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األحد 7 شباط 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 96 حادثة اعتداء على مراكز حيوية يف كانون الثاين 2016
44 منها على يد القوات الروسية

أواًل: الملخص التنفيذي:
اليومية سجلنا يف الشبكة السورية  التوثيق واملتابعة  الثاين وعرب عمليات  خالل كانون 
حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 96 حادثة اعتداء على منشآت حيوية، توزعت حسب 

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

األجنبية(: 34
ابء: القوات الروسية: 44

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:2
- جبهة النصرة: 1

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 4
جيم: قوات التحالف الدويل: 2

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 9
 

- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف كانون الثاين:
25 من البىن التحتية، 21 من املراكز احليوية الرتبوية، 18 من املراكز احليوية الدينية، 
16 من املراكز احليوية الطبية، 9 من املربعات السكانية، 3 من املراكز احليوية الثقافية، 

3 من الشارات اإلنسانية اخلاصة، 1 من خميمات الالجئني.

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

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

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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التنظي�ت اإلسالمية املتشددة

املراكز الحيوية الدينية:

املساجد

الكنائس واألديرة

املراكز الحيوية الرتبوية:

املدارس

املعاهد التعليمية

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

ªمراكز الدفاع املد

املقرات الخدمية الرسمية

وسائط النقل
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املجموع:
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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. 

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخني قرب مسجد عائشة يف حي احلميدية مبدينة دير 
الزور، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء املسجد أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسوره.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذيفة هاون على مسجد الرمحن 
يف مدينة داراي مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

حدوث ثقب يف قبة املسجد وإصابتها أبضرار مادية بسيطة.

األربعاء 13/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مسجداً يف 
بلدة املوزرة بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار 
جزئي بسقف املسجد وتصدع مئذنته، إضافة إىل تضرر مواد إكسائه بشكل كبري وخروجه 

عن اخلدمة.
مسجد بقرية املوزرة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcHBtdVNmRzV3SlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcHBtdVNmRzV3SlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaDlvcHJ0SkxfazQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaDlvcHJ0SkxfazQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdEVWX0VteFJXems/view
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اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب بصاروخني املسجد الكبري يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية.

احلريب  النظام  طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /15 اجلمعة 
الكبري يف مدينة زملكا مبحافظة ريف دمشق،  بصاروخني املسجد 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي 

ببناء املسجد، وتضرر مواد إكسائه بشكل كبري.

املوالية  امليليشيات  قامت   2016 الثاين/  كانون   /17 السبت 
اجلنويب،  حلب  حمافظة  بريف  عبطني  بلدة  يف  احلكومية  للقوات 
اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، بتفجري مئذنة مسجد عمر بن 
اخلطاب بواسطة تفخيخها ابملواد املتفجرة، ما أدى إىل دمار املئذنة 

بشكل شبه كامل.

االربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً يف حميط أحد مساجد بلدة حزانو بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتصدع اجلدار الغريب للمسجد، وتدمري نوافذه وبوابته الرئيسة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

صباح األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على املنازل احمليطة مبدرسة ايقد الغربية 
االبتدائية يف بلدة ايقد العدس التابعة ملدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما أدى إىل مقتل طالب وإصابة اثنني آخرين جبراح، إضافة إىل إصابة مواد إكساء املدرسة أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي 

بسورها.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على مدرسة بنات األوىل يف حي احلميدية مبدينة 
دير الزور، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي بسور املدرسة من اجلهة الشمالية.

األربعاء 13/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدرسة تشرين للتعليم األساسي يف مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب إحدى مدارس مدينة دوما مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر مواد إكساء بناء املدرسة بشكل كبري.

اإلثنني 25/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ املدرسة الغربية يف قرية الكالطة بريف حمافظة 
الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلهة الشرقية من بناء املدرسة.

مئذنة مسجد عمر بن الخطاب

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/v22yiMk-AnI
https://youtu.be/SPXwgQ_qNbY
https://youtu.be/yZejF88IKeU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVcwYURteHc0MWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVcwYURteHc0MWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWEtaSEtLZDc2dTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbERXMVlHM08xb0k/view
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السبت 30/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة يف مدينة نوى مبحافظة درعا، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

- املعاهد التعليمية. 
الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز توليب حلماية تعليم الطفل وحمو األمية )مركز 
لتعليم الطالب مبرحلة الروضة ومرحلة التعليم االبتدائي( يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل طفلة، إضافة إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

املراكز احليوية الطبية:
- سيارات اإلسعاف.

لنقطة  التابعة  املدفعية احلكومية قذائف هاون على إحدى سيارات اإلسعاف  2016 قصفت  الثاين/  2/ كانون  السبت 
اإلسعاف التابعة الحتاد األطباء السوريني األحرار يف بلدة النشابية بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

تسبب ببرت قدمي أحد املسعفني، إضافة إىل تضرر السيارة بشكل كبري.

التابعة الحتاد  الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون على إحدى سيارات اإلسعاف  األربعاء 6/ كانون 
األطباء السوريني األحرار يف منطقة املرج بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسببت شظااي القذائف 

أبضرار مادية كبرية هبيكل السيارة وحتطم زجاجها وعجالهتا.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون نقطة اإلسعاف التابعة الحتاد األطباء السوريني 
األحرار يف بلدة حوش الصاحلية بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل تضرر إحدى سيارات 

اإلسعاف التابعة للنقطة أبضرار مادية متوسطة. 

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

اجلمعة 1/ كانون الثاين/ 2016 قصفت رامجات صواريخ النظام املتمركزة يف منطقة الدوة مثانية صواريخ يف حميط قلعة فخر 
الدين املعين الثاين األثرية يف مدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بعدة حفر يف احلرم 

األثري للقلعة الواقع بني القلعة وفرع األمن العسكري.

األحد 31/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخني على احلرم األثري يف مدينة تدمر بريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار 5 أعمدة أثرية بشكل شبه كامل.

املربعات السكانية:
- األسواق.

اخلميس 7/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة عربني بريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف بعض احملالت التجارية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbW5oek84Qi15cFU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=368&token=Z0yl9BZ6KEIud4gEZbEzQyHPmTnRmulb
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWnJtOUwtR3l3VTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWER5cnI2YnQ1T1U/view?usp=sharing
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اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب السوق التجاري يف بلدة محورية بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب أبضرار مادية متوسطة يف بعض احملالت التجارية. 

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية قوات 
النظام بصواريخ أرض - أرض سوقاً شعبياً يف بلدة عني ترما 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة 
احملالت  من  عدد  وتضرر  تدمري  إىل  أدى  ما  املسلحة، 

التجارية.

األحد 17/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام 
صاروخ أرض - أرض من طراز فيل على سوق شعيب يف 
حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
التجارية  احملالت  من  عدد  تضرر  إىل  أدى  ما  املسلحة، 

والتمديدات الكهرابئية.

النظام  الثاين/ 2016 قصف طريان  الثالاثء 26/ كانون 
احلريب صاروخني على السوق الشعيب يف مدينة أرحيا بريف 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  إدلب، 
تسبب بتدمري 6 حمالت جتارية بشكل شبه كامل، إضافة 

إىل تضرر حمالت أخرى بشكل بسيط.

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

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر السوري 
يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء قيام فريقها إبسعاف ضحااي قصف 

سابق، ما أدى إىل حتطم زجاجها وإصابة هيكلها بشظااي الصاروخ.

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.
اجلمعة 1/ كانون الثاين/ 2016 قصفت رامجات صواريخ النظام املتمركزة يف منطقة الدوة 4 صواريخ على حمطة واصف لبيع 
وتوزيع الوقود يف مدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء احملطة بشكل شبه 

كامل وخروجها عن اخلدمة.

سوق حي الفردوس مبدينة حلب 

سوق أريحا

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/eqBSn7fLzyc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZHlpTHRXem5JOFU/view?usp=sharing
https://youtu.be/vUomF6fU3Pc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZHlpTHRXem5JOFU/view?usp=sharing
https://youtu.be/vUomF6fU3Pc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3FDQ3dXdzYxZGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZGhBU2VNUVZzb3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNTRQQ0JrQUdWWnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXBURm1hQnBFbVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXBURm1hQnBFbVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWVE0WmNlTFFPdGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3FDQ3dXdzYxZGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSXFkbXRMY2ZudlU/view
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- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(.
النظام  طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /7 اخلميس 
للدفاع  اتبعتني  إسعاف  سياريت  قرب  ابلصواريخ  احلريب 
املدين أثناء قيامهم إبسعاف اجلرحى يف مدينة زملكا بريف 
دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 
إىل إصابة سائقيها جبراح، إضافة إىل حتطم زجاج السيارتني 

وإصابة هيكليهما بشظااي متعددة. 

السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصف مدفعية النظام قذائف عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة دوما 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة شخص من الكادر اإلسعايف، إضافة إىل 

إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على مدينة معضمية الشام بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسببت شظااي أحد الرباميل أبضرار مادية بسيطة بسيارة إسعاف اتبعة ملنظومة 

الدفاع املدين يف ريف دمشق.

داراي  املدين يف مدينة  الدفاع  أمام مركز  متفجراً  برمياًل  املروحية  النظام  ألقت طائرات   2016 الثاين/  30/ كانون  السبت 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب 4 صواريخ على مؤسسة املياه وسط مدينة الرقة، اخلاضعة  الثالاثء 5/ كانون 

لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء املؤسسة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(.
األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذيفة فوزديكا على معمل الشاش يف مدينة محورية مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق تسبب أبضرار يف جدران املعمل وآالته وخروجه 

عن اخلدمة.

خميمات الالجئني.
السبت 30/ كانون الثاين/ 2016 قصفت رامجات صواريخ النظام ابلتزامن مع مدفعيته صواريخ عدة على خميم للنازحني يف 
قرية أوبني بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل احرتاق بعض اخليم وإصابة العديد 

منها أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/1E0ngYQVZlg
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUWloZkpxdDBzMU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQk5PM21mYUhPemM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ0FuM3VhZmIxaWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQjdLMENrMEl0dnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX0NudTZmUXdxWXM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tnVoXlpVyS4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYV85OWo1NU9PR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYV85OWo1NU9PR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcF83Mm1NNlE4amc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdTRlVEgyeFVKLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaHZBMFQ0cHhOc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa2tSZ3dUTVpMZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa2tSZ3dUTVpMZzA/view?usp=sharing
https://youtu.be/9HDMahcQt6w
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT2VYRHRabFFiRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMTZPN29lcnVUTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeUlHUHgxRGNiNmM/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد. 
السبت 2/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد عمر بن خطاب وسط بلدة 
معارة األرتيق بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل إصابة 

بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة، وتسببت شظااي الصواريخ بثقوب يف جدار املسجد.

اخلميس 7/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصواريخ عدة املنازل السكنية احمليطة مبسجد عمر 
بن خطاب يف بلدة بيانون بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر مواد 

إكسائه وأاثثه جزئياً.

السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنازل السكنية احمليطة مبسجد عبد 
هللا بن العباس يف حي العامرية مبدينة حلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث أضرار جزئية يف 

املسجد وحتطم بعض النوافذ.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ   يف بلدة اببيص بريف حلب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف قبة املسجد، إضافة إىل تضرر مواد إكساء املسجد 

وأاثثه بشكل كبري.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRWN3a01RblVxTTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWR5WGRVelFnak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMkgxdVU0WS1qelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd0RKMm15YjJmdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPS092N0FCbVQxZHc/view
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الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني يف حميط مسجد اهلبويب يف مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب، ما تسبب أبضرار مادية متوسطة ببناء املسجد.

طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /12 الثالاثء  عصر 
حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد آغا جق يف حي 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  حلب،  مبدينة  عسكر  قاضي 
املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل دمار 
املوضأ بشكل شبه كامل وجزء كبري من مئذنته، إضافة إىل 

أضرار مادية كبرية ببنائه وخروجه عن اخلدمة.

صباح الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب املسجد الكبري على الطريق 
املؤدي إىل بلدة حيان من بلدة معرستة اخلان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل تصدع جدرانه وأضرار متوسطة الشدة مبواد إكسائه.

الثالاثء 19/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد النور يف حارة البوهالل حبي رويدة 
يف بلدة البوليل بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بثقب يف سقف املسجد وتضرر 

جدرانه، إضافة إىل تضرر مواد إكسائه جزئياً.

مسجد اهلادي

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=366&token=bpfk79zhsXhaOJ4Ud0JiJPU3Hu4eHRrJ
https://youtu.be/kJ3TMbsd9_E
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=366&token=bpfk79zhsXhaOJ4Ud0JiJPU3Hu4eHRrJ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZlhSMXdvQnVMcnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSDRjNzdzZTg0dFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPelhRam9zdUxKOUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZlhSMXdvQnVMcnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNWM5TmItQW9MN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHVtUUNsUjl4QTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSjMxSExPS29UNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPaFppaS1YSVV6UGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMnpwZTNGYm5HM2c/view
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اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني قرب مسجد احلين يف شارع 23 شباط 
وسط مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر الواجهة األمامية للمسجد بشكل كبري ودمار جزئي 

بسوره.

2016 قصف طريان حريب  الثاين/  27/ كانون  األربعاء 
يف  الصديق  بكر  أبو  مسجد  ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم 
مدينة الباب بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املسجد وخروجه 

عن اخلدمة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

األحد 3/ كانون الثاين/ 2016، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة منغ اإلعدادية الواقعة ابجلهة 
الغربية من بلدة منغ بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بنائها، إضافة 

إىل دمار أجزاء من سورها اخلارجي وخروجها عن اخلدمة.

األحد 3/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة منغ االبتدائية يف اجلهة الغربية من 
بلدة منغ بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف مرافق املدرسة واهنيار 

أجزاء من سورها اخلارجي، إضافة إىل تضرر مواد إكساء الغرف الصفية بشكل كبري.

السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني على مدرسة الدمشقي للتعليم األساسي 
يف احلي الشرقي يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، الواقعة أمام مبىن القصر العديل، ما أحدث حفراً بباحتها، واهنيار 

سورها الغريب إضافة إىل تضرر مواد إكسائها.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة الشهيد مصطفى رستم االبتدائية يف 
بلدة عنجارة بريف حمافظة حلب الغريب، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل دمار كبري يف عدد من الغرف الصفية.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ اثنوية عنجارة للبنني شرقي بلدة عنجارة 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزء من املبىن وتضرر الغرف الصفية.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ اثنوية عنجارة للبنات جنوب بلدة عنجارة 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اهنيار غرفتني صفيتني وتصدعات يف  بريف حمافظة حلب 

الغرف الصفية اجملاورة.

صباح الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية بصواريخ عدة املنازل السكنية احمليطة بثانوية 

مسجد أبو بكر الصديق مبدينة الباب 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUNVUzhsVVBDaVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRG5mWjlzSHJ1X2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPblJXRURwdmE5S2M/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=365&token=uEz9OkdzStPIyo6NtOyo4ykplP5XH3m1
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMTVrUE0wOVY3Unc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWEyamJuWmhuTTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaW1ueXRtRGdzUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeDJ4bGRtbU5Yd1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUDg3SFlrSVl5ekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTG5CdjZ0RDZSUEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOW9saTBwUGJoSjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2VzRTBUOHotcTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlUzVDRBRGdrV2M/view
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حيان للبنني يف بلدة حيان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي 
بسورها وأضرار متوسطة مبواد إكسائها.

األربعاء 13/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة ابن القيم اجلوزية يف حي الزبدية 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل طفل، إضافة إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية 

كبرية.

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية 
القصيب بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلهة الشرقية من املبىن 

وإصابته أبضرار مادية كبرية.

ظهر اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة عمر املختار يف مدينة 
الباب بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة، وتضرر عدد من 

الغرف الصفية.

السبت 23/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة منري حبيب الثانوية املعروفة 
ابسم اثنوية الرشيد يف شارع عدانن املالكي مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة، 

وتضرر واجهتها الشرقية.

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

األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مشفى بيويت يف بلدة كفرانها بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة، مل 

تؤثر على استمرارية عمل عياداته.

األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة قرب مشفى بيويت يف بلدة كفرانها 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل احرتاق سيارة إسعاف اتبعة للمشفى 

وخروجها عن اخلدمة.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بصاروخني املشفى الوطين الواقع وسط مدينة الرقة 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، سقط أحد الصاروخني يف حديقة املشفى ما تسبب ابندالع حريق فيها، بينما سقط الثاين 

قرب املبىن الشمايل للمشفى؛ ما أدى لتحطم زجاجه.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بصاروخني مشفى املواساة الواقع قرب املشفى الوطين 
النوافذ  اخلارجي وحتطم زجاج  املشفى  أدى إىل دمار جزئي يف سور  ما  تنظيم داعش،  اخلاضعة لسيطرة  الرقة  وسط مدينة 

واألبواب. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2VzRTBUOHotcTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0NhLXlVM1VHaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZE5aTHE0OXN5Zmc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=367&token=7wT5vjcO6jOLTJvWA44aKO3h9XmHFDgD
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeHpmLXZRU05uenc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=364&token=XDFaOjVeVIqqZeJxpeSV5q95uXFPL18z
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السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ بنك الدم الواقع يف شارع املالكي ابلقرب 
من حي الشراكسة يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية متوسطة يف املبىن.

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على املشفى امليداين يف بلدة الكسرة 
بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أَبضرار مادية كبرية ودمار جزئي 

بسورها.

اخلميس 21/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على املشفى امليداين يف بلدة اخلريطة بريف 
حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب ابهنيار جزء من جدار املشفى اخللفي وتضرر بنائه ومواد 

إكسائه بشكل متوسط.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى السالم يف شارع 23 شباط 
مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى األطفال يف شارع عدانن املالكي 
مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري بواجهة املشفى وحتطم زجاجه، اجلدير ابلذكر أن تنظيم 

داعش قام إبغالق املشفى قبل حنو عام.

السبت 23/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن العيادات الشاملة يف الشارع العام 
وسط مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حاضنة حمملة ابلذخائر العنقودية على 
املشفى اخلريي يف مدينة عندان بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل أحد كوادره، 

إضافة إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة، وخروجه عن اخلدمة.

مشفى عندان الخريي 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEVMUmxDM1J1a0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYVJCcGY2Q2dHZmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSHVvRlJ6aXZ4a2c/view
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- سيارات اإلسعاف.
2016 قصف طريان حريب  الثاين/  كانون   /12 الثالاثء 
ملنظومة  اتبعة  إسعاف  سيارة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم 
شام اإلسعافية يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

تدمري السيارة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية حاضنة حمملة ابلذخائر العنقودية قرب سيارة 
إسعاف يف مدينة عندان بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار 

مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

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

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 4 صواريخ على قلعة الرحبة األثرية يف مدينة 
امليادين بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف اجلزء الشرقي من 

بناء القلعة.

املربعات السكانية:
- احلدائق:

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بثالثة صواريخ اجملمع احلكومي )أحد مقرات تنظيم 
داعش( ابلقرب من حي الشراكسة يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل اندالع حريق يف حديقة الرشيد 

اليت تقع ابلقرب من اجملمع احلكومي.

- األسواق.
السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ بناء سكنياً يف سوق األلبسة يف حي 
السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، ودمار عدد من احملالت التجارية، 

إضافة إىل دمار العيادة الوحيدة يف احلي واليت تعود ملكيتها للطبيب حممود ساطو.

للماشية يف بلدة الشميطية  اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ سوقاً 
بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة موقع السوق أبضرار مادية كبرية إضافة إىل 

مقتل عدد من املاشية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Lhf0NxOV0l8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeTk4R05wdHplWjg/view?usp=sharing
https://youtu.be/Lhf0NxOV0l8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHVhUUZtWkpiMUk/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeG1TRGt1d0o1V0U/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=378&token=qFHRZd66deYWdHG7bSpQVbLB4AKWhb5y
https://youtu.be/emCwZADspUI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=376&token=3VglsMCEaGSm7pF36x3PYljGI8QqArOt
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNVFqajlQcFItODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOTROOURBcThxbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeTk4R05wdHplWjg/view
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اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 شّن طريان حريب يزعم أنه روسي غارتني بثمانية صواريخ سوقاً لبيع النفط اخلام يف قرية 
عجاجة التابعة لناحية مدينة الشدادي بريف احلسكة اجلنويب، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل احرتاق 15 سيارة 

ودمار 5 حمالت بشكل كبري.

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

2016 قصف طريان حريب  الثاين/  كانون   /12 الثالاثء 
ملنظومة  اتبعة  إسعاف  سيارة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم 
الدفاع املدين يف حمافظة إدلب يف مدينة معرة النعمان بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب، ما أدى إىل تدمري السيارة بشكل شبه 

كامل وخروجها عن اخلدمة.

حريب  طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /25 اإلثنني 
الدفاع  مديرية  تتخذها  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم 
حلب  حمافظة  بريف  حردتنني  بلدة  يف  هلا  مركزاً  املدين 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل، 

أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

سوق حي السكري

سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة الدفاع املدين

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUnVEbUlVNGhTZms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPLTd3Z05QTVRXaWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUnVEbUlVNGhTZms/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني على مبىن القصر العديل يف مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب، والذي حّولته جبهة النصرة إىل حمكمة شرعية لتسيري األمور القضائية واجلنائية للسكان، ماتسبب 

بدمار كبري يف الطابق العلوي للمبىن، وتضرر واجهتيه اجلنوبية والغربية، وخروجه عن اخلدمة.

- األفران.
اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على املنازل السكنية احمليطة بفرن جهالن 
للخبز وسط بلدة معارة األرتيق مشايل حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 

الفرن أبضرار مادية كبرية وتوقفه عن العمل حىت يتم ترميم األضرار اليت حلقت به.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(.
اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ معمل الديري للصناعات النسيجية يف بلدة 
كفرجوم بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق أضراراً جزئية مبجموعة توليد الكهرابء 

اخلاصة ابملعمل واندالع النريان أمام أحد أبوابه.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

األحد 24/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذيفيت هاون على مدرسة إلياس حرب يف حي القصور مبدينة 
دير الزور، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، تسببت القذيفتان اللتان سقطتا يف ابحة املدرسة بتضررها، إضافة إىل أضرار 

مادية متوسطة يف الواجهة األمامية للمدرسة.

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.
األحد 31/ كانون الثاين/ 2016 قام تنظيم داعش بتفجري أحد خطوط الغاز الواصلة بني حقول شاعر وحمطة غاز الفرقلس 
يف ريف حمافظة محص، ابستخدام عبوات انسفة، ما أدى إىل اندالع النريان فيه ودمار جزء كبري منه، ماتسبب خبروجه عن 

اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=343&token=bcflQMQY3ckIolfzyRnzOxI5CTO636w4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM214S1hJZkZpcVE/view?usp=sharing
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- جبهة النصرة:
البىن التحتية:

- املقرات واملنظمات الدولية.
األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قامت جبهة النصرة ابقتحام مقر منظمة احتاد املكاتب الثورية يف مدينة كفر نبل مبحافظة 
إدلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة واليت تضم عدداً من املكاتب منها مشروع الطفل ومشروع املرأة ومجعية نداء 
األسري وبنك الدم وجملة وراديو فرش، وأقدموا على مصادرة أجهزة البث والكمبيوترات احملمولة واهلواتف النقالة وأجهزة االنرتنت 
الفضائي والكامريات اخلاصة إبذاعة راديو فرش، كما قاموا خبلع وتكسري عدد من األبواب ومتزيق معظم الالفتات واألعالم.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:
- الكنائس واألديرة.

عصر األحد 17/ كانون الثاين/ 2016 سقطت عدة قذائف مدفعية حملية الصنع على كنيسة عمانوئيل لألرمن يف منطقة 
القدمية  أحياء حلب  القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف  اخلاضع لسيطرة  املنشية مبدينة حلب،  العبارة يف حي 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي بسقف الكنيسة وحتطم بعض النوافذ.

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.
السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قامت فصائل املعارضة املسلحة املتواجدة بريف محاة اجلنويب، بنسف ثالثة أبراج توتر عايل 
يف حميط بلدة الزارة يف ريف حمافظة محاة ابستخدام عبوات متفجرة، للضغط على القوات احلكومية يف سبيل وقف العمليات 
العسكرية على بلدة حربنفسة بريف محاة اجلنويب، ما تسبب بدمار تلك األبراج بشكل شبه كامل، وانقطاع التيار الكهرابئي 

عن بعض املناطق يف كل من مدينة محاة وريف مدينة السلمية يف ريف حمافظة محاة وبعض بلدات ريف محص الشمايل.

جيم: قوات التحالف الدويل:
البىن التحتية:

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

اجلمعة 1/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل صاروخني على جسر السكة يف قرية الرمادي )البقعان( التابعة 
ملدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزء من اجلسر وخروجه 

عن اخلدمة.

اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل للمرة الثانية خالل هذا الشهر 3 صواريخ على جسر السكة 
يف قرية الرمادي بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزء من اجلسر.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHo5eEpxVFVzVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTBGOHlwMjBiRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbUFCMW9DbVRxRFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3FHZ3drbkRKMG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmhKV2pjU1NIcVE/view?usp=sharing
https://youtu.be/4WWkn38kvjs
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZDBIdEFiNmhvdXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZDBIdEFiNmhvdXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQlZ6bDJ2OXhac1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQUpTRHl3X0o4UG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3hjTFdTVkdBaG8/view?usp=sharing
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حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس. 
األراضي  متمركزة يف  مدفعية  2016 قصفت  الثاين/  18/ كانون  اإلثنني 
السورية قذيفة مدفعية على جتمع ألربع مدارس يف مدينة كيلس برتكيا، ما 
مادية  أبضرار  االبتدائية  تشيتني  عمر  انظلي  مدرسة  بناء  إصابة  إىل  أدى 
إمام  غوكتشه  أيوب  مدرسة  يف  بسيطة  مادية  أضرار  إىل  إضافة  متوسطة، 
اليت قصفت حىت حلظة  اجلهة  نتمكن من حتديد  مل  هلا،  اجملاورة  اإلعدادية 

إعداد التقرير.

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

للهالل  التابع  الصحي  املركز  تعرض   2016 الثاين/  كانون   /22 اجلمعة 
اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة  الضمري  مدينة  يف  السوري  العريب  األمحر 
بقذائف  والقصف  الرصاص  إلطالق  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 
مدفعية عشوائية جراء االشتباكات بني فصائل حترير الشام وجيش اإلسالم، 
املركز  بناء  إصابة  إىل  أدى  ما  املدينة،  داخل  العبدو  أمحد  الشهيد  وقوات 

أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 احرتقت سيارة إسعاف اتبعة للهالل 
اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة  الضمري  مدينة  يف  السوري  العريب  األمحر 
والقصف  الرصاص  إطالق  تبادل  املسلحة، جراء  املعارضة  فصائل  لسيطرة 
بقذائف مدفعية عشوائية جراء االشتباكات بني فصائل حترير الشام وجيش 
اإلسالم وقوات الشهيد أمحد العبدو داخل املدينة، ما أدى إىل خروجها 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(.
السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 أسفرت االشتباكات بني قوات النظام وتنظيم داعش وتبادل القصف املدفعي بينهما، يف 
حميط نقطة غاز رقم )66( اليت تعد نقطة وصل بني أانبيب الغاز الواصلة بني حقول توينان وآراك شرقي تدمر ومعامل منطقة 

جحار يف ريف حمافظة محص، عن تدمريها بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(.
اإلثنني 4/ كانون الثاين/ 2016 انفجر لغم أرضي على أطراف مدينة معرة النعمان بريف إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، أثناء مرور عربة تركس اتبعة ملركز الدفاع املدين يف املدينة، ما تسبب بتدمري العربة بشكل شبه 

مدرسة يف كلس الرتكية

سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGVTUm9zTTc2cDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQy1aMVFDLTFGMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPamNLamluc1RBcHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUHlCTXpvSDhrT0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSkM3eGJYclFzTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMGNQRlRhQTI5NEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSkM3eGJYclFzTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPamNLamluc1RBcHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSkM3eGJYclFzTEk/view
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كامل، وخروجها عن اخلدمة، ومل نتمكن من حتديد اجلهة اليت زرعت اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

األربعاء 6/ كانون الثاين/ 2016 اقتحمت جمموعة مسلحني، مقراً اتبعاً للدفاع املدين يف بلدة تسيل بريف حمافظة درعا، 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقاموا بسرقة سيارتني اتبعتني للمركز، وبعض املعدات التابعة له، ومل نتمكن من 

حتديد اجلهة اليت قامت ابالقتحام حىت حلظة إعداد هذا 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.
وبعض  الدويل  التحالف  وقوات  املسلحة  املعارضة  وفصائل  املتشددة  اإلسالمية  والتنظيمات  الروسية  القوات  قامت  كما 
اجملموعات املسلحة األخرى ابالعتداء على بعض تلك املراكز. ويشكل القصف العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل 

اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

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

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

http://www.sn4hr.org

