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اإلثنني 7 آذار 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
1. املراكز احليوية الدينية.

2.  املراكز احليوية الرتبوية.
3. املراكز احليوية الطبية.

4. املراكز احليوية الثقافية.
5. املربعات السكانية.

6. الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7. البىن التحتية.

8. خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 97 حادثة اعتداء على مراكز حيوية يف شباط 2016
55 منها على يد القوات الروسية

أواًل: الملخص التنفيذي:
خالل شباط وعرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان ما اليقل عن 97 حادثة اعتداء على منشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة 

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

األجنبية(: 32
ابء: القوات الروسية: 55

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: 1  -  

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 1

حاء: قوات التحالف الدويل: 5
خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 1

 
- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف شباط:

 من املراكز احليوية الطبية، 20 من املراكز احليوية الدينية، 18 من البىن التحتية، 17 
من املراكز احليوية الرتبوية، 5 من املربعات السكانية، 3 من املراكز احليوية الثقافية، 2 

من خميمات الالجئني، 1 من الشارات اإلنسانية اخلاصة.

ميكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف 
املراكز احليوية يف الرابط

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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يتوزع االعتداء على هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
 

القوات 

الحكومية
الجهة الفاعلة

القوات 

الروسية

فصائل 

املعارضة 

املسلحة

قوات اإلدارة 

الذاتية 

الكردية

قوات 

التحالف 

الدويل

جهات � 

نتمكن 

من تحديدها

تنظيم

داعش

توزع املراكز الحيوية املُعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة يف شباط 2016       

املراكز الحيوية الدينية:

ااملساجد

املراكز الحيوية الرتبوية:       

املدارس

املراكز الحيوية الطبية:       

املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املراكز الحيوية الثقافية:       

املناطق األثرية

املربعات السكانية:       

الحدائق

األسواق

الشارات اإلنسانية الخاصة:       

منظمة الهالل األحمر

البنى التحتية:       

محطات ومصادر الطاقة

µمراكز الدفاع املد

املنشآت واملصادر املائية

املقرات الخدمية الرسمية

وسائط النقل

األفران

املقرات واملنظ¸ت الدولية

مخي¸ت الالجئ¹:       

مخي¸ت الالجئ¹
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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، 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 )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:
الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مسجد الصديق يف احلي الشرقي مبدينة تدمر يف ريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب ابهنيار جزئي يف واجهته اجلنوبية وبوابته الرئيسة، إضافة إىل تضرر 

مواد إكسائه بشكل كبري.

اجلمعة 5/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية 
قرية كيسني  يف  اخلطاب  بن  عمر  مسجد  على  صاروخني 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  محص،  حمافظة  بريف 
وحتطم  املسجد  وحمراب  منرب  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة، 
أاثثه، كما أحدثت شظااي الصواريخ ثقبني يف مئذنة املسجد 
وصدوعاً يف جداريه الغريب واجلنويب، إضافة إىل خروجه عن 

اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMkd5MzhkQkVfRmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXpNcFlhNFJfcTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXpNcFlhNFJfcTg/view
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األحد 14/ شباط/ 2016 قصفت مدفعية النظام الثقيلة بقذائف املدفعية املسجد الكبري يف بلدة النشابية بريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتهدم مئذنته، كما أحدثت القذائف ثقوابً ببنائه، ما أدى إىل خروجه 

عن اخلدمة. 

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً 
على مسجد النصر يف قرية غرانطة مشايل حمافظة محص، اخلاضعة 
ببوابة  دمار كبري  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 

املسجد وموضئه وتصدع مئذنته وخروجه عن اخلدمة.

براميل  املروحي  النظام  طريان  ألقى   2016 شباط/   /16 الثالاثء 
بريف  زيتا  مدينة كفر  يف  الصديق  بكر  أيب  مسجد  قرب  متفجرة 
حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما تسبب بدمار جزئي يف املسجد، الذي تعرض للقصف عدة مرات 

يف وقت سابق.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مسجد السوق يف احلي اجلنويب مبدينة تدمر يف ريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار الواجهة الشمالية للمسجد بشكل شبه كامل وتصدع مئذنته 

إضافة إىل أضرار مادية كبرية مبواد إكسائه وخروجه عن اخلدمة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

للبنات يف بلدة بقني مبحافظة ريف  النظام بقذائف اهلاون املدرسة اإلعدادية  اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت مدفعية 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

األحد 14/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب إحدى املدارس يف بلدة حوش نصري مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبجزرة، وإصابة املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 17/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة حافظ بيازيد يف بلدة تفتناز بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRTlkSHdjTTJqQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa2ttTE95TWF1RFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNzhkRnREdGxLUHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNzhkRnREdGxLUHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWVJvaWtOYjJLSjA/view?usp=sharing
https://youtu.be/nYM_V95gApI
https://www.youtube.com/watch?v=A_GfHQKee1s&feature=youtu.be
https://youtu.be/nYM_V95gApI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSXdXYjR0ekllZEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeEN2Q1dDSU40elU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLV9PS1VNNDJ6TTA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LhII_stYP1w
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZTRONWVSaVY5Zm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGEzSmdMa2JVdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTVYxTFc4NmMwMG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWd5VnFCc2Voc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOFo1UzlYb0hHWEk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdWpiY204RzRpSDA/view
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اجلمعة 26/ شباط/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية 
للذكور  اإلعدادية  اجلبل  قبتان  مدرسة  على  متفجراً  برمياًل 
الغريب، اخلاضعة  قبتان اجلبل بريف حمافظة حلب  بلدة  يف 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي 

يف بناء املدرسة وابحتها ومرافقها العامة.

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

اجلمعة 5/ شباط/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على املشفى امليداين يف بلدة الغارية الغربية بريف 
حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املشفى وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 12/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز احلكيم لرعاية األطفال واحلوامل يف مدينة محورية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املركز أبضرار مادية كبرية حيث تصدعت 

بعض جدران املبىن وحتطم زجاجه، وخرج عن اخلدمة.

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية 
بريف  النعمان  معرة  مدينة  يف  الوطين  املشفى  ابلصواريخ 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية.

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ النقطة الطبية يف بلدة أبو الظهور بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء النقطة أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على املشفى امليداين يف منطقة املرج مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري بغرف املشفى وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbTllNEF6OWEzNGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbTllNEF6OWEzNGM/view?usp=sharing
https://youtu.be/KXsuYi_xPvQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPamx6Rjh4QlpKQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXFpRi1sYUZLYk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2FTZUY2TkRCNWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1B4UmhwT3NKcW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNFdlaU5QRk5FUXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTXpzdlhRWnZoM2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNVRnREdsUjhPeVk
https://youtu.be/kW8Mh13gif0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNVRnREdsUjhPeVk
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPU0NycFFIallJOEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2FTZUY2TkRCNWc/view
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اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام املروحي ابلصواريخ املركز الطيب يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة ثالثة مسعفني جبراح، إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف مواد 

إكساء وأاثث املركز.

اإلثنني 29/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على املستوصف الصحي املركزي يف احلي اجلنويب مبدينة 
تدمر شرقي حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل اهنيار سور بناء املستوصف من اجلهة الشمالية، وتصدع 

جدران اجلزء الشمايل من املبىن، إضافة إىل دمار عدد كبري من جتهيزاته ومعداته وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
األحد 14/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للمكتب الطيب الثوري املوحد يف 
إحدى بلدات الغوطة الشرقية اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية متوسطة يف السيارة وحتطم 

زجاجها.  

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة للهيئة الطبية العامة يف الغوطة الشرقية 
يف مدينة دوما بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حتطمها وخروجها عن اخلدمة.

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

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام املروحية ابلصواريخ احلرم األثري الواقع بني قلعة تدمر وفرع األمن العسكري 
يف حي القلعة يف مدينة تدمر يف ريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث 5 حفر مكان 

سقوط الصواريخ.

األربعاء 10/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب معبد بل األثري يف مدينة تدمر بريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار ثالثة أعمدة أثرية يف حميطه، إضافة إىل تصدع ركائز السور من اجلهة 

الشمالية.

األربعاء 10/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة قرب املسرح الروماين يف مدينة تدمر شرقي حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار 4 أعمدة أثرية يف حميطه بشكل شبه كامل وتسبب بثقوب يف سوره 

الشرقي.

املربعات السكانية:
- احلدائق:

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=SEGoFj0p05w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSFFxRnpvMkw5Yjg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NF55BJOAHPs&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=3
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdkFLWk9QaHpDMzA
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السبت 20/ شباط/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذيفة هاون على حديقة عامة يف مدينة حرستا مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق يف احلديقة وتضرر سورها.

- األسواق:
األربعاء 24/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً يف مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار وتضرر عدد كبري من احملالت التجارية.

البىن التحتية:
- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة زملكا 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية بسيطة جراء 

شظااي الصواريخ.

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

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ حمطة ري األراضي الزراعية يف قرية سفرية حتتاين الواقعة 
بريف دير الزور الغريب واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل خروجها عن اخلدمة جراء األضرار املادية الكبرية اليت 

حلقت مببىن احملطة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مبىن دائرة آابر املياه يف احلي اجلنويب مبدينة تدمر شرقي 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار واجهة املبىن اجلنوبية بشكل شبه كامل، وتضرر أاثثه ومواد 

إكسائه بشكل كبري، وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام احلكومية صاروخاً على مبىن هيئة البادية يف احلي الشمايل من مدينة 
تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار الواجهة األمامية لبناء املديرية ومرآبه بشكل شبه 

كامل وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مؤسسة املياه يف احلي الشمايل مبدينة تدمر يف ريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء املؤسسة بشكل شبه كامل، إضافة إىل حتطم سيارة اتبعة 

للمؤسسة، وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 29/ شباط/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً على مبىن البلدية يف احلي اجلنويب مبدينة تدمر يف ريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار واجهيت املبىن الشمالية والشرقية ومرآبه بشكل شبه كامل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSlR2b3doM0FRdDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMUdSUWRBZF9qNjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVElkWURsN014bUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQy1zUWlkY2ZGUlE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8aDh2ILKSM4&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=2
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbllYdEpVVlBST2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaGlkTGJacTlBaTA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSHpDckZZRzNIX28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaW5Ya3dIU0lJT0E/view?usp=sharing
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خميمات الالجئني:
الثالاثء 9/ شباط/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على خميم »القرية الطينية« للنازحني قرب بلدة أفس بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار وتضرر عدد من البيوت املبنية 

من الطني.

اخلميس 25/ شباط/ 2016 قصفت رامجات صواريخ النظام ابلصواريخ خميم الصفيات للنازحني يف قرية أوبني بريف حمافظة 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مرافق املخيم أبضرار مادية كبرية.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة اتدف شرقي 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وموضئه أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسوره.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على املنازل السكنية قرب مسجد النور يف بلدة 
مسقان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي بسوره إضافة إىل 

أضرار مادية متوسطة مبواد إكسائه وأاثثه.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على منزل سكين قرب مسجد احلمزة يف مدينة 
عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار أجزاء من سوره بشكل شبه 

كامل وتضرر مواد إكسائه بشكل كبري.

ظهر اجلمعة 5/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة قرب مسجد اخلريات يف حي الصاخور 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة مواد إكساء املسجد أبضرار 

مادية كبرية.

الصديق يف حي  أبو بكر  أنه روسي ابلصواريخ قرب مسجد  يُزعم  2016 قصف طريان حريب  7/ شباط/  مساء األحد 
اهلراميس مبدينة حريتان يف ريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء 

املسجد والدرج املؤدي إليه أبضرار مادية كبرية.

الفاروق يف اجلزء اجلنويب من بلدة  يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد  اإلثنني 8/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية 
مسقان مشايل حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية 

ودمار شبه كامل يف مئذنته.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRHlpUlBqcXNqc00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTE02SmJTWm5Xajg
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRDBRTVdzTFhRekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaVdaNkFXQ2JRdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT1EyODh0X0tYOVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVdEaFpQZ1BKcUE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a0SNtaT369Y&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=15
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSU1ma3ROaHdJY3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSU1ma3ROaHdJY3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMVNwbmxfT19MYWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTkhEZW9JRElzSzQ/view?usp=sharing


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 9

صباح الثالاثء 9/ شباط/ 2016، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مسجد النور وسط مدينة مارع 
بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر مواد إكساء املسجد، ابإلضافة إىل أضرار 

حلقت يف املوضأ.

األربعاء 10/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم 
وسط  الواقع  قاسم  الشيخ  مسجد  ابلصواريخ  روسية  أهنا 
بلدة حيان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة 
املسجد  بناء  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 

بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.
. 

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة على املنازل السكنية احمليطة مبسجد العمري 
يف بلدة أورم الكربى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تصدع أحد جدرانه 

وحتطم بعض نوافذه.

حريب  طريان  قصف   2016 شباط/   /15 اإلثنني  صباح 
يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد عمر بن اخلطاب 
قرية كلجربين بريف حمافظة حلب  الساحة يف  الواقع قرب 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  الشمايل، 
بوابته  متوسطة يف  مادية  أضرار  إىل  إضافة  تسبب مبجزرة، 

ومرافقه اخلدمية.

السبت 20/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على األبنية السكنية قرب مسجد حميي الدين 
بن عريب يف حي امليسر مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار 

مادية كبرية.

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية صواريخ عدة على املنازل احمليطة مبسجد علي بن أيب 
طالب يف مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء 

املسجد وموضئه أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=GrGpPTcgzHY&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZlhZQnR2UVJlTlk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7cWXjCm1ES0&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWk1FYXY3MHgzTlE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7cWXjCm1ES0&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaVdnd2htSDZHN2M/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SCANedw247E&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=13
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPemtuQ001R3FsNGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPal9mUm0xWTJaUWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQWZYU1Q3bGhfMms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQWZYU1Q3bGhfMms
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWExWNF9qMVAtZTQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMGp2bkdqeXQ3SjA/view
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األحد 28/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد الشيخ إبراهيم يف مدينة دارة 
عزة بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية 

متوسطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

ظهر اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املدرسة اجلنوبية االبتدائية يف مدينة عندان 
بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة اثنوية بيانون للبنات يف بلدة بيانون 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف عدد من الغرف الصفية 

يف الدور األول وتضرر مرافقها الصحية.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنُه روسي ابلقنابل العنقودية مدرسة الفاروق )الربتقالة( الواقعة جنوب 
بلدة معدان بريف الرقة الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار يف ابحة املدرسة واهنيار أجزاء من السور 

اخلارجي هلا.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية قرب مدرسة طه كريبان الواقعة يف بلدة 
الرقة الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر يف الواجهة األمامية للمدرسة وحتطم زجاج  معدان بريف 

النوافذ واألبواب.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة حريتان احملدثة مشايل مدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق دماراً كبرياً ابلغرف الصفية وأضراراً مادية 

مبرافقها اخلدمية وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة أمحد كامل عرتو يف بلدة حيان بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببعض الغرف الصفية إضافة إىل 

أضرار مادية كبرية مبرافقها احليوية.

الثالاثء 9/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ اثنوية الشهيد عبد القادر حاج غازي للبنات يف 
بلدة معارة األرتيق بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة ابحة املدرسة 

ومكتبتها ومرافقها اخلدمية أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسورها، وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRjFvX3FQd3QzWVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ05mNElwSnU3UEU
https://www.youtube.com/watch?v=Gikv86oqkm4&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0M
https://youtu.be/NKo992VNgRA
https://www.youtube.com/watch?v=2Fav8se5IP8&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rIDJQHRcmlY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd0JIMjFvbVdvaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY2VGNzVwWVhaeTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2RvNWV6cDNMbmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT1BKLUw5M2JNNU0/view?usp=sharing
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يُزعم  حريب  طريان  قصف   2016 شباط/   /10 األربعاء 
أنه روسي ابلصواريخ مدرسة أمحد كامل عرتو االبتدائية يف 
بلدة حيان بريف حمافظة حلب الشمايل، واخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، للمرة الثانية خالل هذا الشهر، ما 
تسبب بدمار أحد أبنيتها وتضرر األبنية اجملاورة له وخروجها 

عن اخلدمة.

حريب  طريان  قصف   2016 شباط/   /15 اإلثنني  ظهر 
يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة احملبة واإلخالص يف بلدة 
أورم الكربى غريب حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
الغرف  بعض  جزئي  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

الصفية وابحة املدرسة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة حيان اإلعدادية للبنات يف بلدة حيان 
مشايل حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة وساحتها أبضرار مادية كبرية.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة التحرير الثانوية يف مدينة الشدادي بريف 
حمافظة احلسكة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اجلزء الشرقي من بنائه بشكل شبه كامل.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 4 صواريخ على مدرسة األمل يف مدينة الشدادي 
مبحافطة احلسكة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

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

السبت 19/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل بذخائر عنقودية قرب املشفى امليداين 
يف اجلهة الشرقية من مدينة مارع بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، الثالاثء 2/ شباط/ 2016 
متكنا من التواصل مع بعض انشطي املنطقة للتحقق من احلادثة والذين أكدوا لنا سقوط بعض الذخائر العنقودية على سقف 

املشفى دون أن حُتدث أضراراً مادية.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=DU8lGmBu3KI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLThrLWZHMmlxLWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWRKdUhZeWVEWlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdU4xeDVVOEMzYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVZUS1lhd2RnSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY2lZeEpOX29hSG8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMnZKVFdGaU15OTA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGJIcVJPd0JpcVE/view
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الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ منزاًل سكنياً قرب مركز الرعاية الصحية يف مدينة 
عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية 

كبرية.

ظهر الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ بناء سكنياً جماوراً ملشفى عندان اخلريي، 
املشفى امليداين يف مدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار 

مادية كبرية بقسمي العيادات واإلسعاف وخروج املشفى عن اخلدمة.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مركز املعاجلة الفيزايئية الواقع مشال مدينة عندان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل سائق اتبع للمركز وإصابة 3 

آخرين، إضافة إىل دمار كبري ببناء املركز، وحتطم بعض أدوات ومعدات املركز.

أنه  يُزعم  حريب  طريان  شن   2016 شباط/   /15 اإلثنني 
روسي 4 غارات ابلصواريخ على مشفى ميداين اتبع ملنظومة 
إدلب،  حمافظة  بريف  احلامدية  قرية  يف  حدود  بال  أطباء 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة 
العاملة ابملشفى،  الطبية  من بني ضحاايها 9 من الكوادر 
إضافة إىل دمار كامل ببناء املشفى املؤلف من أربعة طوابق.

صباح اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت قوات يُزعم أهنا روسية صاروخ أرض - أرض بعيد املدى على مشفى النسائية 
واألطفال يف مدينة اعزاز بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار بوابة 

املشفى اخلارجية وأضرار مادية كبرية يف قسمي احلواضن والتوليد.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املستوصف الصحي )مركز اإلنعاش الريفي( 
يف مدينة الشدادي مبحافظة احلسكة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

مساء اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة غريب 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تصدع جدران غرف العيادات واالستقبال، أعلنت إدارة 

املشفى توقفه عن العمل جراء تعرضه للقصف.

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة بريف حمافظة 
حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة وحتطم 

زجاجه.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/inovQh4zcQY
https://youtu.be/4VGv_YoaynI
https://youtu.be/4VGv_YoaynI
https://youtu.be/inovQh4zcQY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDAxSk5mcVI1SDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVVl5NU92QzFLa0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVVl5NU92QzFLa0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLUoxaEtBM1JxUk0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bk4rFKKu2KE&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=14
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWVQVXhPcnFuSms/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bk4rFKKu2KE&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=14
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQjdlSVZnNG1BdGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWVQVXhPcnFuSms/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=i6I4lDcs8RM&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=5
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeWd4RUFtWnpKUFk/view
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- سيارات اإلسعاف:
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين 
يف مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية 

كبرية وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 9/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين يف األحياء 
الغربية ملدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتحطمها وخروجها 

عن اخلدمة.

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت قوات يُزعم أهنا روسية صاروخ أرض - أرض بعيد املدى على مشفى النسائية واألطفال 
يف مدينة اعزاز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة هيكلي سياريت إسعاف 

اتبعتني للمشفى أبضرار مادية متوسطة، وحتطم زجاجهما.

مساء اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار 

مادية بسيطة، واحرتاق سيارة اثلثة وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة مشايل حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية متوسطة.

املربعات السكانية:
- األسواق: 

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على املنازل السكنية قرب سوق مدينة تل رفعت 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار جسيمة يف عدد من احملالت 

التجارية.

األربعاء 3/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوق املدينة يف اجلهة الشرقية من مدينة عندان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار عدد من احملالت التجارية.

مساء السبت 13/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مقراً لتنظيم داعش داخل سوق الساللني 
)السوق املغطى( يف مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، ما أدى إىل دمار عدد من احملالت التجارية بشكل كبري.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=cLIKcJaLuIs&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=12
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeTZYWmJlc1JMWkk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSnRUNmx0VzFhbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3pRN0VsM0xpZmM/view?usp=sharing
https://youtu.be/MS86z0eoJo8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWnM1bDZfX1dxZGs
https://www.youtube.com/watch?v=isgL6XcuA9c&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=11
https://youtu.be/NLbGWVYHf28
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOUpRMVNzamNMdU0/view?usp=sharing
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الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر السوري 
عند املدخل الشرقي ملدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 

السيارة أبضرار مادية متوسطة، إضافة إىل مقتل شخصني من فريق اهلالل األمحر، وإصابة سائق السيارة جبراح.

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
الثالاثء 9/ شباط/ 2016، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة حتويل الكهرابء الواقعة على أوتوسرتاد 
حلب - غازي عنتاب جنويب مدينة حريتان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 
تضرر ابحملوالت الكهرابئية إضافة إىل تقطيع بعض األكبال وخروجها عن اخلدمة، ماتسبب ابنقطاع التيار الكهرابئي عن مدن 

حريتان وعندان وبلدات كفر محرة ومعارة األرتيق وحيان وغريها من البلدات والقرى.

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

اخلميس 25/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة ري األراضي الزراعية يف قرية احلصان 
غريب حمافظة دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة احملطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
الثالاثء 16 /شباط/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنُه روسي ابلصواريخ مبىن الربيد يف مدينة الشدادي الواقعة بريف 
احلسكة اجلنويب واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة 10 أشخاص جبراح، إضافة إىل دمار املبىن بشكل شبه 

كامل، وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن البلدية وسط مدينة الشدادي بريف حمافظة 
احلسكة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي بسور املبىن.

- األفران:
اجلمعة 5/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب فرن اخلبز االحتياطي يف مدينة حريتان 
مشايل حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن أبضرار مادية كبرية وخروجه 

عن اخلدمة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي أبكثر من 4 صواريخ الفرن اآليل يف مدينة الشدادي بريف 
حمافظة احلسكة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف بناء الفرن أدى خلروجه 

عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZTh6eGJUdUJJclk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Bfu_y3Lx7_c&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=G9fd7ODVFAA
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األحد 28/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب فرن قوجة للخبز يف مدينة دارة عزة مشايل 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن وآلياته أبضرار مادية كبرية وخروجه 

عن اخلدمة.

- املقرات واملنظمات الدولية.
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مكتباً اتبعاً ملنظمة أوسوم الطبية UOSSM يف 
شارع بغداد الواقع جنويب مدينة حريتان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

وقوع أضرار مادية كبرية يف بناء املكتب ومعداته، إضافة إىل تلف بعض املواد الطبية املخزنة يف أحد املستودعات.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

األحد 21/ شباط/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة على مدرسة إلياس حرب يف حي القصور مبدينة 
دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر واجهة املدرسة بشظااي القذائف.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
قذائف  2016 سقطت عدة  21/ شباط/  األحد  عصر 
مدفعية على مسجد املعروف يف حي الشيخ مقصود مبدينة 
الكردية،  الذاتية  اإلدارة  قوات  لسيطرة  اخلاضع  حلب، 
واهللك  الباشا  بستان  حيي  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها 
مبدينة حلب، اخلاضعني لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما تسبب بثقب يف املئذنة وأضرار يف أاثث املسجد.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYkdWV3duamYxekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT2ZjdzFWTm9TTXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTllRUlDaGtvUHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeFk4bE5ZVjJnRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeEFFdktUbkpkUzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeFk4bE5ZVjJnRjg/view
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البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:

السبت 27/ شباط/ 2016 سقطت قذائف صاروخية حملية 
الصنع على مبىن االحتاد الرايضي على أوتسرتاد احلمدانية يف 
مدينة حلب واخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف حي األنصاري الشرقي اخلاضع لسيطرة 
مادية  أضرار  أدى إلحداث  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 

كبرية يف البناء.

جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
- البىن التحتية:

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

اإلثنني 29/ شباط/ 2016 قامت قوات سوراي الدميقراطية الكردية بتفجري جسر بريغي الواصل بني ضفيت هنر اجلالب شرقي 
مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية الكردية، ابستخدام عبوات انسفة، ما أدى إىل 

تدمريه وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املدنيني كانوا يستخدمونه للعبور من فوق هنر اجلالب.

حاء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اخلميس 4/ شباط/ 2016 شّن طريان التحالف الدويل عدة غارات ابلصواريخ على معهد عائشة للعلوم الشرعية )أحد 
مقرات داعش العسكرية( وسط مدينة الرقة اجملاور للمركز الصحي ملكافحة األمراض السارية؛ ما أدى إىل إصابة املركز الصحي 

أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل بصاروخني حميط املشفى الوطين يف مدينة البوكمال بريف دير 
الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل اهنيار أجزاء من سور املشفى من اجلهة اجلنوبية وحتطم زجاج النوافذ، 
اجلدير ابلذكر أن املشفى الوطين خارج عن اخلدمة منذ 16/ أاير/ 2015 جراء قصفه من قبل طريان النظام احلريب ابلصواريخ. 

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل ابلصواريخ مشفى عائشة يف مدينة البوكمال بريف دير الزور 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر واجهة املشفى جراء إصابته بشظااي الصواريخ.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SmdYU19aaXhRMTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z21EaWhsSXh5M0k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z21EaWhsSXh5M0k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z2RkX3piNko3NUU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z2RkX3piNko3NUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdWl2a1dkQ0gxbUE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mmx5b3NYZzhfaU0/view
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البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:

السبت 27/ شباط/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل ابلصواريخ املركز الثقايف يف مدينة تل أبيض بريف حمافظة الرقة 
الشمايل واخلاضعة لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية الكردية؛ ما أدى إىل تدمري املبىن وخروجه عن اخلدمة.

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

السبت 20/ شباط/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل ابلصواريخ جسر سيلي )جسر السكة( الواصل بني ريف دير 
الزور الشمايل وريف احلسكة اجلنويب، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة اجلسر أبضرار مادية كبرية وخروجه 

عن اخلدمة.

خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اجلمعة 26/ شباط/ 2016 انفجرت سيارة مفخخة قرب املشفى الوطين يف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمايل ما أدى 
إىل حدوث أضرار مادية كبري يف بناء املشفى وأجهزته ومعداته وخروجه عن اخلدمة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت 

ابلتفجري 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.
املسلحة  اجملموعات  الدويل وبعض  التحالف  املسلحة وقوات  املعارضة  وتنظيم داعش وفصائل  الروسية  القوات  قامت  كما 
للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى  التمييز خرقاً  األخرى ابالعتداء على بعض تلك املراكز. ويشكل القصف العشوائي عدمي 

الفعل إىل جرمية حرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

2 -   جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن 
الدويل.

3 -   اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة 
يف ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6TlNkSFRSbFVCelk/view

