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اإلثنني 6 متوز 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
األماكن الدينية.. 1
املنشآت الطبية.. 2
املدارس.. 3
املرافق احليوية.. 4
األسواق.. 5
سيارات اإلسعاف.. 6
اجلسور واملعابر.. 7
املقرات احلكومية.. 8
األفران.. 9

املنشآت اجلامعية.. 10
املواقع األثرية.. 11
مراكز الدفاع املدين.. 12
السيارات اخلدمية. 13

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 86 مركزاً حيوايً استهدفوا يف حزيران 2015

   أواًل: امللخص التنفيذي:

توزعت  حيوية،  ملنشآت  استهداف  حادثة   86 عن  اليقل  ما  سجلنا  حزيران  شهر  خالل 
حسب اجلهة املستهدفة علی النحو التايل:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 64
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 14
- جبهة النصرة: 1

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 3
اثء: قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - 

وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(: 2
جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: 2

 
أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف حزيران:

22 من األماكن الدينية، 15 من املنشآت الطبية، 11 من املدارس، 11 من املرافق احليوية، 
7 من األسواق، 6 من سيارات اإلسعاف، 4 من اجلسور واملعابر، 3 من املقرات احلكومية، 
2 من األفران، 2 من املنشآت اجلامعية، 1 من املواقع األثرية، 1 من مراكز الدفاع املدين، 1 

من السيارات اخلدمية.

إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق 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 القنابل الربميلية«، 
القوات احلكومية بشكل  الضغط على  أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من  فال 
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.

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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تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب عمليات توثيق الضحااي برصد وتسجيل استهداف املنشآت احليوية )أسواق، مدارس، 
مشايف، دور عبادة، وغريها(، من قبل األطراف األربعة الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل ابحثينا املتواجدين يف خمتلف احملافظات 

السورية، ابلتعاون والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.

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

اهلجمات.
 

  اثنياً: تفاصيل احلوادث:

ألف: القوات احلكومية:
األماكن الدينية:

املروحي  الطريان  ألقى   2016 حزيران/   /1 اإلثنني  يوم   -  1
احلكومي قنبلة برميلية على املسجد الكبري يف بلدة أبو الظهور 
إبدلب، ما أدى إىل دمار سقف املسجد وإصابة املبىن أبضرار 

كبرية.

املدفعية  قصفت   2015 حزيران/   /2 الثالاثء  يوم   -  2
احلكومية قذائف هاون على مسجد احملمود يف مدينة دوما بريف 

دمشق، تسبب القصف أبضرار جزئية ابملسجد.

3 -  يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلتني برميليتني على مسجد التوبة يف بلدة دير مجال حبلب، 
ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، إضافة إىل أضرار جزئية ابملسجد، ودمار جزئي ابملنازل املالصقة له.

4 - يوم األحد 7/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي أحد املساجد يف قرية مشون إبدلب، ما أدى إىل دمار جزئي فيه.

5 - يوم األحد 7/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد معرة النعمان إبدلب، ما تسبب أبضرار 
جزئية يف بناء املسجد.

6 - يوم الثالاثء 9/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد حبي ضهرة عواد، ما أدى إىل تضرره 
بشكل جزئي.

7 - يوم الثالاثء 9/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد قرية احسم إبدلب، ما أدى إىل إصابة 
شخص واحد جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف بناء املسجد.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3BaMk5CcGUtV0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3BaMk5CcGUtV0k/view
https://www.youtube.com/watch?v=MNU8oFc3XtY
https://www.youtube.com/watch?v=MNU8oFc3XtY
https://youtu.be/ullSg2CLWwk
https://www.youtube.com/watch?v=QG_r8yylMuE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YmZ4dzJtNVpOakk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=u3A9pVStGqw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeHZVT1FUdndLU0E/view
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8 - يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الدرويشية يف حي الفردوس حبلب، 
ما تسبب إبصابة أطفال عدة جبراح، إضافة إىل أضرار جزئية ابملسجد.

9 - يوم اجلمعة 12/حزيران /2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني يف حميط مسجد الالبد يف مدينة موحسن بريف 
ديرالزور، أسفر القصف عن مقتل شخص، إضافة إىل إصابة املسجد أبضرار مادية متوسطة.

10 - يوم السبت 13/ حزيران/ 2015، قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخني حراريني قرب مسجد الزبري بن العوام يف مدينة 
حريتان بريف حلب، ما أدى إىل إصابة 6 مدنيني جبراح، إضافة إىل تضرر بناء املسجد بشكل جزئي.

11 - يوم األحد 14/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني يف حميط مسجد الفردوس يف حي الفردوس مبدينة 
الرقة، ما أدى إىل إصابة املسجد أبضرار مادية بسيطة.

12 - يوم األربعاء 17/ حزيران/ 2015 فجرت القوات احلكومية نفقاً قرب مسجد اخلوالين يف مدينة داراي بريف دمشق، أسفر 
االنفجار عن إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

13 - يوم اخلميس 18/ حزيران/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية مسجد أسامة بن زيد يف مدينة الكسوة بدمشق، ما تسبب 
بتضرر بناء املسجد.

مسجد قرية احسم ابدلب

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=iUqVuOWppOw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dHZzOExFbWtwM0E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TqVgHiTE4vw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmotemUyVkg1enM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXdhOW91UDI4TW8/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TEpQM1lKdmt6a1E/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z3Vyay1fbWJiRmc/edit
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14 - يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد قرية سكيك إبدلب، أسفر أضرار 
جزئية يف بناء املسجد.

15 - يوم األحد 21/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الطليحان يف حي الكالسة حبلب، 
ما أدى إىل مقتل سيدة، إضافة إىل تضرر بناء املسجد بشكل جزئي.

16 - يوم اإلثنني 22/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد سعد األنصاري يف حي األنصاري 
حبلب، ما تسبب مبقتل 10 أشخاص، إضافة إىل دمار جزئي يف قبة وسقف املسجد.

17 - يوم اإلثنني 22/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مسجد يف بلدة كفر محرة حبلب، ما تسبب 
إبصابة عدد من املصلني جبراح، إضافة إىل إصابة مبىن املسجد أبضرار جزئية.

18 - يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املسجد الوسطاين يف بلدة اهلبيط إبدلب، 
ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل دمار جزئي ابملسجد.

19 - يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز قرب املسجد الكبري يف بلدة بليون إبدلب، ما 
تسبب بتضرر بناء املسجد وهتدم جزء من سوره.

املنشآت الطبية:

1 - يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مشفى السالم مبدينة إدلب، أحلق القصف دماراً 
ابملنشأة.

2 - يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني سقطت إحدامها على مركز األاترب الصحي 
يف مدينة األاترب حبلب، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جبراح، ودمار شبه كامل يف بعض منشآت املركز وخروجه 

عن اخلدمة.

3 - يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على النقطة الطبية يف حي جوبر بدمشق، ما أدى إىل 
دمار جزئي مببىن النقطة وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjF3ZFFCbWpJa28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d3dNR3B5ZER2eDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjF3ZFFCbWpJa28/view?usp=sharing
http://dai.ly/x2wmc91
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MU5NZ2Q1b1ZwWDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXVhOHU1eG5ZY28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDYza2VieFhrTlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDYza2VieFhrTlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWRHRFJwVUVyMWs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yjybHjE3W4k
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPanA1bWUtSmdjTmM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wqNTHnVgWjE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUpnbUFBNVRwVzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a1ZwZ0pJOE5JaGs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UTqF1THxqmg
https://www.youtube.com/watch?v=UTqF1THxqmg
https://www.youtube.com/watch?v=wqNTHnVgWjE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a1ZwZ0pJOE5JaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NzJPWGVmOTRwRlk/view?usp=sharing
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4 - يوم الثالاثء 9/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلتني برميليتني قرب مشفى الزرزور يف حي األنصاري حبلب، 
ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل أضرار جزئية ابملشفى تسببت خبروجه عن اخلدمة.

5 - يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية قرب مشفى البيان )مشفى دار الشفاء سابقاً( 
يف حي الشعار حبلب، ما أدى إىل مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جبراح، تسبب القصف أبضرار مادية كبرية يف غرف العمليات 

واألجهزة الطبية، وأدى إىل خروج املشفى عن اخلدمة.

6 - يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى القدس امليداين يف حي السكري 
حبلب، ما تسبب بدمار جزئي يف املشفى أدى إىل خروجه عن اخلدمة.

7 - يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى ميداين يف قرية البشريية إبدلب، ما 
تسبب بدمار جزئي يف املشفى.

8 - يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب املركز الصحي يف مدينة أرحيا إبدلب، أسفر 
القصف عن مقتل شخص، وإصابة املركز أبضرار مادية متوسطة.

9 - يوم اخلميس 18/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مركز إنقاذ »روح الطيب« يف بلدة حرستا القنطرة 
بريف دمشق، تسبب القصف بدمار كبري ابملركز، أدى خلروجه عن اخلدمة.

10 - يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املشفى امليداين الثاين بريف محاة، ما تسبب 
أبضرار جزئية جبدار املشفى االستنادي.

11 - يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015، أصدر مشفى طفس امليداين يف درعا بياانً أعلن فيه توقفه عن العمل نتيجة تعرضه للقصف 
بقنبلة برميلية من الطريان املروحي احلكومي؛ ما تسبب بدمار كبري يف املبىن واألجهزة واملعدات الطبية.

النقطة الطبية يف حي جوبر بدمشق

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=7kRYECBiCQI
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUFiMS1vbG9tcXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUFiMS1vbG9tcXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TkpueFdZQkc5RFE/view?usp=sharing
http://youtu.be/VqEvjhWH4Bs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXhXeldkdVZhMVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2V3dnMXZmUE1VTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0enlPSFNSd0toS2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWlwTEpGZjg1NkE/view
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12 - يوم األحد 28/ حزيران/ 2015، أصدر مشفى النعيمة امليداين بياانً أعلن فيه توقفه عن العمل نتيجة تعرضه للقصف اجلوي 
واملدفعي احلكومي، بشكل مركز ومتعمد؛ ما تسبب بتدمري بعض أجزائه، وحلقت به أضرار كبرية.

املدارس:

1 - يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مدرسة يف قرية البارة إبدلب بصاروخ، ما أدى إىل إصابتها 
أبضرار مادية كبرية.

2 - يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مدرسة يف بلدة معرة مصرين إبدلب، ما أدى 
إىل دمار جزء من سورها وأحلق بعض األضرار ببنائها.

3 - يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على إحدى مدارس مدينة اللطامنة حبماة، ما 
تسبب بدمار جزئي مببىن املدرسة.

4 - يوم اجلمعة 5/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مدرسة بقرية إحسم يف إدلب بصاروخ، ما أدى إىل دمار جزئي 
يف سور املدرسة وبعض الغرف الصفية.

5 - يوم األحد 7/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مدرسة يف قرية كنصفرة إبدلب، ما أدى لتهدم جزء من 
سورها وإصابة أبنيتها أبضرار متوسطة.

6 - يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي 
احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة بئر السبع التابعة لألونروا يف 
خميم خان الشيح بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل سيدة، ودمار 

شبه كامل يف معظم أبنية املدرسة.

7 - يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب 
أسفر  بتدمر،  االبتدائية  أذينة  مدرسة  على  صاروخاً  احلكومي 

القصف عن دمار جزئي ابملدرسة.

8 - يوم اإلثنني 29/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث جرر غاز على مدرسة البنات الغربية يف مدينة خان 
شيخون إبدلب، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

مدرسة أذينة - تدمر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0anA2d3d3NHNZZ3c/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cWFnTERsUmo0R1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUptQ2JkbGlpREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MWdtMjdrUC14NzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFdJeU9paldqbzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXNHb0NMRkFxVXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RGNXcXljVjhud00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXNHb0NMRkFxVXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akRjdWlYVWFaWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SU5VTmd3SGVXVlU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SU5VTmd3SGVXVlU/view
https://www.youtube.com/watch?v=pMWShlko3OE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pMWShlko3OE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ampQdVR1LXlpOVU/view
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األسواق:
1 - يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي جب القبة حبلب؛ ما أدى 

إىل مقتل 5 أشخاص، إضافة إىل احرتاق احملال التجارية ودمار كبري فيها.

2 - يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على السوق الرئيس يف بلدة اجلانودية يف إدلب، ما 
أسفر عن مقتل 48 شخصاً، إضافة إىل أضرار كبرية ابحملالت التجارية.

3 - يوم األربعاء 10/ حزيران / 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي الفردوس حبلب؛ ما 
أدى إىل سقوط 12 جرحياً، وأحلق أضراراً متوسطة ابحملالت التجارية.

4 - يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون على حمالت جتارية على الشارع الرئيس يف خميم خان 
الشيح بدمشق، أسفر القصف عن إصابة طفلني إصاابت طفيفة، وأضرار متوسطة ابملحالت.

5 - يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارة على سوق اهلال مبدينة دوما بريف دمشق، أسفر القصف 
عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة، وإصابة احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية.

6 - يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارة قرب سوق الغنم مبدينة دوما بريف دمشق، ما أدى إىل 
إصابة السوق أبضرار متوسطة.

7 - يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على سوق شعيب يف بلدة إحسم إبدلب، ما أدى 
إىل مقتل 21 شخصاً، إضافة إىل دمار جزئي ببعض احملالت التجارية.

سوق شعيب - جب القبة

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=orSRdQUk_vY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2FuUGlZS3NOblk/view?usp=sharing
http://dai.ly/x2wmei5
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MzZMempVeUZ1NkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dXZ4ejhhRjN1QVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ckVXaldwazZXRGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LVlQOE5MdUVwcWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SDl4LUQ5aWlkbG8/view?usp=sharing
http://dai.ly/x2wmfmg
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YzRNOXBvcHRNQVU/view
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املرافق احليوية:
1 - يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز رئيس للتحويل الكهرابئي يف مدينة 

حلب، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل وانقطاع التيار الكهرابئي عن 5 مشاٍف.

2 - يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز الشكاوى التابع ملديرية الكهرابء ابإلدارة 
العامة للخدمات يف حي الشعار حبلب، ما أدى إىل دمار املركز بشكل شبه كامل.

3 - يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مصانع مناجم الفوسفات يف منطقة الصوانة 
حبمص، أسفر القصف عن أضرار كبرية يف املنشأة.

4 - يوم اخلميس 18/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على حمطة تصفية املياه يف قرية عجاجة بريف احلسكة، 
أسفر القصف عن دمار جزئي يف احملطة وخروجها عن اخلدمة.

5 - يوم اجلمعة 25/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ قناة جر مياه هنر الفرات الرئيسة الواقعة يف بلدة البوعمر 
يف ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إىل دمار جزئي حبواف القناة تسبب يف نقص حاد بكمية املياه املخصصة لسقاية األراضي الزراعية.

6 - يوم اإلثنني 29/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على صوامع احلبوب يف مدينة خان شيخون 
إبدلب، ما تسبب أبضرار مادية يف املنشأة، اجلدير ابلذكر أن املنشأة خرجت عن اخلدمة جراء قصف يف وقت سابق.

7 - يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 ألقت طائرة مروحية حكومية قنبلة برميلية على حمطة حتويل كهرابء هنانو حبلب، ما أدى إىل 
تضرر احملوالت الرئيسة واندالع حريق ابملنشأة، إضافة إىل خروج احملطة عن اخلدمة وانقطاع التيار الكهرابئي عن ستة أحياء يف املدينة.

سيارات اإلسعاف:
احلريب  الطريان  قصف   2015 حزيران/   /8 اإلثنني  يوم   -  1
احلكومي صاروخاً على النقطة الطبية يف حي جوبر بدمشق، ما 

أدى إىل إصابة سيارة اإلسعاف التابعة للنقطة أبضرار جزئية.

املدفعية  قصفت   2015 حزيران/   /16 الثالاثء  يوم   -  2
احلكومية صاروخ أرض أرض سقط قرب سيارة إسعاف اتبعة 
للدفاع املدين يف مدينة دوما بريف دمشق، أثناء قيام كادر الدفاع 
املدين إبسعاف ضحااي القصف على املدينة، ما تسبب أبضرار 

متوسطة ابلسيارة.

3 - يوم السبت 20/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب سيارة إسعاف يف مدينة دوما بريف دمشق، أثناء 
قيام فريقها إبخالء اجلرحى واملصابني جراء قصف سابق، ما أدى إلصابتها أبضرار مادية متوسطة.

سيارة دفاع مدين-دوما

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cTNuYnN3YVhXaVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVZOMnRVTEVkbkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVZOMnRVTEVkbkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YkxtcWRQOHFFV2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YkxtcWRQOHFFV2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YWgzSVVHenZrVjQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fj7x5TiGupE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WHQ5NXFnYnRSZnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X3hmYmkxQTAxMDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YU42MUZzWjBuak0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YU42MUZzWjBuak0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1B5MEc0T1NUU1k/view
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4 - يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املشفى امليداين الثاين بريف محاة، ما تسبب 
أبضرار كبرية نسبياً بسيارة اإلسعاف التابعة للمشفى.

5 - يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز ابلقرب من مركز الدفاع املدين يف قرية بليون 
إبدلب، ما أدى إىل مقتل شخص، وإصابة 6 عناصر من الدفاع املدين، إضافة إىل تضرر سيارة اإلسعاف التابعة للمركز أبضرار مادية 

متوسطة.

األفران:
1 - يوم الثالاثء 9/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على خمبز حي األنصاري حبلب، ما أدى إىل نشوب 

حريق يف املخبز وخروجه عن اخلدمة.

2 - يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على الفرن اآليل مبدينة خان شيخون يف إدلب، ما 
أدى إىل دماره بشكل جزئي وخروجه عن اخلدمة.

املقرات احلكومية:
1 - يوم اخلميس 18/ حزيران/2015  قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مبىن بلدية قرية عجاجة ابحلسكة، أسفر القصف 

عن أضرار جزئية متوسطة يف املبىن.

خمبز - األنصاري

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zkd2eF9vX3Z2NEU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yjybHjE3W4k
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGIydGhYVE9XN2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGIydGhYVE9XN2c/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gxp6npft_G8
http://youtu.be/-I7K5Y0wy7Y
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ekdxOFZKejNIdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7Am2CbC5HtqTGlaOC1YMjJSekk/view
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املواقع األثرية:
1 - يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على متحف مدينة معرة النعمان إبدلب، ما 

تسبب بدمار جزئي ببناء املتحف.

مراكز الدفاع املدين:
1 - يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز ابلقرب من مركز الدفاع املدين يف قرية بليون 

إبدلب، ما أدى إىل مقتل شخص، وإصابة 6 عناصر من الدفاع املدين، إضافة إىل تضرر بناء املركز بشكل كبري.

السيارات اخلدمية:
1 - يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز ابلقرب من مركز الدفاع املدين يف قرية بليون 

إبدلب، ما أدى إىل مقتل شخص، وإصابة 6 عناصر من الدفاع املدين، إضافة إىل تضرر سيارة اتبعة للدفاع املدين أبضرار بسيطة.

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

اجلسور واملعابر:
1 - يوم السبت 13/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري جسر اجلالب يف مدينة تل أبيض بريف الرقة ابستخدام املتفجرات، 
ملنع تقدم القوات املشرتكة )قوات اإلدارة الذاتية الكردية وبعض فصائل املعارضة املسلحة( ابجتاه مدينة تل أبيض إثر املعارك الدائرة بني 

داعش والقوات املشرتكة يف تلك املنطقة.

2 - يوم األحد 14/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري جسر شريعان ابلرقة ابستخدام املتفجرات، ملنع تقدم القوات املشرتكة 
)قوات اإلدارة الذاتية الكردية وبعض فصائل املعارضة املسلحة( ابجتاه منطقة تل أبيض بريف الرقة الغريب، ما أدى إىل دماره بشكل 

شبه كامل.

3 - يوم اخلميس 18/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري جسر صكريو الواقع على هنر البليخ يف ريف مدينة عني عيسى يف 
الرقة ابستخدام املتفجرات، ملنع تقدم القوات املشرتكة )قوات اإلدارة الذاتية الكردية وبعض فصائل املعارضة املسلحة( ابجتاه القرى اليت 

يسيطر عليها تنظيم داعش أثناء املعارك الدائرة بني داعش والقوات املشرتكة يف تلك املنطقة.

4 - يوم السبت 27/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري جسر املشبونة يف قرية كبش بريف الرقة ابستخدام املتفجرات، ما 
أدى إىل دماره بشكل شبه كامل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2lfLV9jWUV4c3c/view
https://www.youtube.com/watch?v=yjybHjE3W4k
https://www.youtube.com/watch?v=yjybHjE3W4k
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nmt6MlVVU3g1ZG8/view?usp=sharing
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املنشآت الطبية:
تنظيم  قام   2015 حزيران/   /14 األحد  يوم   -  1
يف  املوجودة  واملعدات  األجهزة  مبصادرة كافة  داعش 

مشفى تل أبيض وقام بنقلها ابجتاه مدينة الرقة.

تنظيم  قام   2015 حزيران/   /23 الثالاثء  يوم   -  2
داعش ابستهداف أحد مقرات قوات »اإلدارة الذاتية« 
الكردية بسيارة مفخخة يف حي النشوة مبدينة احلسكة 
قرب مشفى األطفال، أسفر االنفجار عن إصابة املشفى 

أبضرار مادية كبرية أدت إىل خروجه عن اخلدمة.

3 - يوم السبت 27/ حزيران/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش بقذائف اهلاون املشفى الوطين يف حي العزيزية مبدينة احلسكة 
على مدى يومني، ما أدى إىل تضرر مبىن املشفى جزئياً، إضافة إىل تضرر جتهيزاته. يوم األحد 28/ حزيران/ 2015 قرر الكادر الطيب 

إخالء املشفى فأصبح خارج اخلدمة.

املرافق احليوية:
1 - يوم الثالاثء 9/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري أحد خطوط الغاز التابعة لشركة الفرقلس يف ريف مدينة محص عرب زرع 

املتفجرات حول خط الغاز، ما أدى الشتعال النريان وانقطاع التيار الكهرابئي لساعات عدة.

2 - يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري أحد خطوط الغاز التابعة لشركة الفرقلس يف ريف مدينة محص عرب 
زرع املتفجرات حول خط الغاز، ما أدى الشتعال النريان وانقطاع التيار الكهرابئي مدة يومني عن بعض مناطق ريف دمشق.

3 - يوم السبت 27/ حزيران/ 2015 قامت مدفعية تنظيم داعش بقصف قذائف عدة على شركة سادكوب للغاز الواقعة ابلقرب 
من املدخل اجلنويب ملدينة احلسكة، ما أدى إىل نشوب حريق يف الشركة ودمارها بشكل جزئي.

املقرات احلكومية :
1 - يوم األربعاء 20/ أاير/ 2015 قام تنظيم داعش عقب سيطرته على مدينة تدمر حبمص، ابقتحام مبىن القصر العديل وحتويله إىل 

مقر للدورات الشرعية والتوبة. مل نتمكن من التحقق من ذلك حىت يوم الثالاثء 2/ حزيران/ 2015. 

2 - يوم األربعاء 20/ أاير/ 2015 قام تنظيم داعش عقب سيطرته على مدينة تدمر حبمص، ابقتحام مبىن البلدية وحتويله إىل مقر 
للدورات الشرعية والتوبة، مل نتمكن من التحقق من ذلك حىت يوم الثالاثء 2/ حزيران/ 2015.

مشفى األطفال يف احلسكة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6dWtRakRvVk9iOTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6dWtRakRvVk9iOTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NkNhRVpOVHR5SnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NkNhRVpOVHR5SnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6NTRodFhGR2lKX3M/view
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املنشآت اجلامعية:
1 - يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 قام تنظيم داعش ابستهداف أحد مقرات قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية بسيارة مفخخة يف 

حي النشوة مبدينة احلسكة ابلقرب من كلية اآلداب، ما أدى إىل إصابة مبىن الكلية أبضرار جزئية.

املدارس:
1 - يوم األحد 14/ حزيران/2015 قام تنظيم داعش هبدم جزء من سور مدرسة الطاش ابش يف مدينة تل أبيض ابلرقة، لتقوم 
الشاحنات إبخراج القمح والشعري من املدرسة ابجتاه مدينة الرقة، وقد قام تنظيم داعش ابالسيتالء على مبىن املدرسة يف وقت سابق 

وحوهلا إىل مستودع لتخزين احلبوب.

- جبهة النصرة:
األماكن الدينية:

1 - يوم اجلمعة 5/ حزيران/ 2015 اقتحم عناصر من جبهة النصرة مسجد خالد بن الوليد مبدينة كفر بطنا يف ريف دمشق وهتجمت 
على خطيب املسجد واملصلني على خلفية اعرتاض اجلبهة على تعيني اهليئة الشرعية يف مدينة كفر بطنا واملسؤولة عن املساجد يف املدينة 

خلطيب املسجد.

جيم: فصائل املعارضة املسلحة:

األماكن الدينية:
1 - يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 سقطت قذائف صاروخية حملية الصنع قرب مسجد الرمحن يف شارع النيل حبلب، أسفر القصف 
عن إصابة املسجد أبضرار مادية متوسطة، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من أن مصدر القصف هو مدفعية 

متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

املرافق احليوية:
1 - يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 قامت فصائل املعارضة املسلحة بقطع مياه عني الفيجة عن العاصمة دمشق رداً على اعتقال 
القوات احلكومية سيدات عدة على حواجز وادي بردى، ويف يوم اإلثنني 22/ حزيران/ 2015 متت إعادة تزويد العاصمة دمشق ابملياه 

بعد إفراج القوات احلكومية عن مخسة من املعتقلني واملعتقالت.

املنشآت اجلامعية:
1 - يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 سقط صاروخ غراد داخل حرم جامعة البعث يف محص، تبني لنا أن مصدره مدفعية متمركزة يف 

منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أسفر القصف عن أضرار مادية بسيطة إبحدى منشآت اجلامعة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0RGdGU4OVlzSGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y0paRmNndUdNNVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NkZkUXhLQmRXdGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aHQ5aFp4YWoyRU0/view?usp=sharing
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اثء: قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(:

املدارس:
1 - يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 سيطرت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية على مدرسة قرية جهجهاه يف ريف مدينة عني عيسى 

يف الرقة، وقامت بتحويلها إىل مركز للتحقيق واالعتقال.

2 - يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 قامت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية ابقتحام مدرسة نسيبة املازنية يف مدينة تل أبيض ابلرقة، 
وقامت بتحويلها إىل مركز للتحقيق واالعتقال.

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: 

سيارات اإلسعاف:
1 - يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 تعرضت سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر السوري - فرع القنيطرة إلطالق انر أثناء نقل 
مصابني من مشفى ممدوح أابظة يف القنيطرة إىل دمشق، ما أدى إىل إصابة مسعفني اثنني، إضافة إىل إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة، 

مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت أطلقت الرصاص على السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.

األماكن الدينية:
1 - يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 أسفر انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد بيدر السلطاين يف مدينة التل بريف دمشق، عن 
مقتل 18 شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن، إضافة إىل أضرار جزئية ببناء املسجد، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من 

التحقق من اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

   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 التنظيمات اإلسالمية املتشددة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى، وأيضاً قوات اإلدارة الذاتية الكردية  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 الدويل.. 2
اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف ارتكاب . 3

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
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akFMWE5yWWlwMXM/view?usp=sharing

