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اإلثنني 9 أاير 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

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

4. املربعات السكانية.
5. البىن التحتية.

6. خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

على الرغم من بيان وقف األعمال العدائية، االعتداء على 78 مركزاً حيوايً مدنياً يف نيسان
50 منها على يد القوات احلكومية

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

املدنية إىل ماكانت عليه قبل بيان وقف األعمال العدائية.

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

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

يف نيسان 2016، وعرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان ما اليقل عن 78 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب اجلهة 

الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 50

ابء: القوات الروسية: 8
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 4
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 10

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

 
- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف نيسان:

18 من البىن التحتية، 16 من املراكز احليوية الرتبوية، 18 من املراكز احليوية الدينية، 14 من 
املراكز احليوية الطبية، 6 من املربعات السكانية، 6 من خميمات الالجئني.

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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ميكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط
يتوزع االعتداء على هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

 
املركز املستهدف

املراكز احليوية الدينية:

املساجد

الكنائس واألديرة

املراكز احليوية الرتبوية:

املدارس

املعاهد الرتبوية

املراكز احليوية الطبية:

املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املربعات السكانية:

احلدائق

األسواق

البىن التحتية:

حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين

املنشآت واملصادر املائية

املقرات اخلدمية الرمسية

وسائط النقل

األفران

املصارف

خميمات الالجئني:

خميمات الالجئني

اجملموع:

القوات احلكومية

11

7

1

6

3

1

4

9

2

1

1

1

3

50

القوات الروسية

2

4

1

1

8

تنظيم داعش

1

2

1

4

فصائل املعارضة املسلحة

3

1

4

1

1

10

قوات التحالف الدويل

1

1

جهات مل نتمكن من حتديدها

2

1

1

1

5

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

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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إن عمليات القصف وابلتايل القتل والتدمري املمنهج اليت يقوم هبا النظام احلاكم يبدو أهنا هتدف بشكل رئيس إىل إفشال إنشاء أي 
منوذج يقدم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها املعارضة إىل مناطق سيطرته اليت حتظى 

عملياً أبمان نسيب.

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

العملية العديدة اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.

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

خمتلف احملافظات السورية، ابلتعاون والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.

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

اهلجمات.
 

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

املراكز احليوية الدينية:
املساجد:

السبت 2/ نيسان/ 2014 قصفت مدفعية النظام الثقيلة قذيفة على مسجد اهلدى يف بلدة خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر الطابق العلوي بشكل كبري، وهتدم جدرانه وحتطم زجاج نوافذه.  

ابلصواريخ  احلريب  النظام  طريان  قصف   2016 نيسان/   /5 الثالاثء 
ما  دمشق،  ريف  مبحافظة  الضمري  مدينة  يف  الصديق  بكر  أبو  مسجد 

تسبب بتهدم بعض جدران املسجد وتضرر مواد إكسائه بشكل كبري.

على  احلريب صاروخاً  النظام  2016 قصف طريان  نيسان/   /8 اجلمعة 
اخلاضعة  إدلب،  حمافظة  بريف  سراقب  مدينة  يف  سعيد  الشيخ  مسجد 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار 

مادية كبرية ودمار جزئي مبئذنته وخروجه عن اخلدمة.

مسجد أبو بكر الصديق

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/QrW_-_trqCk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWHpYWHppeTgxM1k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUWQ5ZmdsaXYzeG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ3c1TnUzUkplLTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTHNGZHBzdXZCZHc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTHNGZHBzdXZCZHc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUWQ5ZmdsaXYzeG8/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

اإلثنني 11/ نيسان/ 2016 قصفت دابابت النظام قذيفة على مئذنة مسجد النور يف قرية تري معلة بريف حمافظة محص، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل هتدم املئذنة، وإحداث عدة فتحات يف سقف وقبب املسجد جراء إصابتها بشظااي 

القذيفة، وخروجه عن اخلدمة.
اجلمعة 15/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد عثمان بن عفان يف بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

األحد 17/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مسجد خالد بن الوليد يف 
بلدة العيس بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار مئذنته 

وإحداث أضرار مبواد إكساء املسجد وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً قرب مسجد النور يف مدينة تري معلة بريف حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر اجلدار اجلنويب للمسجد وهتدم حمرابه بشكل شبه كامل، اجلدير ابلذكر أن 

املسجد قد تعرض لقصف املدفعية احلكومية يف وقت سابق خالل هذا الشهر، ماتسبب خبروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 22/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة قرب مسجد زيد بن حارثة يف حي ابب النريب مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد بـأضرار.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد أويس القرين يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسوره.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مسجد سيدان احلسني يف حي القاطرجي مبدينة حلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املسجد.

ظهر السبت 30/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ 
عدة قرب مسجد الصحايب صهيب الرومي يف حي ابب النريب مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء 

املسجد أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس:

اإلثنني 4/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدرسة الصناعة يف حي رويدة ببلدة البوليل يف ريف حمافظة دير 
الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار كبري ببناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVmZERHp5R3gxMGM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX3pxdUxuYng0Vjg
https://youtu.be/xJplyabU8gQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZFl0UHM1Yy0yUGM
https://www.youtube.com/watch?v=AZoebMbZZ1c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ3h6VERlUW90S3c
https://youtu.be/2XJ2NvoLH0M
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUWhPN3RoUFFkQnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX3pxdUxuYng0Vjg/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

الثالاثء 5/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام ابلصواريخ املدرسة الثانوية يف مدينة الضمري مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل دمار 
كبري ببناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة. 

مدرسة  ابلقذائف  النظام  مدفعية  قصفت   2016 نيسان/   /9 السبت 
املهندس حممد أنور كامل يف حي جوبر مبدينة دمشق، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، أثناء إقامة احتفالية لألطفال فيها، ما أدى إىل 
إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية، اجلدير ابلذكر أن هذه املدرسة خارجة 

عن اخلدمة جراء تعرضها للقصف عدة مرات يف وقت سابق.

األربعاء 13/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدرسة أسعد أسعد يف احلي الشرقي مبدينة الضمري يف حمافظة 
ريف دمشق، اليت تؤوي عدداً من النازحني، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسورها.

الثالاثء 14/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدرسة الرشيد يف شارع عدانن املالكي وسط مدينة الرقة، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار أحد مباين املدرسة املطلة على الشارع الرئيس وهتدم سورها.

الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة سليم مال يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املدرسة.

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املنازل السكنية احمليطة مبدرسة النهضة العربية يف حي ابب احلديد 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

املعاهد التعليمية.
الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مركز شخابيط التعليمي يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة 

إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أَبضرار مادية متوسطة.

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

اجلمعة 1/ نيسان/ 2016 قصفت رامجة صواريخ النظام صاروخ أرض - أرض على النقطة الطبية يف بلدة زبدين مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل هتدم جدران بناء النقطة وخروجها عن اخلدمة.

اخلميس 7/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية النظام 10 قذائف على نقطة أمية الطبية التابعة ملنظومة اإلحياء الطبية يف بلدة زبدين 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري جبدران املبىن ومواد إكسائه، وخروج النقطة 

عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/wOyiiO583IA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcU0yQ3JyQUVHbVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcU0yQ3JyQUVHbVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUHZ3c29HRDcxeG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUHZ3c29HRDcxeG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRk5VSkJLWGh4Z1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM2ZwWFRoT3Z2aTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTEpUR3dNMUdWV1U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZUN5NmJqckNGNDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTZXbzBBVEszQlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dnNNS0U0X3Q4b3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YlJiQWhXRkJPclE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcU0yQ3JyQUVHbVk/view
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اإلثنني 18/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ أحد املشايف امليدانية يف بلدة تلدو بريف حمافظة محص الشمايل، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف غرفة املرضى ومستودع األدوية وتدمري مولدة الكهرابء اخلاصة 

ابملشفى وخروج املشفى عن اخلدمة.

السبت 23/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب املشفى امليداين يف اجلزء الشمايل من مدينة األاترب مبدينة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة قسم الكلية الصناعية يف املشفى أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املركز 
املعارضة  املرجة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل  الصحي يف حي 
املسلحة، ما أدى إىل دمار بعض أجزائه بشكل شبه كامل وتضرر بقية 

األجزاء بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مستودعاً لألدوية اتبعاً ملنظومة اإلسعاف والطوارىء يف حي طريق 
الباب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدماره بشكل شبه كامل وإتالف كمية كبرية من األدوية.

سيارات اإلسعاف:
اخلميس 14/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية النظام الثقيلة قذائف عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة ملديرية الصحة يف حلب احلرة على 

طريق الكاستيلو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة.

ابلصواريخ  احلريب  النظام  طريان  نيسان/ 2016  قصف  اإلثنني  18/ 
مشفى ميداين يف بلدة تلدو بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سيارة إسعاف اتبعة للمشفى أبضرار 

مادية كبرية.

اجلمعة 22/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف والطوارئ يف حي ابب 
النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل سائق السيارة، إضافة إىل احرتاق السيارة، وخروجها 

عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRGpLdjhVWmVWSEE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQk83MERlb1FPRTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLVdMektDbzc3aDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM2d1UEJJZ05XamM
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDIzdy01NGZxLXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM2d1UEJJZ05XamM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYkIzMFdhazhqV3M
https://youtu.be/zQ636bf9X6A
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYkIzMFdhazhqV3M
https://youtu.be/5AeGMhPfwB0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNURRYWxPZFRmV1k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUzNtbEszWkE5UDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVXJWdWIyM2R0c3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaW11VGN6b0g4QkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZzNDdExuWkVXajQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZzNDdExuWkVXajQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSUoyX2cyOHducXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLXVFRDVnaEh4a0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSUoyX2cyOHducXM
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaWMtc05WUXVYN00/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSUoyX2cyOHducXM/view
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املربعات السكانية:
احلدائق.

الثالاثء 14/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ حديقة الرشيد يف شارع عدانن املالكي وسط مدينة الرقة، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل نشوب حريق يف احلديقة.

األسواق.
الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب سوق شعيب )سوق السمك( يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة 

إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تدمري وتضرر عدد من احملالت التجارية.

الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل تدمري واحرتاق عدد من احملالت التجارية.

السبت 23/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية النظام ابلقذائف سوقاً شعبياً يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

األحد 24/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف حي الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية وعرابت بيع اخلضار.

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

سيارة  ابلقذائف  النظام  مدفعية  قصفت   2016 نيسان/   /6 األربعاء 
دمشق،  ريف  مبحافظة  الرحيان  بلدة  يف  املدين  للدفاع  اتبعة  إسعاف 
هيكل  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

السيارة أبضرار مادية متوسطة.

األحد 10/ نيسان/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً قرب مركز إطفاء هنانو التابع للدفاع املدين السوري يف حي 
احليدرية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، واملسؤول عن إطفاء احلرائق يف املنطقة الشرقية ملدينة حلب، ما أدى 
إىل إصابة واجهة بناء املركز أبضرار مادية متوسطة، وتضرر 3 آليات اتبعة للمركز )سيارة إطفاء، سيارة ملحق اإلطفاء، سيارة خدمة(، 

وخروج املركز عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU2pYdVpkNWZrV1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWTNFRndPdVMwYW8
https://youtu.be/rBEQ-AJqd_s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc3h3M3hRSGRuRjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTFBQRkJmaUN3T2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN1RFV3hKcjlFeXc
https://youtu.be/NoguNgAh4v4
https://youtu.be/4OgKTWISFN8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS3dkcGFQNGxUT0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRDlIVEFyeUVjVkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RWJWZExPeXFsSkU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RjNXUUV3VlFhdnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2swWk1KYTZxX2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2swWk1KYTZxX2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY1RraXB3MV95WG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY1RraXB3MV95WG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPclNMMXdXUE1mNUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPckd2SkF4ekZUcGs
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ2swWk1KYTZxX2M/view
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الثالاثء 26/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ 
مركز الدفاع املدين يف مدينة األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 5 من عناصر الدفاع 
املدين، إضافة إىل دمار كبري ببناء املركز وإعطاب ثالث من آلياته )سيارة 

إسعاف وسيارة إطفاء وصهريج( وخروجه عن اخلدمة.

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

األحد 24/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ خط املياه الرئيس يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل هتدم جزء من اخلط وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن اخلط يغذي معظم أحياء حلب.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ حمطة تعقيم املياه األوىل يف حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، املسؤولة عن تعقيم وضخ املياه إىل أحياء حلب القدمية وبعض األحياء الشرقية، ما أدى إىل اندالع 

حريق ابحملطة وتضرر عدة أجزاء منها، وخروجها عن اخلدمة.

املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
الثالاثء 14/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب مؤسسة املياه يف مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 

داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املؤسسة أبضرار مادية متوسطة.

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

الثالاثء 5/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب أحد اجلسور على طريق دمشق بغداد يف مدينة الضمري مبحافظة 
ريف دمشق، ما أدى الندالع حرائق أسفل اجلسر مل تؤثر على وظيفة اجلسر اخلدمية.

األفران.
ظهر اخلميس 28/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ فرانً للخرب يف اجلزء الشمايل حلي العامرية مبدينة حلب، 

اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري ببناء الفرن وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbmpoVW5PenhkbXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd0VlcS1mMWNJNTQ
https://youtu.be/R4UZfNdIzcg
https://youtu.be/R4UZfNdIzcg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZFFwNjc1TkFJRzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZFFwNjc1TkFJRzA
https://youtu.be/N7m_azly8uc
https://youtu.be/R4UZfNdIzcg
https://youtu.be/CZ6cfTrHyhA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZFFwNjc1TkFJRzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaWxCQlJNYm9pd3M
https://youtu.be/uIa1ifq6V-E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVWRRTWFxb21yTVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZTI5VWw0OC1yS1U
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZFFwNjc1TkFJRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3NnNFROSjAzbDg/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdXRfeGI4Rm5Ja3M
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خميمات الالجئني.
اجلمعة 15/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية النظام ابلقذائف والصواريخ خميماً للنازحني يف منطقة خرماش قرب مدينة جسر الشغور 

بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل احرتاق قرابة 10 خيام.

األحد 24/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام ابلصواريخ خميم جبل حارم بريف حمافظة إدلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، والذي يضم عائالت النازحني من ريف حمافظة محاة وإدلب، ما أدى الحرتاق 10 خيم. مل نتمكن من حتديد نوع الطريان 

حىت حلظة إعداد التقرير.

اإلثنني 25/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام 6 صواريخ على خميم الزوف للنازحني )إخياء( قرب مدينة جسر الشغور بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تشقق وتضرر 3 خيام. مل نتمكن من حتديد نوع الطريان حىت حلظة 

إعداد التقرير.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الرتبوية:

املدارس. 
اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مدرسة يف قرية حور بريف حمافظة حلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة، يوم األحد 3/ نيسان/ 2016 متكنا من 

التحقق من صحة احلادثة عرب التواصل مع شهود العيان يف املنطقة.

اجلمعة 8/ نيسان/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً يف حميط مدرسة الصناعة الثانوية يف مدينة األاترب بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي بسورها، إضافة إىل حتطم أاثثه، اجلدير ابلذكر 

أن هذه املدرسة قد تعرضت للقصف يف حادثتني سابقتني بنهاية عام 2015 من قبل الطريان ذاته.

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

األحد 10/ نيسان/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى الطب احلديث يف مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل حتطم مواد إكساء املسجد، واندالع حريق إبحدى غرف املولدات الكهرابئية قرب املشفى.

األحد 10/ نيسان/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى التوليد النسائية يف شارع عدانن املالكي مبدينة 
الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار جزئي ببناء املشفى، وحتطم عدد من األجهزة الطبية، وخروج املشفى عن اخلدمة.

األحد 10/ نيسان/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى الوطين يف حي الثكنة وسط مدينة الرقة، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف املبىن الشمايل من املشفى وخروجه عن اخلدمة. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkVwdWlPRWZyM2c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QXMxN3dRZzEyc3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a01nOUwwZl9vYmc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a01nOUwwZl9vYmc
https://youtu.be/kocuDqAccgU
https://youtu.be/kocuDqAccgU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPekhUR2ZFcThVdmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPekhUR2ZFcThVdmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPREN0amRMdk1OTFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEo5d2QtdjBzLTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEo5d2QtdjBzLTA
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مساء األربعاء 27/ نيسان/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي بصاروخ مشفى ابسل أصالن امليداين )مشفى القدس( 
يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
وممرضة  طبيبان  بني ضحاايها  من  مبجزرة  تسبب  ما  املسلحة، 
واثنان من الكوادر الطبية، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املشفى 

وخروجها عن اخلدمة.

سيارات اإلسعاف.
اخلميس 28/ نيسان/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف يف شارع جامع صبحان يف حي 
الكالسة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة اليت تتبع إلحدى النقاط الطبية يف احلي 

أبضرار مادية متوسطة.

خميمات الالجئني:
اخلميس 31 /كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب من خميم للنازحني يف قرية الشيخ مصطفى 
يف الريف اجلنويب الغريب ملدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، ما تسبب ابحرتاق 5 خيام، يوم اجلمعة 1/ نيسان/ 2016 متكنا من 

التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا حادثة القصف.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس. 

داعش  تنظيم  مدفعية  قصفت   2016 نيسان/   /24 األحد 
على  الصنع  حملية  صاروخية  قذيفة  تاللني  بلدة  على  املتمركزة 
بريف  مارع  مدينة  من  الشمايل  اجلزء  يف  الشرعية  مارع  اثنوية 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  حمافظة حلب، 

أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

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

وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.
الثالاثء 5/ نيسان/ 2016 أقدم تنظيم داعش على اقتحام حمطة كهرابء تشرين احلرارية –ختضع لسيطرة القوات احلكومية- الواقعة على 
الطريق الواصل بني بلدة حران العواميد والضمري بريف دمشق، حيث دارت اشتباكات بني عناصر التنظيم وعناصر الثكنة العسكرية 
املكلفة حبماية احملطة، قام التنظيم على إثرها بتفجري عربة مفخخة داخل احملطة ما مّكنه من السيطرة عليها؛ ما أدى إىل دمار منشآت 

احملطة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TzZhU1J4T1BtUmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWnhOY0l1V3lmQVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3J6QjNmYUtJRkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Yl82bGlCYzE1aU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3J6QjNmYUtJRkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Yl82bGlCYzE1aU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SkdGY2ZOM0ZvT0U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NXFjMlRCVmp0cm8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NXFjMlRCVmp0cm8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TXlVdXhIbDNVRlU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWnhOY0l1V3lmQVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXFjMlRCVmp0cm8/view
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اخلميس 7/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف عدة حملية الصنع على شركة الغاز يف مدينة الفرقلس بريف حمافظة 
محص الشرقي، اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل تضرر سور الشركة بشكل كبري وتدمري إحدى مولدات الكهرابء الرئيسة 

التابعة هلا.

خميمات الالجئني:
رصاص  داعش  تنظيم  أطلق   2016 نيسان/   /14 اخلميس 
)الزيزفون(  أيكده  قرية  يف  أيكده  خميم  على  الثقيلة  رشاشاته 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، والذي يضم عائالت النازحني من ريف حمافظة حلب 

الشمايل والشرقي، ما أدى الحرتاق 40 خيمة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

املساجد. 
األربعاء 20/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية 
حملية الصنع على مسجد اهلدى )مسجد سيف الدولة( يف حي 
سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، 
لسيطرة  اخلاضع  األنصاري،  حي  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء 

املسجد أبضرار مادية متوسطة.

السبت 23/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على بناء سكين قرب مسجد الروضة يف حي املوكامبو مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل إصابة حرم املسجد أبضرار مادية بسيطة.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على احملال التجارية قرب مسجد املال خان يف حي ابب 
الفرج مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب القدمية، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

الكنائس واألديرة:
األحد 24/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع قرب كنيسة مار يوسف يف حي العزيزية مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب القدمية، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل إصابة بناء الكنيسة أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3R3d1Z5Ykt5RTg/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPblFDOS1iS0oyUm8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3R3d1Z5Ykt5RTg/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWNzNlNGN0t0b3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTWhwZGNaSlhJWjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTWhwZGNaSlhJWjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWNzNlNGN0t0b3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM3dVSzdwMWUwdnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUF9CTkxNdGVTSFU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NWRVY0xvNUg5dVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b3R6OE51QWh5Yzg
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWNzNlNGN0t0b3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3dVSzdwMWUwdnM/viewhttp://
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املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس. 

السبت 23/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على مدرسة الطليعة العربية يف حي شارع النيل مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد حبلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسورها.

اإلثنني 25/ نيسان/ 2016 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع على اثنوية املأمون يف حي اجلميلية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة ابحة 

املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع يف حميط مدرسة الفاروق يف حي اجلميلية يف مدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل أضرار طفيفة يف بناء املدرسة.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على 
للتعليم األساسي يف حي اجلميلية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة  مدرسة األمني 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل أضرار متوسطة يف بناء املدرسة.

البىن التحتية:
األفران

السبت 30/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على 
فرن السوق يف حي سيف الدولة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، 
مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببناء الفرن وتضرر خطوط اإلنتاج فيه 

وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbDVxc25EZnZHeEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RGZvYXo0RGZFMEU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Rll3YTNiMVdiQmc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2JnajRoSW1iRFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YlAxaGk3V1FLMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2JnajRoSW1iRFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U3A2eEFaMEpKdkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTNJY1dGMk9jOVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1VjZHlDeUFscGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1VjZHlDeUFscGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPREUyazNVVlNqNzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM005TUtRaDBscW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM005TUtRaDBscW8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2JnajRoSW1iRFE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEZVaGg3SjM3S0U/view?pref=2&pli=1
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املصارف
األحد 3/ نيسان/ 2016 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع على شقة سكنية يف بناء فرانس بنك يف شارع الفيصل مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب 

ابندالع حريق يف الشقة، إضافة ألضرار جزئية ببناء البنك، تسببت خبروجه عن اخلدمة بضعة أايم.

جيم: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

املساجد. 
اجلمعة 1/ نيسان/ 2016 قصف طائرة بدون طيار اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخني قرب مسجد النور يف حي الدرعية مبدينة 

الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل حتطم مواد إكساء املسجد.

حاء: مجاعات مل نتمكن من حتديد هويتها:
املراكز احليوية الدينية:

املساجد. 
اجلمعة 1/ نيسان/ 2016 سقطت قذيفة هاون على مسجد النيب صاحل يف احلي الغريب مبدينة القامشلي يف حمافظة احلسكة، اخلاضع 
لسيطرة القوات احلكومية وقوات اإلدارة الذاتية الكردية، ما أدى إىل إحداث فتحة يف أحد جدران املسجد، مل نتمكن من التحقق من 

اجلهة املسؤولة عن القصف حىت حلظة إعداد التقرير.
إدلب،  بريف حمافظة  النعمان  الكبري وسط مدينة معرة  العمري  املسجد  انفجرت سيارة مفخخة قرب   2016 نيسان/   /5 الثالاثء 
اخلاضعة لسيطرة كل من فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما أحلق دماراً كبرياً يف الناحية الشرقية من بناء املسجد، وحتطم مواد 

إكسائه، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس. 

الثالاثء 5/ نيسان/ 2016 انفجرت سيارة مفخخة قرب مدرسة ذات النطاقني وسط مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر سورها بشكل كبري، إضافة إىل حتطم مواد إكسائها، مل نتمكن من حتديد اجلهة 

املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

املربعات السكانية:
األسواق.

الثالاثء 5/ نيسان/ 2016 انفجرت سيارة مفخخة قرب سوق البزر يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما أدى إىل دمار 7 حمالت بشكل شبه كامل إضافة إىل إصابة قرابة 12 حماًل آخر أبضرار، 

مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

خميمات الالجئني:
اخلميس 21/ نيسان/ 2016 سقطت قذيفة هاون على خميم التنمية للنازحني يف بلدة أطمة بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر عدة خيم وإصابة مرافق املخيم أبضرار مادية متوسطة، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة 

عن القصف حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZEpjdFNZYTdZSW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaGtkdi1TUGJmVkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ1JYRm1hV0pHWDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVEppWjY2WllnWjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbjFFdEFCRDdNTFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaGtkdi1TUGJmVkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVXJTRzdydlVPRGs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOTBZcnNQQTluV0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZDlFZW5wU3V2OVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX3lLa1JzTUk2TDA
https://www.youtube.com/watch?v=5bx2w5_MNl8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZDlFZW5wU3V2OVE
https://youtu.be/5bx2w5_MNl8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OXpJNXduNGhjdFU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N0ZiOTRtOGRXS1U
https://youtu.be/5bx2w5_MNl8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MWFaZDhweUw3Ync
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MWFaZDhweUw3Ync
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VE90SVE0bWVaRDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdnNEWUtFVmRUWlU
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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.
األخرى  املسلحة  اجملموعات  وبعض  الدويل  التحالف  وقوات  املسلحة  املعارضة  وفصائل  داعش  وتنظيم  الروسية  القوات  قامت  كما 
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 املدنية 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

