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األربعاء 7 آاير 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
1( دور العبادة 

2( املدارس 
3( املعاهد التلعيمية
4( رايض األطفال
5( املنشآت الطبية

6( األسواق
7( حمطات ومصادر الطاقة.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما ال يقل عن 23 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف نيسان 2014

أواًل: الملخص التنفيذي:
سجَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف نيسان ما ال يقل عن 23 حادثة استهداف 

ملنشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: القوات احلكومية: 21

ابء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 2

أبرز املنشآت احليوية اليت مت استهدافها يف نيسان:
9 من دور العبادة، 5 من املدارس، 1 من املعاهد التعليمية، 1 من رايض األطفال، 3 

من املنشآت الطبية، 4 من األسواق، 1 من حمطات ومصادر الطاقة.

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 
الربميلية”، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على  القنابل 
القوات احلكومية بشكل رئيس إليقاف استهداف مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس 
واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا التقرير ُتسلط الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية، 
وُنشري إىل أن هذا هو احلد األدىن، بسبب املعوقات العملية العديدة اليت تصادفنا أثناء 

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

قيامهم بتلك اهلجمات.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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ثانيًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: القوات احلكومية:

- دور العبادة:
اجلمعة 4/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة داراي 
جنوب غرب حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار بناء املسجد بشكل كامل وخروجه عن اخلدمة، ختضع املدينة لسيطرة 

جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األحد 6/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مسجد قرية تل فخار بريف حمافظة إدلب الشرقي؛ 
ما أدى إىل دمار كبري يف سور املسجد وإصابة أاثثه ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة 

مشرتكة بني جمموعات املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.
 

اإلثنني 7/ نيسان/ 2014 قصفت الدابابت احلكومية قذيفة على مسجد عمر بن اخلطاب يف قرية النعيمة بريف حمافظة 
درعا الشرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية بسيطة ودمار جزئي يف مئذنته، ختضع القرية لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األحد 20/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مسجد الصحايب عثمان بن عفان يف حي مساكن 
هنانو شرق مدينة حلب؛ ما تسبَّب بدمار كبري يف بناء املسجد وإصابة مواد إكسائه وأاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن 

اخلدمة، خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األحد 20/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذيفتني قرب أحد املساجد يف مدينة جريود مشال شرق حمافظة ريف 
دمشق؛ ما تسبَّب مبجزرة، إضافة إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األربعاء 23/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مسجد أبو بكر الصديق يف حي الصاخور 
مبدينة حلب؛ ما تسبب بدمار جزئي يف سوره وإحدى واجهاته، خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األحد 27/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف املسجد العمري يف مدينة بصرى الشام بريف حمافظة درعا 
الشرقي، أصابت القذائف مئذنة املسجد؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية كبرية، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة 

املسلحة وقت احلادثة.

- املدارس:
األحد 20/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على إحدى املدارس يف بلدة سرمني بريف حمافظة إدلب 
الشمايل الشرقي؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وإصابة أاثثها ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، 

ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني جمموعات املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=Q6r5pisx-9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BZL2IhVlA_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-2xhvVnP7DE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_6I7LiyoLr0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0F5hRZ-cqk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8CHNhiQ2wGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QFTOOj-5Om8&feature=youtu.be
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األحد 27/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مدرسة درعا االبتدائية يف بلدة املزيريب بريف 
حمافظة درعا الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية، ختضع البلدة لسيطرة جمموعات املعارضة 

املسلحة وقت احلادثة.

األحد 27/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة جيل احلرية يف قرية قاح بريف حمافظة إدلب 
الشمايل؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املدرسة وإصابة بنائها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة 

مشرتكة بني جمموعات املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

اإلثنني 28/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة حممود قصار للتعليم األساسي يف حي 
مساكن هنانو شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املدرسة وفنائها وإصابة مواد إكساء بنائها أبضرار مادية 

كبرية، خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األربعاء 30/ نيسان/ 2014 قرابة الساعة 09:00 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مدرسة عني جالوت يف حي 
األنصاري شرق مدينة حلب؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وسورها وإصابة أاثثها أبضرار مادية كبرية 

وخروجها عن اخلدمة، خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

- رايض األطفال:
اجلمعة 18/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني قرب روضة لألطفال يف مدينة سقبا يف الغوطة الشرقية 
شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء الروضة وإصابة أاثثها ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية وخروجها 

عن اخلدمة، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

- املنشآت الطبية:
اإلثنني 14/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب املستوصف الصحي يف قرية كحيل بريف 
حمافظة درعا الشرقي؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املستوصف ومعداته وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اإلثنني 21/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة على مشفى سوراي لإلغاثة والتنمية )مشفى 
حلب املركزي( يف حي مساكن هنانو شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى وإصابة جتهيزاته أبضرار مادية 

كبرية، خيضع احلي لسيطرة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األربعاء 30/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مشفى كفر زيتا يف مدينة كفر زيتا بريف 
حمافظة محاة الشمايل؛ ما أدى إىل تدمري الواجهة األمامية للمشفى، إضافة إىل دمار كبري يف مرآب آليات املشفى، ختضع 

املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=DHVQNMKRS4o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WJ2bpSE_5cA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E4rKBSNfxPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vytQ6lrmQUk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=osLCW8Yv5tQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vQG2JxAT1rs&feature=youtu.be
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1460&token=VSuPJKD2Ol9XMyL9bQlSRP78acDWuyef
https://www.youtube.com/watch?v=5hoXNw0EF24&feature=youtu.be
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- األسواق:
األربعاء 2/ نيسان/ 2014 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخي أرض - أرض على سوق شعيب يف بلدة  كفر بطنا 
يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل دمار جزئي يف عدد من احملالت التجارية، 

ختضع البلدة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اإلثنني 14/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على السوق الرئيس يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية 
شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار كبري يف عدد من احملالت التجارية، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة 

املسلحة وقت احلادثة.

األحد 20/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذيفتني على سوق شعيب يف مدينة جريود مشال شرق حمافظة ريف 
دمشق؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اخلميس 24/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على سوق شعيب يف مدينة األاترب بريف حمافظة 
حلب الغريب؛ ما أدى إىل دمار كبري يف عدد من احملالت التجارية وإصابة حمالت أخرى أبضرار مادية كبرية، ختضع املدينة 

لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=2M6iFvQXQYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0F5hRZ-cqk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1kWfgfKPELr-hDLIzaOlJPIBAkZJHrnWw/view
https://www.youtube.com/watch?v=Cmhm3hKXNrA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/10p4w7woE5AYK3LPIvz-0rI7_wXunDyGO/view
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- حمطات ومصادر الطاقة:
األربعاء 2/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على إحدى احملطات الرئيسة لتحويل الكهرابء يف منطقة 
حلب القدمية شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل إصابة بناء احملطة أبضرار مادية كبرية وتدمري مولديت كهرابء وقسم كبري من 

جتهيزات ومعدات احملطة وخروجها عن اخلدمة، ختضع املنطقة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اتء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
- دور العبادة:

اجلمعة 18/ نيسان/ 2014 انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد بالل احلبشي يف حي عكرمة جنوب مدينة محص؛ ما أدى 
إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد 

التقرير، خيضع حي عكرمة لسيطرة القوات احلكومية وقت احلادثة.

- املعاهد التعليمية:
الثالاثء 29/ نيسان/ 2014 سقطت قذيفتا هاون على جممع الشيخ بدر الدين احلسين للعلوم الشرعية والعربية يف حي 
الشاغور جنوب شرق مدينة دمشق؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة بناء اجملمع أبضرار مادية متوسطة، مل نتمكن من 

حتديد اجلهة املسؤولة عن القصف حىت حلظة إعداد التقرير، خيضع حي الشاغور لسيطرة القوات احلكومية وقت احلادثة.

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف 
القوات احلكومية للمدارس واملشايف والكنائس واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات 

جملس األمن الدويل.
كما قامت التنظيمات املتطرفة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى، ابستهداف بعض تلك املراكز، ويشكل القصف العشوائي 

عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وابحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية اليت ال غىن للمدنيني عنها.
• جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.

• اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للنظام السوري وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف 
ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1648&token=QyBiipSXsS35mJL24mcesxrdYLMbVAlC

