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حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

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

4. املراكز احليوية الثقافية.
5. املربعات السكانية.

6. الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7. البىن التحتية.

8. خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

على الرغم من بيان وقف األعمال العدائية، االعتداء على 92 مركزاً حيوايً مدنياً يف أاير
51 منها على يد القوات احلكومية

أواًل: الملخص التنفيذي:
اخنفضت وترية القصف والطلعات اجلوية اليت يشنها الطريان احلريب )احلكومي والروسي(، 
وابلتوازي معها اخنفضت سوية قصف املراكز احليوية املدنية منذ بدء تطبيق بيان وقف 
األعمال العدائية، حىت انقضاء يوم واحد من إعالن اهليئة العليا للمفاوضات أتجيل 
مشاركتها يف مباحثات جنيف يف 19/ نيسان املاضي، حيث عاودت القوات احلكومية 
والقوات الروسية قصفها للمناطق اخلارجة عن سيطرة النظام السوري لتعود وترية االعتداء 

على املراكز احليوية املدنية إىل ماكانت عليه قبل بيان وقف األعمال العدائية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
العدائية  »بدون آلية حماسبة واضحة ملرتكيب خروقات وقف األعمال 
واليت مل نسمع لألسف الشديد عن فتح حتقيق واحد من بني مئات 
اخلروقات اليت وثقناها، فإن بيان وقف األعمال العدائية مهدد ابالهنيار، 

والبد من وجود جهة تتحمل مسؤولية تبعات ذلك بشكل رئيس«.

السورية  الشبكة  يف  سجلنا  اليومية  واملتابعة  التوثيق  عمليات  وعرب   ،2016 أاير  يف 
حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 92 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت 

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

األجنبية(: 51  
ابء: القوات الروسية: 20

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 9  

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 8
جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: 4

 

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.
اخلميس 9 حزيران 2016

http://www.sn4hr.org
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- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف أاير: 
25 من البىن التحتية، 8 من املراكز احليوية الرتبوية، 20 من املراكز احليوية الدينية، 26 من املراكز احليوية الطبية، 4 من املراكز 

احليوية الثقافية، 5 من املربعات السكانية، 3 من الشارات اإلنسانية اخلاصة، 1 من خميمات الالجئني.
ميكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط

تتوزع االعتداءات على هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

 
اجلهة الفاعلة

املراكز احليوية الدينية:

املساجد

الكنائس واألديرة

املراكز احليوية الرتبوية:

املدارس

املراكز احليوية الطبية:

املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية:

املناطق األثرية

املتاحف

املربعات السكانية:

األسواق

دور العجزة

الشارات اإلنسانية اخلاصة

منظمة اهلالل األمحر

البىن التحتية:

حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين

املقرات اخلدمية الرمسية

وسائط النقل

األفران

املنشأت الصناعية

خميمات الالجئني:

خميمات الالجئني

اجملموع:

القوات احلكومية

11

5

7

3

1

3

3

2

3

7

1

1

2

1

1

  51

القوات الروسية

7

1

4

4

1

2

1

20

تنظيم داعش

2

2

2

1

2

9

فصائل املعارضة املسلحة

3

2

1

1

1

8

جهات مل نتمكن من حتديدها

1

1

1

1

4

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

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.

إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، 
والقاضي بوضع حد »لالستخدام العشوائي عدمي التمييز لألسلحة يف املناطق املأهولة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي، 
مثل استخدام الرباميل املتفجرة«، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل 
رئيس إليقاف االعتداء على مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا 
التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية املدنية، 

ونشري إىل أن هذا هو احلد األدىن وذلك بسبب املعوقات العملية العديدة اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.

تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب عمليات توثيق الضحااي برصد وتسجيل حوادث االعتداء على املنشآت 
احليوية املدنية )أسواق، مدارس، مشايف، أماكن دينية، وغريها(، من قبل األطراف الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل 

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

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

األمن قيامهم بتلك اهلجمات.
 

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

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 

السبت 7/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد اإلميان يف حي الشيخ ايسني مبدينة دير الزور، اخلاضع 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املسجد وهتدم مئذنته وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 10/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد النيب شعيب يف مدينة بنش بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل هتدم قبة املسجد وبعض جدرانه وبوابته الرئيسة.

األربعاء 11/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد الفاروق )املسجد الكبري( يف مدينة السخنة شرقي 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى هتدم بوابة املسجد الرئيسة ودمار كبري يف بنائه وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNmt3RzNhR2Z6dEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSTdjSmkyVmRFaDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYzlKLWZVOHJ5OUk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUGRNUDctb2pYVWM
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احلريب  النظام  طريان  قصف   2016 أاير/   /20 اجلمعة 
حريتان  مبدينة  مالك  بن  الرباء  مسجد  قرب  عدة  صواريخ 
لسيطرة فصائل  اخلاضعة  الشمايل،  يف ريف حمافظة حلب 
بناء  إكساء  مواد  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

املسجد وواجهته أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 20/ أاير/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة على مسجد علي بن أيب طالب يف قرية برج 
قاعي بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف الواجهة األمامية لسور 

املسجد وإصابة حرمه أبضرار مادية كبرية.

اخلميس 26/ أاير/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية براميل متفجرة عدة على مسجد الرباء بن مالك يف منطقة اهلراميس 
مبدينة حريتان يف ريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املسجد، اجلدير 

ابلذكر أن هذا املسجد قد تعرض للقصف مرتني سابقَتني يف هذا الشهر وهو خارج عن اخلدمة جراء ذلك.

اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مسجد بين علو يف مدينة السخنة بريف حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تدمري الواجهة الشرقية للمسجد ودمار بوابته الرئيسة وخروجه عن اخلدمة.

بلدة  املطلب يف  بن عبد  احلربية صواريخ عدة يف حميط مسجد محزة  النظام  2016 قصفت طائرات  أاير/   /28 السبت 
حيان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية 

متوسطة.

األحد 29/ أاير/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على املنازل السكنية يف حميط مسجد جعفر بن 
أيب طالب يف حي احليدرية مبدينة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار 

مادية متوسطة ودمار جزئي يف سوره من اجلهة الشمالية.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية براميل متفجرة عدة قرب مسجد أبو بكر الصديق يف مدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب، اخلاضغة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية.

الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً على مدرسة القزيز القريبة من مسجد سعد بن معاذ يف 
مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املسجد أبضرار مادية 

بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTUZ2Y2t2cExWb1U
https://youtu.be/qQmUQOHFIaAhttps://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPei1GY01tSTBPMEk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTUg3WnpDOERXdms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc1QtSmNwQlYxWEE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUUhlT2p1SVBPcDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTUg3WnpDOERXdms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd2pZSTNoSXIwVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTWJjakFJT2lONHM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWRGQmJfQURpWm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjAxdl83VEJ0ZVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd2pZSTNoSXIwVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjAxdl83VEJ0ZVU
https://youtu.be/fTggNz1P-dwhttps://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUHdxZWZ2TzJEZEU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=388&token=4lBl25nx8Z2GvWi8bTaEb6xO9R5bp7Ek
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTUg3WnpDOERXdms/view
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- املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة أهلية يف حي طريق الباب مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب بدمار كبري يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة، يوم األحد 1/ أاير/ 2016 

متكنا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة.

اإلثنني 2/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة بلقيس الواقعة شرق مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

النظام  2016 قصف طريان  أاير/   /11 األربعاء 
ابن  حي  يف  قار  ذي  مدرسة  ابلصواريخ  احلريب 
خلدون مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، 

ما أدى إىل دمار جزئي يف سورها.

الثالاثء 17/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً على مدرسة معرتم االبتدائية يف بلدة معرتم بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف سورها.

الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب بصاروخ مدرسة القزيز يف شارع زكور يف احلي اجلنويب مبدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وخروجها عن 

اخلدمة.

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

األحد 8/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب مشفى بيويت امليداين يف بلدة كفرانها بريف حمافظة 
حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي يف 

سورها.

الثالاثء 10/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مستودع اجملمع الطيب اإلسالمي يف مدينة بنش مبحافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املستودع وحمتوايته أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/X1ChpGMgyC0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRi1WVlJrSjdBS3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRi1WVlJrSjdBS3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcDRTY1BpajN6LXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeVI0SWl4ajVTUnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdXZGd1JtRWlJNXc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=389&token=Mmygs4nm0b95YxQbv1gDYdoxcnhnNSlq
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=390&token=1TXBusZUSpKFOfJrvcGcRFSoOaQYKCbC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=390&token=1TXBusZUSpKFOfJrvcGcRFSoOaQYKCbC
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjlOOWpkelR4QlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZGNnSmpMOUFXWVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS3RaUlpmUzNweUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcXRZRDEtMjIxVUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjlOOWpkelR4QlU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcDRTY1BpajN6LXM/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 6

األربعاء 11/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املستوصف الصحي يف بلدة الشحيل بريف حمافظة دير 
الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املستوصف وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 12/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املستوصف الصحي يف قرية الطوب شرقي حمافظة دير 
الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار كبري يف بناء املستوصف وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 17/ أاير/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة قرب مشفى الشهيد الطبيب زايد البقاعي يف خميم 
خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 20/ أاير/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على النقطة الطبية التابعة ملنظومة أطباء عرب القارات 
يف قرية برج قاعي بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف بناء النقطة.

الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني قرب املستوصف الصحي يف مدينة كفر ختارمي بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف وأاثثه أبضرار مادية كبرية.

- سيارات اإلسعاف:
اإلثنني 2/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف والطوارئ 
–فريق الشهيد مصعب- يف حي اهللك مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة 

أبضرار مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

ظهر األحد 8/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب مشفى بيويت امليداين يف بلدة كفرانها بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار 

مادية كبرية وخروجهما عن اخلدمة.

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

اخلميس 12/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ قلعة مسعان األثرية يف األجزاء الشمالية الغربية من مدينة 
دارة عزة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سور القلعة أبضرار مادية 

متوسطة وهتدم بعض أعمدهتا وحجارهتا األثرية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=391&token=eTWcJ3k3XuxQ2VpvSpEV3X7aHaDfgcRl
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=391&token=eTWcJ3k3XuxQ2VpvSpEV3X7aHaDfgcRl
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPanJpSncyUGtYV2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV3E2TDJ0SVdfV0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPazVEY1AwUGI1Sjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1NQYzg2cUR2c2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU3kyTzRvZjROeUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSXR1WGQzalZqSTg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOFZLckV0OGN4ZVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTThOVGFIS2p2bmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTThOVGFIS2p2bmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV2FJcU1pcmZSSG8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=392&token=x3uIptX8erDtVsckpR3y7JzFZyweQ3oe
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOEF2UlN4V2hIeUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZm1oV0RrNm52S3M
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=393&token=tJJmes7BgYJ0fIzrvn9sC3rU9L
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOEF2UlN4V2hIeUU
https://youtu.be/0TsNOX4j2ewhttps://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdTFVYkFMcFNPVkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdC1rVVNiUTh0eDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ0hKNDlZcUlpTWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWRINlpvRy1WSkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdC1rVVNiUTh0eDA
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- املتاحف:
احلريب  النظام  طريان  قصف   2016 أاير/   /9 اإلثنني 
مبدينة  احملراب  دوار  منطقة  املتحف يف  قرب  صواريخ عدة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل دمار جزئي بسور املتحف.

اإلثنني 9/ أاير/ 2016 الساعة 12 ظهراً قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على متحف خان مراد ابشا األثري يف مدينة 
معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ابلقسم اجلنويب الغريب 

من بناء املتحف.

األحد 22/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ املتحف املركزي يف مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي بسور املتحف وإصابة حديقته أبضرار مادية متوسطة.

- املربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنني 9/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية النظام بقذائف اهلاون السوق الشعيب يف مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بعض احملالت التجارية أبضرار مادية متوسطة.

اإلثنني 9/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تدمري وتضرر عدد من احملالت التجارية.

اخلميس 26/ أاير/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارة ابلصواريخ على سوق للماشية قرب مدينة سراقب بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة موقع السوق أبضرار مادية متوسطة ومقتل عدد من 

رؤوس املاشية.

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

اجلمعة 13/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز اهلالل األمحر )مشفى التوليد( يف مدينة أرحيا بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 13/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز اهلالل األمحر )مشفى التوليد( يف مدينة أرحيا بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سيارة إسعاف اتبعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/wR5O1WQzy08
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVW1IVmhaTGJvSFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb00yWVJkNjJHVnc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVW1IVmhaTGJvSFU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=394&token=e9p8NfsYx74HICXyVdQwDBF12PerTZNX
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=395&token=C1pAiqwgWSVpqDzKFRp3fcZbPI2xbLzD
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOWxNejMtVWctX1U
https://youtu.be/1gxz2dlzc5U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1FZUEZjRVo1em8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRVluTy02c2JvTDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNlN5RUlTRUczMzQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVW1IVmhaTGJvSFU/view
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- البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا 

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ تزامناً مع مدفعيته حمطة »حلب ن« لتحويل الكهرابء يف 
حي احلرابلة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة رافعة كهرابء وحموالت كهرابئية داخل 
احملطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة وانقطاع التيار الكهرابئي عن حمطة مياه حي ابب النريب، اجلدير ابلذكر أن 

احملطة تغذي ابلكهرابء أحياء امليسر، الشعار، القاطرجي، املرجة، الصاحلني.

اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على شركة نيب لضخ وتكرير الغاز الواقعة على طريق عام 
تدمر - دير الزور قرب مدينة السخنة بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تدمري عدة أانبيب 

لضخ الغاز ومضختني لتكريره داخل الشركة إضافة إىل هتدم سورها.

الثالاثء 31/ أاير/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارة ابلصواريخ على حمطة »حتويل كهرابء سراقب« يف مدينة سراقب 
بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة احملطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن 

اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اخلميس 12/ أاير/ 2016 أطلق قناصو قوات النظام الرصاص على فريق الدفاع املدين أثناء قيامه إبمخاد حريق يف مزارع 
بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف 

اتبعة للفريق أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 12/ أاير/ 2016 أطلق قناصو قوات النظام الرصاص على فريق الدفاع املدين أثناء قيامه إبمخاد حريق يف مزارع بلدة 
دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سيارة خدمة اتبعة للفريق 

أبضرار مادية بسيطة وتضرر عجالهتا.

األحد 15/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية النظام صواريخ عدة قرب مركز الدفاع املدين يف بلدة بداما بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من عناصر الدفاع املدين جبراح بسيطة، إضافة إىل إصابة 

بناء املركز أبضرار مادية متوسطة.

اإلثنني 16/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية النظام ابلقذائف مركز الدفاع املدين يف حي احليدرية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة الواجهة األمامية للمركز أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 20/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري يف 
حميط بلدة أورم الكربى على الطريق املؤدي إىل بلدة خان العسل بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeG9yUFhwV3RIVWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkh3SkR2T0NtU2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZnYwNkI4NmQ1YVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1hNSnNsaVd4RXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPejl4bUVlWEZ3eW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1hNSnNsaVd4RXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVzNOUUVnWVpGY3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVzNOUUVnWVpGY3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdDBwU0tJNmxQeGc
https://youtu.be/dj4QZoSu6MY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa2dlQVAzejc3bTg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQi1aTjZmWVVzMTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTHBZTDJBdXpDQzg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPejNWamxVQ0o0SEE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa19qVS1vTUZEU28
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األحد 29/ أاير/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة هاون قرب إحدى السيارات التابعة للدفاع املدين يف حي الوعر 
مبدينة محص، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة ثالثة من كوادر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل 

إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري يف بلدة معارة 
األرتيق بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية 

متوسطة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصفت طائرت النظام احلربية صاروخني على مبىن الربيد يف مدينة السخنة بريف حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إحداث فتحات وحفر يف جدران وساحة املبىن ودمار كبري يف مرآب السيارات 

التابع له.

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

الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ جسر الشقيف الواقع على طريق الكاستيلو مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة اجلسر أبضرار مادية متوسطة.

- األفران:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ فرن اخلبز االحتياطي شرق مدينة األاترب بريف حمافظة 

حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن أبضرار مادية متوسطة.

النظام احلربية صاروخاً على فرن القصاص للخبز على أطراف مدينة إدلب،  الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قصفت طائرات 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، على الطريق املؤدية إىل مدينة بنش، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن وأحد خطوط 

إنتاجه أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

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

الصناعية(:
النظام  طريان  قصف   2016 أاير/   /7 السبت 
احلريب ابلصواريخ معمل تكنو ابك لصناعة الكرتون 
يف بلدة الزربة بريف حمافظة حلب اجلنويب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 
إىل دمار جزئي يف سقف املعمل وتضرر بعض من 

آلياته.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbjJvQU9UTUF2SlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbjJvQU9UTUF2SlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdVlWYzN5VXJvdUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWlwaGFhaVhOV3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeE9nOTZmelFkTnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRmVkaklSYkwxeWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWFlFVUExMlg3Nnc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV0hGMWhYclh1SUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUXN5NTl0YlFFemM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1pRaUFiUkRtT1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV0hGMWhYclh1SUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUDlxWk1xdlhZSUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaHNLNFJSNFEyZW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd1pjLWZ0NXk1NDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb3RFTmIyMTJNMlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd1pjLWZ0NXk1NDA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3RFTmIyMTJNMlU/view
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- خميمات الالجئني:
اخلميس 5/ أاير/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارتني ابلصواريخ على خميم كمونة قرب مدينة سرمدا مبحافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل احرتاق حنو 50 خيمة وإصابة مرافق املخيم أبضرار 

مادية كبرية.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اجلمعة 5/ شباط/ 2016 شّن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة ابلقنابل العنقودية قرب مسجد البعل جنوب شرق مدينة 
طفس بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب أبضرار مادية بسيطة يف بناء املسجد، يوم 

اإلثنني 2/ أاير/ 2016 متكنا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة.

اجلمعة 5/ شباط/ 2016 شّن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة ابلقنابل العنقودية قرب املسجد العمري وسط مدينة طفس 
بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة شخص جبراحه، إضافة إىل أضرار مادية 

بسيطة يف بناء املسجد، يوم اإلثنني 2/ أاير/ 2016 متكنا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة.

األحد 22/ أاير/ 2016 قصفت طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد الرباء بن مالك يف منطقة اهلراميس مبدينة 
حريتان يف ريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف بناء املسجد وهتدم 

سوره وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املسجد تعرض للقصف من قبل طريان النظام احلريب يف 20/ أاير/ 2016.

ظهر اإلثنني 23/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد عمار بن ايسر يف بلدة كفر 
محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف بناء املسجد 

وتضرر مئذنته وخروجه عن اخلدمة.

يُزعم  حربية  طائرات  قصفت   2016 أاير/   /30 اإلثنني 
اجلراح  بن  عبيدة  أبو  عامر  مسجد  ابلصواريخ  روسية  أهنا 
اخلاضعة  الشمايل،  حلب  حمافظة  بريف  عندان  مدينة  يف 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف 
حرم املسجد وإصابة مواد إكساء بنائه أبضرار مادية كبرية، 

وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مسجد الروضة مبدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVC1KNEhoZlR1QTA
https://youtu.be/REjOdtptqsQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU2ItclJLU2lOZjA
https://youtu.be/bPVikOPOp_0https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRUk3VXh1eWJra2s
https://youtu.be/bPVikOPOp_0https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRUk3VXh1eWJra2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWW40OWpFQVBpcTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU2ItclJLU2lOZjA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=396&token=WQ5rFzL6iH0zkyfLLkAc0GECKsMsSVaE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWUlyQWU3R3BEZWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWUlyQWU3R3BEZWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcl9RTlhVREl2SWc
https://youtu.be/wJ6fVAl0R-8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNGo5b1Z6V2EyVk0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSGpkaWJzeUc5T1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc3FrMVdGS1dUX2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSGpkaWJzeUc5T1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc3FrMVdGS1dUX2s
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVmtVYzV4T2ZZTjA/view
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الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد محزة بن عبد املطلب يف مدينة عندان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث ثقب يف قبة املسجد وإصابة 

بنائه أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

ظهر األحد 22/ أاير/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة الزربة االبتدائية يف بلدة الزربة بريف 
حمافظة حلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب ابهنيار جزء كبري من بناء املدرسة وخروجها عن 

اخلدمة.

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

اجلمعة 5/ شباط/ 2016 شّن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة ابلقنابل العنقودية أمام مشفى طفس امليداين غريب مدينة 
طفس بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب إبصابة شخصني جبراح، إضافة إىل أضرار 

مادية بسيطة ببناء املشفى، يوم اإلثنني 2/ أاير/ 2016 متكنا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على املشفى الوطين مبدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى من جهة املدخل الشمايل وخروجه عن اخلدمة.

 

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مكتب منظومة إسعاف شام يف مدينة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة أاثث املكتب أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أنه روسية ابلصواريخ مركز غسيل الكلى يف مشفى ابن سينا مبدينة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة. 

- سيارات اإلسعاف:
اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصفت طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مكتب منظومة إسعاف شام يف مدينة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 4 سيارات إسعاف اتبعة للمنظومة أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRHBTUGlWYTBlSVU
https://youtu.be/VHdic4iIFvA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRGpnMzFTcjN2enM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPT2tHdUVfajBHbkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWlhBVmtSMC12ZlE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS19sNHZXcGprWVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQUh4TnlOQVlfMkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSVhNWVBTcmREdXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ0VSWUtFMHl1Y2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1ZEX2tfejYyVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1ZEX2tfejYyVVE
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا 

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة حتويل الكهرابء يف حي الصاخور مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة احملطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة وانقطاع 
التيار الكهرابئي عن حمطة مياه سليمان احلليب، اجلدير ابلذكر أن احملطة تغذي أحياء الشعار، ضهرة عواد، املواصالت، قرلق، 

كرم اجلبل، الشيخ فارس، بستان الباشا، الشيخ خضر، احليدرية ابلطاقة الكهرابئية.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ دائرة املطبوعات التابعة ملديرية الرتبية يف مدينة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فضائل املعارضة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الدائرة وخروجه عن اخلدمة إضافة 

إىل تلف عدد كبري من الكتب.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على نقابة احملامني يف مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء النقابة أبضرار مادية متوسطة.

- األفران:
ظهر اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ فرن اخلبز اآليل يف مدينة حريتان بريف حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة بناء الفرن ومعداته أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحد 8/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة قرب مدرسة عدانن املالكي يف حي اجلورة مبدينة دير 
الزور، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل إصابة الباب الرئيس للمدرسة وسورها أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 24/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة قرب مدرسة زكي األرسوزي يف حي القصور مبدينة 
دير الزور، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل إحداث عدة ثقوب يف جدران املدرسة وتضرر ابحتها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWjRpeVgyRXVMTmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWN0M0VlRHV3Mkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY3pueVJHdE1KVVE
https://youtu.be/f7MYXFQ7SkI
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWW1Wb29Ncl9KMDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1lrVm5XOGVKUDQ
https://youtu.be/EuYZjeT_J3I
https://youtu.be/7O3d8UTDcEE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVWhZYXNiNlhCc2c
https://youtu.be/7O3d8UTDcEE
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

السبت 14/ أاير/ 2016 اقتحم تنظيم داعش مشفى األسد الواقعة على أطراف حي اجلورة مبدينة دير الزور، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، وأطلقوا نريان أسلحتهم، ما أدى إىل تضرر جدران املشفى وتدمري معظم أجهزهتا وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 23/ أاير/ 2016 قام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف 
يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، ماتسبب مبجزرة بني ضحاايها 12 

شخصاً من الكوادر الطبية، إضافة إىل دمار كبري يف بناء ومعدات قسم اإلسعاف، وخروجه عن اخلدمة.

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 6/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف عدة حملية الصنع وصاروخني على حقل وشركة املهر للنفط 
والغاز مشايل مدينة تدمر بريف حمافظة محص الشرقي، اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل تدمري جتهيزات ومعدات 
الشركة بشكل شبه كامل، إضافة إىل تدمري مضخات وجتهيزات اآلابر بشكل شبه كامل نتيجة اشتعال النريان فيها، وخروج 

احلقل والشركة عن اخلدمة.

اإلثنني 16/ أاير/ 2016 قام تنظيم داعش إبحراق ثالثة آابر غاز يف حقول منطقة شاعر بريف حمافظة محص الشرقي، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إحرتاق وتعطيل مضخات وجتهيزات تلك اآلابر وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(
اإلثنني 23/ أاير/ 2016 أقدم انتحاري اتبع لتنظيم داعش يرتدي حزاماً انسفاً على تفجري نفسه يف أحد أقسام مديرية 
القسم بشكل كبري  القوات احلكومية، ما أدى إىل تضرر  الالذقية، اخلاضع لسيطرة  الكهرابء يف مدينة جبلة بريف حمافظة 

وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY2FubjdvX2gyNnM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B0mAZ6BiMbUhc1Buc3dDMHRkenM/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS200aXpuMWhFVEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS200aXpuMWhFVEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaFFGeFBrczR3WWs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX2ZIVGVLVzExQm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS200aXpuMWhFVEU
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السيارات  وحمطات  كراجات   - احلديدية  السكك   - العامة  الطرق   - املائية  املعابر   - )اجلسور  النقل  وسائط   -
والباصات والسكك احلديدية - املطارات املدنية - معابر حدودية ومكاتبها(:

اتبع  انتحاري  قام   2016 أاير/   /23 اإلثنني 
لتنظيم داعش بتفجري نفسه ابستخدام حزام انسف 
النطالق  مركز  عند  مفخخة  لسيارة  تفجريه   بعد 
لسيطرة  اخلاضعة  طرطوس،  مدينة  يف  احلافالت 
إىل  إضافة  مبجزرة،  تسبب  ما  احلكومية،  القوات 
منها،  آخر  وتضرر عدد  7 حمالت جتارية  احرتاق 
نقل  حافالت   10 عن  اليقل  ما  إضافة الحرتاق 
متفاوتة.                                                                                                                                          مادية  أبضرار  آخر  عدد  وتضرر  ركاب، 

               

                                                                                                                                       
اتبع  انتحاري  قام   2016 أاير/   /23 اإلثنني 
لتنظيم داعش بتفجري نفسه ابستخدام حزام انسف 
النطالق  مركز  عند  مفخخة  لسيارة  تفجريه   بعد 
بريف  مدينة جبلة  اجلديد« يف  احلافالت »الكراج 
حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، 
من  عدد  احرتاق  إىل  إضافة  مبجزرة،  تسبب  ما 
احملالت التجارية وتضرر عدد آخر، إضافة الحرتاق 
وتضرر  ركاب،  نقل  حافالت   10 عن  اليقل  ما 

عدد آخر أبضرار مادية متفاوتة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اإلثنني 2/ أاير/ 2016 اقتحم جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة النقطة الطبية يف بلدة بيت سوا مبحافظة ريف 

دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، حيث قام بتكسري وختريب حمتوايت النقطة الطبية.

األحد 8/ أاير/ 2016 اقتحم جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة مستودع املواد الطبية التابع للمكتب الطيب يف 
مدينة حرستا، الكائن يف بلدة مسرااب مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقام مبصادرة املواد 

واللوازم الطبية املوجودة داخل املستودع.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVmtsZ2VZeXVrZ0k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVzRJQmVOT0x6T1k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhLUVzWTIxR01iLWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVmtsZ2VZeXVrZ0k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVmtsZ2VZeXVrZ0k
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcERXaklhNFpxbkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcERXaklhNFpxbkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTndNNWFvVDJCNHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcERXaklhNFpxbkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUGlnN1d1WmFhbU0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUGlnN1d1WmFhbU0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQTRGU2Y3elE1S3c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX0ROenZzOEdaaTA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQTRGU2Y3elE1S3c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX0ROenZzOEdaaTA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX0ROenZzOEdaaTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNEJIdS1Ea3NUZ1k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLWZEWmpKTERCWlE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQllrMHYybjFpdlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcERXaklhNFpxbkU
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQTRGU2Y3elE1S3c/view
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األحد 8/ أاير/ 2016 اقتحم جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة مستودع املواد الطبية التابع للمكتب الطيب يف 
مدينة حرستا، الكائن يف بلدة مديرا مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقام مبصادرة املواد 

واللوازم الطبية املوجودة داخل املستودع.

- سيارات اإلسعاف:
اإلثنني 2/ أاير/ 2016 قام جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة ابقتحام النقطة الطبية يف بلدة بيت سوا مبحافظة 

ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ومصادرة سيارة اإلسعاف التابعة هلا.

السبت 7/ أاير/ 2016 قام جيش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة( لدى اقتحام بلدة مسرااب مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مبصادرة سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلحياء الطبية.

املربعات السكانية:

- األسواق:
األربعاء 18/ أاير/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على سوق للخضار يف حي امليدان مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان الباشا، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما أدى إىل إصابة حمالت جتارية عدة أبضرار مادية كبرية.

- دور العجزة:
السبت 21/ أاير/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على دار املسنني »Terre sainte« يف حي 
الفرقان مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي األنصاري اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي أبحد جدران البناء.

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية على حمطة لتوليد الكهرابء يف مدينة حمردة بريف حمافظة محاة، 
العزة أحد فصائل املعارضة  القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش  اخلاضعة لسيطرة 

املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق يف خزان الوقود الرئيس.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
السبت 14/ أاير/ 2016 انفجرت عدة ألغام أرضية قرب مسجد جارز يف قرية جارز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املسجد وخروجه عن اخلدمة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزراعة األلغام 

حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWlBPQVVSVl9zcVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTmJIMGZnZUhvZWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV0x4TEJWWndHMkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWU1QzB1S0xoYlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ3MxVFFCQmhpNFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX3JPQTJjVVhuX2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1UweHlBMldoUlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd0hsTTUyRVEzbE0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdWVBcVJ3RkJyLUk
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- الكنائس واألديرة:
الثالاثء 17/ أاير/ 2016 اندلعت اشتباكات ابلرشاشات املتوسطة بني قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد 
التابعة للقوات احلكومية يف حي األرمن مبدينة احلسكة،  الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين)وميليشيا الدفاع الوطين 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما تسبب بثقوب يف جدران كنيسة القديس مار جرجس للسراين وحتطم زجاج نوافذها 

وأنوارها، مل نتمكن من حتديد أي الطرفني املتصارعني تسبب بتلك األضرار يف بناء الكنيسة، حىت حلظة إعداد التقرير.

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

الثالاثء 3/ أاير/ 2016 حدث انفجار أمام مشفى الضبيط للتوليد واألطفال يف حي احملافظة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
الغربية للمشفى، إضافة إىل أضرار مادية يف بعض غرفه، واحرتاق عدد من  الواجهة  القوات احلكومية، ما أدى إىل تضرر 
السيارات، مل نتمكن من حتديد سبب االنفجار )إن كان بصاروخ أو مفخخة( واجلهة اليت تسببت به حىت حلظة إعداد التقرير.

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

الثالاثء 31/ أاير/ 2016 قامت جمموعة مسلحة ابالستيالء على سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر العريب السوري يف مدينة 
إدلب على طريق إدلب - سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل نتمكن من حتديد اجلهة 

اليت قامت ابالستيالء على السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.

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

جملس األمن الدويل.
كما قامت القوات الروسية وتنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى ابالعتداء على بعض 

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

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUlV5VTdfNkRTMms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRDNPb1JWWFM1TWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNmZRQ2NzNEljTXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZzR0MU82Ym9RZUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa3ZhSHczek5SU3c

