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السبت 8 تشرين األول 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.

96 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف أيلول 2016
بينهم 85 حادثة على يد قوات النظام السوري والروسي

أواًل: الملخص التنفيذي:
عرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما 
اليقل عن 96 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، مت االعتداء على أحدها 
توزعت حسب   ،2016 أيلول  والروسية، يف  احلكومية  القوات  من  قبل كل  من 

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

األجنبية(: 47
ابء: القوات الروسية: 39

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: 1

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
حاء: قوات التحالف الدويل: 8

 
- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف أيلول 2016: 

احليوية  املراكز  من   18 الرتبوية،  احليوية  املراكز  من   15 التحتية،  البىن  من   40
الدينية، 8 من املراكز احليوية الطبية، 1 من املراكز احليوية الثقافية، 11 من املربعات 
السكانية، 2 من الشارات اإلنسانية اخلاصة )مت االعتداء على أحدها من قبل كل 

من القوات احلكومية والروسية(، 2 من خميمات الالجئني.
السورية حلقوق اإلنسان يف  الشبكة  قبل  املتبعة من  املنهجية  ميكن االطالع على 

تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط.

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

قوات التحالف الدوليفصائل المعارضة المسلحةتنظيم داعشالقوات الروسيةالقوات الحكومية

:المراكز الحيوية الدينية

116المساجد

1الكنائس واألديرة

بوية :المراكز الحيوية التر

1031المدارس

1الجامعات

:المراكز الحيوية الطبية

211المنشآت الطبية

22سيارات اإلسعاف

:المراكز الحيوية الثقافية

1المناطق األثرية

:المربعات السكانية

63األسواق

1دور العجزة

:الشارات اإلنسانية الخاصة

12منظمة الهالل األحمر

:البنى التحتية

11محطات ومصادر الطاقة

ي
712مراكز الدفاع المدن 

1المنشآت والمصادر المائية

3المقرات الخدمية الرسمية

18وسائط النقل

22األفران

2المنشآت الصناعية
ى :مخيمات الالجئي 
2مخيمات الالجئي  

4739128:المجموع

ي أيلول 
2016توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة فى

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 يُقدم 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 قرار جملس األمن 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:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

اخلميس 1/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مسجد التكية وسط مدينة خان شيخون 
بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل حدوث تشققات 

عدة يف جدران وسقف املسجد وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 2/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح حكومي غارة ابلصواريخ 
اجلنويب،  إدلب  حمافظة  بريف  نبل  مدينة كفر  وسط  الكبري  املسجد  قرب 
اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما 

أدى إىل إصابة ابب املسجد ومدخله أبضرار مادية متوسطة.

اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مسجد األيويب يف بلدة إبطع بريف حمافظة درعا 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران املسجد وإصابة مواد إكساء بنائه 

وأاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX2hLaktLQlNtNFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLVVMUGhqeGJrREE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUlpZbVliNEZiUlk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX1hxNGo1WjBFVzg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdWVuak5jdEFXVzg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZnJHb3RXMnhJZW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZHB3RkdwemRjTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMFZVQzR1YUZGUDQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSkM5OFNCaUt1bWc/view
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األربعاء 7/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف مسجد البغدادي )الشرقي( يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث فتحة يف سقف املسجد وإصابة أاثثه 

أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 8/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة إبطع بريف 
حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي أبحد جدران املسجد وإصابة مواد إكسائه 

وأاثثه أبضرار مادية كبرية.

ظهر السبت 10/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ حميط مسجد فاطمة عقيل يف حي السكري 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلهة الشرقية من بناء املسجد.

ظهر األحد 11/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ املنازل السكنية قرب مسجد صهيب بن 
سنان الرومي يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد 

وإصابة مواد إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مسجد خالد بن الوليد يف احلي الشمايل 
من مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، 

ما أدى إىل إصابة مواد إكساء املسجد من الواجهة الغربية أبضرار مادية بسيطة.

ظهر السبت 17/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ حميط مسجد تل حسان يف قرية تل حسان 
التابعة ملدينة مسكنة بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران املسجد.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbm1jRlVUSlBOZDg
https://youtu.be/e3h11xic8ys
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSVZJZWNyNDdwaFU/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcmhDQWJob2dQQlE
https://youtu.be/9Frg19-gDCI
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcElTamllQmlqSWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWTlZRE80VEltRGM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UUVDdU1PdFpvaW8/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN3RmekQ0VW9MRUk
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ابلقذائف  احلكومية  املدفعية  قصفت   2016 أيلول/   /18 األحد 
حمافظة محص،  بريف  تلبيسة  مدينة  يف  اخلطاب  بن  عمر  مسجد 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مئذنة 

املسجد أبضرار مادية متوسطة وإحداث فجوة فيها.

أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف  اجلمعة 30/ 
حميط مسجد عمار بن ايسر يف مدينة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء 

املسجد ببعض الشظااي وحتطم زجاج بعض نوافذه.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

السبت 10/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة زكراي أكتع يف احلي الشمايل من مدينة 
جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى 

إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وإصابة أاثثها أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 15/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلقنابل العنقودية مدرسة عبد اجلبار العبيد يف مدينة امليادين 
بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وإصابة مواد إكسائها 

أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 15/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلقنابل العنقودية مدرسة احلسني بن علي يف مدينة امليادين 
بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما تسبب بثقوب عدة يف جدران املدرسة وحفر يف ابحتها وملعبها.

اخلميس 18/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف مدرسة ميدانية ابتدائية )عبارة عن منزل سكين( يف مدينة 
تلبيسة بريف حمافظة محص الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد الغرف 

الصفية وإصابة أاثثها أبضرار مادية كبرية.

اخلميس 18/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف مدرسة الفراهيدي االبتدائية يف مدينة تلبيسة بريف حمافظة 
محص الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املدرسة بـأضرار مادية متوسطة 

ودمار جزئي يف سورها.

اخلميس 18/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف املدرسة اإلعدادية للبنات يف مدينة تلبيسة بريف حمافظة 
محص الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وإصابة مواد إكسائها 

وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMExsUm5uS1lRazQ
https://youtu.be/CwZOtlq1ulc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZDFmalFnX1NUZGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRXdyb0xiUWVwVFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNW9qSGVkOHB1LTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSHBnbE9Gb251SmM
https://youtu.be/5xqLMK-2BKg
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMExsUm5uS1lRazQ/view
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أبو عبيدة بن اجلراح يف حي  2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة  أيلول/   /20 الثالاثء  صباح 
السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وإصابة مواد إكسائها 

وأاثثها أبضرار مادية كبرية.

األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفيت هاون على مدرسة بئر السبع اإلعدادية لإلانث التابعة لوكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطنيني )األونروا( يف خميم خان الشيح يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء دوام الطالب، ما أدى إىل إصابة 4 من الطالب واثنني من الكادر التدريسي 

جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف جدران أحد الغرف الصفية وإصابة أاثثها أبضرار مادية كبرية.

صورة تظهر الدمار يف مدرسة بئر السبع اإلعدادية لإلانث يف خميم خان الشيح يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق جراء 
قصف املدفعية احلكومية قذيفيت هاون يف 28/ أيلول/ 2016 -مصدر الصورة الناشط يوسف زيد 

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( 
ابلصواريخ مدرسة بنني اللطامنة يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

دمار كبري يف بناء املدرسة وسورها وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ املدرسة االبتدائية يف بلدة الشحيل بريف حمافظة 
دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

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

اخلميس 1/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( 
املعارضة  لسيطرة فصائل  اخلاضعة  الشمايل،  بريف حمافظة محاة  زيتا  التخصصي يف مدينة كفر  زيتا  ابلصواريخ مشفى كفر 

املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة املشفى أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTWYxMHJWRE1uV2s
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVUtCOXBqbHFhenM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQ19xWms0REtUT0k
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRUtJRHlYSGtVbGs
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSERMRTRZSnpnazg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb0Rwd3VpcldzajQ
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUjZxNEV2NjFQYms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRm50bGx6U2dQVjQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYlpHUkhHS2dvX2c
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSEFHSzNOSThNREE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSjJwUjc5d3ZqbkU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRzBNNXprOGVScGM
https://youtu.be/Za3MFA8xdXA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUtJRHlYSGtVbGs/view
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األربعاء 21/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف املشفى امليداين يف بلدة جباات اخلشب بريف حمافظة القنيطرة 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى ومواد إكسائه ومعداته أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
مساء اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف 
والطوارئ يف منطقة الزرازير يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سائق 

السيارة جبراح، إضافة إىل حتطم زجاج بعض نوافذها وإصابة هيكلها أبضرار مادية متوسطة وخروجها عن اخلدمة.

قصفت   2016 أيلول/   /28 األربعاء  صباح 
املدفعية احلكومية قذائف عدة قرب سيارة إسعاف 
اتبعة ملنظومة اإلسعاف اخلريية يف حميط فرن اخلبز يف 
حي املعادي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
هيكلها  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

أبضرار مادية متوسطة وخروجها عن اخلدمة.

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

اخلميس 15/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلقنابل العنقودية قلعة الرحبة األثرية يف مدينة امليادين بريف 
حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء القلعة أبضرار مادية بسيطة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اخلميس 1/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح حكومي غارة ابلصواريخ على سوق الغنم يف بلدة الشيخ مصطفى بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما تسبب مبقتل عدد من املواشي.

اخلميس 1/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح حكومي غارة ابلصواريخ على السوق الشعيب وسط مدينة خان شيخون 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة بعض 

احملالت وبسطات الباعة أبضرار مادية متوسطة.

السبت 3/ أيلول/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ أرض - أرض على السوق الشعيب يف مدينة عربني يف 
الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية 

أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFd0F4Z0Y0VWNZbnM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFT3dYdHpEdlVBQkE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdFU1dzByajF2bUE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZzRLbEZ3U3Y5RGc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFd0F4Z0Y0VWNZbnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVVRUSndMdTByRFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaEhaN1c5bks4aVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVVRUSndMdTByRFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbXhTRE5ETGdubkU
https://www.youtube.com/watch?v=3TWra42kBAM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNkhZVi1sekNzN2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUUFZN21qZGJWRFk
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اثبت  طريان  قصف   2016 أيلول/   /10 السبت  ظهر 
للباعة  )جتمع  شعبياً  سوقاً  ابلصواريخ  حكومي  اجلناح 
لسيطرة  اخلاضع  مبدينة حلب،  املشهد  املتجولني( يف حي 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عرابت للباعة 
أبضرار  التجارية  احملالت  وبعض  السوق  ومرافق  املتجولني 

مادية متوسطة وإتالف عدد من من املواد الغذائية.

ليل األربعاء 28/ أيلول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة عدة على السوق القدمي يف خميم خان 
الشيح يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت 

التجارية أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة البصرية بريف حمافظة 
دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل احرتاق ودمار كبري يف حنو 15 حماًل جتارايً، إضافة إىل دمار 

كبري يف املباين السكنية احمليطة ابلسوق.

- دور العجزة:
اإلثنني 26/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مجعية الوفاء للعناية مبرضى ذوي االحتياجات 
اخلاصة يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار 

جزئي يف جدران بناء اجلمعية وإصابة أاثثها وسيارة اتبعة هلا أبضرار مادية كبرية.

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

طائرات  ألقت   2016 أيلول/   /19 اإلثنني  مساء 
مروحية حكومية 4 براميل متفجرة، وشنت الطائرات اثبتة 
فيها  استخدمت  غارات   9 عن  اليقل  ما  الروسية  اجلناح 
للهالل  اتبع  مستودع  على  الثقيلة  والرشاشات  الصواريخ 
حمافظة  بريف  الكربى  أورم  بلدة  شعبة   - السوري  األمحر 
املسلحة؛  املعارضة  الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل  حلب 
املستودع  بناء  دمار كبري يف  إىل  إضافة  تسبب مبجزرة،  ما 

واحرتاق 10 سيارات حمملة ابملواد اإلغاثية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFc19lTVJ0Y3l2NzA
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFLUgzdEhtLWdzWDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWVE1X1NGcjRkNFE
https://youtu.be/TksStpAiwjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU3NxNDNqZWlfam8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU3MzVGZUUUZkU2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTF84UGRJVWZVaDg
https://youtu.be/JF8AetVC53I
https://youtu.be/_vEiij2xWuE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX2VPd3ZtVDZ4dE0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX2VPd3ZtVDZ4dE0
https://youtu.be/JF8AetVC53I
https://youtu.be/_vEiij2xWuE
https://youtu.be/pYG6kAHC8ts
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdS1TS0JaeWZUOW8
https://youtu.be/v8uE-bFowsY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZVA2bk5YM0xlZjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdS1TS0JaeWZUOW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRS1xWG5TRkU2VW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVHcxRnlKRVZDRDg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ3JwVUc0VVMxODg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR1pxellxcnpBYU0/view
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

السبت 10/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ حمطة لبيع احملروقات يف قرية حوايج بومصعة 
بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق يف احملطة وإصابة بنائها 
ومعداهتا أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر هذه احملطة كانت احملطة الوحيدة العاملة يف ريف حمافظة 

دير الزور الغريب.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
ظهر الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف حميط 
السوق القدمي مبدينة حريتان مشايل حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل حتطم زجاج نوافذ 

السيارة وإصابة هيكلها وجتهيزاهتا الطبية أبضرار مادية متوسطة وخروجها عن اخلدمة.

األحد 11/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية صواريخ عدة قرب سيارة إطفاء اتبعة للمركز 250 التابع للدفاع املدين 
السوري يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 

السيارة أبضرار مادية بسيطة.

اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 قرابة الساعة 2.00 فجراً قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز 
الدفاع املدين يف بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء املركز وأاثثه أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 حبدود الساعة 2.00 لياًل قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز 
الدفاع املدين يف بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام، ما أدى إىل إصابة الواجهة األمامية من هيكل سيارة إسعاف اتبعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 قرابة الساعة 2.00 لياًل قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز 
الدفاع املدين يف بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام، ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة )فان( اتبعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

ظهر األحد 25/ أيلول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على مركز الدفاع املدين يف حي الصاخور مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة فناء بناء املركز ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف 
مدينة كفر بطنا يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث عدة 

ثقوب يف هيكل السيارة انمجة عن الشظااي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdnZjdi0xNDBQM3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcnZERUZYcjhjb0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaTdxMElfMnF6X0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX18tTWRBNl84MlU
https://www.youtube.com/watch?v=l9h500YEifY&feature=youtu.be
https://youtu.be/6EY6hpYDvkE
https://youtu.be/K3PuaO7fvjw
https://youtu.be/6EY6hpYDvkE
https://youtu.be/6EY6hpYDvkE
https://youtu.be/6EY6hpYDvkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRG56aVh6a20tS2c
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- وسائط النقل:
نقل  انطالق حافالت  مركز  العنقودية ساحة  ابلقنابل  اجلناح حكومي  2016 قصف طريان اثبت  أيلول/   /15 اخلميس 
املسافرين يف مدينة امليادين بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار 

جزئي يف سور املركز وإصابة عدة حمالت جتارية صغرية “أكشاك” يف الساحة أبضرار مادية متوسطة.

- األفران:
اخلميس 15/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلقنابل العنقودية فرن الكربويل للخبز يف حي الطعس يف 
مدينة امليادين بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن أبضرار مادية بسيطة.

الثقيلة ابلقذائف فرن اخلبز يف حي املعادي مبدينة حلب،  صباح األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن ومعداته أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة، 

بشكل مؤقت.

خميمات الالجئني:
السبت 10/ أيلول/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية، املتمركزة يف جبل األكراد بريف حمافظة الالذقية، صواريخ عدة 
على خميم خرماش للنازحني قرب بلدة بداما بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام، ما أدى إىل إصابة 10 أشخاص جبراح، إضافة إىل إصابة 4 خيم أبضرار مادية متوسطة.

السبت 17/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية والدابابت احلكومية 8 قذائف على خميم الشحار للنازحني وحميطه قرب بلدة 
جباات اخلشب بريف حمافظة القنيطرة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 3 خيام أبضرار 

مادية متفاوتة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
اجلمعة 2/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة ابلصواريخ على مصلى عمر بن اخلطاب الواقع على 
الطريق الواصل بني مدينة معرة مصرين وبلدة رام محدان بريف حمافظة إدلب، اخلاضع لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل دمار بناء املسجد بشكل كامل وخروجه عن اخلدمة.

عصر الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املسجد الكبري يف مدينة عندان بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كامل يف سقف املسجد وقبته وإصابة 

أاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

مساء األربعاء 7/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد األمني يف بلدة كفر محرة 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اهنيار أجزاء من أحد جدران املسجد 

وإصابة مواد إكساء بنائه أبضرار مادية متوسطة، إضافة إىل دمار كبري يف عدة مباٍن سكنية حميطة به.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=vjGHyt3oiTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQTdFamtRM0ZWemc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVTIyaXVKV05QREU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVGhjblREUmc5Nm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYlFxby11TGtJVUk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd0RfeWdBamRhcmc
https://youtu.be/TCvO-h7Jj48
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRFRvM2N4LW5qZjA
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اجلمعة 9/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مسجد فاطمة الزهراء يف احلي اجلنويب من 
مدينة بنش بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل 

دمار كبري يف الواجهة اجلنوبية من املسجد وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

ظهر السبت 10/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية املالصقة ملسجد 
موسى بن نصري يف بلدة ابتبو بريف حمافظة حلب الغريب، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة 

ودمار جزئي يف سور املسجد من جهة الباب الرئيس.

اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد احلمزة يف حي املشهد مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

صباح األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناء مؤسسة ارتقاء التعليمية يف 
حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املؤسسة ومواد إكسائها أبضرار 

مادية كبرية وإتالف بعض األدوات املكتبية.

صباح األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة األمل الواعد يف حي املشهد 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة إضافة إىل إصابة بعض الغرف 

الصفية وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeUFBTVRNby1YbHc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRmZRTWpMTG5UMGM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV3kyRXdySTZFVE0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWG9FdGg5S05mWG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUnMtT3NURWlOV3M
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcjFHRUN4c25lZGs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMEgzVFN2Wkxhb2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZGhMYTV5V19qSDA/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFX0JoS0FGUVpxbnc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQWVEUDNmNXVuY28
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPczhDcW80ZnBXNzg/view
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اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة عابدين للتعليم األساسي يف بلدة 
عابدين بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل 

إصابة واجهة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي يف سورها.

- اجلامعات:
األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قرابة 3:00 فجراً قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ جامعة إيبال مشايل 
مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة بناء اجلامعة وحديقتها أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

السبت 3/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة ابلقنابل العنقودية على مشفى الرمحة التابع للمنظومة 
الطبية مبحافظة محاة يف مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة معدات املشفى ومولدتيه أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
التابع  الرمحة  مشفى  على  العنقودية  ابلقنابل  غارة  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  2016 شن طريان  أيلول/   /3 السبت 
للمنظومة الطبية مبحافظة محاة يف مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة شام اإلسعافية أَبضرار مادية 

متوسطة وخروجها عن اخلدمة.

ظهر اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األبنية السكنية ابلقرب من سيارة 
إسعاف اتبعة جلمعية القلوب الرحيمة “IPHS” يف حي اهللك مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

أدى إىل إصابة سائق السيارة جبراح، إضافة إىل دمار كبري هبيكلها وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSHJHVDJxdWpIWGM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFN2FBSVpONVRsUEU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdHF2QlhWOTl5NVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdjFrc0xmWlpTaFk/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعة 2/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة ابلصواريخ على سوق اهلال يف األطراف الشمالية من 
مدينة معرة مصرين بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما 
أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية ومرافق السوق أبضرار مادية بسيطة، اجلدير ابلذكر أن سوق اهلال يف معرة مصرين 

تعرض للقصف ابلصواريخ من قبل طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي يوم الثالاثء 30/ آب/ 2016 ما تسبب مبجزرة.

السبت 10/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ منطقة قرب اجملمع الرتبوي يف سوق 
اخلضرة الواقع وسط السوق الرئيس يف األجزاء الغربية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف عدد من احملالت التجارية وبسطات الباعة و3 مباٍن سكنية 

حميطة ابلسوق.

األحد 11/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة ابلصواريخ على سوق املواشي يف األطراف الشرقية 
من مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، 

ما أدى إىل إصابة مرافق السوق أبضرار مادية بسيطة.

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

السبت 3/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة ابلقنابل العنقودية على مشفى الرمحة التابع للمنظومة 
الطبية يف محاة يف مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر القطري أبضرار مادية متوسطة وحتطم زجاج 

بعض نوافذها وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOGM3LWc1S0ppRjg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=500&token=uPdrr94G8m5XQFEqqHHd36sj4CPCf1hA
https://youtu.be/lb9MP2Q_ZCY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa0hnc3NScGdPZms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOGM3LWc1S0ppRjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaDNOY3NoOWJROTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMjlycWs2MFhfLW8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYjlDdVNNWlpkeVE/view
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مساء اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 ألقت طائرات مروحية حكومية 4 براميل متفجرة، وشنت الطائرات اثبتة اجلناح الروسية 
ما اليقل عن 9 غارات استخدمت فيها الصواريخ والرشاشات الثقيلة على مستودع اتبع للهالل األمحر السوري - شعبة بلدة 
أورم الكربى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري 

يف بناء املستودع واحرتاق 10 سيارات حمملة ابملواد اإلغاثية.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

األربعاء 7/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حمطة مفرق اببولني للمحروقات مشايل بلدة 
اببولني بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق يف احملطة وإصابة 

بنائها ومعداهتا أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين:
األحد 4/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً قرب مركز الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون 

بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية بسيطة.

األحد 11/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني جويتني متتاليتني ابلصواريخ، بفارق قرابة 7 
دقائق بينهما، على مركز الدفاع املدين يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة 3 عناصر من الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل إصابة بناء املركز ومواد إكسائه 

أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

األحد 11/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني متتاليتني ابلصواريخ، بفارق قرابة 7 دقائق بني 
كل غارة، على مركز الدفاع املدين يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية كبرية وبشكل خاص مقدمة السيارة، وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/_vEiij2xWuE
https://youtu.be/JF8AetVC53I
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdS1TS0JaeWZUOW8
https://youtu.be/v8uE-bFowsY
https://youtu.be/pYG6kAHC8ts
https://youtu.be/pYG6kAHC8ts
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRS1xWG5TRkU2VW8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR1pxellxcnpBYU0/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZVA2bk5YM0xlZjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX2VPd3ZtVDZ4dE0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVHcxRnlKRVZDRDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTVJ6eUkxNV9Da2c
https://youtu.be/LJqQFYJfyAI
https://youtu.be/AuQzbhoD7Xg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPak1sWE9IM2QxX00
https://youtu.be/AuQzbhoD7Xg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOUdPdGIwTFJLcTQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWWdRU1JvVnNRdVE/view
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األحد 11/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني متتاليتني ابلصواريخ، بفارق قرابة 7 دقائق بني 
كل غارة، على مركز الدفاع املدين يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام، ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إطفاء اتبعة للمركز أبضرار مادية بسيطة –عبارة عن ثقوب- انمجة عن 

شظااي الصاروخ.

األحد 11/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني متتاليتني ابلصواريخ، بفارق قرابة 7 دقائق بني 
كل غارة، على مركز الدفاع املدين يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام، تسببت الغارة الثانية إبصابة 3 من عناصر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل تضرر هيكل سيارة إسعاف اتبعة 

للمركز أبضرار مادية بسيطة –عبارة عن ثقوب-

صباح اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف حي األنصاري 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املركز وإصابة 4 آليات اتبعة له أبضرار 

مادية كبرية، وخروجهم عن اخلدمة.

املدين يف حي  الدفاع  مركز  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 أيلول/   /23 اجلمعة  صباح 
األنصاري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف هيكل سيارة إسعاف اتبعة 

للمركز وخروجها عن اخلدمة.

صباح اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف حي األنصاري 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف هيكل سيارة إطفاء اتبعة للمركز وخروجها 

عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdUxEZGlnY3pudU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdlFvRWd2dkk1LUE
https://youtu.be/pGS9PAsisZw
https://youtu.be/q3N__lYU5C8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbVpOeThQSlBXRk0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFODl2WkJzYU8wYVU/view
https://youtu.be/X2MkV2Owx2U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZzR5UG11NXk3Z28
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUDE1VUFRV05Yc0k/view
https://youtu.be/X2MkV2Owx2U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN290YWRKQ1c5S0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFekdpcFVKYm5CdEU/view
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صباح اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف حي األنصاري 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق أضراراً مادية كبرية بسياريت خدمة )تستخدما للنقل( اتبعتني 

للمركز وخروجهما عن اخلدمة. 

صباح اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز اإلطفاء التابع للدفاع املدين 
يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املركز وخروجه 

عن اخلدمة.

صباح اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف حي مساكن 
هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف سيارة إطفاء اتبعة املركز وخروجها 

عن اخلدمة.

- املنشآت واملصادر املائية:
مساء اخلميس 22/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه 
اخلاضع  حلب،  مبدينة  النريب  ابب  حي  يف  املياه  حمطة  ابلصواريخ  روسي 
تسبب  ما  احملطة  بناء  أحدها  اخرتق  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 
بدمار كبري يف سقفها وبالطاهتا وإصابة كامل القواطع الرئيسة وخط التوتر 

الكهرابئي املغذي للمحطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارة 
مبىن  من  ابلقرب  احمللي  للمجلس  التابع  اخلدمي  املكتب  قرب  ابلصواريخ 
احلبوب على األطراف الشمالية من مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب 
اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام، ما أدى إىل إصابة بناء املكتب ومعداته وعدة آليات اتبعة له )آلية 

ضغط القمامة وجرار وصهريج( أبضرار مادية بسيطة.

التابعة  أنه روسي ابلصواريخ مركز صيانة اآلليات )الرحبة(  أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد  اجلمعة 23/ 
للمجلس احمللي ملدينة حلب يف حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار 

كبري يف بناء املركز ومعداته وآلَيتني اتبعتني له وخروجهم مجيعاً عن اخلدمة.

صباح الثالاثء 27/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ جممع مدينة عندان الرتبوي يف 
بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء اجملمع 

وإصابة مواد إكسائه وجتهيزاته أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRVlJa2xlM1ZKckk
https://youtu.be/X2MkV2Owx2U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ1paMzNfOWs4aDA
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQk1UMzNFTUJzNXc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZW1ybkxQdkU5WEU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVUk5azBVQTl0M0U
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUUdwcWM3b3V2aE0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUUdwcWM3b3V2aE0
https://youtu.be/ir4mKZt-IFc
https://www.youtube.com/watch?v=eliQHLIZBlg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZHM1RzJjd2FDblk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeUR5U2Z4Vkg5Zjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYUZ0WHFkS0p2a0k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVDJib2VfeGNlSTA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFckVpQVljS005S00/view
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- األفران:
ظهر اخلميس 29/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط فرن اخلبز 
يف بلدة كفرانها بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن أبضرار 

مادية بسيطة ودمار كبري يف املباين.

صباح اخلميس 29/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ فرن اخلبز اآليل يف مدينة عندان 
بريف حمافظة حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الفرن ومعداته وخروجه 

عن اخلدمة.

- املنشآت الصناعية:
الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي معماًل إلنتاج الزيت “شركة إميوك املتوسطة إلنتاج 
زيت الزيتون األول يف الشرق األوسط” مشايل بلدة حزانو بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املعمل وآلياته وعدة خزاانت خمصصة لعصر الزيتون وتصفية 

الزيت، وخروجه عن اخلدمة.

السبت 24/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ معمل اللبابيدي للصناعات النسيجية 
يف قرية السلوم بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املعمل 

ومعداته، إضافة إىل اندالع حريق فيه، وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/PKu_fUFLwho
https://youtu.be/MPJ3W_HSrPs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYW52S3RBNHV1bDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdnpOUjJFcFkwamc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM3lveUROd2RMZGM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc0tUZHlHa2ozYk0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWRmNG9meHBNNU0
https://youtu.be/8IqO1EMe5TI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHRKVzZhYUh4cnc/view
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

الثالاثء 20/ أيلول/ 2016 انفجر لغم أرضي زرعه تنظيم داعش داخل مدرسة سيف الدولة احملدثة جنوب شرق مدينة منبج 
بريف حمافظة حلب الشرقي، قبل انسحابه من املدينة وسيطرة قوات اإلدارة الذاتية إىل عليها، ما أدى دمار جزئي يف جدران 

بعض الغرف الصفية يف اجلزء الغريب من املدرسة.

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

صباح اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على كنيسة سيدة االنتقال يف حي العزيزية 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب القدمية، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث فجوة يف سقف غرفة الكهنة الضيوف ودمار جزئي يف أحد اجلدران إضافة إىل 

إصابة مواد إكساء بناء الكنيسة وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

ظهر اجلمعة 9/ أيلول/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على حميط مشفى األطفال والتوليد يف حي 
احملافظة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحياء حلب القدمية، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء الطابق األول من املشفى وأاثثه أبضرار مادية كبرية.

حاء: قوات التحالف الدويل:
البىن التحتية:

- وسائط النقل:
اخلميس 8/ أيلول/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح بصاروخني عبَّارة مائية يطلق عليها اسم جسر املختم 
الواقعة فوق قناة الري يف بلدة بقرص بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري 

ابلعبارة وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 13/ أيلول/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ عبارة مائية يف قرية العوجة بريف حمافظة 
الرقة الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري فيها وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 14/ أيلول/ 2016 قصفت طائرات التحالف الدويل اثبتة اجلناح ابلصواريخ جسر عبد العزيز الفيصل الواقع على 
أطراف قرية الصاحلية التابعة لناحية مدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى 

إىل دمار كبري يف اجلسر وخروجه عن اخلدمة، يذكر أن اجلسر يصل بني قرييت الصاحلية ومعيزيلة يف انحية مدينة البوكمال.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFNGZraUY4TDVwZGM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRXNIdEhWOXJ3aUU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFYXFidklzZnZNSFk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRmFyU0JiaWlVN1U
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFR0VOcFlqUGlHbHc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU1JNZUIzUkZIclU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NmtXeVJwWGlIYUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUTBfODZTLWdLRlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa04zaDVHWjFWcEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeXBieHJ5YTdaLWs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM3JSMTYxYl8yREU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYWhnV3FJNndFQU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcWJ5RlNkR0pRZ1U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeWRNTGFXLWY5cWc
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األربعاء 14/ أيلول/ 2016 قصفت طائرات التحالف الدويل اثبتة اجلناح ابلصواريخ الطريق الدويل يف قرية الصاحلية بريف 
دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، والواصل بني حمافظيت دير الزور ومحص مروراً بناحية مدينة البوكمال؛ ما تسبب 

حبفرة عميقة وسط الطريق بعمق 4 أمتار وعرض 7 أمتار وخروجه عن اخلدمة .

اثبت  الدويل  التحالف  طريان  قصفت   2016 أيلول/   /27 الثالاثء 
اجلناح ابلصواريخ جسر امليادين يف مدينة امليادين بريف حمافظة دير الزور 
تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزء كبري  الشرقي، اخلاضعة لسيطرة 
من اجلسر وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يصل بني قرى 
ريف دير الزور الشرقي )يُطلق عليها اسم شامية( وقرى ريف دير الزور 

الشرقي )يُطلق عليها اسم جزيرة(.

اثبت  الدويل  التحالف  طريان  قصف   2016 أيلول/   /28 األربعاء 
دير  حمافظة  بريف  العشارة  مدينة  يف  العشارة  جسر  ابلصواريخ  اجلناح 
الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل اهنيار اجلسر 
من املنتصف وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يصل بني 
ريف دير الزور الشرقي )يُطلق عليها اسم شامية( وقرى ريف دير الزور 

الشرقي )يُطلق عليها اسم جزيرة(.

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ جسر كسرة عبد هللا الشيخان يف بلدة 
الصاحلية التابعة لناحية مدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل اهنيار اجلسر 

وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يصل بني بلديت الصاحلية والطواطحة.

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ جسر الطريف الواقع على الطريق العام 
دير الزور - الرقة يف قرية الطريف بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اجلسر 

جزئياً وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZF9TR3JKUGMzd28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXd0Sjd6VVJINE0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=509&token=KGjfz8F6WiFMmIcoE5uInUOnQ465EX4e
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWF4c083T2ZrQlU/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeHI0ZDYxVVpXOWM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWF4c083T2ZrQlU/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFMFhlc0FGQkVPU2s
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXZSck1UejNlREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVTZpTTcxOUJyRnc/view
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ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن اعتداء 
اإلنساين  الدويل  القانون  معايري  أبدىن  استخفاف صارخ  هلو  واألفران  واملساجد  واملشايف  املدارس  على  احلكومية  القوات 

وقرارات جملس األمن الدويل.
كما قامت القوات الروسية وتنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة وقوات التحالف الدويل ابالعتداء على بعض تلك 

املراكز. وُيشكل 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

