى  على  برميلية  قنبلة  احلكومي 

إبدلب، ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن املشفى.
 

املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /19 األحد  يوم   -  12
حي  يف  إدريس،  احلليم  عبد  مشفى  قرب  برميلية  قنبلة  احلكومي 
احليدرية مبدينة حلب، ما أحلق أضراراً كبرية مبنشأة املشفى، وهو من 

املشايف املتوقفة عن العمل بسبب قصف سابق.
 

الوطين مبدينة حافر يف حمافظة حلب  املشفى  احلريب احلكومي  الطريان  2015 قصف  نيسان/   /22 األربعاء  يوم   - 13
ابلصواريخ، ما أدى إىل مقتل 21 شخصاً، إضافة إىل تضرر منشأة املشفى بشكل كبري.

 
14 - يوم األحد 26/ نيسان/ 2015 قامت القوات احلكومية بقصف قذيفيت هاون سقطتا قرب مشفى مدينة جريود 
مبحافظة ريف دمشق، وعقب جتمع األهايل إلسعاف اجلرحى سقطت قذيفة هاون اثلثة، تسبب القصف مبقتل 11 شخصاً، 

وإصابة 20 آخرين جبراح، ابإلضافة إىل أضرار بسيطة يف املشفى.
 

املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /28 الثالاثء  يوم   -  15
األمحر  اهلالل  ومستوصف  مشفى  على  برميلية  قنبلة  احلكومي 
بدمار  القصف  تسبب  حلب،  مبدينة  الصاخور  حي  يف  السوري 
جزئي ابملبىن وأبضرار مادية كبرية يف قسمي األشعة وغسيل الكلى؛ 

ما أدى خلروجه عن اخلدمة.

16 - يوم الثالاثء 28/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مشفى األطفال والوالدة »مستشفى قحطان« حبي 
الشيخ ايسني يف مدينة دير الزور -بعد سيطرة داعش على مدينة دير الزور قام بتغري اسم املشفى إىل مشفى عائشة- بثالثة 
صواريخ، ما أدى إىل دمار شبه كامل يف غرف احلواضن والعمليات وأغلب األجهزة واملعدات املوجودة يف املشفى بشكل شبه 

كامل.
 

17 - يوم األربعاء 29/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي لليوم الثاين على التوايل قنبلة برميلية على مشفى 
ومستوصف اهلالل األمحر السوري يف حي الصاخور مبدينة حلب، اخلارج عن اخلدمة نتيجة القصف يف اليوم السابق.

 
املدارس:

1 - يوم األحد 5/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي املدرسة احملدثة يف مدينة كفر ختارمي مبحافظة إدلب 
بصاروخ، ما تسبب حبدوث أضرار مبنشأة املدرسة.

 
2 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة املعتصم يف حي الفردوس مبدينة 

حلب. ما تسبب أبضرار مادية يف مبىن املدرسة. 

مشفى اإلحسان - سراقب  - ادلب

مستوصف اهلالل األمحر- الصاخور

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=0ZEb5tQngKU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZE5laWRhV19xVVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WnBveUhpV3VOZ1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDJCMHhHTl9ObWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cms4d1g2LXhJSGc/view
https://www.youtube.com/watch?v=3t3BNVpJMcQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFRLQWRtVUplTU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OFphM3Z6N1VsMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFRLQWRtVUplTU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUo2VnhOUFJydmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZnhTSEh5ZEtPS3M/view
https://www.youtube.com/watch?v=de4agjF4O-c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnFVYXNPZ21mMHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDZlSEM0VE9Pd0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1QwelFNTTlwM0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aERscUVKRkRWME0/view
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3 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مدارس احلكمة اإلسالمية يف مدينة دوما مبحافظة ريف 
دمشق بصاروخ،تسبب القصف مبقتل 4 أشخاص، بينهم طفل وسيدة، ابإلضافة إىل أضرار مادية كبرية يف املنشأة.

 
4 - يوم السبت 11/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة ابتدائية يف بلدة عز الدين 

مبحافظة محص، ما تسبب بدمار جزئي يف منشأهتا.
 

5 - يوم األحد 12/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية أسطواانت متفجرة عدة على مدرسة الشهيد أمحد العيسى 
يف حي الوعر حبمص، ما أدى إىل وقوع أضرار ببناء املدرسة.

 
الطريان  قصف   2015 نيسان/   /12 األحد  يوم   -  6
احلريب احلكومي بصاروخ حراري مدرسة سعد األنصاري يف 
حي األنصاري حبلب، ما تسبب مبقتل 11 شخصاً، بينهم 
4 سيدات، ابإلضافة إىل هتدم جزء من سور املدرسة وأضرار 

مادية ببعض قاعات املدرسة.
 

7 - يوم اإلثنني 13/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي 
احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة عبد الرمحن الغافقي يف 
بعض  بدمار  تسبب  ما  حلب؛  مبدينة  الدين  حي صالح 

قاعات الطالب وجزء من سور املدرسة.
 

-8 يوم األحد 19/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي 
مبحافظة  بلدة كورين  مدرسة  على  برميلية  قنبلة  احلكومي 
إدلب؛ ما تسبب بدمار جزء من مبىن املدرسة بشكل شبه 

كامل.
 

9 - يوم اإلثنني 20/ نيسان/ 2015 استهدف الطريان 
احلريب احلكومي برشاشاته مدرسة يف قرية املالجة مبحافظة 

إدلب، ما أدى إىل إصابة أطفال عدة جبراح.
 

10 - يوم الثالاثء 21/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة شراين احلياة يف مدينة معرة 
النعمان إبدلب؛ ما تسبب بتضررها بشكل كبري، وخروجها عن اخلدمة.

 
العصافري يف حمافظة ريف  الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مدرسة دير  11 - يوم اجلمعة 24/ نيسان/ 2015 قصف 
دمشق؛ ما تسبب بدمار شبه كامل يف قاعتني للطالب وإصابة مبىن املدرسة أبضرار مادية، مل نسجل وقوع أية إصابة بشرية 

بسبب خلو املدرسة من الطالب.

مدرسة سعد لنصاري - حلب - مشهد 

مدرسة عبد الرمحن الغافقي -حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q3RLSEhwaHh0Nms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0Yyb1J0QW05Nlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUFoOTNTbEpUUzQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=ZjwV2axkLYI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2pEMHhPY0g2Ykk/view
https://www.youtube.com/watch?v=ZjwV2axkLYI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bkV2aGdfZmlvREk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWdXeFBNcG03Y3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QjBPRWVPTV9wWms/view
https://www.youtube.com/watch?v=1rUXxv85Py8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0RzSW9pNE5MdFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TnMydXFhLUhCSUU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MXQ2RmtLNWFobjA/view
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12 - يوم األحد 26/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية بقذائف هاون مدرسة الشهيد فواز كنعان يف مدينة جريود 
بريف دمشق، تسبب القصف مبقتل 11 شخصاً، وإصابة 20 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار جزء من سقف املدرسة وإصابة 

املبىن أبضرار مادية.
 

13 - يوم األحد 26/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مدرسة ببلدة دركوش يف إدلب بصواريخ عدة، ما 
تسبب مبقتل 55 شخصاً، ابإلضافة ألضرار جزئية مببىن املدرسة.

 
األسواق:

1 - يوم األربعاء 1/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب 
محص،  مبحافظة  توينان  قرية  يف  لألغنام  سوقاً  احلكومي 

ماأدى ملقتل 3 أشخاص، ونفوق عدد من األغنام.
 

2 - يوم السبت 11/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي 
احلكومي قنبلة برميلية على سوق اخلضار يف حي املعادي 
أطفال   6 بينهم  26 شخصاً،  مقتل  إىل  أدى  ما  حبلب، 

وسيداتن، إضافة إىل دمار العديد من احملالت التجارية.
 

الطريان  قصف   2015 نيسان/   /14 الثالاثء  يوم   -  3
احلريب احلكومي صاروخاً على سوق مبدينة إدلب، ما أدى 
إىل مقتل 11 شخصاً، إضافة إىل دمار عدد من احملالت 

التجارية.

الطريان  قصف   2015 نيسان/   /17 اجلمعة  يوم   -  4
سراقب  مدينة  يف  سوق  على  صاروخاً  احلكومي  احلريب 

إبدلب، ما أدى إىل وقوع أضرار كبرية ابحملالت التجارية.
 

5 - يوم األحد 19/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية بقذائف الفوزديكا سوقاً شعبياً يف مدينة دوما مبحافظة ريف 
دمشق، ما أدى إىل إصابة أشخاص عدة جبراح، إضافة إىل دمار جزئي بعدد من احملالت التجارية.

6 - يوم السبت 25/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني الشارع العام يف سوق الشدادي مبحافظة 
احلسكة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة قرابة 23 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف 13 حماًل 

جتارايً واحرتاق 6 سيارات.
 

7 - يوم األحد 26/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي سوقاً يف بلدة دركوش إبدلب ابلصواريخ، ما تسبب 
مبقتل 55 شخصاً، ابإلضافة ألضرار مادية ابحملالت التجارية.

 

سوق اهلال - املعادي - حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0JhWjZ4czJSVnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3RsUm42WHFFMVU/view
https://www.youtube.com/watch?v=J83NVt0p4dQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZhT1D-WLhxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dp1Pm_0_yOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dp1Pm_0_yOs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHRFdmdIek1NMjQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=irllYBQkqrU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2s3MTVKQjFrN00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WTJkcmVRSlg3anM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXA0anlRbkp1Zk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b0wwZGFyclBjNjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b0wwZGFyclBjNjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S3pSRDByOXc0ZzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cHFKQzFMaEJ6YzQ/view
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8 - يوم األربعاء 29/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ سوق اهلال يف مدينة الباب يف حمافظة حلب، 
أسفر القصف عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة قرابة 30 آخرين جبراح، ابإلضافة لدمار عدد من احملالت التجارية، واحرتاق 

عدد من السيارات.
 

9 - يوم األربعاء 29/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ السوق الشعيب يف مدينة دير حافر مبحافظة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص، بينهم سيدة، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

 
سيارات اإلسعاف:

1 - يوم األحد 4/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية 
على سيارة إسعاف يف مدينة سراقب إبدلب، ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية.

للقوات  التابع  الشهداء  دوار  حاجز  أطلق   2015 نيسان/   /5 األحد  يوم   2-
احلكومية الرصاص على سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر السوري يف مدينة الكسوة 
بريف دمشق، ما أدى إىل إصابة اثنني من كوادرها، إضافة إىل أضرار مادية ابلسيارة.

 
3 - يوم اخلميس 9/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية 
على مشفى فلسطني التابع للهالل األمحر الفلسطيين يف خميم الريموك بدمشق، ما 

تسبب إبصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية كبرية.
 

الطريان  2015 قصف  نيسان/   /11 السبت  يوم   -  4
احلريب احلكومي بصاروخ سيارة إسعاف يف حي ابب احلديد 
الطيب  الكادر  من  أشخاص   3 مقتل  إىل  أدى  ما  حبلب، 

املرافق للسيارة، إضافة إىل إصابتها أبضرار كبرية. 

الطريان  2015 ألقى  اإلثنني 13/ نيسان/  - يوم   5
منظومة  متفجرة قرب  احلكومي حاوية  املروحي 
4 سيارات  أدى إىل إصابة  ما  إدلب،  إسعاف أورينت يف 

إسعاف اتبعة للمنظومة أبضرار متفاوتة.
 

 
الطريان  2015 قصف  نيسان/   /17 اجلمعة  يوم   -  6
احلريب احلكومي مركز اهلالل األمحر السوري يف مدينة إدلب 
اتبعة  إسعاف  سيارات  ثالث  الحرتاق  أدى  ما  بصاروخ، 

للمركز بشكل كامل وخروجها عن اخلدمة.
 

سيارة اسعاف - منظومة االسعاف- ادلب

سيارة اسعاف - ادلب

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=QU8FZEen2BA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVROTklwUWdMUlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRVhPMTVLdTExbFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUZLRmhQLTVXaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VVZxeElWVGZ6SlE/view
https://www.youtube.com/watch?v=Xpr7Ulr4QWE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDctbVQ0NWQtLWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=Xpr7Ulr4QWE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aDVYUF80bzVyZkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjFSUEI2eFBQUnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OHFJTW1FdGFONTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QVliZTZqdFROM2M/view
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ملشفى  اتبعة  سيارات  ثالث  على  برميلية  قنبلة  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /28 الثالاثء  يوم   -  7
ومستوصف اهلالل األمحر السوري يف حي الصاخور مبدينة حلب، تسبب القصف أبضرار مادية كبرية للسيارات.

املنشآت اخلدمية:
1 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مبىن يتبع ملديرية الزراعة يف قرية الزعينية مبحافظة إدلب، 

ما أدى إىل مقتل طفل، وإصابة املبىن أبضرار جزئية.
 

2 - يوم الثالاثء 7/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مؤسسة الكهرابء يف خميم الريموك 
بدمشق؛ ما تسبب إبصابة املبىن أبضرار متوسطة.

 
3 - يوم اجلمعة 17/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مبىن القصر العديل  مبعرة النعمان 

يف إدلب، ما أدى إىل أضرار كبرية يف جزء من املبىن.

املرافق احليوية:
احلريب  الطريان  قصف   2015 نيسان/   /19 األحد  يوم   -  1
احلكومي حمطة »تصفية مياه الشرب« مبدينة الشدادي يف حمافظة 
احلسكة بصاروخني، ما أدى إىل تدمري املولدة اخلاصة ابحملطة بشكل 

شبه كامل وخروج احملطة عن اخلدمة.
 

املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /25 السبت  يوم   -  2
احلكومي قنبلة برميلية على خط ضخ املياه الرئيس يف حي الشعار 
مبدينة حلب، ما أدى إىل دمار اخلط وإيقاف تشغيل حمطة املياه يف 

حي ابب النريب نتيجة تضرر خط الضخ.
 

األفران:
1 - يوم األحد 5/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي الفرن اآليل يف مدينة كفر ختارمي مبحافظة إدلب؛ ما 

تسبب حبدوث أضرار مادية مبنشأة الفرن.
 

2 - يوم السبت 18/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ فرانً يف مدينة إدلب؛ ما تسبب بدمار كبري 
يف الفرن.

 
سيارات إطفاء: 

1 - يوم األحد 26/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية 
سيارة إطفاء اتبعة للدفاع املدين إبدلب بصاروخ حراري موجه، ما 
أدى إىل مقتل أحد كوادر الدفاع املدين، إضافة إىل إصابة السيارة 

أبضرار كبرية وخروجها عن اخلدمة.

حمطة تصفية مياه الشرب - احلسكة

سيارة اطفاء- ادلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3liTmpVdi1UUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFNNa05STjN3Nm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm5OdURpdm9wV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm5OdURpdm9wV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SFhhaWlxaTloeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SFhhaWlxaTloeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R0loRzZwZFU2T0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmI2NjF4X211Tms/view
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 مراكز الدفاع املدين: 
1 - يوم اجلمعة 17/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني مركز الدفاع املدين يف مدينة الباب مبحافظة 

حلب، ما تسبب أبضرار مادية ابملبىن واحرتاق بعض اآلليات، مل نسجل وقوع ضحااي.
 
 

ابء: اجلماعات املتشددة:
تنظيم داعش:

 األماكن الدينية: 
1 - يوم الثالاثء 7/ نيسان/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري سيارة مفخخة ابلقرب من مسجد املصطفى يف مدينة مارع 

مبحافظة حلب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف قبة املسجد  وتضرر املبىن بشكل كبري.
  

املدارس:
1 - يوم الثالاثء 7/ نيسان/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري سيارة مفخخة ابلقرب من مدرسة قرية حوار كليس مبحافظة 

حلب؛ ما تسبب إبصابة املدرسة أبضرار جزئية.
 

املنشآت الطبية: 
يوم اجلمعة 3/ نيسان/ 2015 أعلنت إدارة مشفى التقوى اجلراحي يف خميم الريموك بدمشق تعليق عمل املشفى، وسحب 
كوادر اهليئة الطبية العامة يف جنوب العاصمة بسبب سيطرة تنظيم داعش على املشفى وإغالقها كافة الطرق املؤدية إليه، 
إضافة إىل سوء معاملة عناصر التنظيم للكادر الطيب واحتكارهم العالج الطيب لعناصرهم ومنعهم وصول ابقي اجلرحى من خميم 

الريموك إىل املشفى.
 

جيم: فصائل املعارضة املسلحة: 
األماكن الدينية:

1 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015 قصفت مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة قذيفة 
صاروخية سقطت ابلقرب من جامع اإلمام إمساعيل يف مدينة السلمية مبحافظة محاة، أسفر القصف عن مقتل 7 مدنيني، 

بينهم طفالن، وإصابة قرابة 18 آخرين جبراح، إضافة إىل أضرار بسيطة ابملسجد.

2 - يوم األربعاء 8/ نيسان/ 2015 سقطت قذائف هاون عدة على مطرانية األرمن الكاثوليك يف حي العزيزية مبدينة حلب، 
يبدو أن مصدر هذه القذائف هي مناطق خاضعة للمعارضة املسلحة، تسبب هذا القصف بدمار كبري يف سقف املطرانية 

وتضرر مبناها، مل نسجل حدوث أية إصابة بشرية.
 

3 - يوم اجلمعة 10/ نيسان/ 2015 سقطت أسطوانيت غاز يبدو أنه مصدرمها غالباً من منطقة ختضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، على مطرانية املوارنة يف حي التلل مبدينة حلب، ما أدى إىل حتطم سقف الكنيسة وإصابة املبىن أبضرار 

كبرية، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية.
 
 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SmUwc050NllsczQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VFFWUnJOYjA5U0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bEh3QjV1dUxaZVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cnRtNVN4VUxwbzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OGlZcUtCWl9fdGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEFDVzlVWWNwZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UmlwVlZsQ2JkODA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEFDVzlVWWNwZzQ/view
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املنشآت الطبية:
1 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015 قصفت مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة قذيفة 
صاروخية سقطت ابلقرب من املركز الصحي اإلشرايف يف مدينة السلمية مبحافظة محاة، أسفر القصف عن مقتل 7 مدنيني، 

بينهم طفالن، وإصابة قرابة 18 آخرين جبراح، إضافة إىل أضرار جزئية ابملركز.
 

األسواق:
1 - يوم اإلثنني 6/ نيسان/ 2015  قصفت مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة قذيفة 
صاروخية سقطت يف سوق جتاري داخل مدينة السلمية مبحافظة محاة، أسفر القصف عن مقتل 7 مدنيني، بينهم طفالن، 

وإصابة قرابة 18 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار عدد كبري من احملالت التجارية.
 

املرافق احليوية: 
1 - يوم اإلثنني 7/ نيسان/ 2015 سقط صاروخان حمليا الصنع على سيارة داخل كازية جرماان احلديثة يف مدينة جرماان 
بريف دمشق، غالباً مصدر الصاروخني هو مدفعية متمركزة يف منطقة ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسبب القصف 

إبصابة 5 مدنيني جبراح، وانفجار خزان الوقود ابإلضافة إىل أضرار كبرية يف حمطة الوقود وابلسيارات املوجودة داخلها.
 

املنشآت اخلدمية:
1 - يوم األربعاء 22/ نيسان/ 2015 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع، يبدو أن مصدرها غالباً مناطق خاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة على حميط مؤسسة النقل قرب جسر الرازي مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل مدنيني اثنني، وإصابة 

أشخاص عدة جبراح، إضافة إىل أضرار جزئية يف سور مبىن املؤسسة.
 

املدارس: 
1 - يوم اخلميس 23/ نيسان/ 2015 سقطت ثالث أسطواانت غاز، يبدو أن مصدرها غالباً من منطقة خاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة على مراكز إيواء النازحني )املدارس( يف مدينة أرحيا مبحافظة إدلب، ما أدى إىل أضرار مادية يف سور 

إحدى املدارس.
 

املرافق العامة:
1 - يوم اخلميس 30/ نيسان/ 2015 قصفت مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة قذائف 
صاروخية عدة على احلديقة العامة وسط مدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، وإصابة قرابة 35 آخرين جبراح، إضافة 

إىل أضرار جزئية يف احلديقة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFBRUGhxM2NSdXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDlDWUpoS3JTZGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nm16Znh6X2Q2amM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VFI0MEF5TzBteFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VFI0MEF5TzBteFk/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 والكنائس واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات 

جملس األمن الدويل.
كما قامت اجلماعات املتشددة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى، وأيضاً قوات التحالف الدويل ابستهداف بعض تلك 

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

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وابحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية اليت ال غىن للمدنيني عنها.. 1
جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن . 2

الدويل.
اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة . 3

يف ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.
جيب على الدول الداعمة للمعارضة املسلحة إيقاف دعمها للفصائل العدمية االلتزام ابلقانون الدويل اإلنساين.. 4

http://www.sn4hr.org

