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اخلميس 8 تشرين األول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
املراكز احليوية الدينية.
املراكز احليوية الرتبوية.
املراكز احليوية الطبية.

املراكز احليوية الثقافية.
املربعات السكانية.

البىن التحتية.
املمثليات الدبلوماسية.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.
 

ما اليقل عن 71 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف أيلول 2015
57 منها على يد القوات احلكومية

   أواًل: امللخص التنفيذي:

خالل شهر أيلول سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 71 حادثة استهداف 
ملنشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 57
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 5
اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 7

اثء: قوات اإلدارة »الذاتية« الكردية: 1
جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: 1

 
أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف أيلول:

20 من املراكز احليوية الطبية، 15 من البىن التحتية، 12 من املراكز احليوية الدينية، 12 من املراكز 
احليوية الرتبوية، 8 من املربعات السكانية ، 4 من املراكز الثقافية.

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 استهداف هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

http://www.sn4hr.org
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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 القنابل الربميلية”، فال أقل 
من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل رئيس إليقاف استهداف مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس 
التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه من  الدينية. يف هذا  واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن 
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 استهداف املنشآت احليوية )أسواق، مدارس، مشايف، 
أماكن دينية، وغريها(، من قبل األطراف األربعة الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل ابحثينا املتواجدين يف خمتلف احملافظات السورية، ابلتعاون 

والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.

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

 

  اثنياً: تفاصيل احلوادث:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الدينية:
املساجد:

األربعاء 2/ أيلول / 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ 
لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  حمافظة  يف  دوما  مدينة  على  عدة 
فصائل املعارضة املسلحة، وسقط أحد تلك الصواريخ على مسجد 
زين العابدين، ما أدى إىل دمار واسع يف بناء املسجد، إضافة إىل هتّدم 

مئذنة اجلامع، وخروجه عن اخلدمة.

قذيفة على  احلكومية  املدفعية  2015 قصفت  أيلول/   /4 اخلميس 
ما أدى إىل وقوع أضرار مادية  مسجد مدينة معرة مصرين إبدلب، 

ببناء املسجد.

اجلمعة 11/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض على مسجد حسيبة يف مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر كبري يف بناء املسجد، وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 14/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف فوزديكا عدة على مسجد ذي النورين يف حي القدم يف حمافظة دمشق واخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد.

مسجد زين العابدين

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MUl0SWd1QzZNVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MUl0SWd1QzZNVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RGRGUUljVTU2bEU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SGJFcG81OFpfd2s
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OW1hckJDR01TQ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OW1hckJDR01TQ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0djhQMVpoWjQ4a1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dUxWeHgzdFJPMGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ak5oRVVscFRwWHM
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األربعاء 16/ أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الصحايب عمار بن ايسر يف بلدة كفر محرة بريف حلب 
الشمايل اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حدوث أضرار جزئية بسيطة يف املسجد الذي تدمرت مئذنته جراء قصف سابق.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015، قصفت الطائرات احلربية احلكومية بصاروخ مسجد عبد القادر اجليالين يف حي الصاحلني يف حلب اخلاضع لسيطرة 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص إضافة إىل اهنيار جزئي يف سور مسجد عبد القادر اجليالين وأضرار حلقت مبحتوايته.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015، قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخاً قرب مسجد الصبحان يف حي الكالسة يف حلب واخلاضع لسيطرة 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص إضافة إىل دمار جزئي يف سور املسجد وتضرر حمتوايته وإكسائه بشكل كبري.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون وقذائف مدفعية على حي جوبر يف حمافظة دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، سقط بعضها على مسجد جوبر الكبري، ما أدى إىل تضرر كبري يف املسجد، وخروجه عن اخلدمة.

السبت 19/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على املسجد اجلنويب يف بلدة مضااي بريف دمشق، ما أدى إىل تدمري مئذنة 
املسجد.

اإلثنني 21/ أيلول/ 2015، قصفت املدفعية احلكومية املتمركزة يف ملعب احلمدانية مبدينة حلب صاروخ أرض - أرض من طراز فيل على مسجد 
نور الشهداء يف حي الشعار يف حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار إحدى القبب بشكل شبه كامل، وتضرر املسجد 

بشكل كبري.

اجلمعة 25/ أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد امليداين يف حي األجملي يف حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة 
املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف املسجد وهتدم قبب املسجد وجزء من مئذنته.

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس:

اإلثنني 1/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ 
عدة على مدرسة الشهيد أمحد مغالج يف قرية كفر عويد إبدلب، ما 

أدى إىل تدمري جزء كبري من بناء املدرسة.

قنبلة  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 أيلول/   /11 اجلمعة 
برميلية على إحدى املدارس مبدينة اللطامنة بريف محاة الشمايل، ما 

تسبب بدمار كبري ابملدرسة.

يوم األربعاء 16/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على إحدى املدارس مبنطقة املرج يف حمافظة ريف دمشق، واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بناء املدرسة بشكل كبري، وخروجها عن اخلدمة.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على إحدى مدارس مدينة اللطامنة مبحافظة محاة، ما تسبب بدمار 
أحد جدران املدرسة، وإصابتها أبضرار مادية كبرية.

مدرسة الشهيد أمحد مغالج

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RGRlemJVV2s3S2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T1BwMWViUzIxVUU
https://youtu.be/Pf3yV-uyVJA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dWUzVjJTbVc4N2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZnlQTEQ2dUYtMnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UjRXT3o3T2NhX1U
https://youtu.be/fAC4rGghuiY
http://sn4hr.org/wp-content/uploads/2015/09/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7.jpg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MHI4VjhkalJobDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cDdPdUpKSjlna1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MHI4VjhkalJobDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TDB5Y1RhQWJCSFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T3VMYmh2Y1ltQUk
https://www.youtube.com/watch?v=RA_wSBD2rJQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VksyRTdaSm5valk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RHQ5SVg3cTRzVWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bTVGb2dVdFp4cTQ
https://www.youtube.com/watch?v=OtTpzqy3OeM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WlcyVEVMYkxYeGM/view
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اجلمعة 18/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة بنات دوما الرابعة للتعليم االبتدائي يف مدينة دوما يف حمافظة 
ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر كبري يف بناء املدرسة، وخروجها عن اخلدمة.

السبت 19/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على إحدى مدارس مدينة معرة مصرين إبدلب، ما تسبب بدمار جزئي 
ببناء املدرسة.

األحد 20/ أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي مساء قنبلة برميلية قرب مدرسة “اقرأ” يف منطقة املواصالت يف الشعار يف حلب 
واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، وتضرر بناء املدرسة بشكل جزئي.

احلكومية  املدفعية  قصفت   2015 أيلول/   /21 اإلثنني 
الوعر  حي  يف  األزور  بنت  خولة  مدرسة  على  صاروخاً 
بنائها  وإصابة  بسورها  جزئي  دمار  إىل  أدى  ما  حبمص، 

أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 25/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي 
صواريخ عدة على مدرسة بنات دوما األوىل للتعليم الثانوي 
لسيطرة  واخلاضعة  دمشق  ريف  مبحافظة  دوما  مدينة  يف 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بناء املدرسة، 

وخروجها عن اخلدمة.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

احلكومية  املدفعية  قصفت   2015 آب/   /22 السبت 
صاروخاً قرب املشفى التخصصي األول للنسائية واألطفال 
يف ريف حمافظة محاة، يوم اخلميس 1/ أيلول/ 2015 متكنا 
من التحقق من احلادثة، عرب التواصل مع شهود عيان من 

املنطقة.

املروحية  الطائرات  ألقت   ،2015 أيلول/   /1 الثالاثء 
مدينة  يف  بغداد  مشفى  على  برميليتني  قنبلتني  احلكومية 
املعارضة  لسيطرة  واخلاضعة  الشمايل  حلب  بريف  حريتان 
املسلحة، ما أدى إىل أضرار كبرية ببناء املشفى ودمار الطابق 

العلوي بشكل شبه كامل، وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 1/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة الكسرة بريف دير الزور الغريب الواقعة حتت سيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل حدوث أضرار كبرية يف املشفى.

مدرسة خولة بنت األزور

مشفى بغداد

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WHh0QmgzQVk1ckU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZXhVbmRNZUt2NXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c24ybDFzNWxObFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZXhVbmRNZUt2NXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T29USWppN0k0RlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QU10SHBaMXFPTlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aXVXaUxyU1FyY0E
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0U3JaS2J1RkhNZnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Uk9FcENIaFpGc1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X1NPSHotd2hjc00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X1NPSHotd2hjc00
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6QjVqWk5wZ0FVU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDBpMUw3MFc4SW8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHJYRFZtSmlZTWc/view
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األربعاء 2/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً ابلقرب من دار لالستشفاء والعناية ابملرضى يف مدينة جسرين يف حمافظة ريف 
دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية بسيطة يف املبىن.

األربعاء 2/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على جممع عيادات البلسم يف مدينة محورية بريف دمشق، ما تسبب مبقتل 
3 أشخاص، إضافة إىل تضرر بناء اجملمع بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 21/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مشفى اخلريطة امليداين يف بلدة اخلريطة بريف دير الزور الغريب والواقعة 
حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، كما أدى القصف إىل خروج املشفى عن اخلدمة نتيجة األضرار الكبرية اليت حلقت به.

اإلثنني 21/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصواريخ املشفى العام يف مدينة الرقة الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل مقتل 
شخص، إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف مبىن املشفى.

الثالاثء 22/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مشفى كفر نبل بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل إصابته أبضرار 
مادية متوسطة.

السبت 26/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية يف حميط مشفى النور يف بلدة تفتناز إبدلب، ما أدى إىل إصابته أبضرار 
مادية بسيطة.

اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مسجد احلريب يف مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت 
سيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل دمار يف مبىن املسجد.

اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على بنك الدم يف مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة 
تنظيم داعش ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي 
صاروخاً يف حميط مشفى السعيد يف مدينة امليادين بريف دير 
الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل 
بشكل  حمتوايته  وتضرر  املشفى  واجهة  يف  ثقوب  إحداث 

كبري وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي 
على مشفى السل يف مدينة كفر بطنا يف حمافظة  صاروخاً 
ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 
أدى إىل مقتل 3 من الكوادر الطبية يف املشفى، ودمار كبري 
يف بناء املشفى وجتهيزاته، وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل 

تدمري سيارة إسعاف تتبع للمشفى.

سيارات اإلسعاف:
الثالاثء 1/ أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مشفى بغداد يف مدينة حريتان بريف حلب الشمايل واخلاضعة 

لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري بثالث سيارات إسعاف اتبعة للمشفى.

إحدى غرف املشفى اليت تعرضت للقصف.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlZJSThUazBKODg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNUxGanFtYUM3Qms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlpqZXkwRVc5ams/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YU9Fb3E0VVAwN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6Y3RoUE9pa19YNk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6NWZGdGhFYnJYU2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6NWZGdGhFYnJYU2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6cjZuMHFvOUJwbEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eVhOOU0ydlY3eGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Qkl2b08yUUdwU3M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TzVZOUlhM2VTbE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Qkl2b08yUUdwU3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y194ZV9RTjhxeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y194ZV9RTjhxeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6NS12WndyQTZNNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6OV9TWm1LODJMQXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6ZFlVQ3dhRG4tNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6OV9TWm1LODJMQXc/view?usp=sharing
https://youtu.be/mOvPFqsPRbA
https://youtu.be/mOvPFqsPRbA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1BkMEtEOWVOMms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1BkMEtEOWVOMms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPakJfVjU2Mmd4WkE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6amxiWW8yVjlwQzQ/view
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احلكومية  املدفعية  قصفت   2015 أيلول/   /28 األربعاء 
قذيفة فوزديكا على سيارة إسعاف يف حي جوبر يف حمافظة 
دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 
إىل مقتل شخصني من طاقم السيارة، وتضرر السيارة بشكل 

كبري، وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي 
على مشفى السل يف مدينة كفر بطنا يف حمافظة  صاروخاً 
املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  دمشق  ريف 
ما أدى إىل مقتل 3 من الكوادر الطبية يف املشفى، ودمار 
سيارة إسعاف تتبع للمشفى بشكل شبه كامل، وخروجها 

عن اخلدمة.

املراكز احليوية الثقافية:
املناطق األثرية:

األربعاء 23/ أيلول/ 2015 أصيب سور ومبىن قلعة تدمر األثرية يف محص بدمار جزئي جراء إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة 
عليها على مدار يومني متتاليني.

املربعات السكانية:
احلدائق:

السبت 26/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض على مدينة األلعاب يف حي الوعر مبدينة محص، أثناء جتمع األطفال 
وعائالهتم فيها، ما أدى إىل مقتل 26 شخصاً، إضافة إىل تضرر احلديقة بشكل كبري.

األسواق:
الثالاثء 1/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على السوق الشعيب يف بلدة عني ترما مبحافظة ريف دمشق واخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، وسقوط عدة إصاابت.

اخلميس 11/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على السوق الشعيب يف مدينة بصرى الشام بدرعا، ما أدى إىل مقتل 
22 شخصاً، بينهم طفل و6 سيدات.

السبت 19/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على سوق بلدة أرحيا بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل دمار كبري يف 
بعض احملالت.

احلكومية  املدفعية  قصفت   ،2015 أيلول/   /21 اإلثنني 
املتمركزة يف ملعب احلمدانية حبلب صاروخ أرض - أرض من 
طراز فيل على حي الشعار حبلب اخلاضع لسيطرة املعارضة 
املسلحة، سقط أحدها يف سوق للخضار يف احلي، ما أدى 
إىل مقتل 22 شخصاً، إضافة إىل دمار عدد كبري من احملال 

التجارية واحرتاق عدد كبري من السيارات.

سيارة اسعاف - كفربطنا

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm5fNXFyVWJMUlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aVRaWkQtQm1OMTA/view?usp=sharing
https://youtu.be/iW5SX4OzpoE
https://youtu.be/iW5SX4OzpoE
https://www.youtube.com/watch?v=JgoykX_Kk0w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q3RiRzdBSjI0NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q3RiRzdBSjI0NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZV96bjJhTENXN00/view?usp=sharing
https://youtu.be/zWX6WDtT-6Y
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZV96bjJhTENXN00/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_fqdT2MbOuI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_fqdT2MbOuI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WEFsZDBSLTJsTjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWVoVkVxMWhTTlk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SENUai0xVWk5cWs/view
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اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ السوق املغطى )املقمي( يف مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي الواقعة 
حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل حدوث دمار كبري يف عدد من احملال التجارية.

اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوق البالة يف مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة 
تنظيم داعش ما أدى إىل دمار يف احملالت التجارية.

البىن التحتية:
حمطات ومصادر الطاقة:

األربعاء 2/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي 
صاروخاً على حمطة وقود يف مدينة جسرين يف حمافظة ريف 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  دمشق 
أدى إىل تدمريها بشكل شبه كامل، علماً أهنا كانت خارج 

اخلدمة منذ فرتة بعيدة.

احلكومية  املدفعية  قصفت    2015 أيلول/   /12 السبت 
املنصورة  منطقة  يف  الزربة-حلب  خط  على  عدة  قذائف 
املعارضة  لسيطرة  واخلاضعة  حلب  من  الغريب  ابلريف 
املسلحة، ما أدى النقطاع أحد فازات اخلط وتعطله وانقطاع 

التيار الكهرابئي عن بعض املناطق مبحافظة حلب.

أفواج اإلطفاء:
اإلثنني 21/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مبىن اإلطفاء ابلقرب من ساحة الساعة يف مدينة الرقة الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ 

ما أدى إىل حدوث أضرار مادية كبرية يف املبىن.

اإلثنني 21/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مبىن اإلطفاء ابلقرب من ساحة الساعة يف مدينة الرقة الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش 
ما أدى إىل تضرر 4 سيارات اتبعة لفوج اإلطفاء وخروجها عن اخلدمة.

األفران:
األحد 13/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة قرب الفرن اآليل يف مدينة تدمر حبمص، ما أدى إىل تضرر بناء الفرن.

املنشآت الصناعية:
األحد 13/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على املنطقة الصناعية مبدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما تسبب مبقتل 8 أشخاص بينهم طفالن.

اإلثنني 14/ أيلول/ 2015، قصفت املدفعية احلكومية اليت تتخذ من مجعية الزهراء معقاًل هلا ابلصواريخ معمل السعد لألدوية يف بلدة املنصورة 
ابلريف الغريب من حلب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع النريان داخل أحد مستودعاته وإتالف كميات كبرية من الدواء.

حمطة وقود - جسرين

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/ZTwnA8Dl6ak
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z0FMdUlGMVFaOWs
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6NzJUcE5pLUtGclU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=G4UF78Na0BU
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6dC1hQzRGaFBFU3c/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=G4UF78Na0BU
https://www.youtube.com/watch?v=G4UF78Na0BU
https://www.youtube.com/watch?v=0iHAFwtqhwI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akVQWkdxbVRyVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akVQWkdxbVRyVVE/view?usp=sharing
https://youtu.be/0OzzvNIyiHk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N3BQcmJtNjUxaEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bnBGX2ZwWmQ5ZTQ
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVVGS3pVamI5Sm8/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

املراكز احليوية الطبية:
املنشآت الطبية:

اخلميس 10/ أيلول/ 2015 قام تنظيم داعش إبغالق جممع “الطبيب حممد الويس” يف مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت 
سيطرة تنظيم داعش، وذكر التنظيم أن سبب اإلغالق يعود ملغادرة صاحبه إىل خارج مناطق سيطرة التنظيم.

الثالاثء 15/ أيلول/ 2015 قام تنظيم داعش إبغالق ومصادرة حمتوايت الوحدة الطبية يف قرية خمروم بريف احلسكة الواقعة حتت سيطرة تنظيم 
داعش، اجلدير ابلذكر أن وحدة خمروم الطبية هي النقطة الطبية الوحيدة يف جنوب غرب احلسكة على طريق احلسكة – تل أبيض .

املراكز احليوية الثقافية:
املناطق األثرية:

اجلمعة 4/ أيلول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفخيخ وتفجري ثالثة مدافن برجية أثرية يف املنطقة األثرية بتدمر يف ريف محص وهي مدافن مجباليك 
وايال بل وكيتوت، وذلك بواسطة عبوات انسفة.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

املساجد:
الثالاثء 15/ أيلول/ 2015، سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع مبحيط مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي يف حي شارع النيل حبلب اخلاضع 
لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حدوث أضرار يف املدخل 

الشمايل لبوابة املسجد املغلق بسبب نزوح معظم سكان احلي.

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس:

األحد 13/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل مدرسة رشدي بركات يف حي ركن الدين ابلعاصمة دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف 
منطقة خاضعة جليش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة(، نم عن ذلك بعض األضرار يف جدران املدرسة وابحتها.

اجلامعات: 
الثالاثء 1/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية الواقعة يف منطقة الطبالة ابلعاصمة دمشق، مصدرها مدفعية 
متمركزة يف منطقة خاضعة جليش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة(، ما أدى إىل مقتل طالبة، وأضرار مادية بسيطة مكان سقوط القذيفة.

األربعاء 2/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفتا هاون على مبىن هندسة التصميم والعلوم يف كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية يف حمافظة دمشق، 
مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخصني، وإصابة أحد مكاتب شؤون الطالب 

يف الكلية أبضرار جزئية.

املربعات السكانية:
احلدائق:

األحد 27/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفة هاون يف حديقة الصوفانية يف حي ابب توما بدمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق هبا أضراراً مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N1BqNHJnZlBITEU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WnltU0szMEV5dHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MnE2b1o2UjFKcUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NktMbzBzalNsLVE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aUdFZV9OYUxEOTQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0am5uOFEzNmxZem8/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aXpud2FtTXoxY3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aXpud2FtTXoxY3M


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 10

البىن التحتية:
حمطات ومصادر الطاقة:

الثالاثء 15/ أيلول / 2015، سقطت قذائف هاون عدة على حمطة حلب الكهرابئية يف حي حلب اجلديدة يف مدينة حلب اخلاضع لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حميط البحوث العلمية يف حلب التابع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل وقوع أضرار 

يف احملطة إثر اندالع النريان داخل احملطة وانقطاع التيار الكهرابئي عن مدينة حلب وريفها

املمثليات الدبلوماسية
اإلثنني 21/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل حرم مبىن السفارة الروسية الواقعة يف حي املزرعة ابلعاصمة دمشق، مصدرها مدفعية 

متمركزة يف منطقة خاضعة جليش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة(، نم عنها أضرار مادية طفيفة يف مكان سقوط القذيفة.

اثء: قوات اإلدارة “الذاتية” الكردية:
البىن التحتية:

املقرات اخلدمية الرمسية:
الثالاثء 29/ أيلول/ 2015 دامهت قوات اإلدارة الذاتية الكردية مبىن الوحدة اإلرشادية يف قرية أم فرسان جنوب القامشلي بريف احلسكة والواقعة 

حتت سيطرة القوات احلكومية، وقاموا بطرد العاملني هبا ومصادرة كافة احملتوايت واملعدات يف الوحدة واختذوها مقراً عسكرايً هلم .

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:
البىن التحتية:

املقرات واملنظمات الدولية.
اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 تعرض املكتب الرئيس ملنظمة  يف بلدة حزانو بريف حمافظة إدلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة لالعتداء 

والسرقة، ما أدى إىل تعليق أعماله، مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت ابالعتداء حىت حلظة إعداد التقرير.

   اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف القوات احلكومية 
للمدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل.

كما قامت التنظيمات اإلسالمية املتشددة 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 مجيع األطراف وبشكل خاص القوات احلكومية ابعتبارها املرتكب األعظم للخروقات بتطبيق القرار رقم 2139، وابحلد األدىن إدانة . 1

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.. 2
اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف ارتكاب تلك . 3

اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org

