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األربعاء 27  متوز 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: التوصيات.
شكر

مقتل 5188 مدنياً واعتقال 3631 آخرين منذ بيان وقف األعمال العدائية
حصاد 5 أشهر، النظام السوري والروسي مسؤوالن عن %71 من جممل االنتهاكات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
27/ شباط  العدائية يف  األعمال  بيان وقف  توقيع  بعد  ما  السوريون إىل حد  تفاءل 
اخنفضت  وابلفعل  شامل،  انر  إطالق  وقف  إىل  يتحول  أن  بعدها  توقعنا  املاضي، 
معدالت القصف والدمار والقتل خالل شهر آذار فقط، وبدأت ابلعودة تدرجيياً إىل 

ماكانت عليه قبل توقيع البيان.

هذا  لكن  سوراي،  من  قواهتا  انسحاب  الروسية  السلطات  أعلنت  البيان  توقيع  بعد 
االنسحاب كان جمرد كالم يف اهلواء، مازالت القوات الروسية َتدكُّ خمتلف احملافظات 
السورية أبلوان خمتلفة من األسلحة مبا فيها احملرمة دولياً كالذخائر العنقودية، والقوات 
الروسية كما هو مشهور تقاتل جنباً إىل جنب مع النظام السوري، وابلتايل فهي طرف 
النظام  ذاته  الوقت  ويف  احلرب،  جرائم  عشرات  ابرتكاب  ومتورطة  النزاع،  يف  رئيس 
الروسي طرف يف بيان وقف األعمال العدائية، وطرف يف العملية السياسية أيضاً، وهذا 

من أعظم التناقضات يف الكارثة السورية.

“جبهة  لضرب  األخري  الروسي  األمريكي  االتفاق  أن  ماسبق  على  بناء  نتوقع  حنن 
النصرة” فرع تنظيم القاعدة يف سوراي، وتنظيم داعش سيلقى املصري الفاشل ذاته، ألن 
االتفاق يكرر يف قسم منه األخطاء ذاهتا اليت كانت يف بيان وقف األعمال العدائية 
اليت حتدثنا عنها يف تقرير سابق، أواًل: سوف تقوم القوات الروسية ابستهداف املدنيني 
وفصائل املعارضة السورية مث تقول أهنم جبهة النصرة، وكما هو معلوم فهناك تداخل كبري 
اإلرهابية  امليليشيات  استهداف  اثنياً: اليتم  إدلب وحلب بشكل رئيس.  يف حمافظيت 
الطائفية املوالية للنظام السوري، بل اليرد حىت ذكرها. اثلثاً: يف حال خرقت القوات 
الروسية أو النظام السوري االتفاقية ماذا ستكون آلية املراقبة واحملاسبة، وهذه النقاط هي 

اليت أودت ابتفاقية وقف األعمال العدائية أدراج الرايح.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“الميكن أن يتخيل اجملتمع السوري أن هناك عملية سياسية جتري ابلتزامن مع سقوط 
الرباميل املتفجرة فوق رأسه، ومع عمليات االعتقال واحلصار والتشريد. جيب أن يكون 
هناك وقف شامل إلطالق النار، عندها ميكن للعملية السياسية أن تستند على أرضية 
القادمة، وإال فإن أشهراً  ما، ونرجو أن يتحقق ذلك قبل بدء االنتخاابت األمريكية 

طويلة من القتل والتشريد ابنتظار الشعب السوري الوحيد”.

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


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

مجيع هذه اإلحصائيات مأخوذة من التقارير الشهرية الصادرة عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، واليت تعتمد على التوثيق 
اليومي املرتاكم للحوادث اليومية، نرجو االطالع على التقارير الشهرية عرب الرابط التايل، وعلى منهجية التوثيق عرب الرابط 

التايل. 

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يوثق التقرير أبرز االنتهاكات اليت مت ارتكاهبا على يد مجيع األطراف الفاعلة منذ بدء سراين بيان األعمال العدائية يف 27/ 

شباط/ 2016 حىت 27/ متوز/ 2016

ألف: حصيلة الضحااي: مقتل 5188 مدنياً، بينهم 1016 طفاًل و694 سيدة يتوزعون حبسب اجلهة املرتكبة:
امليليشيات الشيعية األجنبية(: مقتل 3055 مدنياً، بينهم 483  امليليشيات احمللية،  - القوات احلكومية )اجليش، األمن، 

طفاًل، و359 سيدة.
- القوات الروسية: مقتل 417 مدنياً، بينهم 113 طفاًل و63 سيدة.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 569 مدنياً، بينهم 100 طفل، و79 سيدة يتوزعون إىل: 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 552 مدنياً، بينهم 98 طفاًل، و78 سيدة.

جبهة النصرة: 17 مدنياً، بينهم طفالن وسيدة.
- فصائل املعارضة املسلحة: مقتل 392 مدنياً، بينهم 102 طفاًل، و92 سيدة.

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: 184 مدنياً، بينهم 
17 طفاًل، و8 سيدات.

- قوات التحالف الدويل: 305 مدنيني، بينهم 130 طفاًل، و53 سيدة.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: مقتل 266 مدنياً، بينهم 71 طفاًل، و40 سيدة.

ابء: حصيلة املعتقلني: اعتقال 3631 شخصاً، بينهم 113 طفاًل، و135 سيدة يتوزعون حبسب اجلهة املرتكبة إىل:
- القوات احلكومية: اعتقال  2517شخصاً، بينهم 83 طفاًل، و114 سيدة.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 682 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و5 سيدات يتوزعون إىل: 
تنظيم داعش:  585شخصاً، بينهم 4 أطفال، و5 سيدات.

تنظيم جبهة النصرة:  97شخصاً بينهم طفل واحد.
- فصائل املعارضة املسلحة:  264شخصاً، بينهم 4 سيدات و6 أطفال.

- قوات اإلدارة الذاتية:  168شخصاً، بينهم19  طفاًل، و12 سيدة.

اتء: حصيلة اجملازر: 152 جمزرة توزعت حبسب اجلهة املرتكبة:
-  القوات احلكومية: 102 

-  القوات الروسية: 19 
-  تنظيم داعش: 12 

-  فصائل املعارضة املسلحة: 6 
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-  قوات التحالف الدويل: 7 
-  جهات مل نتمكن من حتديدها: 6 

اثء: حصيلة استهداف املراكز احليوية: 440 اعتداء على مراكز حيوية مدنية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 275

- القوات الروسية: 100
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 19
- فصائل املعارضة املسلحة: 25

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1
- قوات التحالف الدويل: 6

- مجاعات مل نتمكن من حتديدها: 14

ثالثًا: تفاصيل التقرير:
ألف: تفاصيل حصيلة الضحااي:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بدء سراين بيان وقف األعمال العدائية يف 27/ شباط/ 2016 حىت 27/ متوز/ 
2016 مقتل 5188 مدنياً، بينهم 1016 طفاًل و694 سيدة، يتوزعون حبسب األشهر على النحو التايل:
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تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
امليليشيات الشيعية األجنبية(: مقتل 3055 مدنياً، بينهم 483  امليليشيات احمللية،  - القوات احلكومية )اجليش، األمن، 

طفاًل، و359 سيدة.
- القوات الروسية: مقتل 417 مدنياً، بينهم 113 طفاًل و63 سيدة.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 569 مدنياً، بينهم 100 طفل، و79 سيدة يتوزعون إىل: 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 552 مدنياً، بينهم 98 طفاًل، و78 سيدة.

جبهة النصرة: 17 مدنياً، بينهم طفالن وسيدة.
- فصائل املعارضة املسلحة: مقتل 392 مدنياً، بينهم 102 طفاًل، و92 سيدة.

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: 184 مدنياً، بينهم 
17 طفاًل، و8 سيدات.

- قوات التحالف الدويل: 305 مدنيني، بينهم 130 طفاًل، و53 سيدة.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: مقتل 266 مدنياً، بينهم 71 طفاًل، و40 سيدة.

ابء: تفاصيل حاالت االعتقال:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال ما اليقل عن 3631 شخصاً، بينهم 113 طفاًل، و135 سيدة منذ 27/ 

شباط/ 2016 حىت 27/ متوز/ 2016، يتوزعون حبسب األشهر على النحو التايل:
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ويتوزعون حسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:
-  القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: اعتقلت ما اليقل عن 2517 شخصاً، 

بينهم 83 طفاًل، و114 سيدة، يتوزعون حسب احملافظات على النحو التايل:
ريف دمشق: 412 شخصاً، بينهم 29 طفاًل، و31 سيدة.

دمشق: 338 شخصاً، بينهم 18 طفاًل، و18 سيدة.
حلب: 264 شخصاً، بينهم 11 طفاًل، و22 سيدة.
محاة: 259 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و8 سيدات.

محص: 249 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيداتن.
دير الزور: 197 شخصاً، بينهم طفالن و5 سيدات.

احلسكة: 169 شخصاً بينهم طفالن.
الالذقية: 246 شخصاً، بينهم17  سيدة، و3 أطفال.
درعا: 298 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و10 سيدات.

القنيطرة: 13 شخصاً.
طرطوس: 31 شخصاً، بينهم سيدة واحدة.

السويداء: 41 شخصاً.
 
 

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: اعتقل ما اليقل عن 585 شخصاً، بينهم 4 أطفال و5 سيدات، يتوزعون حسب احملافظات على النحو 

التايل:
الرقة: 316 شخصاً، بينهم طفالن، و3 سيدات.
دير الزور: 214 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن.

حلب: 55 شخصاً، بينهم طفل واحد.
 

•  تنظيم جبهة النصرة: اعتقل ما اليقل عن 97 شخصاً بينهم طفل واحد، يتوزعون حسب احملافظات على الشكل التايل:
إدلب: 84 شخصاً بينهم طفل واحد.

محاة:  9شخصاً.
حلب: 4 أشخاص.

 
-  فصائل املعارضة املسلحة: اعتقلت ما اليقل عن 264 شخصاً، بينهم 4 سيدات، و6 أطفال، يتوزعون حسب احملافظات 

على النحو التايل:
حلب: 14 شخصًا

محص: شخصان
ريف دمشق: 211 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.

إدلب: 11 شخصاً، بينهم سيدة واحدة.
دمشق: 5 أشخاص.

درعا: 21 شخصاً بينهم طفل.
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-  قوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: اعتقلت ما 
اليقل عن 168 شخصاً، بينهم19  طفاًل، و12 سيدة، يتوزعون حسب احملافظات على النحو التايل:

حلب:49  شخصاً، بينهم 9 أطفال، و7 سيدات.
احلسكة:119  شخصاً، بينهم 10 أطفال، و5 سيدات.

اتء: أبرز اجملازر:
 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 152 جمزرة منذ بدء سراين بيان وقف األعمال العدائية يف سوراي يف 

27/ شباط/ 2016 وحىت 27/ متوز/ 2016، توزعت على النحو التايل:
القوات احلكومية: 102 

القوات الروسية: 19 
تنظيم داعش: 12 

فصائل املعارضة املسلحة: 6 
قوات التحالف الدويل: 7 

جهات مل نتمكن من حتديدها: 6 
توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 

 حلب: 47، محص: 18، ريف دمشق: 17، إدلب: 25، محاة: 4، دير الزور: 18، دمشق: 1، درعا: 2، الرقة: 14، 
احلسكة: 2، الالذقية: 3، طرطوس: 1

 
تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 1842 شخصاً، بينهم 557 طفاًل 
و328 سيدة، أي أن %48 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبها على الشكل التايل:

القوات احلكومية: 1119 شخصاً، بينهم 320 طفاًل، و193 سيدة.
القوات الروسية: 226 شخصاً، بينهم 74 طفاًل، و24 سيدة.

تنظيم داعش: 178 مدنياً، بينهم 15 طفاًل، و37 سيدة.
فصائل املعارضة املسلحة: 49 مدنياً، بينهم 17 طفاًل و10 سيدات.
قوات التحالف الدويل: 193 مدنياً، بينهم 106 أطفال و45 سيدة.

جهات مل نتمكن من حتديدها: 77 شخصاً، بينهم 25 طفاًل و19 سيدة.
نستعرض فيما يلي أبرز تلك اجملازر، حسب اجلهة الفاعلة اليت ارتكبتها:
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ألف: القوات احلكومية:
- حمافظة حلب:

ظهر اجلمعة 11/ آذار/ 2016، قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة قرب خزان املياه يف حي الصاحلني يف حلب 
واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص بينهم طفالن و3 سيدات، وإصابة قرابة 10 آخرين 

جبروح.

عصر الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ شارع مدرسة عبد القادر شاشو يف اجلزء اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف حي صالح الدين مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

اإلثنني 16/ أاير/ 2016 قصفت رامجة صواريخ النظام املتمركزة يف كلية املدفعية يف حي الراموسة مبدينة حلب، صاروخ 
أرض - أرض على مبىن سكين يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 

12 شخصاً، بينهم طفل وسيدة.

فجر السبت 16/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ األبنية السكنية يف ساحة األجملي حبي ابب 
5 أطفال و3  بينهم  11 شخصاً،  ما أدى إىل مقتل  املسلحة،  املعارضة  النصر يف مدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

سيدات.

- حمافظة ريف دمشق:
اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب بصاروخني النقطة الطبية يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وسيداتن، إضافة إىل إصابة 
قرابة 20 جبراح. اجلدير ابلذكر أن غارات الطريان يف ذلك اليوم على البلدة تسببت مبقتل 31 شخصاً بينهم 12 طفاًل و9 

سيدات. 

الثالاثء 19/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية النظام الثقيلة قذائف عدة على موكب زفاف متجه من بلدة دير العصافري 
إىل داخل الغوطة الشرقية عرب طريق بلدة ابال مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وهو الطريق 
الوحيد الواصل بني بلدات القطاع اجلنويب وابقي مدن الغوطة الشرقية، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم طفالن وسيداتن.

السبت 2/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية ابلقذائف مدينة جريود 
الواقعة يف جبال القلمون مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 35 شخصاً، 

بينهم 3 أطفال و4 سيدات، وإصابة حنو 50 شخصاً آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYTNGc0EyamVXYkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPT1ozOUVRd2NPbmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPT1ozOUVRd2NPbmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aTEybG95QTVxRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZ2xBd0NaQkNCYmc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNHVDR2pTdmczU1k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcXNDX3VpQkJxUU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLVpLbTV2NW0yZTA
https://youtu.be/cDgy9CaBTf0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPektzNEh0d3hEOFk
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- حمافظة إدلب: 
طائرات  قصفت   2016 نيسان/   /19 الثالاثء 
النظام احلربية ابلصواريخ مدينة معرة النعمان بريف 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  إدلب،  حمافظة 
املسلحة، ما أدى إىل مقتل 41 شخصاً، بينهم 4 

أطفال و4 سيدات.

اخلميس 5/ أاير/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارتني ابلصواريخ على خميم كمونة قرب مدينة سرمدا مبحافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 13 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و5 سيدات.

النظام  طريان  شن   2016 حزيران/   /12 األحد 
إدلب،  مدينة  على  بصاروخني  جوية  غارة  احلريب 
استهدف أحد الصواريخ سوق اخلضار يف األجزاء 
الشمالية الغربية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
 39 مبقتل  تسبب  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 
وإصابة  سيدات،  و3  طفاًل   14 بينهم  شخصاً، 

قرابة 65 آخرين جبراح.

- محص: 
األربعاء 18/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب بـ 8 صواريخ وسط مدينة الرسنت بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 9 أطفال، و3 سيدات.

اخلميس 19/ أاير/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على بلدة تلدو بريف حمافظة محص، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال وسيدة.

ظهر األحد 10/ متوز/ 2016 شنت الطائرات احلربية احلكومية غارة جوية ابلصواريخ على األبنية السكنية يف قرية برج قاعي 
بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، 

بينهم سيدة و6 أطفال.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVXE2c1ZOSUVhTnc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYWRYWFc5S1oxZ1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSjFnOHptaF9ta00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSjFnOHptaF9ta00
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZWY3RHNkc3Mzdk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZWY3RHNkc3Mzdk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYU54ak5MdnpGRDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYU54ak5MdnpGRDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSjFnOHptaF9ta00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN19oUVRWVVJmMUE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNWExN1g3UldhQUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZTJBZHJ0VjM4eDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZTJBZHJ0VjM4eDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbzhaNzU1enBlblk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbzhaNzU1enBlblk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=406&token=pzCQ2IeBmesyHKDLFS9uDvcLsp6BQFJ5
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZlYzMnE1dHNUUU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bVRLX2ZPeGFkMEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bVRLX2ZPeGFkMEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R1ZHRm1KdjRXUlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R1ZHRm1KdjRXUlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhUFNGTndWNG5mVms
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1VxdUUwSkZfWkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbVdVTG1sRk5vWFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYThaVlF2ZlRnOU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaXFXVlEwTjlsaGs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaXFXVlEwTjlsaGs
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=438&token=BxnbYSgMPXPffdflbNzJgDkdbrT18CBz
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=437&token=PmbwVsFY6a2q9T2RTOUEwDJll2zuHJtm
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdmNXM3pYOGw1amM
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXE2c1ZOSUVhTnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZlYzMnE1dHNUUU0/view
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-حمافظة درعا:
البلد مبدينة درعا،  اإلثنني 25/ متوز/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ أرض - أرض على منطقة درعا 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

ابء: القوات الروسية:
- حمافظة حلب: 

قصف   2016 نيسان/   /27 األربعاء 
صاروخني  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان 
)مشفى  أصالن  ابسل  مشفى  استهدفا 
القدس( واملباين السكنية احمليطة به يف حي 
لسيطرة  اخلاضع  حلب،  مبدينة  السكري 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 
14 طفاًل و8  بينهم  36 شخصاً،  مقتل 

سيدات، وإصابة حنو 40 آخرين جبراح.

ظهر الثالاثء 19/ متوز/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنطقة الصناعية يف مدينة األاترب بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 17 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدة، 
وإصابة حنو 10 آخرين جبراح، اجلدير ابلذكر أن غارات الطريان على املدينة يف ذلك اليوم تسببت مبقتل 21 شخصاً، بينهم 

6 أطفال وسيدة.

- حمافظة إدلب:
اإلثنني 30/ أاير/ 2016 شن طريان حريب يُزعم أنه روسي 8 غارات ابلصواريخ على عدة مناطق يف مدينة إدلب، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 29 مدنياً، بينهم 10 أطفال وسيداتن.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
- حمافظة حلب: 

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على املباين السكنية يف حميط حمل “بوظة األخرس” 
الباشا، اخلاضع  القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان  امليدان مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة  يف حي 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 6 أطفال وسيدة، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح.

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على حميط مسجد الفتح يف حي اجلميلية مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب القدمية، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYUljV2JXRmFjb0U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=sKuTzF_E3Ss
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXRmYkprSVNBSzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXRmYkprSVNBSzA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TzZhU1J4T1BtUmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c2plMVVhdThMOWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cmc2aEdRbHBDVFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR21MRzhRb1dnV00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c2plMVVhdThMOWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1NmYzFpQW43YUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1NmYzFpQW43YUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaDUtbGVMM2pZSHc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVkl2M2ZmOUp6WVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOVVFMVp5VHloVmc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaDUtbGVMM2pZSHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhakd2SnAzd1UyYlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhakd2SnAzd1UyYlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbUp0aVlpdlhxdG8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NkI3d0NMTXd1dWs
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRjFvX3FQd3QzWVE/view
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- حمافظة دمشق:
األحد 24/ متوز/ 2016 سقطت عدة قذائف هاون على مطعم قمر الشام يف حي القيمريية مبدينة دمشق، اخلاضع لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 مدنيني، 

بينهم طفل و3 سيدات.
اثء: قوات التحالف الدويل:

حمافظة حلب:
املنازل السكنية يف األجزاء الشرقية من  الدويل احلريب ابلصواريخ  التحالف  صباح اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان 
بلدة كلجربين بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 33 مدنياً، بينهم 21 طفاًل، 

و4 سيدات، وإصابة 12 آخرين جبراح.

اجلمعة 3/ حزيران/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل احلريب ابلصواريخ املنازل السكنية يف قرية أوج قنا الواقعة جنوب 
شرق مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ابلتزامن مع اشتباكات بني قوات اإلدارة الذاتية 

وتنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 23 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 11 طفاًل و6 سيدات.

اثء: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
منذ بدء سراين بيان وقف األعمال العدائية يف 27/ شباط/ 2016 حىت 27/ متوز/2016، وعرب عمليات التوثيق واملتابعة 
اليومية سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 440 اعتداء على مراكز حيوية مدنية، توزعت حسب اجلهة 

الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 275

ابء: القوات الروسية: 100
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 19
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 25

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1
حاء: قوات التحالف الدويل: 6

خاء: مجاعات مل نتمكن من حتديدها: 14
 

-أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها:
154 من البىن التحتية، 95 من املراكز احليوية الطبية، 83 من املراكز احليوية الدينية، 57 من املراكز احليوية الرتبوية، 25 من 

املربعات السكانية، 12 من  خميمات الالجئني، 7 من املراكز احليوية الثقافية، 7 من الشارات اإلنسانية اخلاصة.

ألف: القوات احلكومية: 
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
بريف حمافظة  اليمضية  الرمحن يف منطقة  النظام ابلصواريخ مسجد  2016 قصفت رامجات صواريخ  آذار/   /17 اخلميس 

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

http://www.sn4hr.org
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اجلمعة 20/ أاير/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
براميل متفجرة عدة على مسجد علي بن أيب طالب يف قرية 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  حمافظة محص،  بريف  قاعي  برج 
الواجهة  يف  جزئي  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

األمامية لسور املسجد وإصابة حرمه أبضرار مادية كبرية.

األربعاء 8/ حزيران/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية براميل متفجرة عدة على مسجد املصطفى يف مدينة داراي مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل نشوب حريق داخل املسجد وإصابة جدرانه وحمتوايته 

أبضرار مادية كبرية.

صباح اإلثنني 11/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية حميط مسجد املقام يف حي ابب املقام مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة، إضافة إىل 

دمار عدد من املباين واحملالت التجارية احمليطة به.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة دير العصافري اجلديدة اإلعدادية يف بلدة دير 
العصافري مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار شبه كامل يف بناءين من أبنية 

املدرسة.

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

اخلدمة.

بدقة(  الفاعلة  اجلهة  لتحديد  التحقق  قيد  )مازال  الروسية  احلربية/  النظام  2016 قصفت طائرات  25/ حزيران/  السبت 
صاروخاً على ابحة املدرسة االبتدائية يف بلدة إفس بريف حمافظة إدلب الشمايل الشرقي، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، تسبب الصاروخ الذي مل ينفجر إبحداث حفرة يف ساحة املدرسة.

املراكز احليوية الطبية:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTWJjakFJT2lONHM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWRGQmJfQURpWm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjAxdl83VEJ0ZVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTWJjakFJT2lONHM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd2pZSTNoSXIwVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYnVvUHcwZmwtcEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWFdYMGZORGg1Ym8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNThwOGFzYm1zeWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYnVvUHcwZmwtcEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1hZNFQ0RFI4MDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalg0bmxBNlVUVkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalo4R1YwZVYzMWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVnc3RjlkVzdzX1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNURvSE5zWWFfZWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1FscWVrVVl1aUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalo4R1YwZVYzMWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZUN5NmJqckNGNDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZUN5NmJqckNGNDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWjU1aF9sSV9jQWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYXlDOU1WazRYaFk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTWJjakFJT2lONHM/view
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- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
الثالاثء 17/ أاير/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة قرب مشفى الشهيد الطبيب زايد البقاعي يف خميم 
خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

املروحي  النظام  طريان  ألقى   2016 أاير/   /20 اجلمعة 
براميل متفجرة عدة على النقطة الطبية التابعة ملنظومة أطباء 
عرب القارات يف قرية برج قاعي بريف حمافظة محص، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف 

بناء النقطة.

صباح السبت 16/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ حميط مشفى عمر بن عبد العزيز امليداين يف 
حي املعادي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى ومعداته أبضرار مادية 

متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
بريف حمافظة محص،  تلدو  بلدة  ميداين يف  النظام احلريب ابلصواريخ مشفى  نيسان/ 2016  قصف طريان  اإلثنني  18/ 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سيارة إسعاف اتبعة للمشفى أبضرار مادية كبرية.

الثالاثء 21/ حزيران/ 2016 قصف رامجات الصواريخ احلكومية ابلصواريخ نقطة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلحياء الطبية يف 
بلدة حزرما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار سيارة إسعاف اتبعة للنقطة 

بشكل كامل وخروجها عن اخلدمة.

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

- املدرجات واملسارح(:
اخلميس 12/ أاير/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية 
الغربية  الشمالية  األجزاء  يف  األثرية  مسعان  قلعة  ابلصواريخ 
اخلاضعة  الغريب،  حلب  حمافظة  بريف  عزة  دارة  مدينة  من 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سور 
القلعة أبضرار مادية متوسطة وهتدم بعض أعمدهتا وحجارهتا 

األثرية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=391&token=eTWcJ3k3XuxQ2VpvSpEV3X7aHaDfgcRl
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPanJpSncyUGtYV2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV3E2TDJ0SVdfV0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPazVEY1AwUGI1Sjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPanJpSncyUGtYV2M
https://youtu.be/LWDxkDweIjw
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUWNjc3I3alZsQ0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY3ZCYUxIZkVVeDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeWxQb3M4VVNjQjQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTGxrQUMzbTBMY0k
https://youtu.be/9iTizZd7jCM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUWNjc3I3alZsQ0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLXVFRDVnaEh4a0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSUoyX2cyOHducXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZzNDdExuWkVXajQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYVByRkN0dHU4alU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbF9sRnJFT3ZneWs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdTFVYkFMcFNPVkE
https://youtu.be/0TsNOX4j2ew
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdC1rVVNiUTh0eDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdTFVYkFMcFNPVkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWRINlpvRy1WSkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWGJzdWRocnQ1bkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ0hKNDlZcUlpTWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWRINlpvRy1WSkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWGJzdWRocnQ1bkk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPanJpSncyUGtYV2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ0hKNDlZcUlpTWc/view
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املربعات السكانية:
-  احلدائق:

الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ احلديقة العامة يف األجزاء الغربية من مدينة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مرافق احلديقة أبضرار مادية بسيطة.

- األسواق:
اجلمعة 25/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية بصاروخني سوقاً شعبياً يف 
مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل دمار ستة حمال جتارية بشكل كامل، ودمار بعضها اآلخر بشكل كبري.

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.

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

األربعاء 13/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة الرسنت بريف حمافظة محص 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبحزرة، إضافة إىل إصابة عدد من احملالت التجارية ومرافق 

السوق أبضرار مادية متوسطة.

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

اجلمعة 13/ أاير/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز اهلالل األمحر )مشفى التوليد( يف مدينة أرحيا بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية، إضافة إىل إصابة 

سيارة إسعاف اتبعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc09wM0xCMi05R3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2ZUeGVHckt2dEk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2ZUeGVHckt2dEk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS3dkcGFQNGxUT0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRDlIVEFyeUVjVkk
https://youtu.be/4OgKTWISFN8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYl9ISGFMWE5qTGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RjNXUUV3VlFhdnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RWJWZExPeXFsSkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRVluTy02c2JvTDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1FZUEZjRVo1em8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRVluTy02c2JvTDA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV0x4TEJWWndHMkE/view
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البىن التحتية:
ونقل  توليد  حمطات  الكهرابء-  )شبكات  الطاقة  ومصادر  حمطات   -
الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - آابر الغاز وحمطاهتا 

- أانبيب نقل النفط والغاز(:
الثالاثء 31/ أاير/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارة ابلصواريخ على 
إدلب،  حمافظة  بريف  سراقب  مدينة  يف  سراقب”  “حتويل كهرابء  حمطة 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة احملطة أبضرار 

مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذائف عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف منطقة اليمضية 
بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة، وخروجها 

عن اخلدمة.

األربعاء/ حزيران/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخاً على مركز الدفاع املدين يف مدينة كفر ختارمي بريف 
حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف بناء املركز ومعداته وخروجه عن 

اخلدمة، إضافة إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمركز أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية صواريخ عدة على األجزاء الشرقية من قرية ايقد العدس 
التابعة ملدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، استهدف أحدها سيارة إطفاء 
اتبعة ملركز الدفاع املدين يف معارة األرتيق، ما أدى إىل مقتل 4 من كوادر الدفاع املدين، إضافة إىل إصابة هيكل السيارة ومعداهتا 

أَبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

األحد 17/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على املركز 114 للدفاع املدين يف منطقة املرج يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار بناء املركز بشكل شبه كامل 
وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل حتطم زجاج نوافذ سيارة إسعاف اتبعة للمركز وإصابة هيكلها أبضرار مادية كبرية وخروجها 

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(:

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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkh3SkR2T0NtU2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZnYwNkI4NmQ1YVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkh3SkR2T0NtU2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRnlwbmRINDU0blk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVlBSb21QY3kxOWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdEJhUHFqaXBRODQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVVJldUFLVzJHQjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeHRyNkhsN2dwNVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRnNyNzYtNExxQUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWFBLc1YwUktpQms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVVJldUFLVzJHQjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTnlNSFRzY2RlRDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdFgzOW1iOGJ0cjQ
https://youtu.be/Y3-Jwik67vw
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRXpReWJTMmlPQW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb0RqVkZzVjBoMnc
https://youtu.be/Y3-Jwik67vw
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2h1dnJRekVnVFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY2F1emJLc0pJNTA
https://youtu.be/0To-KLIY5tY
https://youtu.be/0To-KLIY5tY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdTdmT0FxdTBpd28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTEttMm00VW1kemc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2h1dnJRekVnVFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVWRRTWFxb21yTVE
https://youtu.be/uIa1ifq6V-E
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdVpocURqUjRLZlE/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
التابع  احلرة  الالذقية  مبىن جملس حمافظة  بثالثة صواريخ  النظام  قوات  رامجة صواريخ  2016 قصفت  آذار/   /17 اخلميس 
للحكومة السورية املؤقتة يف منطقة اليمضية بريف حمافظة الالذقية، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب بدمار 

جزء من سقفه وأضرار كبرية مبواد إكسائه وأاثثه، إضافة إىل أضرار بسيطة بسيارتني اتبعتني للمجلس، وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 7/ حزيران/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مركزاً للشرطة يف بلدة ايقد العدس بريف حمافظة حلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املخفر أبضرار مادية متوسطة.

اإلثنني 27/ حزيران/ 2016، قرابة 6:30 مساء شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ قرب مبىن اجمللس احمللي يف 
مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة جدران املبىن أبضرار 

مادية كبرية ودمار جزئي يف سوره، إضافة إىل تضرر حمتوايته )أاثث ومعدات( وخروجه عن اخلدمة.

- األفران:
طائرات  قصفت   2016 أاير/   /31 الثالاثء 
للخبز  القصاص  فرن  على  صاروخاً  احلربية  النظام 
على أطراف مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
مدينة  إىل  املؤدية  الطريق  على  املسلحة،  املعارضة 
بنش، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن وأحد خطوط 

إنتاجه أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام سبعة قذائف على مدينة مسرااب بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، وقد أصابت بعض القذائف أحد املعامل يف املدينة، ما أدى إىل اندالع حريق ضخم جداً داخل املعمل 

وحدوث أضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

خميمات الالجئني:
األربعاء 30 / آذار/ 2016 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صاروخني على حميط خميمات الالجئني يف قرية احلمبوشية 
ابلقرب من بلدة بداما بريف حمافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب ابحرتاق عدة خيم يف 

املخيم، وحتطم 3 خزاانت مياه اتبعة للمخيم، إضافة إىل دمار إحدى مولدات الكهرابء الرئيسة التابعة للمخيم.

اخلميس 5/ أاير/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارتني ابلصواريخ 
على خميم كمونة قرب مدينة سرمدا مبحافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل احرتاق حنو 

50 خيمة وإصابة مرافق املخيم أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/2h_slBPvp5o
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMWRzRVdua1BNS00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdUFkMXhuV3hxbW8
https://youtu.be/YS58QWEzOUw
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMU5fdVBFbzZvNjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU2k3MU9FeFMzLXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMWRzRVdua1BNS00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSXFzZ2QzNEp6OXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbjhUeEI5ZWx4eTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdHN0R3MxMUhiaHc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWVZkYld2emhTTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWFlFVUExMlg3Nnc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV0hGMWhYclh1SUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1pRaUFiUkRtT1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRmVkaklSYkwxeWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUXN5NTl0YlFFemM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1pRaUFiUkRtT1E
https://youtu.be/w8x54mY_X-E
https://youtu.be/cGSiM3mDykw
https://youtu.be/REjOdtptqsQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU2ItclJLU2lOZjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRUk3VXh1eWJra2s
https://youtu.be/bPVikOPOp_0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWW40OWpFQVBpcTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVC1KNEhoZlR1QTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaXJuVmg2Q1VsbGs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR2FiLVQ0ZnBBTzQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWW40OWpFQVBpcTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWW40OWpFQVBpcTA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFlFVUExMlg3Nnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR2FiLVQ0ZnBBTzQ/view
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الثالاثء 12/ متوز/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية/ الروسية )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة بدقة( ابلصواريخ خميماً 
البادية السورية مبحافظة محص، اخلاضعة  التابعة ملنطقة احلماد يف  للنازحني يف منطقة رويشد على احلدود السورية األردنية 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة مرافق املخيم أبضرار مادية كبرية.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األحد 28/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد الشيخ إبراهيم يف مدينة دارة 
عزة بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية 

متوسطة.

مساء األحد 26/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد علي الصياد يف مدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومئذنته أبضرار 

مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

ظهر اخلميس 14/ متوز/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مسجد شهداء األقصى يف حي 
طريق الباب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

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 هناية عام 2015 من قبل الطريان ذاته.

صباح األربعاء 6/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة كفر محرة احملدثة يف بلدة كفر محرة 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة 

ودمار جزئي بسورها.

- املعاهد التعليمية:
اخلميس 16/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مركز طوىب للغرابء التعليمي يف مدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف جدران  املركز وإصابة 

حمتوايته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRjFvX3FQd3QzWVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRjFvX3FQd3QzWVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRlEybzluQnhLZTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ1NWaG5MMkFGZ2s
https://youtu.be/5bQ1OOpjmaM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV1ZkNkNNbDJBRzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbHQ3S05wUE5mSEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNzhQeEVQTUZ6UkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNlNQWklUdUc3M0k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV1ZkNkNNbDJBRzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaFZoUkVmRnRQbW8
https://youtu.be/1wgKfRkdhd4
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM3NkVFZsVkRHVzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaFZoUkVmRnRQbW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEo5d2QtdjBzLTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPREN0amRMdk1OTFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEo5d2QtdjBzLTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjVZR0Jzak1OODg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdU5jUDZackhGTm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd2g3NVlLRElxc00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdU5jUDZackhGTm8
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

امليداين )مشفى  أنه روسي بصاروخ مشفى ابسل أصالن  يُزعم  2016 قصف طريان حريب  نيسان/   /27 األربعاء  مساء 
القدس( يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة من بني ضحاايها طبيبان 

وممرضة واثنان من الكوادر الطبية، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املشفى وخروجها عن اخلدمة.

السبت 4/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية حميط مشفى اإلحسان يف مدينة سراقب 
بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة 

وتعطل مولدات الكهرابء وخروج املشفى عن اخلدمة بشكل مؤقت.

فجر اإلثنني 13/ حزيران/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلقنابل الفوسفورية مشفى اهلدى اإلسعايف يف 
قرية جمبينة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 18/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن منظومة اإلسعاف الطبية يف منطقة مجعية ريف 
املهندسني بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ابملبىن وسوره، إضافة 

إىل تضرر 6 سيارات إسعاف أبضرار مادية متفاوتة وخروج اثنتني منهما عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصفت طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مكتب منظومة إسعاف شام يف مدينة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 4 سيارات إسعاف اتبعة للمنظومة أبضرار مادية كبرية.

صباح السبت 16/ متوز/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف 
اخلريية يف منطقة املساكن حبي الفردوس يف مدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حتطم زجاج 

مجيع نوافذ السيارة ودمار كبري هبيكلها وخروجها عن اخلدمة.

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

السبت 25/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية نقطة طبية اتبعة للهالل األمحر السوري 
يف بلدة أورم الكربى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية 

يف مواد إكساء النقطة وحمتوايهتا.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Yl82bGlCYzE1aU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3J6QjNmYUtJRkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TzZhU1J4T1BtUmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TzZhU1J4T1BtUmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Yl82bGlCYzE1aU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWnhOY0l1V3lmQVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdnpQQlp3T0xoVkE
https://youtu.be/miVVwgYKGBQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdnVwc01MeGdETVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdU16VU1SanZYS3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbUx1MFhuZEVWUlk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTGgzaVlkUnBLcTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdU16VU1SanZYS3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQUh4TnlOQVlfMkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1ZEX2tfejYyVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSVhNWVBTcmREdXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSHR1d2QtZVE3MTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ0VSWUtFMHl1Y2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ0VSWUtFMHl1Y2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVzJPakJFZFBVcjA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVzJPakJFZFBVcjA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=419&token=QDnmU7KYJmSVQbBFBeYHRMsxGMzPXDXD
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا 

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة حتويل الكهرابء يف حي الصاخور مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة احملطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة وانقطاع 
التيار الكهرابئي عن حمطة مياه سليمان احلليب، اجلدير ابلذكر أن احملطة تغذي أحياء الشعار، ضهرة عواد، املواصالت، قرلق، 

كرم اجلبل، الشيخ فارس، بستان الباشا، الشيخ خضر، احليدرية ابلطاقة الكهرابئية.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اجلمعة 3/ حزيران/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلقنابل العنقودية حميط مركز الدفاع املدين يف مدينة 
سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث عدة ثقوب يف جدران املركز 

نتيجة إصابتها ببعض الشظااي.

مساء األربعاء 8/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية مركز الدفاع املدين يف قرية كفر حلب 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عنصرين من الدفاع املدين، تسبب 
القصف إبحداث فتحة يف سقف املركز وتضرر بنائه ومعداته بشكل كبري، إضافة إىل إصابة سيارة إطفاء اتبعة للمركز أبضرار 

مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

عصر السبت 16/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مركز الدفاع املدين يف مدينة اعزاز 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة أساسات بناء املركز ومواد إكسائه 

أبضرار مادية متوسطة، إضافة إىل حتطم الزجاج األمامي لسيارة إطفاء اتبعة للمركز وإصابة هيكلها بــأضرار مادية متوسطة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اإلثنني 30/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ دائرة املطبوعات التابعة ملديرية الرتبية يف مدينة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فضائل املعارضة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الدائرة وخروجه عن اخلدمة إضافة 

إىل تلف عدد كبري من الكتب.

األحد 19/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية حميط مبىن اجمللس احمللي يف قرية األبزمو 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق يف املبىن، إضافة إىل إصابة 

املبىن وبعض اآلليات التابعة له أبضرار مادية متوسطة.

- األفران:
ظهر اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ فرن اخلبز اآليل يف مدينة حريتان بريف حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة بناء الفرن ومعداته أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY3pueVJHdE1KVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY3pueVJHdE1KVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWjRpeVgyRXVMTmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWN0M0VlRHV3Mkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY3pueVJHdE1KVVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPblpnWXlJWEVSaHc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=422&token=W2bHprOhudot5gAtZfK74saLw7cZP5aC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=421&token=kVvDkU7Au8tYWXkQgOj2gMVB04shB7JL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=422&token=W2bHprOhudot5gAtZfK74saLw7cZP5aC
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN3AzWFJOZDB0SDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN0JsV2JIWFRqU2s
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=422&token=W2bHprOhudot5gAtZfK74saLw7cZP5aC
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQklBZ19YdktmaEk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdFhPZ2hIR2hpWG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcmgyMDlGMWpvWVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWVqUXF2SkpUUDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1lrVm5XOGVKUDQ
https://youtu.be/f7MYXFQ7SkI
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWW1Wb29Ncl9KMDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1lrVm5XOGVKUDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQS1fc1VTU3hwWkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa1Qxd1pPRWszeVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb0hWZGw5eXJBVWs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaFMya0t4X0FsalU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVWhZYXNiNlhCc2c
https://youtu.be/7O3d8UTDcEE
https://youtu.be/EuYZjeT_J3I
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd1BaZWZmbTk4TlE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaFMya0t4X0FsalU
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- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
السبت 11/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب 
بلدة  العاملية يف  مطبعة  أنه روسي ابلصواريخ  يُزعم 
الغريب، اخلاضعة  الكربى بريف حمافظة حلب  أورم 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 
اندالع حريق داخل بناء املطبعة وإصابتها أبضرار 

مادية كبرية.

ظهر الثالاثء 19/ متوز/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنطقة الصناعية يف مدينة األاترب بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار وتضرر عدد من احملالت 
الصناعية والتجارية داخل املنطقة، اجلدير ابلذكر أن املنطقة الصناعية يف األاترب تعرضت لقصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 

ابلصواريخ يف 16/ متوز/ 2016.

اتء: 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، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي األنصاري، اخلاضع لسيطرة 

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

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.

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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEJrcDBnNHQ3SFk
https://youtu.be/PfLBJ6aAXFg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEJrcDBnNHQ3SFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeEJrcDBnNHQ3SFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdFdQc08yTzJhSGs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbnhQSVBpblZDem8
https://youtu.be/652R2Nqai-s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3RXbTMzd0luTDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWEF3R3ZtSV9oWkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdFdQc08yTzJhSGs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbGhhS2VvQ0UtbkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3RXbTMzd0luTDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM3dVSzdwMWUwdnM
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/open?id=0B5zg6eGeTNtPbDVxc25EZnZHeEk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeEJrcDBnNHQ3SFk/view
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اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على مدرسة األمني للتعليم األساسي يف حي اجلميلية 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

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

املربعات السكانية:
- األسواق:

األربعاء 18/ أاير/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية 
مبدينة  امليدان  حي  يف  للخضار  سوق  على  الصنع  حملية 
حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  الباشا،  بستان  حي  يف  متمركزة 
عدة  جتارية  إصابة حمالت  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

أبضرار مادية كبرية.

السبت 4/ حزيران/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على سوق اخلضار يف حي امليدان مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي اهللك، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة عدة حمال جتارية ومرافق السوق أبضرار مادية متوسطة.

- دور العجزة:
السبت 21/ أاير/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على دار املسنني “Terre sainte” يف حي 
الفرقان مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي األنصاري اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي أبحد جدران البناء.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات 
النفط  آابر   - الوقود  حمطات  الكهرابء-   ونقل  توليد 
وحمطاهتا آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 27/ أاير/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية 
حمافظة  بريف  حمردة  مدينة  يف  الكهرابء  لتوليد  حمطة  على 
محاة، اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية 
متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش العزة أحد فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع حريق يف خزان الوقود 

الرئيس.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YlAxaGk3V1FLMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2JnajRoSW1iRFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTNJY1dGMk9jOVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Rm1qdDhneGQ1OEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U3A2eEFaMEpKdkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NF9UREotLTFQaWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTmJIMGZnZUhvZWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWlBPQVVSVl9zcVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV0x4TEJWWndHMkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTmJIMGZnZUhvZWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbThTb3JmQWlYMGM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX0FMbmUtQ2dPRms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWU1QzB1S0xoYlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWU1QzB1S0xoYlU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1UweHlBMldoUlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ3MxVFFCQmhpNFU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX3JPQTJjVVhuX2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd0hsTTUyRVEzbE0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhV1UweHlBMldoUlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd0hsTTUyRVEzbE0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdVpocURqUjRLZlE
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhdVpocURqUjRLZlE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV0x4TEJWWndHMkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdVpocURqUjRLZlE/view
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- 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.

رابعًا: التوصيات:
إىل احلكومتني الروسية واألمريكية: 

• جيب على طريف اتفاق وقف األعمال العدائية التحقيق يف هذ احلوادث وأخذ اخلروقات على حممل اجلد
• إعداد خرائط أبماكن تواجد جبهة النصرة وتنظيم داعش وعدم استهداف كافة املناطق واألحياء حبجة حماربة اإلرهاب.

• عدم الكيل مبكيالني وحماربة التنظيمات اإلرهابية اليت تقاتل إىل جانب النظام السوري، وهي يف معظمها ذات صبغة شيعية 
طائفية، وذلك جنباً إىل جنب مع التنظيمات اإلسالمية املتشددة.

• حتديد عقوبة واضحة ملنتهكي بيان وقف األعمال العدائية واتفاق حماربة التنظيمات املتشددة.
• يتوجب على احلكومة الروسية االنسحاب الفوري من سوراي، وعدم االصطفاف إىل جانب النظام السوري.

إىل جملس األمن:
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.

والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •
والتخريب.

شكر
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPREUyazNVVlNqNzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1VjZHlDeUFscGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM005TUtRaDBscW8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEZVaGg3SjM3S0U/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalhxdzBjem5XNnM

