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 المقدمة

مع توّسع في عدد   ،1055ت الجسمية التي بتم ارتكابها مني عام لالنتهاكا تصذيدا   1055شهدت سوربة في عام 
ثيرها

أ
 . الفاعلين، ازبادة في رقذة النتهاكات اتا

عوام السابقة، كما  1055فقد شهد عام 
أ
سلحة التي استخدمها في ال

أ
استمرار النظام السوري في استخدام كل ال

جنبية الذاملة مذه
أ
رض استمّرت الميليشيات ال

أ
عما  القتل، ، على ال

أ
اخاصة حزب هللا اللبناني، في ممارسة ا

قل
أ
استمّر تنظيم داعش اللذام الثاني على التوالي من الذامين السابقين، ا اإن كان حضورها في هيا الذام ا

عما  اإلبادة من خال  برامجه الدعائية من جهة، اتسليط الضوء على جرائمه 
أ
في تسجيل حضور ااسع في ا

خرى سياسيا  اإعالميا  
أ
 . على المستوى الدالي من جهة ا

بلو 
أ
سبتمبر دخل الطيران الراسي إلى قائمة مرتكبي جرائم الحرب في سوربة، حيث استطاع /افي نهابة ا

شهر الثالث
أ
التي تلت دخوله تسجيل عدد كبير من الضحابا بفوق ما سّجله تنظيم داعش على مدار  ةخال  ال

 . الذام
ااصل النظام السوري استخدامه  ،اإلبادة الجماعيةاعلى صذيد 

الواسع لسالح الطيران في ارتكاب المجازر، حيث اّثقت اللجنة 
صل  454هيا الذام ارتكاب هيا السالح لـ 

أ
تم  959مجزرة من ا

خينا % 10توثيقها، االتي ُتذاد  ما نسبته 
أ
من المجازر، إذا ا

 !. مجزرة 19بنظر العتبار ارتكاب الطيران الراسي لـ 
سلحة عشوائية، ابشكل خاص البراميل ااستخدم

أ
ت مذظم الهجمات التي بقوم بها طيران النظام السوري ا

لغام . المتفجرة، االتي تزبد من حجم الخسائر البشربة
أ
كما سّجل هيا الذام بدء النظام السوري لستخدام ال

 . البحربة كسالح عشوائي مواٍز إلى جان  البراميل
سواقفي عمليات  تصاعدا  حادا   1055شهد عام ا

أ
بصورة غير مسبوقة، حيث اّثقت اللجنة  استهداف ال

سواق( 95)السوربة لحقوق اإلنسان 
أ
 .هجوما  على ال

في سوربة، قام بها النظام السوري احلفاؤه من الهجمات التي  االمشافي االمدارسدار الذبادة لم تسلم ا
 .1055في عام درسة م 559اكنيسة  55ا ا  مسجد 591 حيث اّثقت اللجنة استهداف

ثناء تواجد المصلين  1055اشهد عام 
أ
عوام التي سبقته استهدافا  للمساجد من قبل الطيران الحربي ا

أ
كما في ال

اسع 
أ
ثناء مغادرتهم لها، اخاصة في صالتي الجمذة االتراابح في رمضان، بما ُبظهر نية في إلحاق ا

أ
ا ا
أ
فيها، ا

ماكن الذبادة
أ
 . ضرر ممكن بالمدنيين ابا

طراف، بشكل مباشر اغير مباشر،  استهداُف القطاع التذليمي في سوربةواَصل تا
أ
صوصا  اخمن مختلف ال

ّدى إلى توقف في 
أ
هيه الذملية التذليمية المنتظمة في مذظم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بما ا

عما  اإلبادة الجماعية % 10كبت ارتُ 
أ
من ا

من خال  القصف بالطيران الحربي 
 االمراحي 
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ا صذومناطقال

أ
ا نقص الكوادر التذليمية، ا

أ
بة الوصو  إلى ، إما بسب  خراج المدارس عن الخدمة، ا

نفسهم
أ
ا حتى ظراف الطلبة ا

أ
 . المدارس، ا

ا الجزئي حتى بدابة 
أ
 .مدرسة 5000بحوالي  1055اُبقّدر عدد المدارس التي تذّرضت للتدمير الكلي ا

 ،من استهدافها لمؤسسات القطاع الصحي اطواقمها امذداتها 1055دت قوات النظام السوري في عام صذ  ا
ساسيا  لها 

أ
اقد اّثقت اللجنة خال  عام . 1055في تصاعد ملحوظ لسياستها المتبذة مني عام اغدت هدفا  ا

 .1055خال  عام  استهدافا  لمشافي امراكز طبية 591ما مجموعه  1055
من الطواقم الطبية، كما تواصل  91كما تواصل استهداف الطواقم الطبية، حيث اّثقت اللجنة مقتل 

عامال  امتطوعا  في الدفاع المدني  44، إذ اّثقت اللجنة مقتل غاثيةاستهداف طواقم اإلسذاف االطواقم اإل
حمر

أ
 . امنظمة الهال  ال

ظهر توثيق اللجنة استهدافا  ممنهجا  
أ
 44، حيث اّثقت اللجنة استهداف لسيارات اإلسذاف اسيارات اإلطفاءاا

لية تابذة للدفاع  41 ، ااستهداف1055سيارة إسذاف خال  عام 
 
 . المدنيسيارة إطفاء اا

، اخاصة استهداف القطاع اإلغاثياإلى جان  استهداف القطاع الطبي، ااصلت قوات النظام السوري 
نوفمبر /امني بدابة تشربن الثاني. قوافل اإلغاثة امخازن المواد اإلنسانيةمقرات الجمذيات اإلغاثية ااستهداف 

داف شاحنات النقل التي تنقل المواد ، قام الطيران الراسي ابشكل ممنهج باسته1055احتى نهابة عام 
 .اإلغاثية من الحداد التركية إلى مدن الشما  السوري 

ثربة االتاربخيةاتواصل 
أ
ماكن ال

أ
سلحة عشوائية  استهداف ال

أ
ا باستخدام ا

أ
في سوربة، سواء بشكل مباشر، ا

ماكن
أ
ماكن من خال  اكان تنظيم داعش في هيا الذام الفاعل الرئيسي في استهداف ه. في محيط هيه ال

أ
يه ال

عما  قتل
أ
ا ا
أ
ا استخدامها لتنفيي مجازر ا

أ
 . قيامه بتدميرها بشكل مباشر، ا

من اقوات جيش النظام 
أ
جهزة ال

أ
ربذة عقود،  سياسة العتقا  التذسفياااصلت ا

أ
كـثر من ا

أ
التي تنتهجها مني ا

 . حتى اليوما 1055ااتخيت نهجا  مفرطا  في القسوة مني انطالق الحتجاجات الشذبية في عام 
من التابذة للنظام السوري في انتهاج 

أ
جهزة ال

أ
في كل  سياسة التذيب  المفضية للموتااستمّرت ا

شخصا  تحت التذيب  خال  عام  5514مقتل المذتقالت، حيث اّثقت اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان 
اصلها الذميل اليي  تم توثيق مذظمهم من خال  التذّرف على صورهم من خال  الصور المسّربة. 1055

أ
التي ا

ذار
 
 . 1055مارس /ُعرف لحقا  بالقيصر، االتي ُنشرت على شكل صور شخصية في بدابة ا

عما  الخطف االعتقا  القسري،  تنظيم داعشاإلى جان  النظام، استمّر 
أ
اممارسة التذيب  في ممارسة ا

خرى، بقوم تنظيم داعش بتصوب. بحق المختطفين
أ
طراف ال

أ
عما  إعدام المذتقلين لدبه، اعلى خالف ال

أ
ر ا

ي جهة ُتمارس التذيب  
أ
سالي  مبتكرة، لم بوّثق استخدامها لدى ا

أ
انشرها بشكل فني، كما بقوم باستخدام ا

 .  في الذصر الحدبث
امع نهابة الذام بشكل ااسع النطاق في مختلف المناطق السوربة،  سياسة الحصاراتواصل استخدام 

زمة الحصار في ربف
أ
زمة اإلنسانية فيها إلى  تصاعدت ا

أ
دمشق، اخاصة في بلدة مضابا، االتي اصلت ال
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ا 

أ
دبسمبر، ااصل مذّد  الوفيات اليومي بسب  نقص الغياء االدااء إلى /درجات قياسية في نهابة كانون ال

 . افيات 4
خطر على اااصلت 

أ
باإلضافة إلى للذام الرابع على التوالي،  اإلعالميينحياة سوربة تصّدَر قائمة الدا  ال
خطر على حرباتهم

أ
 .1055إعالميا  خال  عام  91اقد سّجلت اللجنة مقتل . تصّدرها قائمة الدا  ال

عما  القتل، فقد اّثقت اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان إصابة 
أ
، 1055إعالميا  خال  عام  501اإلى جان  ا

ا نتيجة إلطالق نا
أ
ثربن بالقصف الذشوائي المستمر، ا

أ
ثناء تغطية مذظمهم متا

أ
ر قد بكون عشوائيا  ا

 .الشتباكات

كبر من ضحابا قطاع اإلعالم في عام 
أ
، 1055اكما في الذام الماضي، فإّن النشطاء اإلعالميين مّثلوا النسبة ال

مان التي بستذملها 
أ
مامية للمواجهات المسلحة، اعدم امتالكهم لمذّدات ال

أ
نظرا  لوجودهم في الخطوط ال

مان الصحفيون المحترف
أ
ون، مثل السترات الواقية من الرصاص، اعدم خضوعهم لدارات تدرببية في مجا  ال

 . االحمابة

ّدت كل النتهاكات المتواصلة السابقة لحقوق اإلنسان في سوربة إلى 
أ
زمة إنسانية خانقةاا

أ
كبر في ا

أ
، هي ال

 . الذالم مني الحرب الذالمية الثانية
مم المتحدة لشؤان الالجئين  السوربين عدد الالجئينافي منتصف الذام تجااز 

أ
حس  إحصاءات مفوضية ال

ذار
 
زمة السوربة في ا

أ
ا  مرة مني بدابة ال

أ
ربذة مالبين لجئ ل

أ
على عدد لالجئين في 1055مارس /ا

أ
، اليكون ا

 .الذالم مني نحو ربع قرن 

عد 1055كما شهد صيف عام 
أ
زمُة اللجوء السوري إلى قضية عالمية، بذد اصو  ا

أ
اد الالجئين تحّو  ا

رقام قياسية في 
أ
بيض المتوسط، إلى ا

أ
ساسي، اعبر البحر ال

أ
ارابا عبر تركيا بشكل ا

أ
السوربين المتوّجهين إلى ا

ارابا، امذها إلى مذظم دا  . منتصف الذام
أ
ثار النتهاكات التي تجري في سوربة إلى قارة ا

 
ااصلت مذها ا

 . الذالم

 * * * 
ر اغير المسبوق، االيي بتوازى مع توثيق غير مسبوق من قبل الحركة توازي مع حجم النتهاكات الكبيالاب

الحقوقية السوربة االدالية لهيه النتهاكات، فإّن مواقف المجتمع الدالي سّجلت اللذام الخامس على التوالي 
مت انتكاسات خطيرة لحركة حقوق اإلنسان، إذ فشلت المنظومة الدالية حتى في إدانة هيه النتهاكات، اقّد 

 تحقيق الذدالة للضحابا
أ
 . المساامات السياسية على مبدا

من نموذجا  مثاليا  لهيه النتكاسة الخطيرة، إذ فشل المجلس في 
أ
امّثلت القرارات الصادرة من قبل مجلس ال

، كما في كل القرارات االبيانات التي صدرت 1055ثالث قرارات ابيان رائسي ااحد متذلقة بسوربة في عام 
ا حتى تسمية مرتكبي النتهاكات في سوربة، ما عدا تنظيم داعش اجبهة النصرة، قبل ذلك

أ
، في إدانة ا

مم المتحدة الجنة 
أ
مين الذام لال

أ
ن تقاربر ال

أ
ااكـتفى في كل الجرائم بإدانة الجربمة دان الفاعل، رغم ا
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ظهر بما ل بقبل الشك التحقيق الدالية المستقلة الخاصة بسوربة تشير ابوضوح إلى مرتكبي النتهاكات، اتُ 

جنبية المتحالفة مذه
أ
 .  حجم الجرائم التي بقوم بارتكابها كل الفاعلون، اخاصة النظام السوري االميليشيات ال

مم المتحدة للذام الخامس على التوالي في كسر الحصار عن المناطق المحاصرة، افشلت 
أ
افشلت منظمات ال

إشرافا  من  1055ر مسبوق في عمل المنظمة الدالية، شهد عام في إدانة الحصار بشكل علني، افي تطّور غي
عما  

أ
عما  التغيير الدبموغرافي اليي تشهده قبل المنظمة على ا

أ
تهجير قسري للمحاصربن، امساعدة في ا

 . سوربة، اخاصة في حمص اربف دمشق
ة حقوق اإلنسان، كما شّكل التركيز السياسي ااإلعالمي على جرائم تنظيم داعش انتكاسة خطيرة لمنظوم

حد مرتكبي الجرائم، 
أ
حيث عمل المجتمع الدالي على تضخيم ا

خرى 
أ
ساسي لمذظم الجرائم ال

أ
 . اغض الطرف عن المرتك  ال

اُبظهر التوثيق اليي قامت به اللجنة في هيا التقربر، االتوثيقات 
ن 
أ
خرى التي قامت بها المنظمات السوربة االدالية الزميلة، ا

أ
ال

جان  قد قاموا بارتكاب ما بزبد عن  النظام السوري 
أ
احلفاؤه ال

صذدة، مقابلة نسبة % 90
أ
من الجرائم في كل المجالت اال

تختلف )للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش % 50-5تترااح بين 
في استهداف % 9في جرائم اإلبادة الجماعية، مقابل % 4نسبة الجرائم بحس  القطاع، إذا تصل إلى 

 (. الخ..اإلعالميين
إن إصرار المجتمع الدالي على تجاهل الجرائم االنتهاكات التي بقوم بها النظام السوري احلفاؤه مني عام 

سلحة المحرمة االذشوائية االتقليدبة، اإصراره على تسليط الضوء على جرائم 1055
أ
، بما في ذلك استخدام ال

 ، ا فاعل محداد، بما ُبقّدم النظام باعتباره مرتكبا  مماثال 
أ
قل سوءا  "ا

أ
حس  التذبير " ربما الشيطان ال

السياسي، ادفذه باتجاه حلو  سياسية تضمن إفالت المجرمين من الذقاب، سوف لن ُبساعد إل في دعم 
حركة التطرف التي تستمر في التوسع، في سوربة افي المنطقة، افي إمداد التنظيمات المتطرفة بكل ما 

من الشباب، اهو ما لن بذود بالخير على سوربة، احتى على الذالم تحتاجه من دعم مذنوي لجيب المزبد 
 . كله

ُتصدر تقربرها الرابع عشر لحالة حقوق اإلنسان في سوربة، فإّنها تدعو  اهيإن اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان 
طراف المذنية إلى بي  المزبد من الجهود للحد من النتهاكات الجسيمة المستمرة، االذمل 

أ
على دعم كل ال

منة لمرتكبي النتهاكات، االذمل على إعادة الثقة 
 
منظومة الذدالة للضحابا كبدبل عن منظومة المخارج ال

خي اإلنسان بذين العتبار
أ
ليات التوافق السياسي الدالي التي ل تا

 
ليات حقوق اإلنسان كبدبل عن ا

 
 . با
 

 اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان
 

بذد خمس  الدالية المنظومة فشلت
الواسذة  النتهاكات إدانة في حتىسنوات 

 المساامات اقّدمت ،التي تشهدها سوربة
  على السياسية

أ
 الذدالة تحقيق مبدا

 !للضحابا



 وريةاإلنسان في س حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

 اإلبادة الجماعية

، قامت قوات النظام مجزرة( 959)من توثيق  1055اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان خال  عام تمّكنت 
جنبية المتحالفة مذها بارتكاب 

أ
ي  544االميليشيات ال

أ
 .من المجازر % 14منها، ا

كد من مرتكبي  54اارتك  التحالف الدالي 
أ
مجزرة، االتي ُنفيت  19مجزرة، فيما لم بكن من الممكن التا

ا بقيائـف هاان لم ُبذرف مصدرهاغالبا  ب
أ
حد، ا

أ
 .السيارات المفخخة التي لم بتبن  تفجيرها ا

افي التوزبع الجغرافي للمجازر، جاءت محافظة حل  في مقّدمة المحافظات في عدد المجازر، إذ شهدت 
 .مجزرة 551مجزرة، ثم إدل  بـ  515مجزرة، تلتها دمشق اربف دمشق بـ  519ارتكاب 

 
كـثر فظاعة لرتكاب مذظم المجازر التي شهدتها المناطق اكان القصف ب

أ
الطيران الحربي االمراحي الوسيلة ال

السوربة في هيا الذام، حيث استمّر سالح الجو التابع للنظام بدك المدن االبلدات السوربة بشكل ممنهج 
، باإلضافة إلى طيران 19/9/1055ابومي، فيما انضّم الطيران الراسي إلى قائمة مرتكبي المجازر ابتداء من 

من مجازر النظام السوري  491اقد ارتكبت . مجزرة خال  هيا الذام( 54)التحالف الدالي، االيي ارتك  
مجزرة ارتكبها الطيران الراسي، فيما ارُتكبت بقية مجازر النظام  19احلفاؤه بالطيران الحربي االمراحي، منها 

 .واربخمجزرة بالمدفذية اراجمات الص 41اعددها 
برز اليي استخدمه النظام السوري في القصف خال  عام 

أ
، في 1055اشّكلت البراميل المتفّجرة السالح ال
 . بشكل مستمر 1054متابذة للنهج اليي استخدمه مني عام 
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برز المناطق التي استهدفتها البراميل خال  هيا الذام، الم 
أ
رباف دمشق ادرعا احل  اإدل  ا

أ
اقد كانت ا
بام، بسب  الظراف الجوبة التي حالت دان تحليق الطيران  1لجنة توقفا  لرمي هيه البراميل إل في ُتسّجل ال

أ
ا

 . المراحي فيها
اباإلضافة إلى المواد المتفجرة التي بتم حشوها بالبراميل، فقد استخدم النظام بكـثافة البراميل المتفجرة 

سلحة المحرمة داليا  " المحشوة بالغازات السامة، اهو ما سيتم توثيقه في فصل
أ
 . من هيا التقربر" استخدام ال

 
مجزرة لم ُتذرف الجهة التي قامت ( 19)مجازر ارتكبتها كـتائ  من المذارضة المسلحة، ا( 1)كما تم توثيق 

اتم ارتكاب مذظم هيه الجرائم من خال  السيارات المفخخة . بها، اتم اتهام المذارضة المسلحة بارتكابها
طلقتهاالتي لم بتب

أ
ا بقيائـف الهاان، التي لم ُتذرف الجهة التي ا

أ
ي جهة، ا

أ
   .ّن تفجيرها ا

عما  اإلبادة الجماعية هيا الذام، اهو ما حدا بنا 
أ
سواق اقت ذراة عملها نمطا  بارزا  في ا

أ
اشّكل استهداف ال

وثيقه، باعتباره في اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان إلفراد فصل خاص في هيا التقربر لدراسة هيا النمط ات
 . نمطا  ُبذّبر عن سياسة غير مسبوقة في جرائم اإلبادة الجماعية في سوربة

علن تنظيم داعش مسؤاليته عن تفجير بذضها،  1055اشهد عام 
أ
استمرارا  لتفجير السيارات المفخخة، االتي ا

سيارة مفخخة  14نفجار اقد اّثقت اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان ا. فيما بقي مذظمها مقّيدا  ضد مجهو 
 .  خال  هيا الذام

عما  اإلبادة الجماعية، حيث قام بارتكاب 
أ
مجزرة، كما حضر من  41احضر تنظيم داعش بشكل بارز في ا

ي طرف من 
أ
سالي  غير مسبوقة من ا

أ
خال  البرامج الدعائية التي ببثها لتوثيق جرائمه، االتي بذتمد فيها ا

طراف، ابقوم بتصوبرها بشكل اح
أ
شخاص من مباٍن : داعش في هيا الذام اشملت جرائم . ترافيال

أ
إلقاء ال
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ر
 
ثربة، ااإلعدام بقيائـف ال

أ
عما  اإلعدام، االموت . بي. مرتفذة، اتفجير مبان ا

أ
طفا  بتنفيي ا

أ
جي، اتكليف ال

ا إغراقا  
أ
 .  حرقا  ا

ااحد لتسجيل هيا  قتلى في هجوم 5الغابات التوثيق في هيا الفصل، فقد اعتمدت اللجنة مذيار اجود 
 .الهجوم كجربمة إبادة جماعية

 
 توثيق الضحابا 

، منهم  (10094)مقتل  1055اّثقت اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان خال  عام  ،  (1941)شخصا  طفال 
( 151)شخصا  تحت التذيب ، ا( 5514)شخصا  على بد تنظيم داعش، ا( 5444)ُقتل  اقد. سيدة( 5950)ا

مني بدء عملياته في )شخصا  ( 5990)اكان الطيران الراسي مسؤال  عن قتل  .شخصا  بسب  الحصار
 . شخصا  ( 191)، فيما تسب  التحالف الدالي في قتل (19/9/1055

اجاءت محافظة حل  اربفها في مقّدمة المحافظات في عدد الضحابا، حيث بلغ عدد الضحابا فيها خال  عام 
، تلتها ( 5041)ما مجموعه  1055 ، ثم محافظة إدل  اربفها بـ( 4151)دمشق اربفها بـ شخصا  ( 4551)شخصا 

، ثم محافظة درعا بـ  ، احمص بـ ( 1155)شخصا   .شخصا  ( 5494)شخصا 

 
ا 

أ
ن شهر كانون ال

أ
ظهر التوثيق الشهري للضحابا ا

أ
شهر عام /اا

أ
في عدد  1055دبسمبر قد جاء في مقّدمة ا

ا  فيما كان. بونيو/الضحابا، تاله شهر حزبران
أ
قل في عدد الضحابا، تاله شهر /كانون ال

أ
بنابر هو ال

 . فبرابر/شباط
 . شخصا   5910مذّد  الضحابا الشهري ابلغ 
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راضي السوربة في 
أ
شخصا   5114ارتفع مذّد  الضحابا ليصبح  40/9/1055امني بدء الذمليات الراسية على ال

شهر التسذة السا 5599، مقارنة مع شهربا  
أ
 . بقةشخصا  شهربا  لال
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 5102كشف المجازر لعام 

 بنابر/كانون الثاني
نها  حل  الجدبدة في حل تذّرض مسجد السيدة نفيسة في  5/5/1055في 

أ
للقصف بقيائـف هاان ُبذتقد ا

ّدى القصف إلى مقتل . ُاطلقت من قبل إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة
أ
ضرار  54اقد ا

أ
، اإحداث ا شخصا 

 .مادبة في المسجد
دى تفجير سيارتين مفخختين في  50/5/1055افي 

أ
، بينهم  51إلى مقتل  قربة مسقان في ربف حل ا شخصا 

ربذة من كوادر الدفاع المدني
أ
ي جهة مسؤالية التفجير. ا

أ
 . الم تتبّن ا

قل، مما  حي درعا البلد في درعاقام الطيران الحربي باستهداف  54/5/1055افي 
أ
بغارة جوبة ااحدة على ال

ّدى إلى مقتل
أ
شخاص 1 ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة الموحسن في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  51/5/1055افي 
أ
 54، مما ا

 ، طفا  1شخصا 
أ
 . منهم من النساء اال

للقصف بقيائـف الهاان من طرف  مدبنة عربين في ربف دمشقتذّرض السوق الرئيسي في  59/5/1055افي 
ّدى إلى مق

أ
شخاصقوات النظام، مما ا

أ
 . تل سبذة ا

بالبراميل  تل حميس في ربف الحسكةقام الطيران المراحي باستهداف قربة الخنساء، قرب  10/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
، مما ا ، اإصابة  55المتفجرة، حيث استهدف القصف سوقا  شذبيا  خربن 500شخصا 

 
 . ا

ّدى إلى رمة في مدبنة حمصحي عكانفجرت سيارة مفخخة في الشارع التجاري في  15/5/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 1مقتل 
أ
 .الم ُتذرف الجهة المسؤالة عن التفجير. ا

ّدى إلى مقتل مدبنة تل رفذت في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  15/5/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلىمدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  15/5/1055افي 
أ
شخاص 9مقتل  ، مما ا

أ
 . ا

ّدى  منطقة الحولة في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  15/5/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .شخصا   54إلى مقتل 
ّدى مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  14/5/1055افي 

أ
، مما ا

، باإلضافة إلى  95إلى مقتل  خربن بجراح 500إصابة حوالي شخصا 
 
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داعل في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  14/5/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل سبذة مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  14/5/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى  مدبنة تلبيسة في ربف حمصهداف قامت قوات النظام باست 19/5/1055افي 
أ
بقيائـف مدفذية، مما ا

شخاص
أ
 . مقتل سبذة ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/5/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 . ا
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 بلدة المزبرب  في ربف درعاانفجرت سيارة مفخخة عند الداار الرئيسي في  11/5/1055افي 
أ
ّدى إلى ، مما ا

شخاص، اجرح ثالثين شخصا  
أ
نها رصدت محادثة . مقتل عشرة ا

أ
فيما قالت إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة ا

جهز الالسلكي التابذة للنظام قبل ساعتين من النفجار تتحّدث عن تسهيل عبور سيارتين عبر حواجز 
أ
عبر ا
 . النظام
بالبراميل  تي في كـفرزبتا في ربف حماةقربة الدالقام الطيران المراحي باستهداف  19/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 5المتفجرة، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  بلدة جيراد في ربف دمشققامت قوات النظام بقصف  19/5/1055افي 
أ
 5بالمدفذية، مما ا

شخاص
أ
 . ا

رب مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف سوق المواشي في  19/5/1055افي 
أ
ذة مرات، ا

شخاص
أ
ّدى إلى مقتل تسذة ا

أ
 . مما ا
 فبرابر/شباط
بالبراميل المتفّجرة، مما  خان شيخون في ربف إدل  مدبنةقام الطيران المراحي باستهداف  1/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
 . شخصا   14ا

ّدى إلى مقتل مدبنة جاسم في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
 . شخصا   51، مما ا

ّدى إلى  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  4/1/1055افي 
أ
بذّدة غارات جوبة، مما ا

شخاص بينهم  1مقتل 
أ
طفا  4ا

أ
 . ا

بقيائـف  ساحة السبع بحرات في دمشققامت إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة باستهداف  5/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5هاان، مما ا

أ
 . ا

ّدى  قربة الحمد في ربف الحسكةقام الطيران المراحي باستهداف  5/1/1055في ا
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

ضرار مادبة في المحا  التجاربة 1إلى مقتل 
أ
شخاص، االتسب  با

أ
 . ا

بالبراميل المتفجرة، مما  داار بذدبن في حي الهلك في حل قام الطيران المراحي باستهداف  5/1/1055افي 
ّدى 

أ
،  59إلى مقتل ا طفا  9شخصا 

أ
 . منهم من ال

قربة الحمد في ربف الحسكة قام الطيران المراحي بإلقاء برميلين متفجربن على سوق في  5/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل الجنوبي

أ
خربن، اإحداث دمار في المحالت التجاربة 1، مما ا

 
شخاص، اإصابة عشرة ا

أ
 . ا

راحي بسلسلة مجازر في الغوطة الشرقية في ربف دمشق، حيث قام الطيران الحربي االم 5/1/1055افي 
كـثر من ثالثين غارة جوبة بصواربخ  مدبنة داما، كما اسُتهدفت مدبنة كـفربطنااستهدف سوق اإلنتاج في 

أ
با

ّدت هيه الغارات إلى مقتل . فراغية
أ
 .شخصا   44اا

ّدى إلى مقتل مشقبلدة عين ترما في ربف دقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى  مدبنة البارة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  9/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا
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بالقصف براجمات الصواربخ  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  9/1/1055افي 
، مما 40بحوالي  ّدى إلى مقتل  صاراخا 

أ
 . شخصا   15ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة داما في ربف دمشققام قوات النظام بقصف  1/1/1055افي 
أ
براجمات الصواربخ، مما ا

شخاص 1
أ
 .ا

بذدة غارات جوبة، بالتزامن مع  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  9/1/1055افي 
ّدى القصف إلى مقتل

أ
 . شخصا   49 قصف صاراخي، اقد ا

منطقة حرنة الغربية في مدبنة في " فاطمة الزهراء"انفجرت سيارة مفخخة القرب من مسجد  54/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل التل في ربف دمشق

أ
خربن 9، مما ا

 
شخاص، اجرح ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة الناجية في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  55/1/1055افي 
أ
 . ا  شخص 51، مما ا

، حي السربان في حل قامت إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة بإطالق قيبفة هاان على  59/1/1054افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 50مما ا

أ
 . ا

قربة رتيان مدنيا  في  44قامت ميليشيات حزب هللا اللبنانية الموالية للنظام السوري بإعدام  15/1/1055افي 
قد سيطرت على قرى رتيان احردتين اباشكوي بذد مذارك مع اكانت هيه الميليشيات . في ربف حل 

 . كـتائ  المذارضة المسلحة
ّدى  مدبنة داعل في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  15/1/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص
أ
 . إلى مقتل ستة ا

ّدى إلى مقتل ، محي الصاخور في حل قام الطيران المراحي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
شخاص 9ما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
 شخصا   54، مما ا

ّدى إلى مقتل قربة كنسبا في ربف الالذقيةقام الطيران الحربي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

بالمدفذية الثقيلة، مما  قربة سليمة في الحسكةقامت قوات الحمابة الكردبة باستهداف  11/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 1ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتلمدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 
أ
شخاص 1 ، مما ا

أ
 . ا

منطقة حوبجة البوعمر في ربف دبر قام الطيران الحربي باستهداف مخيم للنازحين في  14/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل الزار

أ
خربن، باإلضافة إلى احتراق عدد من الخيم 9، مما ا

 
شخاص، اجرح ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  ،جسر السياسية في مدبنة دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
 1مما ا

شخاص
أ
 . ا

مام مسجد بال  في  11/1/1055افي 
أ
ّدى إلى مدبنة الضمير في ربف دمشقانفجرت سيارة مفخخة ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة في المسجد 55مقتل 
أ
، اإحداث ا  . شخصا 
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 قربة قرصابا في ربفقامت قوات النظام السوري المتمركزة على حاجز المذصرة باقتحام  11/1/1055افي 
،  55لذّدة ساعات، قامت فيها بقتل  إدل  سلحة . منهم من عائلة ااحدة 1شخصا 

أ
اتم تنفيي المجزرة بال

 . البيضاء، ابإطالق الرصاص من مسافات قرببة
ذار

 
 مارس/ا

بطع في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  1/4/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل مدبنة ا

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة دبر الذصافير في ربف دمشقالطيران الحربي باستهداف قام  4/4/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  5/4/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ر قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ابتدائية في  5/4/1055افي 
أ
سفر عن  مناز في إدل بلدة بيرة ا

أ
مما ا

طفا 
أ
 .مقتل تسذة ا

حي قاضي عسكر في قام الطيران المراحي بإسقاط برميل متفجر على منطقة مزدحمة في  5/4/1055افي 
دى إلى مقتل  حل ،

أ
 .شخصا   10مما ا

 
ّدى استخ

أ
سلحة الذشوائية من قبل الطيران إلى دمار ااسع في كافة المناطق المستهدفة باإلضاا

أ
فة إلى دام ال

 10/51/1055إدل  : الخسائر الكبيرة بين المدنيين
ّدى إلى مقتل بلدة دبر الذصافير في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  5/4/1055افي 

أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا
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ّدى إلى مقتل مدبنة زملكا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  9/4/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

، مما مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف موقف للسيارات في  1/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص، اجرح حوالي  50ا

أ
خربن 40ا

 
 . ا

بسلسلة من الغارات الجوبة،  مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  1/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   11مما ا
ّدى إلى مقتل مدبنة تلبيسة في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  9/4/1055افي 

أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 . ا

بسلسلة من الغارات الجوبة، مما  بلدة النولة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  9/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 9ا

أ
 . ا

دى إلى مقتل بلدة علما في ربف درعافي  قام الطيران الحربي باستهداف مسجد 54/4/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  54/4/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  54/4/1055افي 
أ
بذّدة غارات جوبة، مما ا

 . شخصا   51مقتل 
ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  55/4/1055افي 

أ
 . شخصا   45، مما ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  مدبنة سرمين في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  51/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص،  1سامة، مما ا

أ
طفا  االنساء 9ا

أ
 . منهم من ال

ّدى إلى مقتل مدبنة كـفرتخاربم في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  51/4/1055 افي
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي المفتي في مدبنة الحسكةانفجرت سيارتان مفخختان في  10/4/1055افي 
أ
 14، مما ا

علن تنظيم داعش مسؤاليته عن التفجيربن. شخصا  
أ
 . اا

ّدى إلى مقتل قربة منطف في ربف إدل ن الحربي باستهداف قام الطيرا 10/4/1055افي 
أ
 . شخصا   54، مما ا

رض مدبنة إنخل في ربف درعاقامت قوات النظام السوري باستهداف  11/4/1055افي 
أ
رض، مما -بصاراخ ا

أ
ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1ا

أ
 . ا

االخاضع  ل حي الجميلية في حقامت إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة باستهداف  14/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   51لسيطرة النظام السوري باستخدام قيائـف الهاان، مما ا

ّدى إلى مقتل  حي الحميدبة في دبر الزار،قام الطيران الحربي باستهداف  14/4/1055افي 
أ
شخاص  1مما ا

أ
 . ا

ّدى مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  14/4/1055افي 
أ
 . شخصا   55إلى مقتل ، مما ا

ّدى إلى مقتل  حي درعا البلد في درعاقامت قوات النظام باستهداف  19/4/1055افي 
أ
بقيائـف الهاان، مما ا

 . شخصا   15
ّدى إلى مقتل مدبنة سرمين في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 

أ
 . شخصا   55، مما ا
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ّدى إلى بلدة حرستا القنطرة في ربف دمشقاستهداف مسجد في قام الطيران الحربي ب 11/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة مذرة مصربن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص من النازحين، كانوا متواجدبن في بيت في المدبنة
أ
 . ا

 54بانتشا   مدبنة جسر الشغور ابلدة كللي في ربف إدل ني في قامت قوات الدفاع المد 19/4/1055افي 
من الذسكري، تم إعدامهم بإطالق النار عليهم من مسافة قصيرة، قبيل مغادرة عناصر 

أ
جثة في سجن ال

من الذسكري لمقراتهم
أ
 . ال

رض مدبنة إدل قامت قوات النظام السوري باستهداف  19/4/1055افي 
أ
صاب مستشفى-بصاراخ ا

أ
رض ا

أ
 ا

ّدى إلى مقتل 
أ
حمر في المدبنة، مما ا

أ
 . شخصا   51الهال  ال

ّدى إلى مقتل الحارة الشمالية في إدل قام الطيران الحربي باستهداف  40/4/1055افي 
أ
شخصا  من  41، مما ا

 . عائلة رمضان
ربف بلدة الجيزة في انفجرت سيارٌة مفخخٌة ضمن تجمٍع للمدنيين في السوق الشذبي اسط  40/4/1055افي 
كـثر من  درعا

أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
 اجرح الذشرات بينهم حالٌت حرجةٌ  15مما ا

الم ُتذرف الجهة التي تقف . شخصا 
 . ر السيارةخلف تفجي

غلبية قربة المبذوجة قرب السلمية في ربف حماةقام تنظيم داعش باقتحام  40/4/1055افي 
أ
، ذات ال

سلحة البيضاء شخصا  بحس  المصادر 41اإلسماعيلية، اقامت بقتل 
أ
سلحة الناربة اال

أ
. المحلية باستخدام ال

طفا 
أ
شخاص حس  التوثيق المحلي من النساء اال

أ
 . امذظم ال

بربل/نيسان
أ
 ا

ّدى إلى مقتل قربة النيرب في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  1/4/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة داعل في ربف درعا،وبة على قام الطيران الحربي بذدة غارات ج 1/4/1055افي 
أ
( 1)مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل كـفرشمس في ربف درعا-طربق عقرباقام الطيران الحربي باستهداف  1/4/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص، مذظمهم من كـفرشمس
أ
 .ا

ّدى حل  حي الفرداس في مدبنةقامت الطائرات المراحية بإلقاء برميل متفجر على  1/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة بصرى الشام في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  1/4/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص 
أ
 . ا

ّدى إلى بلدة الغنطو فربف حمص قام الطيران المراحي باستهداف  1/4/1055افي 
أ
برميلين متفجربن، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  بلدة النيرب في ربف إدل م الطيران الحربي باستهداف قا 1/4/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا
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ّدى إلى  حي صالح الدبن في مدبنة حل قامت قوات النظام باستهداف  4/4/1055افي 
أ
بصاراخ فيل، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

دى إلى مقتل ، مما مدبنة الكسوة في ربف دمشق، قام الطيران الحربي باستهداف 5/4/1055افي 
أ
 55ا

 .شخصا  
ّدى  مدبنة كـفرتخاربم في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  5/4/1055افي 

أ
بثالث غارات جوبة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل سلقين في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدبنة  5/4/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى مدبنة بصرى الشام في ربف درعاالمراحي بإلقاء براميل متفجرة على قام الطيران  9/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 1إلى مقتل 
أ
 . ا

 مدبنة مارع اقربة حور كلس في ربف حل  قام تنظيم داعش بتفجير سيارتين مفخختين في 1/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا  بحور كلس( 59)شخصا  في مارع، ا( 51)مما ا
ّدى إلى  قربة كوربن في ربف إدل م الطيران المراحي باستهداف قا 1/4/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص، بينهم عائلة من كـفرنجد 9مقتل 
أ
 .ا

لقت الطائرات المراحية براميل متفجرة، مترافقة مع غارات من مقاتالت النظام الحربية على  1/4/1055افي 
أ
ا

ّدى إلى بلدة الجيزة في ربف درعا
أ
شخاص 1مقتل ، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  50/4/1055افي 
أ
ربع غارات على مدبنة الرقة، مما ا

أ
شخاص 5قام الطيران الحربي با

أ
 .ا

للقصف بذدة صواربخ  مدبنة حل  الواقع تحت سيطرة النظام في حي السليمانيةتذّرض  50/4/1055افي 
دت إلى مقتل 

أ
 . خالم ُتذرف الجهة التي قامت بإطالق الصوارب. شخصا   55ا

ببرميل متفجر، مما  حي المذادي في حل قام الطيران المراحي باستهداف سوق الها  في  55/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   19ا

ّدى الى مقتل  حي الشذار في مدبنة حل قام الطيران الحربي بقصف  55/4/1055افي 
أ
 9بصاراخ مما ا

شخاص
أ
 .ا

نصاري  55/4/1055افي 
أ
إلى قصف بصواربخ من طائرة  حي المشهد في حل في تذّرضت مدرسة سذد ال

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص، منهم  50حربية، مما ا

أ
 .مدّرسات 4تالميي، ا 4ا

ّدى إلى مقتل حي المذادي في مدبنة حل  قام الطيران الحربي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
 1بصاراخ، مما ا

شخاص من عائلة ااحدة
أ
 .ا

بالبراميل المتفجرة، مما  حي بستان القصر في مدبنة حل باستهداف  قام الطيران المراحي 54/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص( 9)ا

أ
 .ا

م حارتين في ربف حماة الشرقيقام الطيران المراحي باستهداف  54/4/1059افي 
أ
بالبراميل المتفجرة،  قربة ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 50مما ا

أ
 . ا
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ّدى إلى مقتل قربة الذوبنات في ربف حل يلية على قام الطيران المراحي قنابل برم 54/4/1059افي 
أ
 5، مما ا

طفالها الثالثة اجنينها
أ
م اا

أ
شخاص، هم ا

أ
 .ا

ّدى  بلدة الغنطو في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  54/4/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة إدل خضار في قام الطيران الحربي باستهداف سوق ال 54/4/1055افي 
أ
 55، مما ا

، اجرح 
خربن 40شخصا 

 
 . ا

 للنازحين  54/4/1055افي 
أ
بالبراميل  في مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف ملجا

ّدى إلى مقتل 
أ
 .شخصا   51المتفجرة، مما ا

للقصف بقيبفة هاان من طرف  مشقمدبنة زبدبن في ربف دتذّرضت الساحة الرئيسية في  55/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
طفا  51قوات النظام، مما ا

أ
، نصفهم من ال  . شخصا 

ّدى إلى  بلدة تفتناز في ربف إدل قامت مراحيات النظام بإلقاء قنابل برميلية على  55/4/1055افي 
أ
مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى  ربف إدل بلدة مجيزر في قام الطيران المراحي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

ّدى  حي الكالسة في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا

غارت مقاتالت النظام على  51/4/1055افي 
أ
ّدى إلى مقت مدبنة مذرة مصربن في ربف إدل ،ا

أ
 9ل مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى  قربة مجيرز في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
ببرميل متفجر، مما ا

شخاص، منهم  9مقتل 
أ
طفا  4ا

أ
 . ا

ّدى إلى حي باب الحدبد في مدبنة حل قام الطيران المراحي بإلقاء برميل متفجر على  51/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة داعل في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  59/4/1055افي 
أ
ببرميل متفجر، مما ا

شخاص 9
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  بلدة الكرك الشرقي في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  59/4/1055افي 
أ
 1مما ا

شخاص
أ
 .ا

بذد انسحابها  دة اللجاة في ربف درعابلتم اكـتشاف مجزرة ارتكبتها قوات النظام في  10/4/1055افي فجر 
 . شخص اعداما  ميدانيا  ( 19)منها، حيث تم إعدام 

ّدى إلى مقتل  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  15/4/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا
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دّ مدبنة حرستا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
 50ى إلى مقتل ، مما ا

شخاص
أ
 .ا

للقصف بقيائـف لمن بتم التمّكن من تحدبد  مدبنة جسر الشغور في ربف إدل تذّرضت  11/4/1055افي 
ّدت إلى مقتل 

أ
شخاص 1مصدرها، اا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  قربة شربع بربف الباب في ربف حل ،قام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى  بدبر حافر في ربف حل ،قام الطيران الحربي باستهداف المشفى الوطني  11/4/1055افي 
أ
مما ا

 .شخصا   15مقتل 
ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل م بلدة الغنطو في ربف حمص،قام الطيران المراحي باستهداف  14/4/1055افي 
أ
 5ما ا

شخاص
أ
 .ا

من الذسكري رميا  بالرصاص قبيل انسحابها  14قامت قوات النظام بإعدم  15/4/1055افي 
أ
 في فرع ال

مذتقال 
 .مدبنة جسر الشغور في ربف إدل من 
، مما مدبنة جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف ساحة الصومذة في  15/4/1055افي 

ّدى إلى
أ
 .شخصا   45مقتل  ا

، مما مدبنة الشدادي في ربف الحسكةقام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  15/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
، اإحداث دمار كبير في المحا  التجاربة 55ا  . شخصا 

اي نازحين من جسر  19/4/1055افي 
أ
قام الطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي امدرسة كانت تا

ّدى إلى مقتل بلدة دركوش في ربف جسر الشغور في ربف إدل ، الشغور في 
أ
 .شخصا   41مما ا

ّدى إلى مقتل قربة اللج بسهل الراج في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  19/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 1
أ
 .ا

  قربة كنصفرة في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 
أ
 .شخصا   54ّدى إلى مقتل مما ا

بالبراميل قربة باب الطاقة بسهل الغاب في ربف حماة قام الطيران المراحي باستهداف  11/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص، مذظمهم من قربة الشربذة في سهل الغاب 5المتفجرة، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل م قربة جوزف في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
شخاص 50ما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي الجبيلة في مدبنة دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص من عائلة ااحدة
أ
 .ا

ّدى الجانودبة في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف قربة  19/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص، اج 1إلى مقتل 
أ
خربن 44رح ا

 
 . ا

ّدى إلى  مدبنة بنش في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي في  19/4/1055افي 
أ
مما ا

 . شخصا   54مقتل 
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ّدى إلى مقتل مدبنة دبر حافر في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  حي الفرداس في مدبنة حل ،استهداف قام الطيران المراحي ب 19/4/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا

 1، اقامت بإعدام بلدة الزبارة في سهل الغاب في ربف حماةقامت قوات النظام باقتحام  19/4/1055افي 
شخاص

أ
 . رميا  بالرصاص ا

ّدى إلى مقتمدبنة مارع في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  40/4/1055افي 
أ
شخاص 1ل ، مما ا

أ
 .ا

بار
أ
 مابو/ا

ّدى  حي الصالحين في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  5/5/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 50إلى مقتل 
أ
 . ا

قامت طائرات التحالف الدالي باستهداف قربة بير المحلي الواقذة تحت سيطرة تنظيم  5/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل بج في ربف حل بلدة صّربن قرب منداعش، بالقرب 

أ
 . شخصا   94، مما ا

ّدى إلى مقتل  قربة حطلة بربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  1/5/1055افي 
أ
شخاص 1مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  حي المطار القدبم في مدبنة دبر الزار،قام الطيران الحربي باستهداف  1/5/1055افي 
أ
 1مما ا

شخاص
أ
 .ا

حي سيف الدالة قام الطيران المراحي باستهداف راضة الرجاء امذهد التنمية االمذرفة في  4/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل  في مدبنة حل 

أ
شخاص 1بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة الباب في ربف حل ،قام الطيران الحربي باستهداف  4/5/1055افي 
أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة قوقفين بربف إدل ن الحربي باستهداف قام الطيرا 4/5/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى  بلدة اليادادة بربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  4/5/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 . شخصا   51مقتل 
بالبراميل حماة  قربة الشركة في جبل شحشبو في ربفقام الطيران المراحي باستهداف  5/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص، بينهم  9المتفجرة، مما ا

أ
 .من عائلة ااحدة 1ا

جنبية المساندة له بحق  9/5/1055افي 
أ
شخاص ( 9)اكـُتشفت مجزرة قامت بها قوات النظام االمليشيات ال

أ
ا

بام 
أ
 .حة عليهاقبيل سيطرة قوات المذارضة المسل ببلدة ميدعا في ربف دمشقُاعدموا ميدانيا قبل ثالثة ا

بالبراميل  خان الذسل بربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف جمذية الكهرباء في  1/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5المتفجرة، مما ا

أ
 .ا

الخاضع لسيطرة المذارضة المسلحة للقصف بقيائـف  حي صالح الدبن في مدبنة حل تذّرض  9/5/1055افي 
ّدى 

أ
شخاص 5إلى مقتل هاان مجهولة المصدر، مما ا

أ
 . ا

ّدى الى قربة القنية بربف جسر الشغور في ربف إدل ، قام الطيران الحربي باستهداف  55/5/1055افي 
أ
مما ا

 . شخصا   51مقتل 
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بالبراميل  في مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف مشفى الجبل  55/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 9المتفجرة، مما ا

أ
 .ا

، مما داار جسر الحج في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف تجمع سكني عند  51/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   45ا

ّدى الذيس بربف حل  الجنوبيقام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي بمنطقة  54/5/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   45إلى مقتل 
خان الشيح في ربف –زاكيةوات النظام سيارة ُتقّل مدنيين على طربق استهدفت مدفذية ق 54/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل دمشق
أ
بناء قربة خان الشيح 9، مما ا

أ
شخاص من ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  قربة بليون في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  55/5/1055افي 
أ
شخاص،  9مما ا

أ
ا

 .بينهم جنينان
ي باستهداف مدبنة منبج في ربف حل ، االواقذة تحت سيطرة تنظيم قام الطيران الحرب 55/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1داعش، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام بقصف  59/5/1055افي 
أ
بقيائـف الهاان، مما ا

طفا  اليبن كانوا بغادران مدرستهم لحظة اقوع القصف 5
أ
شخاص، مذظمهم من ال

أ
 . ا

غار الطيران الحربي على  59/5/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل  قربة كـفرعوبد في ربف إدل ،ا

أ
 .شخصا   44مما ا

ّدى مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي في  59/5/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   59إلى مقتل 
ّدى إلى مقتل  ي ربف حمص،مدبنة السخنة فقامت قوات النظام بقصف  51/5/1055افي 

أ
شخاص 1مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة البوعمر في ربف دبر الزارقامت قوات النظام  59/5/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة دركوش في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  59/5/1055افي 
أ
 .شخصا   49مما ا

ّدى إلى مقتل  حي قاضي عسكر في حل ،ي باستهداف قام الطيران المراح 10/5/1055افي 
أ
شخاص 1مما ا

أ
 .ا

مة في ربف حل قام الطيران الحربي التابع لقوات التحالف الدالي باستهداف  10/5/1055افي 
أ
، بلدة التوا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1مما ا

أ
 .ا

ّدى  بالبراميل مدبنة عندان في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  11/5/1055افي 
أ
المتفجرة، مما ا

 .شخصا   54إلى مقتل 
ّدى إلى مقتل حي الحميدبة في مدبنة دبر الزارقام الطيران المراحي باستهداف  14/5/1055افي 

أ
 59، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل حي طربق السد في مدبنة درعاقام الطيران الحربي باستهداف  14/5/1055افي 

أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى  حي السكري في مدبنة حل الطيران المراحي باستهداف  قام 14/5/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا
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ّدى إلى مقتل قربة تل الضمان بربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  15/5/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى ل  الجنوبيقربة برج عزااي في ربف حقام الطيران المراحي باستهداف  19/5/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص بينهم جنين( 5)مقتل عائلة كاملة 
أ
 .ا

قام طيران التحالف الدالي باستهداف سيارة كانت تقلهم عند حاجز لتنظيم داعش بالقرب  19/5/1055افي 
شخاص من عائلة ااحدةسد الرشيد في ربف الرقةمن 

أ
ّدى إلى مقتل ستة ا

أ
 . ، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشقلحربي باستهداف قام الطيران ا 11/5/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

بالبراميل  سوق الها  في مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  40/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   91المتفجرة، مما ا

ّدى  حل  حي الفرداس في مدبنةقام الطيران المراحي باستهداف  40/5/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .شخصا   54إلى مقتل 
ّدى  حي الشذار في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  40/5/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .شخصا   51إلى مقتل 
ّدى إلى مقتل قربة بيلون في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  40/5/1055افي 

أ
 .صا  شخ 59، مما ا

مما  شارع السوق في مدبنة الشدادي في ربف الحسكةقامت الطيران الحربي باستهداف  40/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   54ا

في فترة  بلدة إحسم في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  40/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
ق 15ازدحام السوق، مما ا

أ
خربنشخصا  على ال

 
 .ل، اجرح عشرات ا

، مما مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق الها  الشذبي في  40/5/1055افي 
قل، اإصابة حوالي 

أ
شخاص على ال

أ
ّدى إلى مقتل عشرة ا

أ
خربن 500ا

 
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة سرمين في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  40/5/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

 بونيو/حزبران
ّدى إلى مقتل مدبنة مارع في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  5/9/1055بذد منتصف ليلة 

أ
 9، مما ا

بناء
أ
ربذة ا

أ
م اا

أ
شخاص، بينهم ا

أ
 .ا

رضي في  5/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل قربة نحليا في ربف إدل انفجر لغم ا

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

م حوش في ربف حل ش بقصف قام تنظيم داع 5/9/1055افي 
أ
ّدى إلى  قربة ا

أ
بالقيائـف المدفذية، مما ا

شخاص 1مقتل 
أ
 .ا

ربذين في ربف إدل ،ُعثر على مقبرة جماعية داخل بئر  5/9/1055افي 
أ
ربحا بطربق جبل ال

أ
 في مدبنة ا

ن قوات النظام قد قا 51اكان فيها 
أ
طراف، اُبذتقد ا

أ
عين امقيدي ال

أ
شخاص ُقتلوا مذصوبي ال

أ
مت جثة ل

 .تبقتلهم قبل انسحابها من المدبنة
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ّدى إلى مقتل  قربة سنجار في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  1/9/1055افي 
أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا

بالبراميل بقربة إحرص في ربف حل  قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة للنازحين  4/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل  ،المتفجرة

أ
شخاص من  5مما ا

أ
 . النازحينا

ّدى إلى مقتل مدبنة تل رفذت في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
 59، مما ا

 .شخصا  

 
من ضحابا المجزرة التي شهدتها مدبنة كـفربطنا في ربف : تواصل استهداف المدنيين في سوربة بشكل بومي

 54/1/1055دمشق في 
بالبراميل بج  القبة في حل  القدبمة تهداف سوق شذبي قام الطيران المراحي باس 4/9/1055افي 

ّدى إلى مقتل  ،المتفجرة
أ
شخاص 50مما ا

أ
 .ا

شخاص  9، اقام بإعدام بلدة الصالحية في دبر الزارشخصا  في  55قام تنظيم داعش بإعدام  4/9/1055افي 
أ
ا

شخاص  9، ابقربة النملية في ربف دبر الزار
أ
 .خشام في ربف دبر الزار بقربةا

ّدى إلى مقتل  قربة دبر جما  في ربف حل ،قام الطيران المراحي باستهداف  4/9/1055 افي
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  بلدة حّيان في ربف حل ،قام الطيران المراحي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
شخاص 9مما ا

أ
 .ا

دّ مدبنة سلقين في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
 . شخصا   10ى إلى مقتل ، مما ا

ّدى إلى مقتل قربة تاللين في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

تارب في ربف حل قام الطيران الحربي بقصف  4/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل  بلدة ال

أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا
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ّدى إلى مقتل  في ربف دبر الزار، قربة البوليلقام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  حي الوعر في مدبنة حمص،قام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
شخاص 1مما ا

أ
 .ا

شخاص  5قام تنظيم داعش بإعدام  4/9/1055افي 
أ
 .بتهمة النتماء للجيش الحر ببلدة سلوك في ربف الرقةا

ّدى إلى مقتل بلدة فطيرة بربف إدل ، الحربي باستهداف قام الطيران  5/9/1055افي 
أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا

شخاص بتهمة الردة،  9قام تنظيم داعش بإعدام  5/9/1055افي 
أ
  .بمنطقة المسرب في ربف دبر الزارا

بالبراميل المتفجرة، مما  حي طربق الباب في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  9/9/1055افي 
ّدى إلى 

أ
 .شخصا   55مقتل ا

قام الطيران المراحي باستهداف حي ج  القبة بحل  القدبمة في مدبنة حل  بالبراميل  9/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5المتفجرة، مما ا

أ
 .ا

بناء عشيرة  50قام تنظيم داعش بإعدام  9/9/1055افي 
أ
شخاص من ا

أ
بو حمام في ربف من  الشذيطاتا

أ
قربة ا

كـثر من شهربنبذد اعتقا دبر الزار،
أ
 .  دام ل

شرفية في مدبنة حل سقطت عدة قيائـف على  9/9/1055افي 
أ
ّدى  حي ال

أ
االواقع تحت سيطرة النظام، مما ا

ن إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة هي من قام بإطالقها 9إلى مقتل 
أ
شخاص، اُبذتقد ا

أ
 . ا

الي حسن التابذة لصربن في ربف قربة دقامت مقاتالت التحالف الدالي الحربية باستهداف  1/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل حل 

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى  قربة الزعفرانة في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .شخصا   51إلى مقتل 
ّدى بالبراميل الم حي المذادي في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 

أ
تفجرة، مما ا

شخاص 9لوقوع 
أ
 .ا

ّدى إلى  ببلدة الجانودبة في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف الساحة الذامة  1/9/1055افي 
أ
مما ا

 .شخصا   95مقتل 
ّدى إلى مقتل مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  50/9/1055افي 

أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 .ا

شخاص  5 ُقتل 50/9/1055افي 
أ
 . بذد انفجار لغم بطرق ناحتةببلدة الحراك في ربف درعا، ا

ّدى إلى مقتل مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  50/9/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

، مما قل  لوزة الدرزبة في ربف إدل  قربةقامت جبهة النصرة بإطالق النار على قرابين في  50/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   14ا

ّدى إلى مقتل  قربة سلوك في ربف الرقة،قامت طائرات التحالف الدالي باستهداف  55/9/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا
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ّدى  ،بالبراميل المتفجرةمدبنة الرستن في ربف حمص قام الطيران المراحي باستهداف  55/9/1055افي 
أ
مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى  بلدة قسطون بسهل الغاب في ربف حماة،ام الطيران المراحي باستهداف ق 55/9/1055افي 
أ
مما ا

شخاص 50مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  قربة التلو  الحمر في ربف حماة،قام الطيران الحربي باستهداف  55/9/1055افي 
أ
 50مما ا

شخاص
أ
 .ا

ثناء  51/9/1055افي 
أ
قربة المستورة في قرب نزاحهم في قامت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف مدنيين ا

ّدى إلى مقتل سلوك في ربف الرقة
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى  بلدة مضابا في ربف دمشققامت قوات النظام بقصف  54/9/1055افي 
أ
بالقيائـف المدفذية، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى في حي السبيل الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة حل سقطت قيبفة  55/9/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 1مقتل 
أ
 .ا

في حي السبيل الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة سقطت قيبفة على جامع الرحمن  55/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل حل 

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
 .شخصا   19، مما ا

ّدى ببلدة الغاربة الشرقية في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف محيط مسجد  59/9/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   14إلى مقتل 
م حوش في ربف حل ،قام تنظيم داعش بتفجير مفخخة في  59/9/1055افي 

أ
ّدى إلى مقتل  قربة ا

أ
 50مما ا

شخاص
أ
 .ا

ربحا في رقام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل بف إدل مدبنة ا

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

 ساحة عرنوس في مدبنة دمشققامت إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة باستهداف  59/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   55بصاراخ، مما ا

، مما حي تشربن الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة حل سقط صاراح محلي الصنع على  51/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل

أ
شخاص 9 ا

أ
 . الم ُتذرف الجهة التي قامت بإطالق الصاراخ. ا

ّدى إلى مقتل حي المذادي في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  قربة كـفرسجنة في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
 5مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل حي القصر البلدي في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  10/9/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى قربة ع  الشوك في ربف الحسكة الجنوبيقام الطيران الحربي باستهداف  10/9/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا
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صيلة بحل  القدبمةقام الطيران الحربي باستهداف  15/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل حي ال

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

نصاري  11/9/1055افي 
أ
نصاري في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف مسجد سذد ال

أ
 في حي ال

ّدى إلى مقتل 
أ
 . مصليا   59بالبراميل المتفجرة، مما ا

ّدى إلى مقتل قربة بابيص في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
شخ 5، مما ا

أ
 .اصا

حرص بربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  14/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل قربة ا

أ
شخاص 50، مما ا

أ
 . ا

مام جامع بيدر السلطاني في  14/9/1055افي 
أ
بالتزامن مع  التل في ربف دمشقمدبنة انفجرت سيارة مفخخة ا

ّدى إلى مقتل 
أ
داء صالة التراابح، مما ا

أ
 . شخصا   54خراج المصلين بذد ا

ذبنة البتدائية  14/9/1055افي 
أ
مما  في مدبنة تدمر بربف حمص،قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 5ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  بلدة جرجناز بربف إدل ،قام الطيران الحربي بقصف  14/9/1055افي 
أ
 .شخصا   55مما ا

قربة حساجك في ربف ارات اقود امسافربن قرب قام الطيران الحربي باستهداف تجمع لسي 15/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل حل 

أ
 .شخصا   55، مما ا

ن نقدر عليكم"بّث تنظيم داعش تسجيال  مصورا  بذنوان  15/9/1055افي 
أ
، عرض "البة دمشق-توبوا قبل ا

 .شخصا  بنتمون لجيش اإلسالم اجبهة النصرة 51فيه اعترافات اإعدام 
ّدى إلى مقتل في ربف حل ( كوباني)بذين الذرب عش بتفجيربن قام تنظيم دا 15/9/1055افي 

أ
 151، مما ا

 .شخصا  
ثناء  9قتلت عائلة من  15/9/1055افي 

أ
رضي بالسيارة التي كانوا بستقلونها ا

أ
شخاص بذد انفجار لغم ا

أ
ا

 .الواقع تحت سيطرة قوات النظام حي الجورة في مدبنة دبر الزارخراجهم من 
ّدى إلى  بلدة نصي  في ربف درعاران المراحي باستهداف قام الطي 11/9/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 50مقتل 
أ
 .ا

ّدى  حي الهلك في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 1إلى مقتل 
أ
 .ا

شخاص  11/9/1055افي 
أ
 .بتهم مختلفة نة الميادبن في ربف دبر الزارفي مدبقام تنظيم داعش بإعدام تسذة ا

ّدى في مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف الكنيسة الوحيدة  19/9/1055افي 
أ
، مما ا

طفا  1إلى مقتل 
أ
شخاص، جميذهم من ال

أ
 .ا

ّدى ببلدة إحسم في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  40/9/1055افي 
أ
إلى مقتل ، مما ا

 .شخصا   15
ّدى إلى في مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  40/9/1055افي 

أ
، مما ا

 .شخصا   51مقتل 
ّدى إلى مقتل حي الصالحين في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  40/9/1055افي 

أ
 15، مما ا

 .شخصا  
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سرى  شخصا  قا  15طفال  من التنظيم بإعدام  15ُبظهر قيام  بّث تنظيم داعش تسجيال   4/1/1055في 

أ
نهم ا

أ
با

 من قوات النظام
 بوليو/تموز 
ّدى إلى مقتل بلدة تادف في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

حد كـتائ  المذارضة المسلحة، تسجيال   5/1/1055افي 
أ
مصّورا  ُبظهر إعدام بّث تنظيم جيش اإلسالم، اهو ا

ا  تسجيل من نوعه تقوم به المذارضة المسلحة 51التنظيم لـ 
أ
 . شخصا  من تنظيم داعش، في ا

ّدى إلى مقتل بلدة صيدا في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
 .شخصا   54، مما ا

ّدى إلى مقتل امدبنة طفس في ربف درعقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ربحا في ربف إدل اقع تفجير انتحاري في مسجد نجي  سالم في  4/1/1055افي 
أ
ثناء التحضير مدبنة ا

أ
، ا

ّدى إلى مقتل 
أ
 .شخصا   15إلفطار جماعي في المسجد قبيل اإلفطار في شهر رمضان، مما ا

نهم من جنود  15جموعة من نشر تنظيم داعش تسجيال  مصّورا  ُبظهر إعدام م 4/1/1055افي 
أ
شخصا  اصفوا با

 15النظام السوري، حيث تّم تنفيي اإلعدام في المسرح الراماني في مدبنة تدمر، اتم تنفيي اإلعدام من قبل 
 .طفال  ارتداا مالبس التنظيم

دبنة مقامت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف المنطقة المجاارة لمدرسة حميدة الطاهر في  4/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل الرقة

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة حزاربن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

ّدى بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى  ،بالبراميل المتفجرةقربة الحوش في ربف حماة قام الطيران المراحي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا



 وريةاإلنسان في س حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

ّدى إلى مقتل  بلدة صيدا في ربف درعا،قام الطيران المراحي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
شخاص 9مما ا

أ
 .ا

بقام الطيران الحربي باستهداف خيمة للبدا في  5/1/1055افي 
أ
، مما و التباربر بربف حمص الشرقيمنطقة ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 9ا

أ
 .ا

ّدى إلى  ،بالبراميل المتفجرةبلدة نصي  في ربف درعا قام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

بالبراميل  في حي المذادي في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف سوق شذبي  1/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل الم

أ
شخاص 5تفجرة، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  قربة مدابا في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
شخاص  5مما ا

أ
ا

 .نازحين من مدبنة اللطامنة في ربف حماة
ّدى إلى مقتل  حي الشيخ باسين في مدبنة دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 

أ
 5مما ا

شخاص
أ
 .ا

في حي كرم البيك في قام الطيران المراحي باستهداف المنطقة المجاارة لمسجد عباد الرحمن  1/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل  مدبنة حل 

أ
 .شخصا   15بالبراميل المتفجرة، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي بقصف  1/1/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى بلدة الحارة بربف درعا قام الطيران المراحي باستهداف  50/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل في مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف سوق  55/1/1055افي 
أ
 45، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى  فطيرة في ربف إدل بلدة قام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 10مقتل 
أ
 .ا

ّدى  مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .شخصا   45إلى مقتل 
دّ مدبنة دارة عزة في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  55/1/1055افي 

أ
 1ى إلى مقتل ، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى  بلدة تادف في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  55/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا

ّدى  مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي ج  القبة في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
 54، مما ا

 . شخصا  
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ّدى إلى مقتل حي باب النيرب في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ارم الجوز في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل ، بلدة ا

أ
 55مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل قربة خوبن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

، مما مذرة مصربن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي في مدبنة  59/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   51ا

ّدى  مدبنة الباب في ربف حل لطيران المراحي باستهداف قام ا 51/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

بالبراميل المتفجرة،  قربة عيشة بربف الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  51/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة دارة عزة في ربف حل ف قام الطيران الحربي باستهدا 51/1/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة عربين في ربف دمشق،قام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
 .شخصا   55مما ا

بالبراميل المتفجرة، مما  مدبنة بصرى الشام في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  51/1/1055افي 
ّدى إلى 

أ
شخاص 9مقتل ا

أ
 . ا

بالبراميل المتفجرة، مما  حي كرم البيك في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  51/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي الكالسة في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

في ربف الواقذة تحت سيطرة تنظيم داعش  مدبنة منبجبي باستهداف قام الطيران الحر 10/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل حل 

أ
 .شخصا   14، مما ا

ّدى إلى دركوش في ربف إدل  الغربي-طربق الذامودبةانفجرت سيارة مفخخة على  10/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . الم ُتذرف الجهة التي تقف خلف النفجار. ا

ّدى إلى منطقة سياج ببلدة المقيلبية في ربف دمشقمدفذية النظام باستهداف قامت  10/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي المغابر في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
 .شخصا   15، مما ا

ّدى ب في ربف حل قربة قصر البربج في ربف الباقام الطيران المراحي باستهداف  11/1/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   51إلى مقتل 
بالبراميل المتفجرة، مما  بلدة الغاربة الغربية في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  14/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
 .شخصا   55ا
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ّدى إبلدة البارة بجبل الزاابة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
لى مقتل ، مما ا

شخاص 1
أ
 .ا

ّدى إلى قربة كـفرموس بمركز كـفرنبل في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 1مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل قربة اليادادة في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

حي الشهباء الجدبدة الواقع تحت سيطرة النظام في در على سقطت قيبفة مجهولة المص 15/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل مدبنة حل 

أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  بلدة كنصفرة في ربف إدلقام الطيران الحربي باستهداف مشفى في  11/1/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

لغام البحربة، مما  قربة قلذة المضيق في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  11/1/1055افي 
أ
بال

ّدى إلى مقتل 
أ
 .شخصا   51ا

ّدى إلى مقتل مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق في  19/1/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   51
ّدى إلى مقتل منطقة الصالحية في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  19/1/1055افي 

أ
 54، مما ا

 . شخصا  

بربف  قسطون الذنكااي طربق النظام باستهداف جرار زراعي بقيبفة دبابة على  قامت قوات 40/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل  حماة،
أ
شخاص من عائلة ااحدة من قربة قسطون  5مما ا

أ
 . في ربف حماةا

ّدى  مدبنة طفس في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  40/1/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مدبنة البوكما  في ربف دبر الزارقامت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف  40/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا

ب
 
غسطس/ا

أ
 ا
ّدى إلى مقتل  بلدة مضابا في ربف دمشق،قامت مدفذية قوات النظام باستهداف  5/1/1055افي 

أ
 5مما ا

شخاص
أ
 . ا

قربة صربن في قامت قوات حمابة الشذ  الكردبة بإطالق النار على تجّمع لمهجّربن في  5/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل ربف حل 

أ
خربن 55، مما ا

 
، اجرح عشرات ا

 . . شخصا 
ربحا في ربف إدل مقاتلة حربية على سوق شذبي في سقطت  4/1/1055افي 

أ
ّدى إلى مقتل مدبنة ا

أ
 41، مما ا

 . الم ُبذرف سب  سقوط الطائرة. شخصا  
لغام  قربة حورتة في جبل شحشبو في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  4/1/1055افي 

أ
بال

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 9البحربة، مما ا

أ
 .ا
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ّدى إلى مقتل قربة جوزف بجبل الزاابة في ربف إدل ان الحربي باستهداف قام الطير  1/1/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

رنبا في جبل الزاابة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل قربة ا

أ
، مما ا

شخاص 5
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل ، بلدة دبر حافر في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا

ببلدة سنجار بربف مذرة النذمان في ربف قام الطيران الحربي باستهداف سوق الماشية  1/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل إدل 

أ
 .شخصا   51، مما ا

ّدى إلى مقتل بشارع الثورة في مدبنة دمشقسقطت قيبفة هاان  1/1/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
الم . ا

 . الة عن إطالق القيبفةُتذرف الجهة المسؤ 
ّدى إلى مقتل بقربة كـفرعميم في ربف إدل استهدف الطيران الحربي الساحة الذامة  9/1/1055افي 

أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة جرجناز في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  50/1/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى دان الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة حل حي الميسقطت قيائـف على  50/1/1055افي 
أ
، مما ا

 . الم ُبذرف مصدر القيبفة. شخصا   55مقتل 
ّدى إلى مقتل  مدبنة إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف سوق الخضار المركزي في  55/1/1055افي 

أ
مما ا

 .شخصا   55
ّدى  ربف حمص بلدة الغنطو فيقام الطيران المراحي باستهداف  55/1/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

طمة في ربف إدل قامت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف  55/1/1055افي 
أ
على الحداد التركية،  مدبنة ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1مما ا

أ
 .ا

ّدى  ،مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي بوسط  51/1/1055افي 
أ
مما ا

 .شخصا   11إلى مقتل 
بغارتين بالصواربخ  مدبنة سقبا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف اسط  51/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص، اجرح حوالي  9الفراغية، كانت إحداهما على السوق الشذبي في المدبنة، مما ا

أ
 50ا

خربن
 
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة كـفربطنا في ربف دمشقف قام الطيران الحربي باستهدا 51/1/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

قربة ام خربزة تذّرضت مجموعة من النازحين من ربف حمص الشمالي إلى كمين قرب  51/1/1055افي 
 .شخصا   14، حيث قامت ميليشيا مؤبدة للنظام بقتل بربف حماة الشرقي

ّدى إلى مقتل ين في ربف دمشقمدبنة عربقام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
 .شخصا   54، مما ا

ّدى إلى مقتل قربة كـفرعوبد في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
أ
 .شهداء 1، مما ا
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اي نازحين من حماة في  54/1/1055افي 
أ
قربة الموزرة بجبل الزاابة قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة تا

دّ  في ربف إدل ،
أ
شخاص منهم 5ى إلى مقتل مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة كـفربطنا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

قربة المراح جنوب شرق صربن بربف حل  قامت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف  54/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل الشرقي

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

دى إلى مقتل  قربة عين الفيجة بوادي بردى في ربف دمشق،ام الطيران المراحي ق 55/1/1055افي 
أ
 10مما ا

 . شخصا  
، بوادي بردى في ربف دمشق( هربرة)قربة بسيمة قامت قوات النظام السوري باستهداف  55/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  نة داما في ربف دمشق،سوق في مدبقام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
مما ا

 . شخصا   501
ّدى إلى مقتل مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

حي الحمدانية الواقع تحت سيطرة النظام في سقطت قيائـف هاان غير محددة المصدر على  59/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل مدبنة حل 

أ
ش 1، مما ا

أ
 .خاصا

بالبراميل  السوق الشذبي بدرعا البلد في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  59/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 1المتفجرة، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي االمراحيات باستهداف  59/1/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل حي صالح الدبن في مدبنة حل ران الحربي باستهداف قام الطي 51/1/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  بلدة اللطامنة في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
شخاص  9مما ا

أ
ا

 .بينهم جنين
ّدى إلى بالمدفذية الثقيل مدبنة حرستا في ربف دمشققام النظام باستهداف  59/1/1055افي 

أ
ة االهاان، مما ا

 .شخصا   51مقتل 
بالمدفذية اقيائـف الهاان، مما  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  10/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
 .شخصا   55، مما ا

دى إلى مقتل  مدبنة إدل قام الطيران المراحي باستهداف  15/1/1055افي 
أ
لغام البحربة، مما ا

أ
 5بال

طفالها
أ
ربذة من ا

أ
م اا

أ
شخاص، هم ا

أ
 .ا
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بالمدفذية الثقيلة اقيائـف الهاان،  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي بقصف  11/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   45مما ا
، مما مدبنة سقبا في ربف دمشقالطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي بوسط  قام 14/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 50ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
 54، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل قمدبنة داما في ربف دمشقام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 

أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي بقصف  14/1/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل قربة تل سبذين في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة البارة في ربف إدل اف قام الطيران المراحي باستهد 14/1/1055افي 
أ
 .شخصا   59، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
 .شخصا   54، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 .ا

رض الحي السكري في مدبنة حل قام الطيران  15/1/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل -بصاراخ ا

أ
رض، مما ا

أ
 9ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  حي السكري في مدبنة حل قام قوات النظام باستهداف  19/1/1055افي 
أ
بصاراخ فيل، مما ا

شخاص 9
أ
 .ا

ّدى بالبرا بلدة مضابا في ربف دمشققام الطيران المراحي باستهداف  19/1/1055افي 
أ
ميل المتفجرة، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  19/1/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل في مدبنة تل رفذت في حل قام تنظيم داعش بتفجير سيارة مفخخة  19/1/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة سقبا في ربف دمشق يران الحربي باستهدافقام الط 40/1/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشق قام الطيران الحربي باستهداف 40/1/1055افي 
أ
 . شخصا   51، مما ا

ما ، مقربة قره جرن في جبل شحشبو في ربف حماة الغربيقام الطيران الحربي باستهداف  40/1/1055افي 
ّدى لوقوع 

أ
شخاص( 5)ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل قربة مذراتة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  40/1/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

ّدى عين ترما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي في مدبنة  45/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا
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بلو 
أ
 سبتمبر/ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشقم الطيران الحربي باستهداف قا 5/9/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

طراف مدبنة انفجرت سيارة مفخخة في  1/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل الالذقيةساحة الحمام على ا

أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 . الم ُتذرف الجهة التي تقف خلف التفجير. ا

 قربة الخشاشة في ربف حل ي بذدة غارت جوبة استهدفت قام طيران التحالف الدال 1/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل  الشمالي

أ
 .مدنيين 9الخاضذة لسيطرة تنظيم داعش، مما ا

بقيائـف المدفذية االهاان  بلدة مضابا في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  1/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 1االصواربخ، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل قام الط 1/9/1055افي 
أ
شخاص 5يران الحربي باستهداف مدبنة سقبا في ربف دمشق، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  1/9/1055افي 
أ
 .شخصا   51، مما ا

ي في ، ابذد نقل ضحابا النفجار إلى المشفى الوطنمدبنة السوبداءانفجرت سيارة مفخخة في  4/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خرى، مما ا

أ
شخصا  في كال النفجاربن، من بينهم الشيخ احيد  49المدبنة انفجرت سيارة ا

برز شيوخ الطائـفة الدرزبة في المدبنة
أ
حد ا

أ
 .الم ُتذرف الجهة التي تقف خلف التفجيربن. البلذوس ا

ّدى إلى مقتل ، مممدبنة حرستا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  9/9/1055افي 
أ
شخاص 5ا ا

أ
 .ا

مدخل مدبنة اعزاز من طرف قام تنظيم داعش بتفجير سيارة مفخخة على حاجز في  50/9/1055افي 

ّدى إلى مقتل كـفرخاشر في ربف حل 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

رض حي طربق السد في مدبنة درعاقامت قوات النظام باستهداف  55/9/1055افي 
أ
ّدى -بصاراخ ا

أ
رض، مما ا

أ
ا

شخاص 9ل إلى مقت
أ
 .ا

رض مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  55/9/1055افي 
أ
رض اراجمات -بصواربخ ا

أ
ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 5الصواربخ، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل منطقة الدابلذة في مدبنة دمشقسقطت قيائـف مجهولة المصدر على  55/9/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   55
بالبراميل المتفّجرة، مما المنطقة الصناعية في مدبنة إدل  طيران المراحي باستهداف قام ال 54/9/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1ا

أ
 .ا

داار إبواس في  54/9/1055افي 
أ
منطقة مساكن انفجر صهربج مفخخ بقوده انتحاري بالقرب من مدرسة ا

ّدى إلى مقتل المحطة ذات الغالبية المسيحية في مدبنة الحسكة
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل حي صالح الدبن في مدبنة حل سقطت قيائـف على  55/9/1055افي 
أ
الم . شخصا   51، مما ا

طلقت القيائـف
أ
 . ُتذرف الجهة التي ا

ّدى إلى حي الخالدبة الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة حل سقطت قيائـف على  55/9/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 .ا
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ّدى حي الحمدانية الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة حل ائـف على سقطت قي 55/9/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلقربة سفوهن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
شخاص 9ى مقتل ، مما ا

أ
 .ا

ّدى  حي المشهد في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .شخصا   10إلى مقتل 
ّدى إلى مقتل حي الكالسة في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 

أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى بلدة جدبد عكيدات في دبر الزاري باستهداف الطربق الذام في قام الطيران الحرب 59/9/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الرقةقام الطيران الحربي بذدة غارات على  51/9/1055افي 
أ
 .شخصا   40، مما ا

بالبراميل  امدبنة بصرى الشام في ربف درعقام الطيران المراحي باستهداف سوق شذبي في  51/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   11المتفجرة، مما ا

ّدى إلى مقتل  حي الشذار في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
 5بصاراخين، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي الكالسة في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
 .شخصا   55، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
 .شخصا   44، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
 .ا  شخص 51، مما ا

ربحا في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل مدبنة ا

أ
شخاص 5، مما ا

أ
 .ا

ّدى  مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  59/9/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص، بينهم  9إلى مقتل 
أ
شخاص من عائلة ااحدة 9ا

أ
 .ا

ّدى منطقة المواصالت في حي الشذار في مدبنة حل م الطيران الحربي باستهداف قا 10/9/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى حي الميدان الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة حل سقطت قيائـف على  10/9/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   59مقتل 
ّدى إلى مقتل في ربف دمشقمدبنة عربين قام الطيران الحربي باستهداف  10/9/1055افي 

أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

بصاراخ  حي الشذار في مدبنة حل  فيسوق سد اللوز الشذبي قامت قوات النظام بقصف  15/9/1055افي 
رض

أ
ّدى إلى مقتل -ا

أ
رض، مما ا

أ
 .شخصا   11ا
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حي الميدان الواقع تحت سيطرة النظام في مدبنة  سقطت قيائـف عند جامع الميدان في 15/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل ل ح

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . الم ُتذرف الجهة المسؤالة عن إطالق القيائـف. ا

ّدى إلى مقتل مدبنة تدمر في ربف حمصقامت قوات النظام باستهداف  15/9/1055افي 
أ
 .شخصا   55، مما ا

ّدى إلى مقتلبلدة مراط في ربف دبر الزار الشرقيقام الطيران الحربي بقصف  15/9/1055افي 
أ
 54 ، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل مدبنة الرقةقام الطيران الحربي باستهداف  15/9/1055افي 

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي الهلك في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
 .شخصا   51، مما ا

ّدى إلى مقتل بالصوار مدبنة تدمر في ربف حمصقامت قوات النظام باستهداف  14/9/1055افي 
أ
 1بخ، مما ا

شخاص
أ
 .ا

طفا ، عندما كانوا في طربقهم من  14/9/1055افي 
أ
ربذة ا

أ
م اا

أ
الالذقية الى قامت قوات النظام بإعدام عائلة ا

 .حل 
ّدى إلى مقتل  قربة كـفرامة في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  14/9/1055افي 

أ
 .شخصا   54مما ا

ّدى إلى مقتل قام الطيران  15/9/1055افي 
أ
شخاص 1الحربي باستهداف مدبنة داما في ربف دمشق، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة تلمنس في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  15/9/1055افي 
أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 .ا

طفا  في  19/9/1055افي 
أ
حي الوعر في مدبنة حمص قامت قوات النظام السوربة باستهداف حدبقة لال

رضخال  عي
أ
ّدى إلى مقتل  -د الفطر بصاراخ ا

أ
رض، مما ا

أ
طفا  15ا

أ
، مذظمهم من ال  . شخصا 

ّدى  مدبنة تفتناز في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  19/9/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 1إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل ، مما بلدة حيش في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
شخاص 9ا

أ
 .ا

ّدى لوقوع مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
( 40)، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل مدبنة تلبيسة في ربف حمصقام الطيران الراسي باستهداف  40/9/1055افي 

أ
 59، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل قام الطيران الراسي باس 40/9/1055افي 

أ
 9تهداف مدبنة الرستن في ربف حمص، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  40/9/1055افي 
أ
 55قام الطيران الراسي باستهداف قربة الزعفرانة في ربف حمص، مما ا

 .شخصا  
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ا 
أ
كـتوبر/تشربن ال

أ
 ا

تحت سيطرة  مدبنة الباب الواقذةقام الطيران المراحي باستهداف السوق الرئيسي في  1/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل  تنظيم داعش في ربف حل 

أ
اقا  . شخصا  حس  توثيق اللجنة 55بالبراميل المتفجرة، مما ا
ن عدد الضحابا قد اصل إلى 

أ
 .شخصا  ( 90)ناشطون في مدبنة الباب با

ّدى إلى  ببلدة دبر حافر في ربف حل ،قام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  1/50/1055افي 
أ
مما ا

 .شخصا   50قتل م
ّدى إلى مقتل قربة إحسم في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  4/50/1055افي 

أ
 .شخصا   55، مما ا

ّدى إلى بلدة عقيربات في ربف حماةقام الطيران الحربي باستهداف سوق للمواشي في  4/50/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الباب في ربف حل اف قام الطيران الحربي باستهد 5/50/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

حمر في مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف  9/50/1055افي 
أ
، مما منطقة الوادي ال

ّدى إلى مقتل 
أ
 .شخصا   51ا

ّدى إلى مقتقربة مصران في ربف إدل قامت المقاتالت الحربية باستهداف  1/50/1055افي 
أ
 9ل ، مما ا

شخاص
أ
 .ا

، مدبنة حربتان بربف حل  الشماليقام تنظيم داعش بتفجير سيارة مفخخة بسوق اسط  1/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   55مما ا
 بمنطقة النقير بربف إدل قامت راجمات الصواربخ الراسية باستهداف مخيم للنازحين  9/50/1055افي 

ّدى إ
أ
شخاص من النازحين 5لى مقتل بصواربخ محملة برؤاس عنقودبة، مما ا

أ
 . ا

ّدى بلدة بيت سوى بالغوطة الشرقية في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  50/50/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 1إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة التمانذة في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  50/50/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى مدبنة عين ترما في ربف دمشقم الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي في قا 54/50/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   55إلى مقتل 
ّدى إلى مقتل  مدبنة حيان في ربف حل ،قام الطيران الراسي باستهداف  54/50/1055افي 

أ
شخاص 1مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  ،مدبنة دارة عزة في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  54/50/1055افي 
أ
 5مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى  حي سيف الدالة في مدبنة حل قامت قوات النظام باستهداف  54/50/1055افي 
أ
بصاراخ فيل، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى حل  الدالي -محطة الراابة على طربق الرقةقام الطيران الحربي باستهداف  54/50/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا
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 للنازحين في  55/50/1055افي 
أ
ّدى بلدة الغنطو في ربف حمصقام الطيران الراسي باستهداف ملجا

أ
، مما ا

 .شخصا   41إلى مقتل 

 
ّدى إلى مقتل  55/50/1055في 

أ
 للنازحين في بلدة الغنطو، مما ا

أ
 41قامت طائرة راسية باستهداف ملجا

نسبائهم مذظمهم من عائلة عساف
أ
 اا

 
ّدى إلى قربة تير مذلة في ربف حمصلراسي االنظامي باستهداف قام الطيران ا 55/50/1055افي 

أ
، مما ا

 .شخصا   14مقتل 
ّدى إلى مقتل قربة كـفركرمين في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  59/50/1055افي 

أ
 51، مما ا

 .شخصا  
ّدى قمنطقة المرج بالغوطة الشرقية في ربف دمشقام الطيران الحربي باستهداف  59/50/1055افي 

أ
، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل قربة تيرمذلة في ربف حمصقام الطيران الراسي باستهداف  59/50/1055افي 
أ
 55، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى محيط جسر السياسية في مدبنة دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  59/50/1055افي 

أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل قام ال 51/50/1055افي 
أ
 5طيران الراسي باستهداف قربة الغنطو في ربف حمص، مما ا

شخاص
أ
 .ا
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ّدى إلى مقتل قربة السابقية في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  51/50/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى محي الذرضي في مدبنة دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  59/50/1055افي 
أ
 50قتل ، مما ا

شخاص
أ
 .ا

 التحتاني في ربف حمص، المخرمقربة قامت مدفذية النظام باستهداف مدرسة ابتدائية في  59/50/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 55مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى بجبل الكراد في ربف الالذقيةقام الطيران الراسي باستهداف قربة بشيرفة  59/50/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   10مقتل 
ّدى إلى مقتل مدبنة سرمين في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  10/50/1055افي 

أ
 51، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل منطقة المرج في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  10/50/1055افي 

أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

م الخنادق في ربف حماة،قامت قوات النظام باستهداف  15/50/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل  قربة ا

أ
 5مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة مسرابا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/50/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل باستهداف مدبنة تلبيسة في ربف حمصقام الطيران الحربي  14/50/1055افي 
أ
 51، مما ا

 .شخصا  
ّدى إلى مقتل قربة البرموم في ربف حل هداف قام الطيران الراسي باست 14/50/1055افي 

أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  14/50/1055افي 
أ
شخاص 9قام الطيران الحربي باستهداف بلدة كللي في ربف إدل ، مما ا

أ
 .ا

بالصواربخ اقيائـف الهاان،  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  14/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل

أ
شخاص 9 مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة الغنطو في ربف حمصقامت قوات النظام باستهداف  19/50/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة حربتان في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  11/50/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بف حل  الجنوبيقربة تل حدبة في رقام الطيران الراسي باستهداف  11/50/1055افي 
أ
، مما ا

 .شخصا   54
بحرستا القنطرة بالغوطة الشرقية في ربف قامت قوات النظام باستهداف السوق الشذبي  11/50/1055افي 

ّدى إلى مقتل  دمشق
أ
شخاص 1بالصواربخ، مما ا

أ
 .ا
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ّدى بالصوا بلدة دبر الذصافير في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  11/50/1055افي 
أ
ربخ، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  11/50/1055افي 
أ
بالقيائـف المدفذية، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  19/50/1055افي 
أ
 .شخصا   59، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل الطيران الحربي باستهداف قام  40/50/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 .ا

مدبنة منبج الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش في ربف قام الطيران الراسي باستهداف  40/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل حل 

أ
 .شخصا   40، مما ا

، حي الكالسة في مدبنة حل  فيدي الذرابس منطقة ااقام الطيران الراسي باستهداف  40/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   45مما ا
مدبنة الباب الواقذة تحت سيطرة تنظيم داعش في ربف قام الطيران الحربي باستهداف  40/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل حل 

أ
 .شخصا   59، مما ا

ّدى إلى مقتل  حي الفرداس في مدبنة حلقام الطيران الراسي باستهداف  40/50/1055افي 
أ
 55، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل حي صالح الدبن في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  40/50/1055افي 

أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  40/50/1055افي 
أ
 .شخصا   94، مما ا

ّدى قربة دبر قاق غربي مدبنة الباب في ربف حل بي باستهداف قام الطيران الحر 45/50/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  45/50/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقبلدة نمر في ربف درعاقامت مراحيات النظام باستهداف  45/50/1055افي 
أ
شخاص 9تل ، مما ا

أ
 .ا

  
 نوفمبر/تشربن الثاني

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  1/55/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى في قربة القربتين في ربف حمصقام الطيران الراسي باستهداف مركز لبيع الخبز  1/55/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   19إلى مقتل 
نصاري في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  4/55/1055افي 

أ
ّدى إلى مقتل حي ال

أ
 55، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل حي بستان القصر في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  4/55/1055افي 

أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا
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ّدى إلى مقتلمدبنة الرقةقام الطيران الراسي باستهداف  4/55/1055افي 
أ
 . شخصا   15 ، مما ا

ّدى  مدبنة خان شيخون في ربف إدل قامت قوات النظام باستهداف  4/55/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص 1إلى مقتل 
أ
 .ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  4/55/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

اكانت الحافلة ُتقّل مدنيين متجهين مدبنة الرقة، اف حافلة في قام الطيران الراسي باستهد 4/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   54من قربة حسرات في ربف البوكما  الى الحداد التركية، مما ا

في مدبنة البوكما  قام الطيران الراسي باستهداف السوق المْقبي امسجد عمر بن الخطاب  5/55/1055افي 
دّ في ربف دبر الزار

أ
 .شخصا   51ى إلى مقتل ، مما ا

، مما مدبنة حل الواقع تحت سيطرة النظام في  حي العظميةسقطت قيائـف هاان على  5/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 9ا

أ
 . ا

ّدى إلى جبل شحشبو في ربف حماةقام الطيران الراسي باستهداف قربة الكركات في  9/55/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا

، باإلضافة إلى مناطق مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق  1/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   19سكنية، مما ا

ّدى إلى مقتل سوق مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  1/55/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

على الحداد التركية بقنابل  بربف الالذقيةنازحين قام الطيران الحربي بقصف مخيم لل 9/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 9عنقودبة، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  منطقة الصوانه في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف  9/55/1055افي 
أ
 5مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى بذّدة براميل  قربة عيشة في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  9/55/1055افي 
أ
متفجرة، مما ا

 . شخصا   55إلى مقتل 
ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققامت مدفذية قوات النظام باستهداف  50/55/1055افي 

أ
 55، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل  مدنية الالذقية،سقطت قيفتان صاراختان مجهولتا المصدر على  50/55/1055افي 

أ
 11مما ا

 . شخصا  
، قربة البوثة بربف تل براك في ربف الحسكةت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف قام 50/55/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 9مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  الغاربة الشرقية في ربف درعا،قامت مدفذية النظام باستهداف بلدة  51/55/1055افي 
أ
 1مما ا

شخاص
أ
 . ا
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نص  كمين لمدنيين على الطربق الواصل بين قامت ميليشيات تابذة لقوات النظام ب 54/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل الحولة اربف حمص الشمالي

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  بلدة كـفر حمرة في ربف حل ،قام الطيران الراسي باستهداف  54/55/1055افي 
أ
 5مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  ،حارة حسون في مدبنة الرقةقام الطيران الحربي باستهداف  54/55/1055افي 
أ
شخاص 5مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة الرقة،قامت مقاتالت التحالف الدالي باستهداف  55/55/1055افي 
أ
 . شخصا   55مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الموحسن بمحافطة دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  51/55/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشقلحربي امدفذيته بقصف قام الطيران ا 59/55/1055افي 
أ
 54، مما ا

 . شخصا  
، مدبنة الشيخ مسكين في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف مذصرة للزبتون في  59/55/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
 . شخصا   59مما ا
ّدى إلى مقتل ربف درعا مدبنة الشيخ مسكين فيقام الطيران الحربي باستهداف  59/55/1055افي 

أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل عين ترما في ربف دمشقاستهدفت قوات النظام بلدا  10/55/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  بلدة البوليل في ربف دبر الزار،قامت قوات النظام باستهداف  10/55/1055افي 
أ
 5مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى قربة الَزَباِري في الميادبن في ربف دبر الزارالحربي باستهداف قام الطيران  10/55/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   15مقتل 
ّدى إلى مقتل مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف  10/55/1055افي 

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلىطربق السد في مدبنة درعاقام الطيران الحربي باستهداف حي  15/55/1055افي 
أ
 50مقتل  ، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل قربة خان السبل في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  15/55/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل حي القصيلة في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  15/55/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل ربة المهدام في ربف حل ققام الطيران الراسي باستهداف  15/55/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

رضية كان قد زرعها تنظيم داعش بالقرب من  15/55/1055افي 
أ
لغام ا

أ
دى انفجار ا

أ
قربة حرجلة في ربف حل  ا

شخاص 5إلى مقتل  الشمالي
أ
 . ا
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رض مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  11/55/1055افي 
أ
رض اقيا-بصاراخ ا

أ
ئـف ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1هاان، مما ا

أ
 . ا

كرميةسقطت قيائـف صاراخية لم ُبذرف مصدرها على  11/55/1055افي 
أ
الخاضع لسيطرة النظام في  حي ال

ّدى إلى مقتل مدبنة حل 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتبلدة دبر الذصافير في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  14/55/1055افي 
أ
 1ل ، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الرقةقام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 
أ
 . شخصا   55، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الخفسة في ربف حل  الشرقيقام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل نذمان في ربف إدل مدبنة مذرة القام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

، مذظمهم من النساء  10قامت قوات الحمابة الشذبية االقوات الدبمقراطية بقتل  11/55/1055افي  شخصا 
طفا ، في 

أ
 .قربة تن  في ربف حل اال
ّدى إلى مبلدة الصورة في ربف درعاقام الطيران الراسي باستهداف  11/55/1055افي 

أ
شخاص 9قتل ، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة بنش في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  11/55/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

طباء بال حداد  11/55/1055افي 
أ
في بلدِة قام الطيران المراحي باستهداف مشفى ميداني مدعوم من منظمة ا

ّدى إل الزعفرانية في ربف حمص
أ
شخاص، اإصابة  1ى مقتل بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
 . مربضا  بجراح 41ا

ربحا في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف سوق شذبي في  19/55/1055افي 
أ
ّدى إلى  مدبنة ا

أ
مما ا

 . شخصا   15مقتل 
ّدى إلى مقتل  مدبنة داما في ربف دمشق،قامت قوات النظام باستهداف  19/55/1055افي 

أ
شخاص 5مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة إعزاز في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

 .قربة مربمين في ربف حل شخصا  من  54قامت عناصر حزب الذما  الكردساتي بإعدام  19/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل  بلدة السخنة في ربف حمص،قام الطيران الراسي باستهداف  40/55/1055افي 

أ
 5مما ا

شخاص
أ
 . ا

ا 
أ
 دبسمبر/كانون ال

كراد في ربف الالذقية،اسي باستهداف قام الطيران الر  5/51/1055افي 
أ
دى  قربة الغنيمة في جبل ال

أ
مما ا

شخاص 1إلى مقتل 
أ
 . ا

دى إلى مقتل  بلدة القربتين في ربف حمص،قام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 . ا

 1، مما ادى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشقالطيران الحربي باستهداف قام  4/51/1055افي 
طفا 

أ
شخاص، مذظمهم من ال

أ
 .ا
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ّدى إلى  بلدة قيطة في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  4/51/1055افي 
أ
بالقصف المدفذي، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 . ا

دى إلى مقتل  في ربف حمص،بلدة القربتين قام الطيران الراسي باستهداف  4/51/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 . ا

دى إلى مقتل مدبنة تلبيسة ف ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف  4/51/1055افي 
أ
 54، مما ا

 . شخص
ّدى إلى مقتل بلدة جسربن في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  4/51/1055افي 

أ
 15، مما ا

 . شخصا  
دى إلى مقتل مدبنة كـفربطنا في ربف دمشقبي باستهداف قام الطيران الحر 4/51/1055افي 

أ
 59، مما ا

 . شخصا  
دى إلى  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  4/51/1055افي 

أ
براجمات الصواربخ، مما ا

شخاص 1مقتل 
أ
 . ا

ربذين في ربف حماةقام الطيران الراسي باستهداف قربة  4/51/1055في 
أ
دى إلى مال

أ
شخاص 5قتل ، مما ا

أ
 . ا

دى إلى مقتل  حي الجورة في مدبنة دبر الزارقام تنظيم داعش  5/51/1055في 
أ
 5بقيائـف هاان، مما ا

شخاص
أ
 . ا

حد مقار الجبهة الشامية في  5/51/1055في 
أ
نفجرت سيارة مفخخة في ا

أ
دى إلى ربف حل  الشماليا

أ
، مما ا

شخاص 1مقتل 
أ
ي جهة مسؤاليتها عن النفجار. ا

أ
 . الم ُتذلن ا

دى إلى مقتل مدبنة زملكا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  9/51/1055في 
أ
 . شخصا   51، مما ا

دى إلى  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  9/51/1055افي 
أ
بقيائـف الهاان، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 . ا

دى إلى مقتل ، ممدبنة الرقةقام الطيران الراسي باستهداف  9/51/1055افي 
أ
 . شخصا   55ما ا

دى إلى مقتل حي السكري في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

، بلدة الخان القرببة من قربة الهو  في ربف الحسكةقام طيران التحالف الدالي باستهداف  1/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   49مما ا
ّدى إلى مقتل حي الهلك في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055افي 

أ
شخاص 5، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة كـفر حمرة في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 . ا

دى إلبلدة كـفر حمرة في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف  1/51/1055افي 
أ
 .شخصا   54ى مقتل ، ما  ا

ّدى إلى مقتل قربة الناجية في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055في 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل قربة كنسبا في ربف الالذقيةقام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055افي 
أ
 . شخصا   51، مما ا

ّدى إلى مقتل ة حموربة في ربف دمشقبلدقام الطيران الحربي باستهداف  9/51/1055افي 
أ
 . شخصا   15، مما ا
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ّدى إلى مقتل مزارع بلدة النشابية في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  9/51/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى  قربة مرعند في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  9/51/1055افي 
أ
شخاص 9مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  حي الصالحين في مدبنة حل ،قام الطيران الراسي باستهداف  9/51/1055افي 
أ
 54مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى قربة تل تمر في ربف الحسكةقام تنظيم داعش بتنفيي ثالث تفجيرات في  50/51/1055افي 

أ
، مما ا

 . شخصا   11مقتل 
، مما قربة القصابية في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف مركز لتوزبع الخبز في  55/51/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1ا

أ
 . ا

ّدى إلى بلدة السوسة في البوكما  في ربف دبر الزارقام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 . ا

هلي في  51/51/1055افي 
أ
ي حانفجرت سيارة مفخخة في الشارع الواصل بين داار الذباسية االمشفى ال

ّدى إلى مقتل الزهراء في مدبنة حمص
أ
 . شخصا   54، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

تارب في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل مدبنة ال

أ
 59، مما ا

 . شخصا  
ّدى  مدبنة داربا في ربف دمشققام الطيران المراحي باستهداف  51/51/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 . ا

، منطقة كبش في ربف الرقةقام الطيران الحربي باستهداف سيارة نقل ركاب صغيرة في  51/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 9مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة منبج في ربف حل راسي باستهداف قام الطيران ال 51/51/1055افي 
أ
 . شخصا   54، مما ا

، مما مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي بالتزامن مع قصف مدفذي باستهداف  54/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   41ا

 مدبنة سقبا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
شخاص 5ّدى إلى مقتل ، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى بلدة مسكنة في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف سوق شذبي في  54/51/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   10مقتل 
سد في مدبنة دمشق،سقطت قيائـف هاان عدة مجهولة المصدر على  54/51/1055في 

أ
مما  منطقة ضاحية ال

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  قربة الكبر في ربف دبر الزار،قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
 9مما ا

شخاص
أ
 . ا
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ّدى إلى مقتل حي المرجة في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة كـفر حمرة في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
 5، مما ا

شخاص
أ
 . ا

بلدة مذارة النذسان في ربف قام الطيران الراسي باستهداف سوق لبيع المحراقات في  55/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل إدل 

أ
 . شخصا   10، مما ا

ّدى إلى مقتل بلدة مسكنة في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف سوق في  55/51/1055 افي
أ
، مما ا

 . شخصا   14
من  4قام مجموعة مسلحين مجهولين بإطالق الرصاص على رئيس دار الذد  في حوران ا 55/51/1055في 

ّدى إلى مقتلهم جميذا  ، ممدبنة درعا ابلدة تل شهاب في ربف درعامرافقيه على الطربق الواصل بين 
أ
 . ما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الباب في ربف ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  59/51/1055افي 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 . ا

عزاز في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل مدبنة ا

أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الباب في ربف حل باستهداف  قام الطيران الراسي 51/51/1055افي 
أ
 50، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الرقةقام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
 . شخصا   54، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
 55، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل قربة الناجية في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 

أ
 . شخصا   5، مما ا

ّدى إلى مقتل مدبنة حربتان في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055في 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

حياء  10/51/1055في 
أ
ّدى إمدبنة إدل قام الطيران الراسي باستهداف ا

أ
 . شخصا   49لى مقتل ، مما ا

ّدى  مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  10/51/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  بلدة كـفرناها في ربف حل ،قام الطيران الراسي باستهداف محيط  10/51/1055افي 
أ
 1مما ا

شخاص مدنيين، ا
أ
 .عسكربين 5ا

ّدى إلى مقتل بلدة سوى في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  10/51/1055 افي
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 . ا
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بالبراميل المتفجرة بالتزامن  مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  15/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   54مع قصف صاراخي، مما ا

ّدى إلى مقتل بلدة بداما في ربف إدل الراسي باستهداف قام الطيران  11/51/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل قربة بزبنة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/51/1055افي 
أ
 . شخصا   10، مما ا

ّدى إلى مقتلحي الحميدبة في مدبنة دبر الزارقام الطيران الراسي باستهداف  11/51/1055افي 
أ
 54 ، مما ا

 . شخصا  
ّدى  حي هرابيش في مدبنة دبر الزارقام تنظيم داعش باستهداف  11/51/1055افي 

أ
بقيائـف الهاان، مما ا

 . شخصا   55إلى مقتل 
ّدى إلى مدبنة تلدا في منطقة الحولة في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف  14/51/1055افي 

أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا

بالبراميل المتفجرة،  مدبنة الشيخ مسكين في ربف درعايران المراحبي باستهداف قام الط 14/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 1مما ا

أ
 . ا

قام الطيران الراسي باستهداف شاحنة خضار تقل مدنيين من بلدة بزاعة، على الطربق  14/51/1055افي 
ثناء محاالتهم الخراج من م كـفر ناصح احربل في ربف حل الواصل بين 

أ
نطقة سيطرة تنظيم داعش، مما ا

ّدى إلى مقتل 
أ
 . شخصا   54ا

ّدى إلى مقتل مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الراسي باستهداف  14/51/1055في 
أ
 1، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  14/51/1055افي 
أ
 14، مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل  مدبنة اعزاز في ربف حل ،قام الطيران الراسي باستهداف  15/51/1055افي 

أ
 . شخصا   54مما ا

ّدى  مدبنة نوى في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  15/51/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 5إلى مقتل 
أ
 . ا

لمجموعة حاالت  ني في ربف دمشقمدبنة الزبداقامت قوات النظام بنص  كمين في  15/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص من المجموعة 9إدخا  مساعدات إنسانية لبلدة مضابا في ربف دمشق، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بلدة جرجناز في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  19/51/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

، مدبنة داما في ربف دمشقع قصف مدفذي باستهداف قام الطيران الحربي بالتزامن م 19/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل بلدة كحيل في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  11/51/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

  قربة طلف في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  11/51/1055افي 
أ
ّدى بالبراميل المتفجرة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا
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ّدى إلى مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الراسي باستهداف مذامل الملح في  11/51/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   51مقتل 
ّدى إلى مقتل بلدة زبدبن في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  11/51/1055افي 

أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى حي الزهراء في مدبنة حمصن مفخختان مجهولتا الهوبة في انفجرت سيارتا 11/51/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   10مقتل 
ّدى إلى مقتل  مدبنة تل رفذت في ربف حل ،قام الطيران الراسي باستهداف  11/51/1055افي 

أ
 59مما ا

 . شخصا  
ّدى إلى مقتل  قربة عين الغزا  في ربف الالذقية،قام الطيران الراسي باستهداف  11/51/1055افي 

أ
 9مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  40/51/1055افي 
أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف  40/51/1055افي 
أ
شخاص 5، مما ا

أ
 . ا

ة انفجارات انتحاربة استهدفت بشكل متزامن عددا  من ثالث مدبنة القامشليشهدت  40/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
حياء المسيحية في المدبنة، مما ا

أ
اتبّنى تنظيم داعش المسؤالية عن . شخصا   51المطاعم في ال
  .هيه التفجيرات

 
ثار القصف بالبراميل المتفجرة على مبنى سكني في حي الشذار في مدبنة حل  

 
 19/1/1055ا

 



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

 األسواقاستهداف 

سواق بصورة غير مسبوقة، حيث اّثقت اللجنة السوربة  1055شهد عام 
أ
تصاعدا  حادا  في عمليات استهداف ال

سواق( 95)لحقوق اإلنسان 
أ
 .هجوما  على ال

ساسي 
أ
سواق نقاط تجّمع للمواطنين، مما بذني توسيع رقذة استهداف المدنيين، اهو الهدف ال

أ
اُتشّكل ال

شهر نهابة للغارات التي بقوم ب
أ
ها طيران النظام السوري امدفذيته، االطيران الراسي ابتداء  من ال

بلو 
أ
 .دبسمبر/ا

فران حيث بتجمهر الناس لشراء الخبز،  1054احتى منتصف  1051انتهج النظام السوري نهابة عام 
أ
قصف ال

فران عام 
أ
ة عام  1054ثم انخفضت اتيرة استهداف ال

أ
سواق الشذبية على ظاهرة استهداف ا 1055لتبرز فجا

أ
ل

 .  نطاق ااسع اممنهج

 
شكا  استهداف المدنيين في عام 

أ
هم ا

أ
حد ا

أ
سواق ا

أ
استهداف السوق الشذبي في : 1055شّكل استهداف ال

 51/1/1055مدبنة داما 
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سواق
أ
 كشف الهجمات على ال

سواق خال  عا
أ
 : 1055م تاليا  هي الهجمات التي اّثقتها اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان على ال

للقصف بقيائـف  بزبنة قرب دبر الذصافير في ربف دمشقتذّرض السوق الرئيسي في قربة ، 18/01/2015في 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 4الهاان من طرف قوات النظام السوري، مما ا

أ
 . ا

للقصف بقيائـف الهاان من  مدبنة عربين في ربف دمشقتذّرض السوق الرئيسي في ، 19/01/2015افي 
شخاص طرف قوات

أ
ّدى إلى مقتل سبذة ا

أ
 . النظام السوري، مما ا

قربة الخنساء، قرب تل حميس في قام الطيران المراحي باستهداف السوق الشذبي في  20/01/2015افي 
ّدى إلى مقتل  ربف الحسكة

أ
، اإصابة  55مما ا خربن 500شخصا 

 
 . ا

ّدى لجرح تلل في حل حي السقطت قيبفة محلية الصنع على سوق النسوان في  23/01/2015افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة في المحا  التجاربة
أ
شخاص اإحداث ا

أ
ن إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة . عدد من ال

أ
اُبذتقد ا

 .هي من قامت بإطالق القيبفة

، مما مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  23/01/2015افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خربن بجراح 500، باإلضافة إلى إصابة حوالي شخصا   95ا

 
 . ا

ّدى مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف سوق النوفوتيه في  24/01/2015افي 
أ
، مما ا

شخاص، ااحتراق عدد من المحا  التجاربة 1إلى مقتل 
أ
 . ا

ربذة مرات،  باب في ربف حل مدبنة القام الطيران الحربي باستهداف سوق المواشي في  29/01/2015افي 
أ
ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 9مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى بلدة صيدا في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  01/02/2015افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة في المحالت التجاربة
أ
 . مقتل سيدتين، اإحداث ا

ّدى شارع البحتري في مدبنة حل في سقطت قيبفة هاان على سوق اإللكـترانيات  04/02/2015افي 
أ
، مما ا

شخاص اجرح  4إلى مقتل 
أ
خربن 5ا

 
 . ا

ّدى قربة الحمد في ربف الحسكة الجنوبيقام الطيران المراحي باستهداف سوق في  05/02/2015افي 
أ
، مما ا

شخاص، اإصابة  1إلى مقتل 
أ
خربن 50ا

 
 . ا

مما  مدبنة كـفربطنا في ربف دمشق،في  قام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي 05/02/2015افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   51ا

داار النادي في مدبنة الميادبن في قام الطيران الحربي باستهداف السوق التجاري عند  07/02/2015افي 
ّدى إلى مقتل دبر الزار

أ
شخاص 4، مما ا

أ
 .ا

نها للقص مدبنة داما في ربف دمشقتذّرض السوق الشذبي في  09/02/2015افي 
أ
ف بقيائـف هاان ُبذتقد ا

ضرار مادبة كبيرة في المحا  التجاربة. من طرف قوات النظام السوري 
أ
ّدى القصف إلى إحداث ا

أ
 . اقد ا
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ّدى حي الذزبزبة في مدبنة حل سقطت قيبفة هاان على سوق شارع النّيا  في  26/02/2015افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة في عدد من المح
أ
ة، اإحداث ا

أ
 . ا  التجاربةإلى مقتل امرا

ّدى إلى  بلدة الجيزة في ربف درعا،انفجرت سيارٌة مفخخٌة في السوق الشذبي اسط  30/03/2015افي 
أ
مما ا

 اجرح الذشرات 15مقتل 
 . شخصا 

ببرميل متفجر، مما  سوق الها  في حي المذادي في حل قام الطيران المراحي باستهداف  11/04/2015افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   19ا

، مما مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق الها  للخضرة افرن اليرة بوسط  13/04/2015في ا
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   55ا

ّدى إلى مقتل مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق الخضار في  14/04/2015افي 
أ
 55، مما ا

، اجرح 
خربن 40شخصا 

 
 . ا

، مما مدبنة الشدادي في ربف الحسكةلحربي باستهداف السوق الشذبي في قام الطيران ا 25/04/2015افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
، اإحداث دمار كبير في المحا  التجاربة( 55)ا  . شخصا 

بلدة دركوش في ربف جسر الشغور في قام الطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي في  25/04/2015افي 
ّدى إلى مقتل ربف إدل ، 

أ
 .شخصا   41مما ا

قام الطيران الحربي باستهداف السوق  29/04/2015افي 
ّدى إلى مقتل  مدبنة بنش في ربف إدل ،الرئيسي في 

أ
 54مما ا

 . شخصا  

لقى الطيران المراحي براميل متفجرة على  03/05/2015افي 
أ
ا
ّدى لتدميره اإخراجه عن الذمل الغاربة الشرقية في ربف درعا،الفرن الوحيد ببلدة 

أ
 . مما ا

لي ببلدة  08/05/2015 افي
 
ّدى  البوليل في ربف دبر الزار،قام الطيران الحربي باستهداف الفرن ال

أ
مما ا

 . لتدميره بشكل كلي

ّدى لتوقفه عن قربة إبلين في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف فرن  08/05/2015افي 
أ
، مما ا

 . الذمل

بقيائـف تحمل  مدبنة داما في ربف دمشقشذبي في استهدف الطيران الحربي السوَق ال 11/05/2015افي 
بنية سكنية امحالت تجاربة، امقتل 

أ
ّدى لحتراق عدة ا

أ
شخاص 4مادة الفسفور الحارقة، مما ا

أ
 .ا

، مما بمنطقة الذيس في ربف حل  الجنوبي قام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي 13/05/2015افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   45ا

، مما مدبنة سراق  في ربف إدل استهدفت مقاتالت النظام الحربية السوق الرئيسي في  16/05/2015افي 
ّدى لمقتل 

أ
 .شخصا   59ا

ّدى مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف سوق الها  في  40/5/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   91لمقتل 

سواق  ىعل هجوما  ( 95) اللجنة اّثقت
أ
ال

1055خال  عام   
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ّدى  بمدبنة الشدادي في ربف الحسكة،ق قام الطيران الحربي باستهداف شارع السو 40/5/1055افي 
أ
مما ا

 . شخصا   54إلى مقتل 

 بلدة إحسم في ربف إدل استهدف الطيران الحربي بصاراخين فراغيين السوق الشذبي في  40/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خربن 15في فترة ازحام السوق، مما ا

 
قل، اجرح عشرات ا

أ
 .شخصا  على ال

ّدى إلى مدبنة داما في ربف دمشق، لحربي غارة على سوق الها  في شّن الطيران ا 40/5/1055افي 
أ
مما ا

قل
أ
شخاص على ال

أ
 . مقتل عشرة ا

لي  1/9/1055افي 
 
، مما بمدبنة صوران في اعزاز في ربف حل قام تنظيم داعش بسرقة محتوبات الفرن ال

ّدى لتوقفه عن الذمل
أ
 .ا

 بحي ج  القبة في حل  القدبمةفجرة على سوق شذبي قام الطيران المراحي بالقاء براميل مت 4/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 50مما ا

أ
 . ا

حد افران  9/9/1055افي 
أ
نصاري شرقي مدبنة حل ،قام الطيران المراحي بإلقاء برميل متفجر على ا

أ
 حي ال

ضرار مادبة فيه
أ
ّدى إلحداث ا

أ
 .مما ا

لي في  51/9/1055افي 
 
عن الذمل، بذد قيام تنظيم داعش  ف حل مدبنة مارع في ربتوقف عمل الفرن ال

 .بقطع المحراقات عن المدبنة

ّدى إلى مقتل ببلدة إحسم في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  40/9/1055في 
أ
، مما ا

 . شخصا   15

ّدى إلى بمدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  40/9/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   51قتل م

لي الوحيد في  40/9/1055افي 
 
، مما خان شيخون في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف الفرن ال

ّدى إلى تدميره بالكامل
أ
 .ا

بالبراميل المتفجرة، مما  بحي المذادي في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف سوق  1/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 5ا

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل بمدبنة الباب في ربف حل قام الطيران الحربي باستهداف سوق  55/1/1055افي 
أ
 45، مما ا

 . شخصا  

 مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف سوق لبيع المحراقات في  54/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   55الشرقي، مما ا

، مما مذرة مصربن في ربف إدل داف السوق الرئيسي بمدبنة قام الطيران الحربي باسته 59/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   51ا

ّدى إلى مقتل بمدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق  19/1/1055افي 
أ
 51، مما ا

 . شخصا  
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ّدى لغربيفي ربف حل  ا حور  بلدة قام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي في  5/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة في المحالت التجاربة
أ
 .إلحداث ا

ربحا في ربف إدل سقطت مقاتلة حربية على سوق شذبي  4/1/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل بمدبنة ا

أ
 41، مما ا

 . شخصا  

في ربف  ببلدة سنجار بربف مذرة النذمانقام الطيران الحربي باستهداف سوق الماشية  1/1/1055افي 
 إدل 

أ
 . شخصا   51ّدى إلى مقتل ، مما ا

ّدى إلى مقتل  سوق الخضار المركزي في مدبنة إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف  55/1/1055افي 
أ
مما ا

 . شخصا   55

لي  51/1/1055افي 
 
ربحا في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف الفرن ال

أ
ّدى إلحداث بمدبنة ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة فيه
أ
 . ا

 مدبنة سقبا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في اسط  51/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص، اجرح حوالي  9بغارتين بالصواربخ الفراغية، مما ا

أ
خربن 50ا

 
 .ا

بالصواربخ  في ربف دمشقداما مدبنة سوق للخضار في قام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل  الفراغية، مما
أ
 .شخصا   11ا

 
ّدى استهداف سوق الخضار في داما في 

أ
 شخصا   11إلى مقتل  51/1/1055ا

ّدى إلصابة مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق  54/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص بجراح
أ
 .عدد من ال
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ّدى إلى مقتل  نة داما في ربف دمشق،سوق بمدبقام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 
أ
 501مما ا

 .  شخص

بالبراميل  بدرعا البلد في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف السوق الشذبي  59/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 1المتفجرة، مما ا

أ
 . ا

، مما دمشق مدبنة سقبا في ربفقام الطيران الحربي باستهداف السوق الرئيسي بوسط  14/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 50ا

أ
 . ا

ّدى إلى بمدبنة عين ترما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  45/1/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 9مقتل 
أ
 . ا

لي في  54/9/1055افي 
 
ّدى مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف محيط الفرن ال

أ
، مما ا

 .ن إلى تضرر بناء الفر 

بالبراميل  مدبنة بصرى الشام في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف سوق شذبي في  51/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   11المتفجرة، مما ا

بصاراخ  بحي الشذار في مدبنة حل قامت قوات النظام بقصف سوق سد اللوز الشذبي  15/9/1055افي 
رض

أ
ّدى إلى مقتل -ا

أ
رض، مما ا

أ
 . ا  شخص 11ا

ّدى إلى مقتل مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
 40، مما ا

 . شخصا  

 
نهما من نقل افجر السيارة التي استهدفت سوق 1/51/1055في 

أ
 في الخضار ُنشرت اعترافات شخصين قال با

من الذسكري التابع للنظام، بتكليف من 1/50/1055 بتاربخ حل  ربف في حربتان مدبنة
أ
 ال
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ّدى إلى في ربف حل  بمدبنة البابقام الطيران المراحي باستهداف السوق الرئيسي  1/50/1055افي 
أ
، مما ا

ن عدد الضحابا قد اصل الى . شخصا   55مقتل 
أ
 . شخصا  ( 90)اقا  ناشطون بمدبنة الباب با

ّدى إلى  لدة دبر حافر في ربف حل ببقام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي  1/50/1055افي 
أ
مما ا

شخاص 50مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى بلدة عقيربات في ربف حماةقام الطيران الحربي باستهداف سوق للمواشي في  4/50/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 . ا

ّدى إلى مدبنة حربتان في ربف حل  الشماليسيارة مفخخة بسوق اسط انفجرت  1/50/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   55 مقتل

ّدى إلى عين ترما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي بمدبنة  54/50/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   55مقتل 

ّدى إلى مقتل قربة تيرمذلة في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف فرن في  55/50/1055افي 
أ
 55، ما ا

ضرار مادبة كبيرة
أ
، اإصابة الفرن با  .شخصا 

، مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف فرن اإلحسان الخيري في  55/50/1055افي 
ّدى للحاقه باضرار مادبة اخرجته عن الذمل

أ
 مما ا

بحرستا القنطرة قامت مدفذية قوات النظام اراجمات الصواربخ باستهداف السوق الشذبي  11/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل قبالغوطة الشرقية في ربف دمش

أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى بقربة القربتين في ربف حمصقام الطيران الراسي باستهداف مركز لبيع الخبز  1/55/1055افي 
أ
، مما ا

 . شخصا   19مقتل 

، مما مدبنة البوكما  في ربف دبر الزارقام الطيران الراسي باستهداف السوق المْقبي في  5/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   51ا

ّدى إلى مقتل مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف سوق  1/55/1055افي 
أ
 9، مما ا

شخاص
أ
 . ا

ّدى إلى بلدة بنين بجبل الزاابة في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف فرن  51/55/1055افي 
أ
، مما ا

 .إخراجه من الخدمة

لي الوحيد في قام الطيران الراس  51/55/1055افي 
 
تارب في ربف حل ي باستهداف الفرن ال

أ
، مما مدبنة ال

ّدى إلى إخراجه من الخدمة
أ
 .ا

، مما بمدبنة الشيخ مسكين في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف مذصرة للزبتون   59/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . شخصا   59ا

تارب في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف فرن  11/55/1055افي 
أ
ّدى إلى إخراجه من ، مدبنة ال

أ
مما ا

 .الخدمة
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ربحا في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف سوق شذبي  19/55/1055افي 
أ
ّدى إلى بمدبنة ا

أ
، مما ا

 . شخصا   15مقتل 

ّدى إلى مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي في  4/51/1055افي 
أ
، مما ا

خربن
 
شخاص، بينهم طفالن، اجرح عشرة ا

أ
ربذة ا

أ
 .مقتل ا
ّدى مدبنة جسربن في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  4/51/1055افي 

أ
، مما ا

 .شخصا   55إلى مقتل 
لي في 4/51/1055افي 

 
دى إلى مدبنة كـفرنبل في ربف إدل  قام الطيران الحربي باستهداف الفرن ال

أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطةإص
أ
 .ابة بناء الفرن با

بقيائـف  داما في ربف دمشق مدبنة قامت قوات النظام باستهداف السوق الشذبي في  9/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص، اجرح حوالي  1الهاان االصواربخ، مما ا

أ
خربن 10ا

 
 .ا

لي في  9/51/1055افي 
 
ّدى إلى  ممامدبنة حل ،  حي الصالحين فيقام الطيران الراسي باستهداف فرن ا

أ
ا

 . تدميره بالكامل
ّدى إلى بلدة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف سوق شذبي في  9/51/1055افي 

أ
، مما ا

 . شخصا   59مقتل 
، مما قربة القصابية في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف مركز لتوزبع الخبز في  55/51/1055افي 

ّدى إلى مق
أ
شخاص 1تل ا

أ
 . ا

لي في  51/51/1055افي 
 
ّدى مدبنة تدمر في محافظة حمص، قام الطيران الراسي باستهداف الفرن ال

أ
مما ا

ضرار مادبة به
أ
  .إلى إلحاق ا

بلدة مسكنة في ربف قام الطيران الراسي باستهداف سوق شذبي عند داار الدلة في  54/51/1055افي 
دى إلى مقتل  حل ،

أ
 . شخصا   10مما ا

، مما مدبنة مسكنة في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف سوق البازار الشذبي في  55/51/1055ي اف
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   14ا

بلدة مذارة النذسان في ربف قام الطيران الراسي باستهداف سوق لبيع المحراقات في  55/51/1055افي 
دى إلى مقتل إدل 

أ
 . شخصا   10، مما ا

المرج في الغوطة  بلدة بزبنة في منطقة ام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في ق 11/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل الشرقية

أ
خربن 15، مما ا

 
، اجرح عشرات ا

 .شخصا 
مدبنة حموربة في ربف قام الطيران الحربي باستهداف منطقة سكنية اسوق شذبي في  14/51/1055افي 

ّدى إلى مقتل دمشق
أ
قلشخصا   10، مما ا

أ
 .على ال

لي في  40/51/1055افي 
 
، االيي تم مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف الفرن ال

ضرار مادبة به51/51/1055استهدافه في 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا
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 استخدام األسلحة المحرمة

سلحة المحّرمة بشكل ااسع النطاق، إلى جان 
أ
سلحة التقليدبة،  ااصل النظام السوري استخدام ال

أ
ال

سلحة، اعدم اتخاذه مواقف حازمة تجاه 
أ
نواع ال

أ
مستفيدا  من تجاهل المجتمع الدالي للجرائم المرتكبة بكل ا

 . 1055الجرائم االنتهاكات المختلفة التي بجري ارتكابها في سوربة مني عام 
ي اهتما

أ
سلحة المحرمة التي تم استخدامها في سوربة با

أ
ي من ال

أ
سلحة الم تحظ ا

أ
م ُبيكر، ما عدا ال

ن النظام قد سّلم كامل مخزانه منها، 
أ
سلحة الكيميائية با

أ
الكيميائية، االتي قالت المنظمة الدالية لحظر ال

مربكي الراسي الموقع ُبذيد مجزرة الغوطة
أ
 . افقا  للتفاهم ال

كدت المنظمة في تقربر نشرته في كانون الثاني
أ
الستخدام " التاكيد بدرجة كبيرة من" 1055بنابر /اقد ا

ب/المتكرر لغاز الكلور من قبل المتحاربين في ثالث قرى في شما  سوربة بين نيسان
 
بربل اا

أ
غسطس /ا

أ
ا

ن ُبشير هيا التقربر، مثل بقية التقاربر الصادرة عن المنظمة االقرارات الصادرة عن مجلس 1054
أ
، دان ا

من، للجهة التي استخدمت هيا السالح
أ
 !.ال

ربذة عشر عضوا  استخدام غاز الكلور كسالح كيميائي في  9/4/1055افي 
أ
من قرارا  بموافقة ا

أ
دان مجلس ال

أ
ا

ي طرف
أ
صابع التهام ل

أ
دان . النزاع السوري، دان توجيه ا

أ
اا

ي مواد سامة كيميائية مثل "القرار 
أ
كبر حزم ممكن استخداَم ا

أ
با

، مؤكدا  ضرارة محاسبة المسؤالين "الكلور كسالح في سوربة
ن ُبحّدد المسؤالين اليبن بنبغي محاسبتهم، عن ذل

أ
ك، دان ا

ا الكيفية التي بنبغي محاسبتهم فيها
أ
 !.ا

، االتي ُتضاف للغازات السامةاقد اّثقت اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان اعلى مدار الذام استخداما  موّسذا  
ا إلى الصواربخ احتى القنابل 

أ
حيان إلى البراميل المتفجرة، ا

أ
 .اليدابةفي غال  ال

اترّكز استخدام الغازات السامة، بحس  ما بظهر توثيق اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان في ربف إدل  على 
قل في ربف درعا اربف دمشق

أ
 .  اجه الخصوص، ثم في ربف حماة احي جوبر في دمشق، ثم بدرجة ا

، االتي ة اقنابل النابلم الحارقةللقنابل الذنقوبة االقنابل الفسفوربكما اّثقت اللجنة الستخدام الممنهج 
ارتفع استخدامها بشكل كبير مع بدء الذمليات الذسكربة الراسية، حيث قام الطيران الراسي باستخدام هيا 

 . النوع من القنابل بشكل مكـّثف، اخاصة في ربف إدل  اربف الالذقية
، فإّن النظا نفا 

 
سلحة المحّرمة بياتها، مثل الميكورة ا

أ
سلحة م السوري استمّر في اإلى جان  ال

أ
استخدام ال

لغام البحربةالذشوائية
أ
همها البراميل المتفجرة اال

أ
 .  ، اا

 استخدام البراميل المتفجرة في منتصف عام 
أ
نها سالح عشوائي ل بمكن توجيهه، . 1051اقد بدا

أ
اتتصف با

حيا
أ
ماكن فارغة، اا

أ
نا  بتكرر استهداف نفس المنطقة اليا فإّن كـثيرا  من البراميل التي بتم إلقاؤها تسقط في ا

ن بصي  البرميل هدفه، االيي بكون في الغال  تجمذا  سكنيا  مكـتظا  
أ
 .عدة مرات قبل ا

سلحة المحرمة التي 
أ
ي من ال

أ
لم تحظ ا

ي اهتمام 
أ
تم استخدامها في سوربة با

سلحة الكيميائية
أ
 ُبيكر، ما عدا ال
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بار
أ
 النظام السوري اابتداء من ا

أ
لغام البحربةباستخدام  1055مابو /اإلى جان  البراميل المتفجرة، بدا

أ
 ال

لغام التي بتم استخد
أ
امها تذود إلى ستينيات القرن الماضي، اهي لقصف المناطق السكنية، امذظم ال

نها تمتلك عّدة صواعق، . موجودة في سوربة مني منتصف الثمانينيات
أ
لغام البحربة عن البراميل با

أ
اتختلف ال

شّد اتساعا  من مدى 
أ
ثيرها ا

أ
ّن مدى تا

أ
ابالتالي فإّن إمكانية عدم انفجارها ُتصبح محدادة بشكل كبير، كما ا

ثير حوالي البراميل، حيث ببلغ 
أ
ن 500م مقارنة مع 500قطر هيا التا

أ
م بالنسبة للبراميل المتفجرة، ابمكن ا

ثيرها
أ
ن تنفجر في داخلها، مما بزبد من قوة تا

أ
 .تخترق المباني قبل ا

لغام في عام 
أ
ن سب  استخدام هيه ال

أ
صال  في مخازن  1055اُبذتقد ا

أ
لغام موجودة ا

أ
ن هيه ال

أ
بذود إلى ا

ن اصلت، ابالتالي فإّن استخدامها ل برت  تكاليف إضافية على النظام الجيش السوري، الم ُتست
أ
خدم مني ا

سلحة جدبدة، باإلضافة إلى القدرة التدميربة 
أ
اليي ُبذاني من مشاكل مالية خانقة، ل تمّكنه من شراء ذخائر اا

لغام، مقارنة مع نظائرها من البراميل المتفجرة
أ
 .الذالية لهيه ال

 
أ
سلحة ابندرج استخدام ال

أ
لغام البحربة االبراميل المتفجرة اقيائـف الهاان ضمن ال

أ
سلحة الذشوائية كال

 .المحرمة التي بحظرها القانون الدالي بشكل كامل
ا  لذام 

أ
نها 5911ابحدد البرتوكو  ال

أ
ربذة الهجمات الذشوائية ضد المدنيين با

أ
 :االملحق باتفاقيات جنيف ال

 
أ
 ي محدد،تلك التي ل توجه إلى هدف عسكر ( ا

ن توجه إلى هدف عسكري محدد،( ب
أ
ا اسيلة للقتا  ل بمكن ا

أ
ا تلك التي تستخدم طربقة ا

أ
 ا
ثارها على النحو اليي بتطلبه هيا الملحق ( ج 

 
ا اسيلة للقتا  ل بمكن حصر ا

أ
ا تلك التي تستخدم طربقة ا

أ
ا

هداف الذ”البراتوكو “
أ
ن تصي ، في كل حالة كهيه، ال

أ
نها ا

أ
شخاص ، امن ثم فإن من شا

أ
سكربة اال

عيان المدنية دان تمييز
أ
ا ال

أ
 .المدنيين ا

لغام التي بقوم النظام باستخدامها على نطاق ااسع
أ
 .اتنطبق هيه المحددات بشكل كامل على البراميل اال

لغام، بذّد 
أ
سلحة الذشوائية، مثل البراميل اال

أ
ابحس  نظام راما للمحكمة الجنائبة الدالية فإّن استخدام ال

 .حربجربمة 
سلحة المحّرمة بياتها، حيث تم تغطية جان  من استخدام 

أ
الن بقوم هيا الفصل سوى بتوثيق استخدام ال

سلحة الذشوائية في فصل 
أ
 . من هيا التقربر" اإلبادة الجماعية"ال

باستهداف مدبنة مارع في ربف حل  بقيائـف  15/1/1055في  قام تنظيم داعشافي تطّور غير مسبوق، 
نها قد تكون غاز الخرد  السام، مما  تحمل موادا  

أ
سامة لها رائحة كربهة، اقالت مصادر طبية في المدبنة با

ّدى إلى إصابة عدد من المدنيين بسذا  حاد ااحمرار بالذينين احكة بالجلد
أ
 . ا

خرى في
أ
سلحة محّرمة ا

أ
ا ا
أ
الى التي بقوم فيها التنظيم باستخدام غازات سامة ا

أ
 اشّكلت هيه الحالة المرة ال

 . هجماته ضد المدنيين
ا 
أ
سلحة المحرمة من قبل كـتائ  المذارضة المسلحة ا

أ
ي انتهاكات بال

أ
الم تتمكن اللجنة من توثيق ا

 . الميليشيات الكردبة
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سلحة المحرمة في عام 
أ
 1055كشف استخدام ال

دّ  حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف  5/5/1055في 
أ
ى إلى بالغازات السامة، مما ا

شخاص بحالت اختناق
أ
 . إصابة عدد من ال

ببراميل متفجرة تحوي غازات  بلدة إبطع في ربف درعاقام الطيران المراحي باستهداف  19/5/1055افي 
ّدى إلى إصابة حوالي 

أ
 . شخصا  باختناقات 10سامة، مما ا

ربذة براميل  ي ربف إدل مدبنة سرمين اقربة قميناس فقام الطيران المراحي باستهداف  59/4/1055افي 
أ
با

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص، اُنقل حوالي  9تحوي غازات سامة، مما ا

أ
مواطنا  إلى المشفى الميداني بذد  10ا

 . إصابتهم بحالت اختناق
ببراميل متفجرة تحوي غازات  مدبنة سرمين في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  51/4/1055افي 

ّدى إلى اختن
أ
طفا  15اق حوالي سامة، مما ا

أ
 .شخصا  مذظمهم من ال

منطقة بنش في قام الطيران المراحي بإلقاء برميلين متفجربن بحتوبان على غاز الكلور على  40/4/1055افي 
 . ، اقد تم تسجيل عدد من حالت الختناقاتربف إدل 

 . القنابل الذنقودبةباستخدام  مدبنة داعل في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  5/4/1055افي 
م المياذبنقامت قوات النظام السوري باستهداف  5/4/1055افي 

أ
 .بالقنابل الذنقودبة في ربف درعا بلدة ا

 
 51/51/1055بقابا قنابل عنقودبة في تل رفذت في ربف حل  

حمر في  1/4/1055افي 
أ
صي  ثالثة عناصر من منظمة الهال  ال

أ
بقنبلة  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل ا

 عنقودبة من مخلفات قصف طيران النظام على المدبنة
ردن بذد إصابته بانفجار قنبلة  4/4/1055افي 

أ
ثرا بجراحه في مشافي ال

أ
توفي الطفل عمر خالد الجبااي متا

 .في اقت سابقبلدة جاسم في ربف درعا عنقودبة من مخلفات قصف قوات النظام على 



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

ببرميل متفجر بحوي غازات  بلدة التمانذة في ربف إدل باستهداف  قام الطيران الحربي 50/4/1055افي 
 . مما تسب  في عدد من الختناقات. سامة
ببراميل متفجرة تحوي غازات  مدبنة كـفرزبتا في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  50/4/1055افي 

ي إصابات
أ
 .سامة، الم تسجل ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  بلدة المسيفرة في ربف درعاتهداف قام الطيران المراحي باس 51/4/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 .سامة، مما ا
ببراميل متفجرة تحمل  مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف  55/4/1055افي فجر 

ّدى إلى إصابة 
أ
شخاص بضيق بالتنفس ا 4غازات سامة، مما ا

أ
 .حرقة في الذيونا

ّدى  بلدة بصرى الحربر في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  55/4/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص 4لمقتل 
أ
 . ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  بلدة سرمين في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  55/4/1055افي 
شخاص 

أ
ّدى إلى إصابة عّدة ا

أ
 . بحالت اختناقسامة، مما ا

ببراميل  مدبنة إدل  ابلدتي سرمين اكللي في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  59/4/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 .متفجرة تحوي غازات سامة، مما ا

ة تحوي غازات ببراميل متفجر  بلدة كوربن في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  59/4/1055افي 
ّدى إلى إصابة شخص ااحد باختناق

أ
 . سامة، مما ا

ّدى إلى  مدبنة داعل في ربف درعاقام الطيران الحربي باستهداف  14/4/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص 1إصابة 
أ
 . ا

  حي صالح الدبن في مدبنة حل قامت قوات النظام باستهداف  14/4/1055افي 
أ
ّدى بالغازات السامة، مما ا

شخاص بحالت اختناق
أ
 . إلى إصابة عدة ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  بلدة كـفر عوبد في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  19/4/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 . سامة، مما ا

صواربخ تحمل ذخائر عنقودبة، ب قربة جوزف في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص 1مما ا

أ
 . ا

ببراميل  قربة الحواش في سهل الغاب في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  19/4/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 .  متفجرة تحوي غازات سامة، مما ا

بغاز الكلور  قربة المنصورة في سهل الغاب في ربف حماةف قامت قوات النظام باستهدا 11/4/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .السام، الم ترد ا

ببراميل  قربة كرسذة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف مناز  المدنيين في  11/4/1055افي 
ّدى إلى اختناق حوالي 

أ
طف 10متفجرة تحوي غازات سامة، مما ا

أ
غلبهم من ال

أ
، ا  .ا شخصا 
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ببرميلين متفجربن بحوبان  قربة كنصفرة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  11/4/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 . غازات سامة، مما ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  19/4/1055افي 
شخاص بحالت اختناقسامة، 

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 . مما ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  قربة بسامس في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  40/4/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 . سامة، الم ترد ا

جرة تحوي ببراميل متف منطقة سهل الغاب في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  40/4/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 . غازات سامة، الم ترد ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  بلدة النيرب في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى لمقتل رضيع، اإصابة عدد من ال

أ
 . سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  ن في ربف إدل مدبنة سرميقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
 .سامة
ببرميل متفجر  بلدة قسطون في سهل الغاب في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 

ّدى إلى إصابة شخص ااحد بحالة اختناق
أ
 . بحوي غازات سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  إدل مدبنة سراق  في ربف قام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
شخصا  بحالت اختناق، مذظمها حالت خفيفة، من بينهم عنصر من الدفاع  50سامة، مما ا

هم جرائم استخدام الغازات السامة في عام . المدني
أ
 . 1055اقد كان هيا الستهداف من ا

، مما مدبنة حربتان في ربف حل  الشماليانفجرت قنبلة عنقودبة من مخلفات القصف على  1/5/1055افي 
خربن

 
ّدى إلى مقتل طفلين، اإصابة ثالثة ا

أ
 .ا

ّدى إلى مقتل  حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف  4/5/1055افي 
أ
بغازات سامة، مما ا

خربن 4اثنين من عناصر المذارضة المسلحة اإصابة 
 
 . ا

ببرميل متفجرة بحوي غازات  قربة إبلين في ربف إدل هداف قام الطيران المراحي باست 4/5/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 .سامة، مما ا

ببرميل متفجرة بحوي غازات  قربة جوزف في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  4/5/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 .سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة كنصفرة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  4/5/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ال

أ
 .سامة، مما ا

، بانفجار قنبلة عنقودبة من مخلفات الطيران مدبنة حربتان في ربف حل ُقتل شخص في  4/5/1055افي 
 . الحربي
 قرى الجانوبة االبشيربة في جسر الشغور في ربف إدل ،الطيران المراحي باستهداف  قام 1/5/1055افي 

شخاص بحالت اختناق
أ
دى إلى إصابة عدد من ال

أ
 .مما ا
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ببرميل متفجر بحوي  قربة الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي برميل باستهداف  1/5/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 .غازات سامة، الم ترد ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة كنصفرة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
ّدى إلصابة 

أ
شخاص بحالت اختناق 5سامة، مما ا

أ
 .ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة كـفر بطيخ في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
طف
أ
ّدى إلصابة عدد من ال

أ
 . ا  بحالت اختناقسامة، مما ا

لقاها في  4ُقتل  1/5/1055افي 
أ
خران بانفجار قنابل عنقودبة كان الطيران الحربي قد ا

 
صي  ا

أ
شخاص اا

أ
ا

 .بلدة حربتان في ربف حل اقت سابق على الحارة الشرقية في 
ببرميل متفجر بحوى غازات  بلدة النيرب في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل شخص ااحد
أ
 .سامة، مما ا

ببراميل  قربة البشيربة في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  50/5/1055افي 
 .متفجرة تحوي غازات سامة

بقيائـف فوسفوربة، مما  ربف حمص الغربيةقامت قوات النظام باستهداف حقو  القمح في  50/5/1055افي 
ّدى إلى اندلع 

أ
 .حرائق، اإصابة شخص بحالة تسمم ااختناقا

بقيائـف  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف السوق الشذبي في  55/5/1055افي 
بنية سكنية امقتل 

أ
ّدى إلى احتراق عدة ا

أ
شخاص 4تحمل مادة الفسفور الحارقة، مما ا

أ
 .ا

ببراميل متفجرة تحوي غازات  يربات في ربف حماةبلدة الذققام الطيران المراحي باستهداف  54/5/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 .سامة، الم ترد ا

ببراميل  قربة مشمشان في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  55/5/1055افي 
طفا 

أ
شخاص بحالت اختناق، مذظمهم من ال

أ
ّدى إلصابة عدد من ال

أ
 .متفجرة تحوي غازات سامة، مما ا

ببراميل  منطقة السخنة في ربف تدمر في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  59/5/1055 افي
ّدى إلى إصابة 

أ
شخاص بحالت اختناق 4متفجرة تحوي غازات سامة، مما ا

أ
 .ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  بلدة سرمين في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  59/5/1055افي 
ّدى إ

أ
شخاص بحالت اختناقسامة، مما ا

أ
 .لى إصابة عدد من ال

ببرميل  قربة مشمشان في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  51/5/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
 .شخصا  بحالت اختناق 40متفجر بحوي غازات سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  دل قربة مرعيان في ربف إقام الطيران المراحي باستهداف  51/5/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .سامة، الم ترد ا

ببرميل متفجر  قربة الشغور في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  59/5/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 .بحوي غازات سامة، مما ا
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ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة مشمشان في ربف إدل هداف قام الطيران المراحي باست 59/5/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران المراحي باستهداف  11/5/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
 .بين المدنيين بحالت اختناق 1سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة جوزف في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  19/5/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .سامة، الم ترد ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة مغر المير في ربف دمشققام الطيران المراحي باستهداف  4/9/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .سامة، الم ترد ا

ّدى إلى  بلدة المسيفرة في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  4/9/1055افي 
أ
بالقنابل الذنقودبة، مما ا

شخاص بجراح
أ
 . إصابة عّدة ا

 
سلحة عنقودبة تم إلقاؤها على مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل  

أ
 54/51/1055بقابا ا

ببرميل متفجر  ر في ربف إدل قربة الكستن في جسر الشغو قام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 
ّدى إلى اختناق 

أ
شخاص 9بحوي غازات سامة، مما ا

أ
 . ا

ببرميل متفجر  قربة بسامس في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .بحوي غازات سامة، الم ترد ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  بنة سراق  في ربف إدل مدقام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 
ّدى إلى إصابة شخصين اثنين بحالت اختناق

أ
 . سامة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  مدبنة كنصفرة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
شخاص بحالت اختناق 4سامة، مما ا

أ
 .ا
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ببرميل متفجر بحوي غازات  قربة البشيربة في ربف إدل لطيران المراحي باستهداف قام ا 9/9/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 .سامة، مما ا

ببرميل متفجر قربة سفوهن في جبل الزاابة في ربف إدل  قام الطيران المراحي باستهداف  9/9/1055افي 
ّدى إلى إصابة عدة ،بحوي غازات سامة

أ
شخاص بحالت اختناق مما ا

أ
 .ا

ّدى  بلدة المليحة الشرقية في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  50/9/1055افي 
أ
بغازات سامة، مما ا

شخاص بحالت اختناق
أ
 .إلى إصابة عدة ا

ّدى  قربة السطحيات في ربف حماةقام الطيران الحربي باستهداف  55/9/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص بجراحإلى إصابة ع
أ
 . دة ا

ّدى إلى إصابة  حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف  54/9/1055افي 
أ
بغازات سامة، مما ا

شخاص بحالت اختناق
أ
 . عدة ا
ّدى  بلدة المزبرب  في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  54/9/1055افي 

أ
بالقنابل الذنقودبة، مما ا

خرب
 
 . نإلى مقتل شخص اإصابة ا

بقنبلة  منطقة الجدبرة شرق بلدة الحارة في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  55/9/1055افي 
شخاص بجراح

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . عنقودبة، مما ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  ناحية التمانذة في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  51/9/1055افي 
بة إصاب

أ
 .اتسامة، الم تسجل ا

ببرميل متفجر بحوي غازات  بلدة المزبرب  في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  15/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل شخص ااحد

أ
 .سامة، مما ا

ّدى إلى  بلدة النذيمة في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  5/1/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص بجراح
أ
 . إصابة عّدة ا

بقيائـف عنقودبة في قصف  بلدة اليادادة في ربف درعاقامت قوات النظام الثقيلة باستهداف  1/1/1055افي 
بة إصابات

أ
 .  مدفذي، الم ُتسّجل ا

ّدى  جبهة البحوث الذلمية في مدبنة حل قامت قوات النظام باستهداف  1/1/1055افي 
أ
بغازات سامة، مما ا

شخاص بحالت اختناق
أ
 . إلى إصابة عّدة ا

بصاراخ بحمل غازات سامة،  حي الحوبقة في مدبنة دبر الزارقامت قوات النظام باستهداف  1/1/1055افي 
شخاص بحالت اختناق

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 .مما ا
بة  بلدة صيدا في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  1/1/1055افي 

أ
بقيائـف عنقودبة، الم ُتسجل ا

 . إصابات
ببرميل متفجر بحمل غازات  بلدة النذيمة في ربف درعالمراحي باستهداف قام الطيران ا 55/1/1055افي 

شخاص بحالت اختناق
أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . سامة، مما ا
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بقنابل  قربة المشيرفه في جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  51/1/1055افي 
شخاص بجراح

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . عنقودبة، مما ا

بقيائـف عنقودبة، الم ُتسّجل  حي طربق السد في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  55/1/1055افي 
بة إصابات

أ
 . ا

بة  مدبنة الحارة في ربف درعاقامت قوات النظام باستهداف  59/1/1055افي 
أ
بقيائـف عنقودبة، الم ُتسّجل ا

 . إصابات
ّدى إلى  ا في ربف دمشقمدبنة حرستقامت قوات النظام باستهداف  15/1/1055افي 

أ
بغازات سامة، مما ا

 .بحالت اختناق 11مقتل شخصين، اإصابة 
بقنابل عنقودبة، مما  مدبنة النذيمة في ربف درعاقامت مدفذية قوات النظام باستهداف  14/1/1055افي 

شخاص
أ
ّدى إلى إصابة عّدة ا

أ
 . ا

ّدى إلى  مشقحي جوبر في مدبنة دقامت قوات النظام باستهداف  11/1/1055افي 
أ
بالغازات السامة، مما ا

 . إصابة عّدة مدنيين بحالت اختناق
ّدى إلى  بلدة عين ترما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  11/1/1055افي 

أ
بالغازات السامة، مما ا

 .إصابة عّدة مدنيين بحالت اختناق
بصاراخ بحمل قيائـف عنقودبة،  حماة بلدة كـفرعوبد في ربفقامت قوات النظام باستهداف  40/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل شخص
أ
 . مما ا
بالغازات  منطقة عارفة في حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف  40/1/1055افي 

خربن بحالت اختناق
 
ّدى إلى مقتل شخص، اإصابة ا

أ
 .السامة، مما ا

بصواربخ تحمل قنابل  ي ربف دمشقمدبنة كـفربطنا فقامت قوات النظام باستهداف  1/1/1055افي 
 . عنقودبة، اانتشرت رائحة كربهة في مكان القصف

ّدى  مدبنة داربا في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  55/1/1055افي 
أ
بقنابل النابالم الحارقة، مما ا

 .إلى اندلع حرائق هائلة في المكان
طراف  55/1/1055افي 

أ
ّدى  نة عربين في ربف دمشقمدبقامت قوات النظام باستهداف ا

أ
بغازات سامة، مما ا

 . مدنيين بحالت اختناق 5إلى مقتل شخص من عناصر المذارضة المسلحة، اإصابة 
حياء السكنية في  54/1/1055افي 

أ
 11بـ  مدبنة داربا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف ال
ّدى

أ
شخاص  اسطوانة متفجرة تحوي مادة النابلم الحارقة، مما ا

أ
إلى اندلع حرائق متذددة، اإصابة عدد من ال

 . بحراق مختلفة
بقيائـف تحمل موادا  سامة لها رائحة  مدبنة مارع في ربف حل قام تنظيم داعش باستهداف  15/1/1055افي 

ّدى إلى إصابة عدد من 
أ
نها قد تكون غاز الخرد  السام، مما ا

أ
كربهة، اقالت مصادر طبية في المدبنة با

 . ين بسذا  حاد ااحمرار بالذينين احكة بالجلدالمدني
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ّدى  حي كرم الجبل في مدبنة حل قامت قوات النظام باستهداف  19/1/1055افي 
أ
بالغازات السامة، مما ا

 .شخصا   55إلى إصابة 
بلدة دلحة شما  بلدة صوران في قام تنظيم داعش باستهداف قوات المذارضة المسلحة في  11/1/1055افي 

ّدى إلى إصابة عدد من المقاتلين بحالت اختناق ربف بحل 
أ
 . بقيائـف هاان محملة بغازات سامة، مما ا

بصاراخ بحمل قنابل  قربة دبر الذصافير في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  11/1/1055افي 
شخاص

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 .  عنقودبة، مما ا

بالغازات  هة الشمالية من مدبنة الرستن في ربف حمصالجقامت قوات النظام باستهداف  19/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   15مقاتلين، اإصابة  5السامة، مما ا

بصواربخ تحمل قيائـف مدبنة داما في ربف دمشق قام الطيران الحربي باستهداف  40/1/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 . عنقودبة، الم ترد ا

بالغازات  الجهة الشمالية من مدبنة الرستن في ربف حمصباستهداف قامت قوات النظام  40/1/1055افي 
شخاص

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . السامة، مما ا

بقيائـف تحوي على مواد كيماابة،  مدبنة مارع في ربف حل قام تنظيم داعش باستهداف  5/9/1055افي 
ّدى إلى إصابة عدة مدنيين

أ
 . مما ا
بالغازات السامة،  جبهة حي جمذية الزهراء في مدبنة حل اف قامت قوات النظام باستهد 4/9/1055افي 

ّدى إلى إصابة عدة مقاتلين
أ
 .مما ا
ثرة باستنشاقها غازات  1/9/1055افي 

أ
، متا حمد لطوف، االبالغة من الذمر شهرا  ااحدا 

أ
توفيت الطفلة سيدرا ا

 . 15/1/1055داعش في من قبل تنظيم  مدبنة مارع في ربف حل سامة خال  القصف بمواد كيميائية على 
بقيائـف تحوي غازات  في مدبنة حل  حي جمذية الزهراءقامت قوات النظام باستهداف  50/9/1055افي 

ّدى إلى إصابة عدد من المقاتلين
أ
 . سامة، مما ا

بتسذة براميل محملة بمادة  مدبنة داربا في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  59/9/1055افي 
شخاص بحراقالنابالم الحارق

أ
ّدى إلى إصابة عّدة ا

أ
، مما ا  . ة المحرمة داليا 

ببرميل متفجر لم بنفجر، اقد  حي قاضي عسكر في مدبنة حل قام الطيران المراحي  59/9/1055افي 
نها ناتجة عن غازات سامة

أ
 . انبذثت منه رائحة كربهة بذتقد با

ببراميل متفجرة تحوي مادة  بف دمشقمدبنة داربا في رقامت قوات النظام باستهداف  10/9/1055افي 
بنية السكنية

أ
ّدى إلى اندلع عدة حرائق في ال

أ
 .النابالم الحارقة، مما ا

بقنابل عنقودبة، مما  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  1/50/1055افي 
طفا 

أ
شخاص، بينهم ا

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . ا

بقنابل  قربتي البارة اإحسم في ربف إدل ران الراسي باستهداف منطقة بين قام الطي 1/50/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .عنقودبة، الم ترد ا
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 مخيمات النازحين في ربف إدل  الجنوبيقامت راجمات الصواربخ الراسية باستهداف  9/50/1055افي 
ّدى إلى إصابة عدد كبير من ال

أ
 .نازحين بجراحبصواربخ محملة برؤاس عنقودبة، مما ا

بقنابل عنقودبة لم  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  9/50/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .تنفجر، الم ترد ا

بقنابل عنقودبة، الم ترد  مدبنة كـفرنبوذة في ربف حماةقام الطيران الراسي باستهداف  9/50/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 . ا

بقنابل عنقودبة، الم ترد  مدبنة كـفرنبودة في ربف حماةقام الطيران الحربي باستهداف  51/50/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .ا

ّدى  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  55/50/1055افي 
أ
بالقنابل الذنقودبة، مما ا

شخاص 9إلى مقتل 
أ
 . ا

بالغازات السامة مما  جمذية الزهراء في مدبنة حل  حيالحربي باستهداف قام الطيران  55/50/1055افي 
ّدى إلى إصابة عّدة مقاتلين من المذارضة المسلحة بحالت اختناق

أ
 . ا

ّدى إلى  مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  10/50/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص بجراح
أ
 . إصابة عدة ا

بغازات سامة،  جبهة كراش في حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف  19/50/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
 . من مقاتلي المذارضة المسلحة 9مما ا
بقنابل عنقودبة، الم  قربة بانص في ربف حل  الجنوبيقام الطيران الراسي باستهداف  11/50/1055افي 

بة إصابات
أ
نباء عن ا

أ
 .ترد ا
ّدى إلى  حي الميسر في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  11/50/1055افي 

أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص
أ
 . إصابة عدة ا

نباء  قربة كنصفرة في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  11/50/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، الم ترد ا

بة إصابات
أ
 .عن ا
بقنابل عنقودبة، الم  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل هداف قام الطيران الراسي باست 19/50/1055افي 

بة إصابات
أ
نباء عن ا

أ
 . ترد ا
بالمواد  الجبهة الجنوبية من مدبنة تلبيسة في ربف حمصقامت قوات النظام باستهداف  45/50/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص، اإصابة  4السامة، مما ا

أ
 .شخصا  بحالت اختناق 40ا

بصاراخ بحمل غازات سامة، الم  مدبنة خان شيخون في ربف إدل م النظام باستهداف قا 4/55/1055افي 
بة إصابات

أ
نباء عن ا

أ
 .ترد ا
بصواربخ تحمل قنابل  مدبنة خان شيخون في ربف إدل قامت قوات النظام باستهداف  4/55/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 1عنقودبة، مما ا

أ
 . ا
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بصواربخ تحمل  قربة خان طومان في ربف حل  الجنوبيباستهداف قام الطيران الراسي  4/55/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 .مادة الفسفور، الم ترد ا

على الحداد التركية بقنابل  مخيم للنازحين في ربف الالذقيةقام الطيران الحربي باستهداف  9/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
شخاص، اعدد من الجرحى 9عنقودبة، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى  بلدة بينين في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  51/55/1055افي 
أ
بالقنابل الفسفوربة، مما ا

شخاص بجراح 4مقتل 
أ
شخاص، اإصابة عدد من ال

أ
 . ا

ّدى إلى مقتل  مدبنة الرقةقام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 
أ
 55بقنابل فسفوربة، مما ا

 . شخصا  
بقنابل عنقودبة، الم ترد  في ربف حماة مدبنة اللطامنةان الراسي باستهداف قام الطير  11/55/1055افي 

نباء عن إصابات
أ
 . ا

بصواربخ حاملة للقنابل  قربة ترمال في ربف إدل قامت قوات النظام باستهداف  19/55/1055افي 
 .الذنقودبة، الم تنفجر

ّدى إلى مقتل بصواربخ تحوي قناب مدبنة داما في ربف دمشققامت  54/51/1055افي 
أ
 1ل عنقودبة، مما ا

شخاص
أ
 . ا

دى إلى  حي المرجة في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
بقنابل عنقودبة، مما ا

شخاص 50مقتل 
أ
 . ا

بقنابل عنقودبة، مما  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
دى إلى مقتل 

أ
شخاص 5ا

أ
 . ا

بصواربخ تحمل قنابل  مدبنة داما في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  54/51/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 .عنقودبة، الم ترد ا

بصاراخ بحمل قنابل  مدبنة تل رفذت في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
نباء عن إصابات

أ
 . عنقودبة، الم ترد ا

بصاراخ بحمل قنابل عنقودبة،  مدبنة مارع في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
شخاص

أ
ّدى إلى إصابة عدة ا

أ
 . مما ا
بصاراخ بحمل قنابل  مدبنة تل رفذت في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف  59/51/1055افي 

دى إلى مقتل شخص ااحد
أ
 . عنقودبة، مما ا

ببراميل متفجرة  مدبنة مذضمية الشام في ربف دمشقالطيران المراحي باستهداف  قام 11/51/1055افي 
دى إلى مقتل 

أ
شخاص 5تحوي غازات سامة، مما ا

أ
 . ا

بالغازات  حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف إحدى جبهات  11/51/1055افي 
دى إلى إصابة 

أ
شخاص بحالت اختناق 5السامة، مما ا

أ
 .ا
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 سياسة ممنهجة على مدى عقود: ل والتعذيباالعتقا

ربذة عقود، 
أ
كـثر من ا

أ
من اقوات جيش النظام سياسة العتقا  التذسفي التي تنتهجها مني ا

أ
جهزة ال

أ
ااصلت ا

 . احتى اليوم 1055ااتخيت نهجا  مفرطا  في القسوة مني انطالق الحتجاجات الشذبية في عام 
 
أ
خرى تقدبم ا

أ
ي جهة ا

أ
ا ل

أ
ا في ال بمكن للجنة ا

أ
عداد اليبن تم اعتقالهم في هيا الذام ا

أ
ا تقرببية ل

أ
رقام دقيقة ا

ن سياسة العتقا  التذسفي تتم بشكل بومي امستمر، امن خال  كل الحواجز 
أ
عوام السابقة، نظرا  ل

أ
ال

خرى، بما في ذلك تن
أ
ا بين المناطق التي ُبسيطر عليها النظام االجهات ال

أ
منية االمذابر الحدادبة في ا

أ
ظيم ال

جنبية المساندة للنظام، اكـتائ  المذارضة 
أ
داعش اجبهة النصرة االميليشيات الكردبة االميليشيات ال

ماكن السكن االذمل االدراسة
أ
طراف ل

أ
 . المسلحة، باإلضافة إلى عمليات الدهم التي تتم من خال  هيه ال

حيان، اقد تستمر لذدة
أ
سنوات، ابالتالي بصذ  على  اتستمر عمليات الختطاف لمدة ساعات في بذض ال

الئك اليبن تم اإلفراج عنهم
أ
شخاص اليبن ما زالوا رهن الختطاف من ا

أ
ي جهة حقوقية مذرفة ال

أ
 . ا

ا توثيقها 
أ
ي مستندات قانونية، ابالتالي ل بمكن تتبع عمليات الختطاف ا

أ
ن هيه الذمليات ل تتم افقا  ل

أ
كما ا

اليي تم  إل في حالة اجود شهود بذرفون اسم الشخص
اختطافه، ابرغبون في الوقت نفسه بإبصا  هيه المذلومات 

 . إلى الجهات الحقوقية
من  1055اعلى مدار عام 

أ
من، اخاصة ال

أ
جهزة ال

أ
ااصلت ا

الذسكري، حمالت العتقا  بحّق الشباب في كافة المناطق 
جل استدعائهم للخدمة 

أ
التي ُبسيطر عليها النظام السوري، من ا

تقوم الحواجز الثابتة االطيارة بتدقيق هوبات  حيث. اإللزامية
اليكور، امقارنتها بقوائم المطلوبين للخدمة، كما تقوم المخابرات الجوبة االشرطة الذسكربة بحمالت دهم 

 .لمناز  المطلوبين، باإلضافة إلى حمالت اعتقالت في الجامذات
لشباب بملكون إعفاء من الخدمة الذسكربة، الم ااّثقت اللجنة السوربة عددا  من حالت العتقا  التي تّمت 

بكن بوحزتهم ساعة إلقاء القبض عليهم، حيث قامت الحواجز باعتقالهم، اُبطل  من ذابهم لحقا  إحضار 
هالي بتقدبم مبالغ من 

أ
ن بقوم ال

أ
الوثائق التي ُتثبت اإلعفاء، اتتم المماطلة في قبو  هيه الوثائق إلى ا

ن 
أ
 .بتم اإلفراج عن المذتقلينالرشااي للضباط قبل ا

 
بنائهم 

أ
هالي اليبن بتمّكنون من اإلفراج عن ا

أ
ابحس  شهادات توّصلت إليها اللجنة، فإّن الذدبد من ال

خرى، بما في ذلك الذائالت 
أ
بقومون بتسفيرهم إلى خارج سوربة، كي ل بتم إعادة إلقاء القبض عليهم مرة ا

 .الموالية للنظام

خرى 
أ
ي جهة ا

أ
ا ل

أ
ل بمكن للجنة ا
سباب عدبدة 

أ
ا ال

أ
رقام دقيقة ا

أ
تقدبم ا

عداد اليبن تم اعتقالهم في 
أ
تقرببية ل

عوام الساب
أ
ا في ال

أ
 قةهيا الذام ا
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ظهرت الشهادات التي ح
أ
ا اا

أ
هالي مذتقلين حاليين ا

أ
ّصلت عليها اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان من عدد من ا

ن النظام السوري بنتهج سياسة العتقا  التذسفي 
أ
سابقين، اكيلك تقاربر لمنظمات حقوقية محلية ادالية، ا

هاليكجزء من 
أ
منيةسياسة ممنهجة لبتزاز ال

أ
جهزته ال

أ
 . ، اتموبل ا

عمالها بذتبرها النظام مذادبة اجرمية، مثل تنظيم ابحس  هيه الشهادات فإّن 
أ
الئك اليبن ارتكبوا ا

أ
ا

منية 
أ
، ابتم تصفيتهم بالتذيب  في الفراع ال صال 

أ
ا الشتراك فيها، ل بتم نقلهم إلى السجون ا

أ
مظاهرات ا

ما المذتقلون المصّنفون كمذتقلين سياسيين في السجون، فإّنهم في الغال  ممن لم تثبت علي
أ
هم نفسها، ا

هالي هيه المناطق 
أ
نهم اعتقلوا من منطقة ُتصّنف منطقة  مذادبة، حيث بتم استخدامهم لبتزاز ا

أ
ا ا
أ
ي تهمة، ا

أ
ا

، كما بتم تحسين مذاملتهم في حالة دخو  المنطقة في هدنة مع النظام، ابصار إلى إعادتها إلى  ماليا  انفسيا 
 !. اضذها الطبيذي في حالة خرق الهدنة

لية لتغيبة شبكة ااسذة من الوسطاء التابذين للنظام، حيث تقوم هيه اُبستخدم العتقا
 
  التذسفي كا

بنائهم، ثم تقوم بابتزازهم من 
أ
جل الوصو  إلى مذلومة متذلقة بمكان اجود ا

أ
ال  من ا

أ
هالي ا

أ
الشبكة بابتزاز ال

 عمليات البتزاز ال
أ
مين زبارتهم، ثم إبصا  الطذام االشراب لهم، الحقا  تبدا

أ
جل تا

أ
فذلية في محاالة اإلفراج ا

 . عنهم

 
لف من المختفين قسربا  في سجون النظام، 

 
ساعدت الصور المسّربة لضحابا التذيب  في الكشف عن مصير ا

 افي تسليط الضوء على الممارسات الالإنسانية التي تجري في هيه السجون
عّدته اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان في عام 

أ
اضاع في سجون حماة المركزي ، اتناا1055افي تقربر ا

أ
  ال

ن السجناء المصّنفين باعتبارهم سياسيين بخضذون لمذاملة 
أ
احمص المركزي اسجن صيدنابا، تبّين ا

لإنسانية احاّطة بالكرامة، اُبذانون من سوء الطذام المقّدم لهم اقّلة كمياته، كما ُبذانون من غياب الرعابة 
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ا الصحية، امن منذهم من ممارسة الشذائ
أ
هالي، ا

أ
ر الدبنية داخل السجون، امن الحصو  على زبارات ال

 . توكيل محام بطبيذة الحا 
من التابذة للنظام السوري في انتهاج 

أ
جهزة ال

أ
في كل  سياسة التذيب  المفضية للموتااستمّرت ا

 شخصا  تحت التذيب  خال  عام 5514مقتل المذتقالت، حيث اّثقت اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان 
اصلها الذميل اليي . 1055

أ
تم توثيق مذظمهم من خال  التذّرف على صورهم من خال  الصور المسّربة التي ا

ذار
 
 . 1055مارس /ُعرف لحقا  بالقيصر، االتي ُنشرت على شكل صور شخصية في بدابة ا

ااخر عام 
أ
خر 1054اكان القيصر قد انشق عن النظام في ا

أ
ا  الصور المسّربة التي ا

أ
جها مذه في ، اُنشرت ا

ّن 
أ
نياك با

 
لف من صوره، اقا  التقربر ا

 
تقربر قامت بإنجازه مجموعة من المحققين الداليين بذد دراسة ا

ابحس  التقربر فإّن هؤلء المذتقلين . الصور تكـفي إلثبات ارتكاب النظام لجرائم حرب اجرائم ضد اإلنسانية
ذ/كانوا في المذتقالت السوربة في الفترة ما بين مارس
 
غسطس 1055ار ا

أ
ب /اا

 
، حيث كان بتم نقل 1054ا

ن بتم دفنهم في المناطق الربفية
أ
 .  المقتولين منهم إلى المستشفى الذسكري، ليجري تصوبرهم هناك قبل ا

من الضحابا  44نشرت منظمة هيومن رابتس ااتش تقربرا  اضذت فيه القصص اإلنسانية لـ  51/51/1055افي 
صدقائهم، اعرضت لمذاناة ذابهم مني اليبن تم التذّرف على صورهم، 

أ
ا ا

أ
حيث قامت بمقابلة ذابهم ا

 . اعتقالهم احتى مذرفة صورهم
عما  الخطف االعتقا  القسري، اممارسة التذيب   تنظيم داعشاإلى جان  النظام، استمّر 

أ
في ممارسة ا

 .  بحق المختطفين
شخاص في المناطق التي ُتظه 1055احصلت اللجنة السوربة على عدد من الشهادات خال  عام 

أ
ر تذّرض ا

ا من خال  عمليات الدهم
أ
. ُبسيطر عليها التنظيم لالعتقا  التذسفي على الحواجز التي بنشرها التنظيم، ا

ا بتم 
أ
حيان، ا

أ
شخاص خال  فترة اعتقالهم للتذيب  القاسي، االمفضي للموت في بذض ال

أ
اتذّرض هؤلء ال

 . الحكم عليهم باإلعدام
شما  -  في مراكز الحتجاز التابذة لتنظيم داعش على بد محققين من جنسيات عربيةاُبمارس التذيب

فربقية في الغال ، ابقوم هؤلء المحققون بممارسة التذيب  بوحشية مماثلة لتلك التي تجري في سجون 
أ
ا

 . النظام السوري 
عما  إعدام المذتقلين ل

أ
خرى، بقوم تنظيم داعش بتصوبر ا

أ
طراف ال

أ
دبه، انشرها بشكل فني، اعلى خالف ال

ي جهة ُتمارس التذيب  في الذصر الحدبث
أ
سالي  مبتكرة، لم بوّثق استخدامها لدى ا

أ
 .  كما بقوم باستخدام ا

، بذد سك  البنزبن عليه اهو  4/1/1055ففي  ردني مذاذ الكساسبة حرقا 
أ
قام تنظيم داعش بإعدام الطيار ال

نه قام طفل من ال 50/4/1055محبوس في قفص، افي 
أ
تنظيم بإطالق النار على شخص فلسطيني قيل با

نه  14/1/1055جاسوس إسرائيلي، افي 
أ
إقامة الحد الشرعي على اثنين من فاعَلي )نّفي تنظيم داعش ما قا  با

عين من مبنى مرتفع في المدبنة( فذلة قوم لوط
أ
نشر  11/9/1055افي . برميهما اهما مقيدبن امذصوبي ال

نهم التنظيم تسجيال  بظهر ق
أ
شخاص قا  با

أ
ربذة ا

أ
الى ا

أ
يامه بثالث عمليات إعدام لمذتقلين لدبه، اضع في ال

ر
 
حد عناصر التنظيم بإطالق قيبفة ا

أ
. جي. بي. عمالء للحكومة الذراقية في سيارة اهم مقيدان، اقام ا
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شخاص في قفص حملته راف
أ
ربذة ا

أ
ّدى لحتراق السيارة بمن فيها، االثانية تم اضع ا

أ
ذة باتجاههم، مما ا

ربذة
أ
شخاص ال

أ
ن غرق ال

أ
نها في قصر، إلى ا

أ
اتم تزابد القفص . ضخمة، اتم إنزا  القفص في بركة تبدا ا

جل تصوبر لحظات موت الموجودبن داخل القفص، افي الثالثة تم 
أ
بكاميرات للتصوبر تحت الماء، من ا

ن بقوم عناصر التنظيم بتفج
أ
عناقهم بشربط متفّجر، قبل ا

أ
شخاص بلف ا

أ
يرهم عن بذد، إلى غير إعدام سبذة ا

حصت اللجنة منها 
أ
سلوبا  لإلعدام خال  عامي  14ذلك من الوسائل المبتكرة، االتي ا

أ
 . 1055ا 1054ا
* * * 

ا  صور  15/5/1055سيطر تنظيم داعش على مدبنة تدمر في ربف حمص، افي  10/5/1055افي 
أ
قام بنشر ا

لسبذينيات احتى بدابة التسذينيات ااحدة من ، االيي شهد مني نهابة السجن تدمر الشهيرعلى اإلطالق 
عما  اإلعدام الميداني االتذيب  الوحشي غير المسبوق

أ
 ا
أ
سوا

أ
 . ا

ن ُبفسر التنظيم سب  تدمير  40/5/1055افي 
أ
نشر التنظيم صورا  ُتظهر قيامه بتفجير السجن، دان ا

 . السجن، االيي كان فارغا  اقت سيطرة التنظيم عليه
اعتداء على ذاكرة السوربين لالنتهاكات اشّكل تدمير السجن 

التي جرت في حقبتي الثمانينيات االتسذينيات على اجه 
جيا  القادمة في مذرفة الحقيقة، افي حق 

أ
الخصوص، احق ال

نفسهم بالعتراف المذنوي بتضحياتهم، اطمسا  
أ
الضحابا ا

دلة المادبة المتذلقة بهيه النتهاكات
أ
 .لال

تسجيال  مصورا  بظهر إعدام  نشر التنظيم 4/1/1055افي 
نهم من جيش النظام  15مجموعة من 

أ
شخصا  اصفوا با

السوري، حيث تّم تنفيي اإلعدام في المسرح الراماني في مدبنة 
طفال  ارتداا مالبس  15تدمر، اتم تنفيي اإلعدام من قبل 

ن بتم اضذهم اعرض التسجيل مشاهد ُتظهر إخراج من تّم إعدامهم من زنازبن سجن تدمر. التنظيم
أ
، قبل ا

افي نهابة التسجيل ُعرضت مشاهد جدبدة لسجن تدمر، ثّم . في سيارات نقل رباعية ابنقلوا إلى المدرج
 .عرضت عملية تفخيخ السجن اتفجيره، االتي كان التنظيم قد بّث صورها فقط من قبل

ائ  المذارضة افي حادثة غير مسبوقة في سوربة، نشرت الجبهة الشامية، اهي إحدى تجمذات كـت
، عرض مجموعة من المذتقلين من تنظيم داعش، اقام 1/51/1055المسلحة، تسجيال  مصورا  بتاربخ 

افي نهابة . بإلباسهم بالطربقة التي بتم فيها إلباس المذتقلين اليبن بتم إعدامهم في تسجيالت تنظيم داعش
 . التسجيل تم الذفو عن المذتقلين بد  إعدامهم

اُبمارس التذيب  في مراكز الحتجاز 
التابذة لتنظيم داعش على بد محققين 

فربقية في -من جنسيات عربية
أ
شما  ا

الغال ، ابقوم هؤلء المحققون 
بممارسة التذيب  بوحشية مماثلة لتلك 
 التي تجري في سجون النظام السوري 
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 ع الّصحي واإلغاثياستهداف القطا

هدافها لمؤسسات القطاع الصحي اطواقمها امذداتها من است 1055صذدت قوات النظام السوري في عام 
ساسيا  لها في تصاعد ملحوظ لسياستها المتبذة مني عام 

أ
 . 1055اغدت هدفا  ا

، كما اّثقت 1055خال  عام  استهدافا  لمشافي امراكز طبية 591ما مجموعه  1055ااّثقت اللجنة خال  عام 
حمر 44، امقتل الطواقم الطبيةمن  91مقتل 

أ
 . عامال  امتطوعا  في الدفاع المدني امنظمة الهال  ال

ظهر توثيق اللجنة استهدافا  ممنهجا  
أ
 44، حيث اّثقت اللجنة استهداف لسيارات اإلسذاف اسيارات اإلطفاءاا

لية تابذة للدفاع المدني سيارة إطفاء 41، ااستهداف 1055سيارة إسذاف خال  عام 
 
 . اا

ساسي في مذظم النتهاكات 
أ
جنبية المتحالفة مذها، المرتِك  ال

أ
امّثلت قوات النظام السوري، االقوات ال

من النتهاكات التي اّثقتها اللجنة في % 91عن ارتكاب التي استهدفت القطاع الصحي، حيث كانت مسؤالة 
 . هيا الفصل

 
يارات اإلسذاف هدفا  مستمرا  للغارات الجوبة التي بقوم بها الطيران السوري شّكلت الطواقم الطبية اس

 59/51/1055سيارة إسذاف استهدفها القصف في حي جوبر في دمشق : االراسي
عما  الستهداف المنّظم االممنهج للقطاع الصحي إلى استنزاف 

أ
ّدت ا

أ
طباء اممرضين  الطواقم الطبيةاا

أ
من ا

ظهرت إحص
أ
ن  1055ائية نشرها ائـتالف المنظمات الطبية االصحية في نهابة عام امسذفين، فقد ا

أ
 154إلى ا

قل ا
أ
فراد الطواقم الصحية في سوربة قد ُقتلوا مني عام  911طبيبا  على ال

أ
احتى تشربن  1055من ا
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ن 1055نوفمبر /الثاني
أ
شارت اإلحصائية إلى ا

أ
طباء فراا من سوربة، فيما اضطر الباقون % 90، كما ا

أ
من ال

ربع مراتإ
أ
ا ا
أ
 .لى النزاح ثالث ا

من ضحابا الطاقم الطبي قد قتلوا بسب  قصف الطيران اليي استهدف % 11ابحس  توثيق اللجنة، فإّن 
عمالهم الميدانية في عالج الجرحى

أ
ثناء قيامهم با

أ
ا استهدافهم ا

أ
. المشافي االمراكز الصحية التي بذملون بها، ا

 
أ
خران إما تحت التذيب  ا

 
ا قيائـف هاانبينما ُقتل ال

أ
ا برصاص قناص ا

أ
 . ثناء العتقا ، ا

ن 
أ
الم تتمكن اللجنة من إحصاء عدد الجرحى في صفوف الطواقم الطبية ااإلغاثية بشكل دقيق، نظرا  ل

عداد الجرحى من 
أ
ن  ا

أ
ا ل

أ
رقام الجرحى في صفوف طواقهما، ا

أ
المراكز الصحية المستهدفة ل تقوم دائما  بنشر ا

عداد الجرحى في الحادث الواحدالطواقم الطبية بتم إ
أ
 .  جمالها مع ا

كـثر 
أ
ن قوات النظام قامت باستهداف بذض المشافي ل

أ
اُبظهر توثيق النتهاكات التي استهدفت القطاع الطبي ا

اربنت في 
أ
من مرة في هيا الذام، اخاصة تلك الواقذة في ربف إدل ، فذلى سبيل المثا  تذّرض مشفى ا

 . إلى ست هجمات في هيا الذام احدهمدبنة كـفرنبل في ربف إدل  
تحّسنا  ملحوظا  في الحالة الصحية الذامة في سوربة، بما في ذلك المناطق الخارجة عن  1055اشهد عام 

مراض الساربة االمذدبة على 
أ
سيطرة النظام، حيث لم َتظهر ال

عوام الثالثة الماضية
أ
ما عدا بذض . نطاق ااسع، كما في ال

االمذراف محليا  باسم )هور مرض النكاف الحالت المحدادة لظ
بو كذ 

أ
في مخيمات الشما  السوري، امرض السحابا، ( ا

اهو ما سُيشار له في الفصل . اخاصة بين صفوف النازحين
 . الخاص بالنزاح االلجوء

مم المتحدة 
أ
كما تمّكنت المنظمات الدالية، اخاصة منظمة ال

طفا
أ
  في مذظم المناطق السوربة، الم بتم توثيق إشكالت تيكر في للطفولة، من تقدبم اللقاحات الالزمة لال
 . برامج التلقيح في كل المناطق السوربة

، اخاصة استهداف القطاع اإلغاثياإلى جان  استهداف القطاع الطبي، ااصلت قوات النظام السوري 
، 1055فمبر احتى نهابة عام نو/امني بدابة تشربن الثاني. باستهداف قوافل اإلغاثة امخازن المواد اإلنسانية

قام الطيران الراسي ابشكل ممنهج باستهداف شاحنات النقل التي تنقل المواد اإلغاثية من الحداد التركية 
 .إلى مدن الشما  السوري 

 
  

جنبية 
أ
كانت قوات النظام االقوات ال

من % 91عن  المتحالفة مذها مسؤالة
عما  استهداف القطاع الطبي 

أ
ا

 ااإلنساني التي تم توثيقها
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 كشف النتهاكات بحق القطاع الطبي ااإلغاثي

 بنابر/كانون الثاني

، مما بلدة جاسم في ربف درعافي  رضوان الميدانيمشفى القام الطيران الحربي باستهداف  4/5/1055في 
ضرار مادبة متوسطة بالمشفى

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مما بلدة دبر الذدس في ربف درعا فيالنقطة الطبية قام الطيران الحربي باستهداف محيط  9/5/1055افي 
ضرار مادبة بها

أ
ّدى إللحاق ا

أ
 . ا

دى تفجير سيارتين مفخختين في 50/5/1055افي 
أ
، بينهم  51إلى مقتل  قربة مسقان في ربف حل  ا شخصا 

ربذة من كوادر الدفاع المدني
أ
ي جهة مسؤالية التفجير. ا

أ
 . الم تتبّن ا

، مما المشفى الميداني في بلدة الخربطة في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف  50/5/1055افي 
ضرار مادبة بال

أ
ّدى إلصابة شخصين بجراح، اإلحاق ا

أ
 . مشفىا

ّدى بلدة كـفرتخاربم في ربف إدل في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  59/5/1055افي 
أ
، مما ا

 . لتدميرها بالكامل
حمر السوري قام تنظيم داعش بمداهمة  59/5/1055افي 

أ
، اقام بمصادرة محافظة الرقةفي  مقر الهال  ال

غَلَق 
أ
ليات االمذدات الطبية الموجودة فيه، اا

 
 . المقر ال

مدبنة الباب تابذتين لمنظومة اإلسذاف السربع في  سيارتينقام الطيران الحربي باستهداف  14/5/1055افي 
ربذة من الكادر الصحي اتدمير السيارتين بالكاملفي ربف حل 

أ
ّدى إلصابة ا

أ
 . ، مما ا

سيا للصناعات الداائيةقام الطيران المراحي باستهداف  14/5/1055افي 
 
بلدة كـفر حمرة في ربف  في مذمل ا

دابة المخّزنة فيه حل 
أ
ّدى لدمار كبير في المصنع، ااحتراق ال

أ
 .ببرميل متفجر، مما ا

رض 40/5/1055افي 
أ
رض على -قامت قوات النظام بإطالق صاراخ ا

أ
، حي جوبر في دمشق فيالنقطة الطبية ا

ّدى إلى إصابة سيارة إسذاف 
أ
ضرار مادبة فيها، كما ا

أ
ّدى إلحداث ا

أ
 . كانت في المكانمما ا
 فبرابر/شباط

ثناء قيام رجا   -، قام الطيران الحربي الغوطة الشرقية في ربف دمشقافي بوم داٍم شهدته  5/1/1055افي 
أ
اا

 سيارتي إسذافباستهداف  -مدبنة داما في ربف دمشقفي الغارة التي استهدفت  الدفاع المدني بإنقاذ الجرحى
ّدى 

أ
 .لتدميرهما، اإصابة الكادر فيهاتابذتين للدفاع المدني، مما ا

، قام الطيران الحربي مدبنة داما في ربف دمشقافي سلسلة الغارات التي استهدفت  5/1/1055افي 
ضرار مادبة بالمشفى المشفى الميدانيباستهداف 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .الوحيد في المدبنة، مما ا

ّدى إلى إصابة حي الهّلك في مدبنة حل لى قام الطيران المراحي بإلقاء برميل متفّجر ع 5/1/1055افي 
أ
، مما ا

كانت في المكان، حيث كان طاقمها ُبقّدم المساعدة لجرحى في غارتين حصلتا في المكان قبل  سيارة إسذاف
ّدت الغارة إلصابة سائق السيارة، اتدمير السيارة بشكل كامل. ذلك

أ
 . اا
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ار قام الطيران الحربي باستهداف  9/1/1055افي 
أ
ّدى إلى قربة القنية في ربف إدل في  بنتمشفى ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمشفى
أ
خربن، اإلحاق ا

 
حد الكوادر الطبية في المشفى، اإصابة اثنين ا

أ
ّدى القصف . مقتل ا

أ
كما ا

مام المشفى سيارة إسذافإلى تدمير 
أ
 . كانت ا

قوات النظام، مما  للقصف من قبل بلدة عين ترما في ربف دمشقفي  مشفى الفاتحتذّرض  1/1/1055افي 
ضرار مادبة بالمشفى

أ
حد الكوادر الطبية، اإحداث ا

أ
ّدى إلى إصابة ا

أ
 . ا

مدبنة داما في في  نقطة اإلسذاف المركزي ا نقطة الستشفاءقام الطيران الحربي باستهداف  9/1/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالنقطتينربف دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

، اقام مدبنة القوربة في ربف دبر الزارفي  مشفى القوربة الميدانيظيم داعش باقتحام قام تن 15/1/1055افي 
سماهم 

أ
، اُبقصد بهم لدى "الصحوات"بإغالقه امصادرة مذداته، بتهمة تذامل طاقم المستشفى مع من ا

 ". مذارضو النظام السوري "التنظيم 
، مما بلدة مرج السلطان في ربف دمشقفي  المجمع الطبيقام الطيران الحربي باستهداف  19/1/1055افي 

ضرار مادبة به، اتوقفه عن الذمل بشكل مؤقت
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

 حي القصاع في دمشقفي  قسم التوليد في المستشفى الفرنسيسقطت قيبفة هاان على  11/1/1055افي 
ضرار مادبة بالمشفى

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . الخاضع لسيطرة النظام، مما ا

ذار
 
 مارس/ا

بمن مهابنيُقتل  5/4/1055افي 
أ
امرافقهما الشخصي، حيث اجدت  الطبي  محمد مهابنياابنه  الدكـتور ا

، اهي مناطق تخضع بالكامل لسيطرة منطقة الثربا في مدبنة دمشقجثثهم في كورنيش الميدان بالقرب من 
بمن هو مالك مستشفى المهابني في دمشق، اُعرف ع. قوات النظام السوري 

أ
نه تقدبم خدمات طبية االدكـتور ا
 .مجانية في مشفاه للمحتاجين

ّدى مدبنة كـفرزبتا في ربف حماةفي  المشفى الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  5/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة به
أ
خرجته من الخدمةإلى إلحاق ا

أ
 . ، ا

ضرارا  قالت 9/4/1055افي 
أ
في " مستشفى عائشة"إنها لحقت بـ  نشرت صفحات موالية لداعش تسجيال  بظهر ا

خربن جراء قصف لقوات التحالف البوكما  في ربف دبر الزار مدبنة 
 
، إضافة لمقتل ثالثة رّضع، اإصابة ا

 .الدالي اليوم
كد ذاا  54/4/1055افي 

أ
بو راشدتا

أ
. فرع فلسطين في دمشقبمقتلها تحت التذيب  في  الممرضة إسالم عمار ا

بو راشد قد اعتُ 
أ
من في عام اكانت ا

أ
جهزة ال

أ
 .  1054قلت من قبل ا

، مما منطقة المرج في ربف دمشقفي  نقطة طبيةقامت مدفذية قوات النظام باستهداف  55/4/1055افي 
ضرار جزئية بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

ّدى إلى مدبنة حموربة في ربف دمشقفي  نقطة طبيةقام الطيران الحربي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة جزئية بالنقطةإصا
أ
عضاء الكادر الطبي، اإلحاق ا

أ
 . بة اثنين من ا
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ّدى مدبنة سراق  في ربف إدل في  مشفى اإلحسانقام الطيران الحربي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة جزئيه به
أ
 . إلى إلحاق ا

بالبراميل  دة مذربا في ربف درعابلفي  المشفى الميدانيقام الطيران المراحي باستهداف  14/4/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

، مما مدبنة الميادبن في ربف دبر الزار فيمشفى الميادبن قام الطيران الحربي باستهداف  15/4/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى مقتل شخصين، اإلحاق ا

أ
 .ا

حمرمشفى التذّرض  19/4/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل  مدبنة إدل في  هال  ال

أ
 55للقصف بصاراٍخ موّجه، مّما ا

خربن
 
 . شخصا  داخل المشفى، اإصابة عشرات ا

ضرار مدبنة إدل في  المشفى الوطنيقام الطيران الحربي باستهداف  40/4/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

عضاء الط
أ
 . اقم الطبي في المشفىمادبة في المشفى، اإصابة عدد من المراجذين اا

 
حمر في مدبنة إدل  19/4/1055في 

أ
 قامت قوات النظام السوري باستهداف مشفى الهال  ال

بربل/نيسان
أ
 ا

حمر الفلسطيني  مشفى فلسطينمدبر  الطبي  جما  حمادُخطف  5/4/1055افي 
أ
االمشرف على الهال  ال

الم ُتذرف الجهة التي . عدات في المخيم، قرب نقطة توزبع المسامخيم اليرموك في مدبنة دمشقداخل 
 . قامت باختطافه

صي   1/4/1055افي 
أ
حمر في  ثالثة عناصرا

أ
بقنبلة عنقودبة  مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل من الهال  ال

 . من مخلفات قصف الطيران الحربي على المدبنة في اقت سابق
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حمر السوري إن  4/4/1055افي 
أ
ثناء  ناثنيقالت منظمة الهال  ال

أ
دبة ااجبهما "من متطوعيها قتال ا

أ
تا

شارت إلى مقتلهما في "مدبنة إدل اإلنساني في 
أ
ن توّضح الكيفية التي قتال فيها، اإن كانت قد ا

أ
، دان ا

محمد من شذبة مدبنة إدل ، ا إبراهيم عيد: االمتطوعان هما. منطقتين مختلفتين، ابفارق عّدة ساعات
حمد قاموعة

أ
 .انمن شذبة مذرة النذم ا

ّدى  مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  4/4/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

ضرار مادبة 
أ
 .تابذة لفربق الخنساء الطبي في المدبنة بسيارة إسذافإلى إلحاق ا

 دمشقمخيم اليرموك في مدبنة في  مشفى فلسطينقام الطيران المراحي باستهداف محيط  1/4/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بقسم اإلسذاف

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

ّدى حي الحدبد في مدبنة حل في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  55/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة
أ
 . إلصابتها با

 مدبنة حل حت سيطرة النظام في الواقع ت حي الخالدبةفي  مستوصف الخالدبةتذّرض  55/4/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . لالستهداف بصاراخ، مما ا

طرش مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل ُقتل مدبر المشفى الميداني في  54/4/1055افي 
أ
، سمير شربف ال

صي  بها جراء استهداف الطيران الحربي للحي الجنوبي في ا
أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
 . لمدبنةمتا

حمرقام الطيران الحربي باستهداف  54/4/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل مدبنة إدل بوسط  مشفى الهال  ال

أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بالمشفى 55
أ
، اإلحاق ا  . شخصا 

، مما بلدة الشدادي في ربف الحسكةفي  مشفى الشداديقام الطيران الحربي باستهداف  55/4/1055افي 
ّدى إلى إلحاق 

أ
ضرار مادبة متوسطة بها

أ
 . ا

بالبراميل  حي بستان القصر في مدبنة حل في  المركز الطبيقام الطيران المراحي باستهداف  51/4/1055في 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .المتفجرة، مما ا

ّدى  مدبنة الباب في ربف حلفي  مبنى الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  51/4/1055افي 
أ
، مما ا

 . إلى إلحاق دمار كبير بالمبنى
ّدى مدبنة سراق  في ربف إدل في  مشفى اإلحسانقام الطيران الحربي باستهداف  51/4/1055افي 

أ
، مما ا

قل بجراح
أ
ضرار مادبة كبيرة به، اإصابة شخصين على ال

أ
قسام .  إلى إلحاق ا

أ
ّدى القصف إلى تدمير ا

أ
اقد ا

جهزة محطة التحلية، التابذة الذنابة المشددة االذصبية اغس
أ
يل الكلية بشكل كامل، إضافة لتذّطل ادمار ا

جهزة تنفس اصطناعي
أ
عصاب اهو الوحيد في المنطقة، اا

أ
مما جذل . لقسم غسيل الكلية، اجهاز تخطيط ال

 . المشفى خارج الخدمة
اربنتقام الطيران الحربي باستهداف  10/4/1055افي 

أ
ّدى إدل مدبنة كـفرنبل في ربف في  مشفى ا

أ
، مما ا

ضرار متوسطة بالمشفى
أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . إلى مقتل ثالثة ا

ّدى  مدبنة دبر حافر في ربف حل في  المشفى الوطنيقام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
مما ا

ضرار مادبة كبيرة بالمشفى 10إلى مقتل طبي ، اجرح 
أ
، اإلحاق ا  . مدنيا 
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اربنتمفخخة قرب تم تفجير سيارة  14/4/1055افي 
أ
، مما مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل في  مشفى ا

ضرار مادبة كبيرة بالمشفى تسببت في إخراجه من الخدمة مؤقتا  
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

حد عناصر الدفاع المدنيُقتل  19/4/1055افي 
أ
خران بجراح بذد قيام راغ  حمدان، اهو ا

 
صي  اثنان ا

أ
، اا

 .مذمل القرميد في ربف إدل قرب  ارة للدفاع المدنيسيالطيران الحربي باستهداف 
، مما مدبنة خان شيخون في ربف إدل في  سيارة إسذافقامت قوات النظام باستهداف  19/4/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ثناء توجهها إلطفاء سيارة للدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 
أ
مذمل حربق قرب  ا

خربن بجراح، اإلحاق القرميد في ربف إدل 
 
حد عناصر الدفاع المدني، اإصابة اثنين ا

أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالسيارة
أ
 .ا

طفا قام الطيران الحربي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
ّدى مدبنة دبر الزارفي  مشفى عائشة للولدة اال

أ
، مما ا

ضرار مادبة ب
أ
 .هإلى إلحاق ا

حمرقام الطيران الراحي باستهداف  11/4/1055افي 
أ
مدبنة حل  في  مشفى الصاخور امستوصف الهال  ال

ّدى إلى تدمير 
أ
اقفتهما عن الذمل، كما ا

أ
ضرار مادبة بهما، ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
ثالث بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .سيارات إسذاف
ثناء  مدبنة حرستا في ربف دمشقدفاع المدني في ي باستهداف فربق القام الطيران الحرب 19/4/1055افي 

أ
ا

ضرار 
أ
ّدى إلى إصابه عدد من كوادر الفربق، اإلحاق ا

أ
سذافقيامه بإسذاف الجرحى، مما ا

أ
التي كانوا  بسيارة ال

 .بستقلونها
بار
أ
 مابو/ا

اربنت الجراحيقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
أ
 مدبنة مذرة النذمان في ربففي  مشفى ا

ضرار مادبة كبيرة بمبنى المشفى امذداته، بما تسب  في إدل  
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

 .إخراجه من الخدمة مؤقتا  
مدبر صحة درعا التابذة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة لمحاالة  خالد الذميان. دتذرض  1/5/1055في 

 .ف درعاتل شهاب في رباغتيا  بالقرب من منزله في 
بلق الطاقم اإلسذافيقامت قوات النظام باستهداف  4/5/1055افي 

أ
سامة ا

أ
مدبنة جسر في  لمشفى الشهيد ا

فراد الطاقم الشغور في ربف إدل 
أ
ّدى إلصابة عدد من ا

أ
ثناء قيامهم بالذمل الميداني، مما ا

أ
 . ا

حي تل الزرازبر في مدبنة  في مقر الطبابة الشرعيةقام الطيران المراحي باستهداف محيط  4/5/1055افي 
ضراٍر مادبة طفيفة بالمقر، اتدمير  حل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . سيارة إسذافبالبراميل المتفجرة، مما ا

، مما حي السكري في مدبنة حل في  مقر الطبابة الشرعيةقام الطيران المراحي باستهداف  4/5/1055افي 
حد ال

أ
ضرار مادبة بالمقر، امقتل ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ذاملين فيها

ّدى إلى  في مدبنة حل  حي سيف الدالةقام الطيران المراحي  4/5/1055افي 
أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

حد عناصر الدفاع المدني ابدعى 
أ
 .محمد حمدامقتل ا



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

ّدى إلى مدبنة دركوش في ربف إدل في  مشفى الرحمةقام الطيران الحربي باستهداف  4/5/1054افي 
أ
، مما ا

ضرا
أ
 . ر مادبة بالمشفى امذداته، اتسب  في إخراجه من الخدمة مؤقتا  إلحاق ا
حمرقامت قوات النظام باستهداف  9/5/1055افي 

أ
 مدبنة داما في ربف دمشقفي  قافلة لمنظمة الهال  ال

عضاء فربق الهال  الحمر في شذبة داما، 
أ
حد ا

أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
ثناء إدخالها المساعدات الطبية للمدبنة، مما ا

أ
ا

خربناإص
 
عضاء ال

أ
 . ابة عدد من ال

ّدى مدبنة كـفرنبل في ربف إدل في  مشفى حزاربنقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بالمشفى
أ
 .إلى مقتل ممرضة، ااثنين من المرضى، اإلحاق ا

، بلدة البوليل في ربف دبر الزارفي  مستوصف البوليل المركزي قام الطيران الحربي باستهداف  1/5/1055في 
ّدى إلى مقتل 

أ
ضرار مادبة كبيرة  9مما ا

أ
شخاص، بينهم ممرض، اإصابة مدبر المستوصف، اإلحاق ا

أ
ا

 . بالمستوصف
قربة بداما في ربف في مركز بداما في  عناصر الدفاع المدنيقامت قوات النظام باستهداف  9/5/1055افي 
ّدى إدل 

أ
 . إلى إصابة عنصر من عناصر المركز، اإعطاب سيارة تابذة للمركز خال  قيامهم بذملهم، مما ا

حمر السوري قام الطيران المراحي باستهداف  9/5/1055افي 
أ
جسر في منطقة  مستودعات تابذة للهال  ال

ضرار مادبة كبيرة بالمستودعات، ااحتراق جزء كبير من المواد الحج في مدبنة حل 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . ة الموجودة فيهااإلنساني
، االتي مدبنة الباب في ربف حل في  مستشفى الفاراققام الطيران الحربي باستهداف  55/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
ضرار مادبة متوسطة بالمستشفى 9تخضع لسيطرة تنظيم داعش، مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 .ا

، مما إدى إلى ة عندان في ربف حل مدبنفي  مشفى عندانقام الطيران الحربي باستهداف  55/5/1055افي 
ضرار مادبة طفيفة بالمشفى

أ
 . إصابة عدد من المراجذين، اإلحاق ا

بالبراميل  مدبنة الباب في ربف حل في  مشفى الجبلقام الطيران المراحي باستهداف  55/5/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .المتفجرة، مما ا

حمدإسما الطبي ُقتل  51/5/1055افي 
أ
في المجزرة التي ارتكبها الطيران المراحي ( عاما   41) عيل حاج ا

حمد هو من بلدة تل حدبا في ربف حل  . داار جسر الحج في مدبنة حل بالبراميل المتفجرة في 
أ
احاج ا

خر طبي  متبٍق في مدبنة حل  بحمل تخصص 
 
الجنوبي، ابذمل طبيبا  في مشفى  القدس في حل ، اهو ا

 .الجهاز الهضمي
 حي ج  القبة في مدبنة حل في  منظومة اإلسذافقام الطيران المراحي باستهداف  51/5/1055افي 

ضرار كبيرة بمبنى المنظومة، 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .التابذة له ابسيارة اإلسذافبالبراميل المتفجرة، مما ا

ّدى بالبرامي حي المذادي في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف  54/5/1055افي 
أ
ل المتفجرة، مما ا

ضرار مادبة جزئية 
أ
 . في الحي بالمركز الصحيإلى إلحاق ا

ّدى  حي الصالحين في مدبنة حل ،في  النقطة الطبيةقامت قوات النظام باستهداف  54/5/1055افي 
أ
مما ا

ضرار مادبة في المبنى ابالمذدات الطبية فيه
أ
 .إلى إلحاق ا
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، مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارفي  مشفى الط  الحدبثهداف قام الطيران الحربي باست 54/5/1055افي 
ن المشفى كان قد تم إغالقة من قبل تنظيم داعش مني فترة

أ
 .علما  با
، مدبنة خان شيخون في ربف إدل في  مركز الدفاع المدنيقام الطيران المراحي باستهداف  54/5/1055افي 

ّدى الى إصابة 
أ
ضرار مادبة بالغة في المركز، افي من عناصر المركز، اإلح 5مما ا

أ
اسيارة  سيارات إسذاف 4اق ا
خرJCBاطفاء اسيارة شحن مجهزة بصهربج ماء اتركس 

 
صبح المركز خارج الخدمة حتى إشذار ا

أ
 .، اا

منطقة جسر الحج في مدبنة في  مستودعات الهال  الحمرقام الطيران المراحي باستهداف  51/5/1055افي 
ّدى إلى إلحل 

أ
ضرار مادبة كبيرة بالمستودعات االمواد اإلنسانية الموجودة فيها، مما ا

أ
 . حاق ا

بو جبارقامت قوات النظام باستهداف  11/5/1055افي 
أ
بالصواربخ  مدبنة الباب في ربف حل قرب  قربة ا

ّدى إلى 
أ
 .إصابة مسذٍف االرشاشات، مما ا

، مما حي السكري في مدبنة حل في  يةمقر الطبابة الشرعقام الطيران المراحي باستهداف  14/5/1055افي 
خرجته من الخدمة

أ
ضرار مادبة بالمقر، ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

، مدبنة كـفرزبتا في ربف حماةفي  مشفى كـفرزبتا التخصصيقام الطيران المراحي باستهداف  14/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل فني التخدبر عبد الرحمن النابف

أ
لنقطة الطبية الخامسة، املهم القاسم اإلعالمي في ا. مما ا

خرجته من الخدمة
أ
ضرار مادبة كبيرة بالمشفى ا

أ
 .اإلحاق ا

ّدى قربة حور في ربف حل  الغربيفي  مشفى ميدانيقام الطيران الحربي باستهدف  15/5/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة به
أ
 . إلى إلحاق ا

ّدى القصف اليي قام به الطيران الحربي على  45/5/1055افي 
أ
إلى  نطقة مرج السلطان في ربف دمشقما

بو خطاب مدبر مكـت  الدفاع المدنيمقتل 
أ
نس ا

أ
 .ا

مدرسة ا الذيادات الخارجيةا مشفى عمر بن عبد الذزبزقام الطيران المراحي باستهداف  45/5/1055افي 
ّدى إلى إخراجهم من الخدمةحي المذادي في مدبنة حل في  التمربض

أ
 .، مما ا

فرجت  45/5/1055افي 
أ
حرار الشام اإلسالمية، إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة، عن ا

أ
الممرض حركة ا

بتهمة  19/5/1055بوم  مدبنة تلبيسة في ربف حمص، بذد اعتقاله من قربة الزعفرانه قرب حسان الذموري 
 .عالج جرحى تنظيم داعش، اقد ظهرت على جسده عالمات التذيب 

، مدبنة القامشلي في ربف الحسكةفي  مستوصف ميسلوني حدث انفجار في خزان للوقود ف 45/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
طفا  ممن كانوا براجذون المستوصف لتلقي  50مما ا

أ
قل، مذظمهم من ال

أ
شخاص على ال

أ
ا

 .الم ُبذرف سب  النفجار. اللقاحات
 بونيو/حزبران

مدبنة داما في ربف ي في تابذة للدفاع المدن سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  5/9/1055افي 
ضرار مادبة بالسيارة دمشق

أ
ّدى إلى إصابة عدد ممن كان فيها، اإلحاق ا

أ
ثناء قيامها بنقل الجرحى، مما ا

أ
 . ا

ّدى ربة سنجار في ربف إدل قفي  مركز الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  1/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 .إلى إلحاق ا
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بلدة صوران في  المشفى الميدانيا المستوصف الطبيقام تنظيم داعش بسرقة محتوبات  1/9/1055افي 
 .قرب مدبنة اعزاز في ربف حل 

ّدى إلى مدبنة إدل في  مستوصف اعيادات بنفسجقام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة فيها تسببت في إخراجهم من الخدمة
أ
 .إلحاق ا
ضرار مدبنة إدل في  مشفى السالمقام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . مادبة كبيرة فيه تسّببت في إخراجه من الخدمة
تارب الصحيقام الطيران الحربي باستهداف  4/9/1055افي 

أ
تارب في ربف حل ،في  مستوصف ال

أ
 بلدة ال

ّدى لتدميره بشكل كامل
أ
 .مما ا
ّدى قصف الطيران المراحي على  5/9/1055افي 

أ
إلى مقتل الممرض في مشفى  مدبنة تلبيسة في ربف حمصا

 .تلبيسة قصي محمد عبد الذزبز قسيون
بصاراخ موجه،  حي جوبر في مدبنة دمشقفي  النقطة الطبيةقام الطيران الحربي باستهداف  1/9/1055افي 

ّدى إلى إلحاق دمار كبير في مبنى النقطة ا
أ
فراد الكادر الطبيمما ا

أ
 .في مذداتها، اإصابة عدد من ا

لغام في الطبي  رافع الفراحتوفي  1/9/1055افي 
أ
ثرا  بإصابته بشظابا ا

أ
ردن، متا

أ
حد مشافي ال

أ
تل الحارة ، في ا

 . في ربف درعا
دّ  مدبنة حل في  مشفى الزرزارقام الطيران المراحي باستهداف  9/9/1055افي 

أ
ى بالبراميل المتفجرة، مما ا

 . إلى إخراجه من الخدمة
ّدى مدبنة حل في  (البيان)مشفى اإلعانة الجراحي قام الطيران المراحي باستهداف  50/9/1055افي 

أ
، مما ا

 .إلى إخراجه من الخدمة
 حي السكري في مدبنة حل في  مشفى القدس الميدانيقام الطيران المراحي باستهداف  55/9/1055افي 

ّدى إلى إخراجه من الخدمةبالبراميل المتفجرة، مما 
أ
 .ا

، مما مدبنة حل في  لمنظومة اإلسذافتابذة  سيارة إسذافقام الطيران المراحي بإصابة  55/9/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

ثرة بإصابتها في تفجير سيارة مفخخة من قبل تنظيم  الممرضة زازان محمودتوفيت  54/9/1055افي 
أ
متا

 (.كوباني)مدبنة عين الذرب داعش في 
ّدى إلى  في مدبنة دبر الزار، حي الحوبقةفي  مشفى القل قام تنظيم داعش باستهداف  54/9/1055في 

أ
مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلحاق ا
ّدى إلى مدبنة داما في ربف دمشقفي  مشفى داماقامت قوات النظام باستهداف  54/9/1055افي 

أ
، مّما ا

ضرار مادبة به
أ
  .إلحاق ا
اكان الطبي  . بمقتله تحت التذيب  الطبي  محمود محمد قاسم المفذالنيعلم ذاا  59/9/1055افي 

بناء بلدة ناحتة في درعا قد اعُتقل في منتصف عام 
أ
 .1055المفذالني اهو من ا
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مدبنة داما في ربف تابذة للدفاع المدني في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  59/9/1055افي 
ضرار مادبة بهامشقد

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

قربة البشيربة التابذة لمدبنة جسر في  المشفى الميدانيقام الطيران المراحي باستهداف  59/9/1055افي 
ّدى لتدميره بالكامل الشغور في ربف إدل ،

أ
 .مما ا

دابةقام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
، مما ل في ربف حل قربة كـفرداعفي  مذمل شفا لال

ضرار مادبة كبيرة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ثرا  بإصابته بشظابا قيبفة هاان سقطت قرب منزله في  الطبي  رائد سلطانتوفي  10/9/1055افي 
أ
حي متا

ن القيبفة قد ُاطلقت من قبل إحدى كـتائ  المذارضة المسلحةالشيخ طه في حل 
أ
 ، اُبذتقد ا

 توفي  15/9/1055افي 
أ
بذد تذّرضه لقصف من قبل دبابة تابذة لقوات النظام  حمد رباض طال المسذف ا

حمد رباض من . قربة باشكوي في ربف حل عندما كان بقوم بذمله في إسذاف مصابين قرب 
أ
االمسذف ا

 . عاما   59بلدة بيانون في حل ، اببلغ من الذمر 
مدبنة عندان في في  غاثة االتنميةمخزن جمذية عطاء لإلقام الطيران المراحي باستهداف  11/9/1055افي 

ضرار مادبة بالمبنى ربف حل 
أ
ّدى إلى تلف بذض المواد اإلغاثية اإلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

دى إلى مدبنة الحسكةفي  طفا ألمشفى اقام تنظيم داعش بتفجير سيارة مفخخة قرب  14/9/1055افي 
أ
، ما ا

ضرار مادبة بالمشفى تسببت في إخر 
أ
 .اجه مؤقتا  من الخدمةإلحاق ا
اكان الذساف . قربة الزببقية في ربف الرقةقرب  الممرض بسام الذسافتم الذثور على جثة  14/9/1055افي 

قد اخُتطف من قبل قوات اإلدارة الياتية الكردبة على حاجز عين الذراس في ربف الرقة بتهمة عالج عناصر 
بيضعام 14اببلغ الذساف من الذمر . من تنظيم داعش

أ
، اكان بذمل في مشفى تل ا  .ا 

حي التابذة لمجلس مدبنة حل ، في  مستودعات اإلغاثةقام الطيران الحربي باستهداف  14/9/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمستودعات االمواد اإلنسانية  ج  القبة في حل  القدبمة،

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
مما ا

 .الموجودة فيها
حمر في درعا  ُقتلت المتطوعة 15/9/1055افي 

أ
عاما، جراء إصابتها ( 11) حنان محمد حسنفي الهال  ال

 .حي السل في مدبنة درعابشظية في رقبتها في 
طباء بال  مشفى مشته نور قامت احدات حمابة الشذ  الكردبة بتفجير مبنى  15/9/1055افي 

أ
التابع لمنظمة ا

 . دد من عناصر تنظيم داعش في داخله، بذد تحصن عفي ربف حل  (كوباني)مدبنة عين الذرب حداد في 
 حي السكري في مدبنة حل في  مشفى حي السكري قام الطيران المراحي باستهداف  19/9/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة به، تسببت في إخراجه من الخدمة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

 قربة بليون في ربف إدل في  الدفاع المدنيمقر جهاز قامت قوات النظام باستهداف  19/9/1055افي 
ّدى إلى إصابة ستة من عناصر الجهاز

أ
لغام البحربة، مما ا

أ
 . بال

في مدبنة الحسكة بإطالق النار عليه بتهمة  الطبي  إلياس نيسانقام تنظيم داعش بقتل  11/9/1055افي 
 .الذمالة للنظام السوري 



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

علن  11/9/1055افي 
أ
عماله بذد في من بنك الدم المركزي ا

أ
اطق سيطرة المذارضة في حل  عن تذليق ا

 .استهدافه بالقصف الجوي، امقتل طفل من المراجذين
علن  11/9/1055افي 

أ
خراجه من الخدمة، بذد مغادرة  حي الذزبزبة في مدبنة الحسكةفي  المشفى الوطنيا

عما  الذسكربة فيها
أ
غل  الكادر الطبي االتمربضي للمدبنة بسب  ال

أ
 . ا

لحي الصالحين ، جراء استهداف الطيران المراحي (عاما   15) الناشط اإلغاثي عمر طلحةُقتل  40/9/1055افي 
 . بالبراميل المتفجرةفي حل  

حي برزة في بذد سقوط قيبفة هاان على منزلها في  الصيدلنية رجاء محمد رعدُقتلت  40/9/1055افي 
ن القيبفة قد ُاطلقت من قبل إحدى . دمشق

أ
 .كـتائ  المذارضة المسلحةاُبذتقد ا

مما  بلدة النذيمة في ربف درعافي  مشفى النذيمة الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  40/9/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة به تسببت في إخراجه من الخدمة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

 بوليو/تموز 

ّدى إلى إلحاق  في ربف درعا، ابلدة صيدفي  مشفى صيداقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
مما ا

ضرار مادبة كبيرة به، تسببت بخراجه من الخدمة
أ
 . ا

ّدى إلى إلحاق  في ربف درعا مشفى بلدة الطيبةقام الطيران المراحي باستهداف محيط  5/1/1055افي 
أ
مما ا

ضرار مادبة كبيرة به، تسببت بخراجه من الخدمة
أ
 .ا

 بلدة التمانذة في ربف إدل في  النقطة الطبيةاستهداف محيط قام الطيران المراحي ب 1/1/1055افي 
خرجت من 

أ
سذاف ا

أ
جهزة الطبية، اسيارة ا

أ
ضرار مادبة بالمبنى اال

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
لغام البحربة، مما ا

أ
بال

 . الخدمة
بو جذفر  5/1/1055افي 

أ
صي  بهامشفى القدس في مدبنة حل في  فني التخدبرتوفي ا

أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
 ، متا

بام
أ
بو جذفر عضو في المجلس الطبي بمدبنة حل . بذد تذّرضه لشظابا برميل متفجر قبل ا

أ
 .اا

ثناء قيامه  بليون في ربف إدل ،في مركز  فربق الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
ا

عضائهبلدة كنصفرة في ربف إدل بذمله في 
أ
حد ا

أ
ّدى إلصابة ا

أ
 .، مما ا

ّدى إلى بلدة كنصفرة في ربف إدل في  مشفى كنصفرةقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة به، تسببت بخراجه من الخدمة
أ
 . إلحاق ا
ّدى  مدبنة اللطامنة في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف  51/1/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة، مما ا

ضرار مادبة 
أ
 .تابذة للمشفى الميداني الثاني في المدبنة بسيارة إسذافمتوسطة إلى إلحاق ا

ّدى إلى إصابة بلدة التمانذة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
مصذ  ، مما ا

 .مدبر مركز الدفاع المدني في البلدة الرسالن
ّدى إلى مقتل قامت قوات النظام باستهداف حي الحميدبة بقصف مد 51/1/1055افي 

أ
المسذف فذي، مما ا

 .ملهم شخلها
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دبة قيامه  المسذف حيبفة دهمانتذّدى مجهولون مسلحون امدنيون على  59/1/1055افي 
أ
بالضرب اثناء تا

 .حي الكالسة في مدبنة حل بذمله في إسذاف المصابين بذد مجزرة في 
ّدى إلى في مد المشفى الوطنىقام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 

أ
بنة منبج في ربف حل ، مما ا

ضرار مادبة بقسم المخاض ااإلسذاف
أ
 .إلحاق ا
ّدى إلى مستوصف حي الصاخور في مدبنة حل قام الطيران الحربي باستهداف  59/1/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 .إلحاق ا
صي   10/1/1055افي 

أ
رمنازي ا

أ
حد عناصر جهاز الدفاع المدني في مركززهير ا

أ
مذرة مصربن في بلدة  ، اهو ا

ثناء قيامه بتفقد الجرحى في قصف سابق على البلدة ربف إدل 
أ
 . ا

ّدى إلى إصابة مدبنة مذرة مصربن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  10/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها سيارة إسذاف
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
  .تابذة لفربق الدفاع المدني بشظية صاراخ، مما ا

ّدى إلى مدبنة منبج في ربف حل في  مشفى عائشةقام الطيران الحربي باستهداف  10/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمشفى ااحتراق 
أ
 .تابذة له سيارة إسذافإلحاق ا
مين بدراناخُتطف  14/1/1055افي 

أ
عضو المكـت  التنفييي للمجلس المحلي لمدبنة داما  ،المهندس ا

في اضح النهار على بد مسلحين مجهولين، حيث تم  مدبنة داما في ربف دمشقته في امدبر الخدمات من بي
ن بتم اإلفراج عنه في اليوم التالي

أ
 .سوقه إلى مكان مجهو  اتذّرض لضرب مبرح، قبل ا

، بلدة تل شهاب في ربف درعافي  مشفى تل شهابقام الطيران المراحي باستهداف حدبقة  14/1/1055افي 
ّدى إلى إ

أ
ضرار مما ا

أ
جهزة المشفى الطبية، اتسببت هيه ال

أ
ضرار مادبة كبيرة في المشفى، افي مذظم ا

أ
لحاق ا

 .في خراج المشفى من الخدمة
خان شيخون في مدبنة  مركز خان شيخون للدفاع المدنيقام الطيران المراحي باستهداف  14/1/1055افي 

ّدى إلصابة عدد من ع في ربف إدل 
أ
ضرار مادبة جزئية بالمركز بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
ناصر المركز اإلحاق ا

 . ابسيارة إسذاف تابذة له
اربنتقام الطيران الحربي باستهداف  15/1/1055افي 

أ
دى مدبنة كـفرنبل في ربف إدل في  مشفى ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة فيه
أ
 . إلى إلحاق ا

لبلدة بابيص في ربف الطيران الحربي  ، جراء استهدافالطبي  مذتز عبد القادر تالايُقتل  15/1/1055افي 
 .اتالاي هو من مدبنة خان شيخون في ربف إدل . حل 
فرع دمشق بقتله تحت التذيب  -المتطوع في الهال  الحمر صالح الدبن الطباععلم ذاا  15/1/1055افي 

ثناء عبوره الحداد السوربة
أ
حد مراكز الحتجاز، بذد اعتقاله ا

أ
 .5/9/1054اللبنانية في -في ا
مارةقام قناص تابع لقوات النظام باستهداف  19/1/1055افي 

أ
بو ضياء ا

أ
بجان  المدبنة  الناشط اإلغاثي ا

ّدى إلى مقتله مخيم اليرموك جنوب مدبنة دمشق،الرباضية في 
أ
 . مما ا



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

ّدى إلىمدبنة إدل في  منظومة إدل  اإلسذافية قام الطيران الحربي باستهداف مبنى 11/1/1055افي 
أ
 ، مما ا

عضاء الكادر الطبي بجراح 
أ
ضرار مادبة كبيرة في المبنى، افي ثالث سيارات إسذاف، اإصابة عدد من ا

أ
إلحاق ا
 .متفااتة
مربكية في -التابع للجمذية الطبية السوربة مشفى كنصفرهقام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 

أ
ال

ّدى إلى مقتل ربف إدل  بلدة كنصفرة في
أ
عضا 5، مما ا

أ
 .ر الكادر الطبيمن ا

طراف  مشفى تشربن الذسكري سقطت قيبفتا هاان على  19/1/1055افي 
أ
حي تشربن في مدبنة الواقع على ا

ضرار مادبة بسيطة بهدمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

حمر جراء قصف استهداف الطيران  خالد الحافظُقتل  40/1/1055افي 
أ
ربحا للهال  ال

أ
المتطوع في شذبة ا

ربحا في ربف إدل لمدبالحربي 
أ
 .نة ا

ب
 
غسطس/ا

أ
 ا

اربنتقامت قوات النظام باستهداف  5/1/1055افي 
أ
ّدى إلى مدبنة كـفرنبل في ربف إدل في  مشفى ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة فيه
أ
 . إلحاق ا

جبل الزاابة في ربف في  كنصفرةقربة في  مشفى كنصفرةقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 

ّدى إلى تدمير قسم كبير من المشفى اإخراجه من الخدمة ، مماإدل 
أ
 .ا

طراف  مشفى القصرقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
حزاربن في ربف إدل  قربة على ا

ّدى إلى إخراجه من الخدمة نهائيا  الجنوبي
أ
 . ، مما ا

ّدى إلى   في ربف إدل مدبنة سراقفي  مشفى الشفاءقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
، مما ا

خرجته من 
أ
ضرار مادبة بالغة به ا

أ
فراد من الكادر الطبي، امربضة بغرفة الذمليات، اإلحاق ا

أ
مقتل عدة ا

 .الخدمة
اربنتقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 

أ
ّدى إلى مدبنة كنفرنبل في ربف إدل في  مشفى ا

أ
، مما ا

 .خراج قسمين فيه عن الذمل نهائيا  
ّدى إلى مدبنة سراق  في ربف إدل في  مشفى الشفاءقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 

أ
، مما ا

فراد من الكادر الطبي
أ
 .مقتل عدة ا

صي   1/1/1055افي 
أ
مدبنة في  اليذقوبيةقربة الذنصر في مركز اليذقوبية للدفاع المدني في  دربد حج حمودا

ثناء قيامه بذمله في إسذاف المصابينبجراح  جسر الشغور في ربف إدل 
أ
س ا

أ
 . في الرا

سامة مذن الحمودقام تنظيم داعش بإبالغ ذاي الناشط اإلنساني ااإلعالمي  1/1/1055افي 
أ
مدبنة في  ا

حمر اناشط إعالمي مع عدد من . 59/9/1055، االمذتقل لدبهم مني الرقة
أ
االحمود متطوع في الهال  ال

  .الحمالت اإلعالمية في الرقة
الذنصر في فرع حماة للدفاع المدني، جراء استهداف الطيران الحربي  محمد حاتم فياضُقتل  1/1/1055افي 

دبة عمله سهل الغاب في ربف حماةإلحدى قرى 
أ
ثناء تا

أ
 .ا
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ّدى الى مدبنة إحسم في ربف إدل في  مشفى إحسمقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة 
أ
 . كبيرة فيه تسببت بإخراجه عن الذملإلحاق ا

 
سامة مذن الحمود بإعدامه من  1/1/1055في 

أ
حمر السوري ا

أ
بلغ تنظيم داعش ذاي المتطوع في الهال  ال

أ
ا

 قبل التنظيم
 مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارفي  مشفى الط  الحدبثقام الطيران الحربي باستهداف  50/1/1055افي 

ّدى إلى مقتل الم
أ
 .، اتضرر الصيدلية المواجهة للمشفى(الطزمان)مرض حسن حمد الهنيدي مما ا
مدبنة مذرة مصربن في ربف في  مشفى الشهيد محمد بظقام الطيران الحربي باستهداف  50/1/1055افي 
شخاص، بينهم  إدل 

أ
دى إلى مقتل طفلة اإصابة عشرة ا

أ
اُعرف . من الكوادر الطبية 4بصاراخ فراغي، مما ا

حمد السذيدالممر : منهم
أ
حمد نداف افني التخدبر ا

أ
 .ض ا

في مدبنة الميادبن في ربف دبر الزار  مشفى الط  الحدبثقام الطيران الحربي باستهداف  50/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل ممرض

أ
 .مما ا
مين حمود، ُقتل  50/1/1055افي 

أ
في فرع الغوطة الشرقية للدفاع  اهما عنصرانرباض الضمان، امحمد ا

ثناء قيامهما بذملهما في المدني بال
أ
 .بلدة حرستا القنطرة في ربف دمشقغوطة الشرقية ا
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، مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارفي  مشفى الط  الحدبثقام الطيران الحربي باستهداف  50/1/1055افي 
ضرار مادبة

أ
ّدى إلى مقتل ممرض، اإصابة المشفى با

أ
 .مما ا
صي   55/1/1055افي 

أ
حد عناص حسين الطذمةا

أ
ر في الدفاع المدني في مدبنة مذرة النذمان في ربف ا

ثناء قيامه بإجالء الجرحى بذد إحدى الغارات التي استهدفت المدبنة
أ
 .إدل ، ا

ثناء إخماده لحربق نش  في  55/1/1055افي 
أ
حد عناصر الدفاع المدني في حل  بطلقة قناص ا

أ
صي  ا

أ
حي ا

 . ج  الجلبي في مدبنة حل 
بو الخيرسميُقتل  51/1/1055افي 

أ
ثناء قيامه  ر ا

أ
مسؤا  اإلسذاف في الدفاع المدني في الغوطة الشرقية ا

بناء بلدة المليحة في ربف . مدبنة سقبا في ربف دمشقبإسذاف الجرجة بذد مجزرة في 
أ
بو الخير هو من ا

أ
اا

 . دمشق
بلدتي حزاربن قام الطيران الحربي باستهداف مشفى القصر الواقع على الطربق الواصل بين  54/1/1055افي 

ضرارا  مادبة طفيفة بالمشفى
أ
لحق ا

أ
 . اكـفرنبل في ربف إدل ، مما ا

، مدبنة الباب في ربف حل في  مشفى مدبنة الباب الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا

صي   55/1/1055افي 
أ
ثناء قيامه بذمله في ني في الدفاع المد زملكا قائد قطاع ا

أ
 .مدبنة زملكا في ربف دمشقا

بو نبوتُقتل  59/1/1055افي 
أ
حد عناصر الدفاع المدني في عاد  عيسى ا

أ
بذد إصابته في  مدبنة درعا،، اهو ا

 . قصف بالبراميل المتفجرة على السوق الشذبي في درعا البلد
بضا  باس)عبد هللا القطيفان ُقتل  59/1/1055افي 

أ
حمرالمذراف ا

أ
حد عناصر الدفاع المدني ( م عبد هللا ال

أ
اهو ا

 . بذد إصابته في قصف بالبراميل المتفجرة على السوق الشذبي في درعا البلد مدبنة درعا،في 
بو خليلُقتل  59/1/1059افي 

أ
حد كوادر منظمة ( IHH)، المتطوع في هيئة اإلغاثة التركية إسماعيل ا

أ
نا "اا

أ
ا

 .مدبنة داربا في ربف دمشقلشظابا في قصف بالبراميل المتفجرة على  اإلغاثية، بذد تذّرضه" إنسان
، بذد إصابته في غارة جوبة قام نور الدبن بدرانُقتل المسذف االممرض بالتحاد السالمي  51/1/1055افي 

 .مدبنة حرستا في ربف دمشقبها الطيران الحربي على 
حمد القدبميعلم ذاا  51/1/1055افي 

أ
منية، اكان بمقتله تحت ال ا

أ
جهزة ال

أ
حد ال

أ
ثناء اعتقاله لدى ا

أ
تذيب  ا

حد كوادر . 5/1/1054القدبمي قد اعتقل بتاربخ 
أ
االقدبمي كان طالبا  في قسم الحقوق بجامذة دمشق، اهو ا

بناء مخيم اليرموك في مدبنة دمشقفي  مشفى فلسطين
أ
، اعمل في فترة اشتداد الحصار كمسذف اممرض ل

 .المخيم
ثناء  مدبنة داما في ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 

أ
ا

عضاء الفربق
أ
ّدى إلصابة عدد من ا

أ
 .قيامه بإنقاذ الجرحى من غارة سابقة، مما ا

ثناء  مدبنة داما في ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
ا

عضاء الفربق قيامه بإنقاذ
أ
ّدى إلصابة عدد من ا

أ
 .الجرحى من غارة سابقة، مما ا



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

في  مركز الدفاع المدنيقامت قوات النظام باستهدف المجلس المحلي، امخفر الشرطة، ا 59/1/1055افي 
ضرار مادبة بمقراتها مدبنة حرستا في ربف دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالمدفذية الثقيلة االهاان، مما ا

، كـفرنبل في ربف إدل -حزاربنعلى طربق  مشفى القصرقام الطيران المراحي باستهداف  59/1/1055افي 
ضرار مادبة طفيفة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
حمد ندافُقتل  59/1/1055افي 

أ
صي  بها في استهداف مشفى الشهيد محمد  الممرض ا

أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
متا

 .50/1/1055بوم  مدبنة مذرة مصربن في ربف إدل بظ في 
حد عناصر الدفاع المدني في  محمد محفوضُقتل  59/1/1055افي 

أ
، جراء مدبنة حرستا في ربف دمشقا

 .استهداف النظام لمركز الدفاع المدني في المدبنة
صي   59/1/1055افي 

أ
بو مصطفىا

أ
، جراء مدبنة حرستا في ربف دمشقاإلعالمي في الدفاع المدني في  عمر ا

 .دفاع المدني في المدبنةاستهداف النظام لمركز ال
صي   10/1/1055افي 

أ
بو إبراهيما

أ
حمد ا

أ
حد عناصر الدفاع المدني في  ا

أ
بشظابا  مدبنة داربا في ربف دمشقا

دائه لذمله
أ
ثناء ا

أ
 .رصاص متفجر ا

حد  10/1/1055افي 
أ
 مدبنة داما في ربف دمشقفي  مراكز الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف ا

ضرار مادبة بالمركزبغارة جوبة، تاله
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا قصف مدفذي، مما ا

 مدبنة الباب في ربف حل في  مستوصف طبيقام الطيران المراحي باستهداف محيط  15/1/1055افي 
ضرارا  مادبة طفيفة به

أ
لحق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

ث خالد منصور المحاميدتوفي  15/1/1055افي 
أ
ردن متا

أ
حد مشافي ال

أ
را  بجراحه، بذد إصابته بالقصف على في ا

سبوع حي السد في مدبنة درعا
أ
اائل المسذفين في درعا، اكان مدبرا  لمكـت  . قبل ا

أ
االمحاميد هو من ا

 .اإلخالء الموحد في مدبنة درعا، االمختص بنقل اإسذاف الجرحى
 ى في ربف إدل قربة الشيخ مصطففي  مشفى الرحمةقام الطيران المراحي باستهداف  15/1/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة به، تسّببت في إخراجه من الخدمة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .بالبراميل المتفجرة، مما ا

 مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل في  المشفى الميدانيقام الطيران المراحي باستهداف  11/1/1055افي 
عضاء الكادر ا

أ
ّدى إلى إصابة عدد من ا

أ
ضرار مادبة بالمبنىبالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
 .لطبي، اإلحاق ا

التابذة لمنظومة اإلسذاف المركزي  إحدى سيارات اإلسذافقام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 
ّدى إلى إعطاب السيارةمدبنة داما في ربف دمشقفي 

أ
 . ، مما ا

مدبنة دفاع المدني في التابذة لل إحدى سيارات اإلسذافقام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
ضرار مادبة بهازملكا في ربف دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

 . لبلدة حاس في ربف إدل جراء استهداف الطيران الحربي  الممرض خالد جميل زبدانُقتل  15/1/1055افي 
بو عاد ) الممرض حسين شحودُقتل  19/1/1055افي 

أ
يران الذامل في مشفى عربين، جراء استهداف الط( ا

 .مدبنة عربين في ربف دمشقالحربي لوسط 
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حد عناصر الدفاع المدني في عبد الفتاح قداداُقتل  11/1/1055افي 
أ
متاثرا   مدبنة حرستا في ربف دمشق، ا

دبتهم لذملهم في 
أ
ثناء تا

أ
صي  بها مع زمالئه ا

أ
 . 59/1/1055بجراحه التي ا

في مدبنة سقبا في ربف  طبي التابع للمجلس الطبيالطاقم القام الطيران الحربي باستهداف  40/1/1055افي 
ضرار مادبة بسيارة السذاف التي كانوا بستقلونها، اإصابة 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
دبة عملهم، مما ا

أ
ثناء تا

أ
دمشق ا

عضاء الكادر
أ
 . بذض ا
صي   40/1/1055افي 

أ
بو عكوش) محمد هال ا

أ
حد عناصر الدفاع المدني في مدبنة إدل  (الملق  با

أ
، اهو ا

ث
أ
 . جسر الشغور في ربف إدل ناء قيامه بذمله في مدبنة ا

، االتي ُتذّد في ربف دمشق مدبنة سقبافي  صيدلية عدالةقام الطيران الحربي باستهداف  40/1/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
كبر صيدلية في الغوطة الشرقية المحاصرة، مما ا

أ
 . ا

دابة سيارة مشفى البرحة من الشبيحة بالتذدي على قامت مجموعة مسل 45/1/1055افي 
أ
، اسرقة جميع ال

 .حي الوعر في مدبنة حمصاالمذدات الطبية التي كانت تحملها، عندما كانت في طربقها إلى 

 
حمر في مدبنة  شذبة في المتطّوع الحافظ، ُقتل خالد 45/1/1055في 

أ
ربحاالهال  ال

أ
، بذد إدل  ربف في ا

 الحربي للمدبنةاستهداف الطيران 
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بلو 
أ
 سبتمبر/ا

ّدى إلى إلحاق مدبنة حربتان في ربف حل في  مشفى بغداداستهدفت قوات النظام  5/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة جسيمة به، تسببت في إخراجه من الخدمة
أ
 .ا

ثناء قيامه  مدبنة داما في ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  5/9/1055افي 
أ
ا

ّدى إلى إصابة بذض الذناصر بجراح خفيفة امتوسطة
أ
 . بذمله، مما ا

صيبت ابنته بسب  استهداف الطيران الحربي  الممرض جميل عبد الوهابُقتل  1/9/1055افي 
أ
لمدبنة اا

 .كـفرنبل في ربف إدل 
صي   1/9/1055افي 

أ
برصاص قناص  قمدبنة مذضمية الشام في ربف دمشمن الدفاع المدني في  عناصر 4ا

ثناء قيامهم بذملهم في المدبنة
أ
 . قوات النظام ا

صي   1/9/1055افي 
أ
 .لمدبنة سقبا في ربف دمشقبإصابة خطيرة في استهداف الطيران الحربي  مسذفا

ثناء قيامهما بإجالء  سيارتي إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  1/9/1055افي 
أ
تابذتين لمشفى الكهف ا

ضرار مادبة كبيرة لمدبنة سقبا في ربف دمشقهداف الطيران الحربي المصابين بذد است
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

حد المسذفين بإصابة خطرة
أ
 .بالسيارتين، اإصابة ا

، مما مدبنة حموربة في ربف دمشقفي  مجمع عيادات البلسمقام الطيران الحربي باستهداف  1/9/1055افي 
خر 4تسب  بمقتل 

أ
شخاص، اإصابة اثنين ا

أ
ضرار مادبة جسيمة بالبناء، بما تسب  ا

أ
بن، إضافة إلى إلحاق ا

 .في إخراجه من الخدمة
مدبنة زملكا في ، االيي بذمل في مركز إحياء النفس الطبي في المسذف شادي باراديُقتل  9/9/1055افي 

 . ، جراء إصابته في قصف للطيران الحربي على المدبنةربف دمشق
، مما مدبنة حرستا في ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيربي باستهداف قام الطيران الح 9/9/1055افي 

ّدى إلى مقتل عناصر الدفاع المدني
أ
 .سيارة إطفاء، اتدمير عبد الحليم الشطيا محمد نور عرابي: ا

مدبنة مذرة مدبر مركز الدفاع المدني في  حاتم مراان الش قامت جهة مجهولة باختطاف  50/9/1055افي 
 . ف إدل مصربن في رب

حمد راجي الحلوُقتل  51/9/1055افي 
أ
حد عناصر الدفاع المدني في  علي ا

أ
، مدبنة دارة عزة في ربف حل ا

ثناء قيامه بذمله
أ
 . جراء إصابته في انفجار حدث في المدبنة ا

حد عناصر الدفاع المدني في  51/9/1055افي 
أ
، جراء مدبنة دارة عزة في ربف حل ُقتل محمد رج  صالح ا

ثناء قيامه بذملهإصابت
أ
 .ه في انفجار حدث في المدبنة ا

حد عناصر الدفاع المدني في  51/9/1055افي 
أ
، جراء مدبنة دارة عزة في ربف حل ُقتل باسل عفاشة ا

ثناء قيامه بذمله
أ
 . إصابته في انفجار حدث في المدبنة ا

علن مركز الدفاع المدني في  54/9/1055افي 
أ
إبقاف عمله في المدبنة، إثر  ل مصربن في ربف إد مذرةمدبنة ا

سماها بيان من المركز بالجهة المذينة
أ
 .اختطاف مدبر المركز حاتم مراان، من قبل من ا
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 عرفان سلطان حامد سوبدان بدرعا المحطة في درعاعلم ذاا المتطوع في الهال  الحمر  54/9/1055افي 
ثناء اعتقاله في سجون النظام

أ
 .بمقتله تحت التذيب  ا

، مما بلدة الخربطة في ربف دبر الزارفي  المشفى الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  15/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
ضرار مادبة كبيرة بالمشفى، تسببت في إخراجه من الخدمة 4ا

أ
شخاص، إضافة إلى إلحاق ا

أ
 .ا

سماء الخرفان، االتي تذمل في  11/9/1055افي 
أ
في بلدة الخربطة في المشفى الميداني توفيت الممرضة ا

صيبت بها في القصف اليي استهدف المشفى في ربف دبر الزار
أ
ثرة بجراحها التي ا

أ
 . 15/9/1055، متا

اربنتقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
أ
ّدى مدبنة كـفرنبل في ربف إدل في  مشفى ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة به
أ
 . إلى إلحاق ا

، في ربف دمشق اادي بردى، اهو سائق تركس في الدفاع المدني في قطاع مهرةفراس ُقتل  14/9/1055افي 

بام
أ
صي  بها بذد إصابته برصاص قناص قبل عدة ا

أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
 . متا

ّدى إلى مدبنة تفتناز في ربف إدل في  مشفى النور قام الطيران المراحي باستهداف  19/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة 
أ
 . به، تسببت في إخراجه من الخدمةإلحاق ا
تابذة للدفاع المدني على  سيارة إطفاءقامت احدات حمابة الشذ  الكردبة باستهداف  19/9/1055افي 

حد عناصر الدفاع طربق الكاستيلو في مدبنة حل 
أ
ضرار مادبة كبيرة بالسيارة، اإصابة ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . المدني
حمر في  إسذاف سيارةتذرضت  11/9/1055افي 

أ
إلطالق نار مجهو  المصدر  مدبنة القنيطرةتابذة للهال  ال

باظة 
أ
ثناء نقل حالة إسذافية من مشفى ممداح ا

أ
اتستراد السالم الواصل بين القنيطرة ادمشق، اذلك ا

أ
على ا

ضرار مادبة بالسيارة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . إلى دمشق، مما ا

، مدبنة كـفربطنا في ربف دمشقفي  (السل)مشفى الكهف ف قام الطيران الحربي باستهدا 11/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل المدبر اإلداري للمشفى 

أ
بناء مدبنة كـفربطنا، المسذف عبد الرحمن الربحانيمما ا

أ
، اهو من ا

ضرار مادبة كبيرة بالمشفى، تسببت في المسذف محمد حسن عجاج، االممرض عز الدبن عنابةا
أ
، اإلحاق ا

 .إخراجه من الخدمة
في الجراحي ( السل)تابذة لمشفى الكهف  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055ي اف

ضرار كبيرة تسببت في إخراجها من الخدمةمدبنة كـفربطنا في ربف دمشق
أ
ّدى إلى إصابة السيارة با

أ
 .، مما ا

مما  ي ربف دبر الزار،مدبنة الميادبن ففي  مشفى السذيدقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمشفى االصيدلية التابذه له، اتسببت في إخراج المشفى من الخدمة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

، مما مدبنة الميادبن في ربف دبر الزارفي  مبنى بنك الدمقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
ضرار مادبة بالمبنى، تسببت 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . في إخراجه من الخدمةا

، حي جوبر في مدبنة دمشقتابذتين لطبية  سيارتي إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل الممرضين

أ
ثناء توجهها إلسذاف المصابين في غارة سابقة، مما ا

أ
بو الحسن الشاابش: ا

أ
بو  ا

أ
اا

ضرار مادبة بالسيارتينمحمد
أ
 . ، اإلحاق ا
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ثناء قيامه بذمله في  عبد اللطيف الضحيكُقتل  40/9/1055افي 
أ
حد عناصر الدفاع المدني في حمص، ا

أ
ا

 .مدبنة تلبيسة في ربف حمص
ا 

أ
كـتوبر/تشربن ال

أ
 ا

حمر في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  1/50/1055افي 
أ
مدبنة داما في ربف تابذة للهال  ال

ضرار مادبةدمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
امن . متوسطة بها، اإصابة الكادر الطبي اليي كان بستقلها بجراح ، مما ا
بو خالدبين المصابين 

أ
 . في الدفاع المدني في داما( 100)، قائد مركز رات  ا

مدبنة اللطامنة في ربف في  المشفى الميداني الثانيقامت المقاتالت الراسية باستهداف  1/50/1055افي 
ضرارحماة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مادبة كبيرة في بناء المشفى ، مما ا

دى إلى مدبنة الباب في ربف حل في  مشفى الجبلقام الطيران الحربي باستهداف  1/50/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بالمشفى
أ
 . إلحاق ا
 مدبنة داما في ربف ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  1/50/1055افي 

ثناء قيام
أ
ّدى إلى إصابة ا

أ
بشكل  سيارة إسذافمن الفربق، اتدمير  4هم بإسذاف الجرحى من غارة سابقة، مما ا

 .كامل
حمر الهال  منظمة فربق طاقمتذّرض  4/50/1055افي 

أ
 لإلصابة دمشق ربف في داما مدبنة في السوري  ال

 .المدبنة استهدف اليي القصف جراء

 
حمر في مدب

أ
 4/50/1055نة داما إلصابات نتيجة للقصف اليي استهدفهم في تذّرض فربق منظمة الهال  ال
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طباء بال حدادقام الطيران الراسي باستهداف  4/50/1055افي 
أ
بلدة البرناص على الحداد التركية في  مشفى ا

ضرار مادبة كبيرة به، تسببت في إخراجه من الخدمةفي ربف الالذقية
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مّما ا

ثناء قيامه بذمله  فربق الدفاع المدنيالطيران الراسي باستهداف قام  4/50/1055افي 
أ
في مركز بليون اشنان ا

 .قربة إحسم في ربف إدل في 
صي   4/50/1055افي 

أ
حد عناصر الدفاع المدني في  محمد فارسا

أ
، بذد قيام الطيران الراسي مدبنة إدل ا

ثناء قيامه بذمله في 
أ
 .م في ربف إدل قربة إحسباستهداف فربق للدفاع المدني ا

حد عناصر الدفاع المدني في  عصام سميح الصالحُقتل  4/50/1055افي 
أ
، بذد قيام الطيران مدبنة إدل ا

ثناء قيامه بذمله في 
أ
 .قربة إحسم في ربف إدل الراسي فربق للدفاع المدني ا

حد ، ممدبنة دبر الزارفي  المشفى الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  5/50/1055افي 
أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
ما ا

ضرار مادبة كبيرة بالمشفى
أ
عضاء الكادر الطبي، إضافة إلى إلحاق ا

أ
 .ا

بناء قربة البوليل في ربف دبر الزار، جراء استهداف اسيم احميد هال ُقتل الممرض  5/50/1055افي 
أ
، من ا

 .للمشفى الميداني في دبر الزارالطيران الحربي 
اربنتي باستهداف قام الطيران الراس 1/50/1055افي 

أ
ّدى مدبنة كـفرنبل في ربف إدل في  مشفى ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بالمشفى
أ
 .إلى إلحاق ا

صي   1/50/1055افي 
أ
، مدبنة داربا في ربف دمشقفي احدة اإلطفاء في الدفاع المدني في  صهربج للمياها

لقتها طائرة مراحية على المدبنة
أ
  .بذد تذّرضه لشظابا براميل متفجرة ا

حد عناصر الدفاع المدني في محمد بركوميُقتل  50/50/1055افي 
أ
، جراء قربة عطشان في ربف حماة، ا

 .استهداف الطيران الحربي للقربة
حد عناصر الدفاع المدني في إدل  من راضي سذدقام مسلحون مجهولون باختطاف  50/50/1055افي 

أ
، ا

مام منزله في 
أ
 .تم اقتياده إلى جهة مجهولة، امدبنة مذرة النذمان في ربف إدل ا

ّدى بلدة التمانذة في ربف إدل في  النقطة الطبيةقام الطيران الحربي باستهداف  55/50/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة بها، تسببت في إخراجها من الخدمة
أ
 .إلى إلحاق ا

حياء الطبية في  التابذة لمنظومة سيارة اإلسذافقام الطيران الحربي باستهداف  55/50/1055افي 
أ
الغوطة ال

ضرار مادبة بهاالشرقية في ربف دمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

الغوطة الشرقية في ربف في  مركز عمليات سالم الطبيةقام الطيران الحربي باستهداف  55/50/1055افي 
ضرار مادبة به دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بصورابخ عنقودبة، مما ا

ّدى بلدة الحاضر في ربف حل في  المشفى الميدانييران الراسي باستهداف قام الط 59/50/1055افي 
أ
، مما ا

عضاء الكادر الطبي 
أ
ضرار مادبة به، تسببت في إخراجه من الخدمة، باإلضافة إلى إصابة عدد من ا

أ
إلى إلحاق ا
 . ااإلداري 

ّدى ي ربف حل بلدة الذيس ففي  المشفى الميدانيقام الطيران الراسي باستهداف  59/50/1055افي 
أ
، مما ا
عضاء كادره

أ
ضرار مادبة بالغة به، تسببت في إخراجه من الخدمة، باإلضافة إلى إصابة عدد من ا

أ
 .إلى إلحاق ا
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، مما بلدة الوضيحي في ربف حل في  المشفى الميدانيقام الطيران الراسي باستهداف  59/50/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به، تسببت في إ

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
عضاء ا

أ
خراجه من الخدمة، باإلضافة إلى إصابة عدد من ا

 .كادره
منطقة جبل عزان تابذة لمدبربة صحة حل  الحرة في  سيارةقامت قوات النظام باستهداف  51/50/1055افي 

ضرار مادبة بسيطة، اإصابة الكادر الطبي اليي كان بستقلها بجراحفي ربف حل 
أ
ّدى إلى إصابتها با

أ
 .، مما ا

بناء عبد القادر سالم الجحوانيُقتل سائق سيارة اإلسذاف  51/50/1055افي 
أ
قربة الغنطو في ربف ، اهو من ا

صي  بها في اليوم السابق، جراء قصف مدفذية النظام على الطربق الواصل بين قربة حمص
أ
ثرا  بجراح ا

أ
، متا

 .الغنطو امدبنة تلبيسة في ربف حمص
ثناء  مدبنة سرمين في ربف إدل في  فربق الدفاع المدنيف قام الطيران الحربي باستهدا 10/50/1055افي 

أ
ا

ّدى لمقتل 
أ
حد عناصر الفربق، اإصابة  عبد الرزاق الذبودقيامهم بذملهم في إسذاف الجرحى، مما ا

أ
خربن 9ا

 
 . ا

، مما مدبنة سرمين في ربف إدل في  المشفى الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  10/50/1055افي 
ّدى إلى مقت

أ
حمد تاج الدبنل المذالج الفيزبائي ا

أ
ضرار مادبة كبيرة بالمشفىحسن ا

أ
 . ، اإلحاق ا

حمر في فرع  طاهر سذيد فليطانيُقتل  15/50/1055افي 
أ
حد عناصر الهال  ال

أ
، مدبنة داما في ربف دمشقا

صي  بها جراء استهداف الطيران الحربي لمدبنة داما في 
أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
 . 1/50/1055متا

بلدة كـفر حمرة في ربف تابذة للدفاع المدني في  سيارة إطفاءقامت قوات النظام باستهداف  15/50/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة فيها، تسببت في إخراجها من الخدمةحل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

تارب في ربف حفي  مركز الدفاع المدنيقام الطيران الحربي باستهداف  11/50/1055افي 
أ
ثناء  ل مدبنة ال

أ
ا

ّدى لمقتل 
أ
بترقيامهم بذملهم، مما ا

أ
حد عناصر المركز محمد ا

أ
 . ا

في مدبنة الرقة، الم تتمكن اللجنة من  المشفى الوطنيقام الطيران الحربي باستهداف  11/50/1055افي 
ضرار الناجمة عن الستهداف

أ
 . توثيق ال

، مدبنة اللطامنة في ربف حماةفي  الثاني المشفى الميدانيقام الطيران الحربي باستهداف  14/50/1055افي 
صي  

أ
ضرار مادبة بالغة تسببت في إخراجه من الخدمة، كما ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
عضاء الكادر الطبي 4مما ا

أ
 . من ا

، االتي تذمل في مشفى تلبيسة الميداني في الممرضة نور عبد الرزاق الضحيكُقتلت  14/50/1055افي 
 . ء استهداف الطيران الحربي للمدبنة، جرامدبنة تلبيسة في ربف حمص

صي   15/50/1055افي 
أ
حد عناصر الدفاع المدني في حل  بشظية في ساقه جراء انفجار  بوسف عزاةا

أ
ا

دبة عمله بلدة حيان في ربف حل إحدى القنابل الذنقودبة في 
أ
ثناء تا

أ
 .ا

حي جوبر الدفاع المدني في التابذة لفربق  سيارة اإلسذافقامت قوات النظام باستهداف  11/50/1055افي 
ضرار مادبة بالغة بها، تسببت في إخراجها من الخدمة، اإصابة في مدبنة دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 .السائق إصابة بليغة
ّدى إلى مدبنة حيان في ربف حل  فيمركز الدفاع المدني قام الطيران الراسي  11/50/1055افي 

أ
، مما ا

حمد سراجإصابة 
أ
 .اهما عنصران في الدفاع المدني، علي حابك اا
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تابذة لفربق الدفاع المدني بربف  سيارة إسذافقامت مدفذية قوات النظام باستهداف  11/50/1055افي 
ثناء قيامها بذملها في 

أ
دى إلى إصابة مدبنة زملكا في ربف دمشقدمشق، ا

أ
عضاء الفربق، اإلحاق  9، ما ا

أ
من ا

ضرار مادبة بها
أ
 . ا

، في ربف دمشق داما مدبنة في  المشفى الميداني المركزي لطيران الحربي باستهداف قام ا 19/50/1055افي 

عضاء الكادر الطبي
أ
ّدى إلى تدميره كليا، اإصابة عدد من ا

أ
 . مّما ا
، مما مدبنة منبج في ربف حل في  مشفى بركلقام الطيران الراسي باستهداف محيط  40/50/1055افي 

ضرار مادبة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

صي   40/50/1055افي 
أ
ارم الكبرى في ربف حل رئيس مركز الدفاع المدني في  حسين بدايا

أ
دبته  ا

أ
ثناء تا

أ
ا

اظيفته، بذد قيام الطيران الحربي باستهداف منطقة جمذية الكهرباء في بلدة كـفرناها في ربف حل  حيث 
 . كان متواجدا  
 نوفمبر/تشربن الثاني

طباء بال حدادباستهداف مشفى قام الطيران الحربي  1/55/1055افي 
أ
في ربف  مدبنة مذرة النذمانفي  ا

ضرار مادبة بالغة بهإدل 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

ّدى إلى بلدة الذيس في ربف حل في  مشفى الذيسقام الطيران الراسي باستهداف  1/55/1055افي 
أ
، مما ا

 . تدميره
تابذة لمنظومة اإلحياء الطبية، جراء تذّرض  سيارة إسذافسائق  ماجد صقر، اهوُقتل  1/55/1055افي 

ثناء قيامه بذمله في 
أ
 .الغوطة الشرقية في ربف دمشقسيارة اإلسذاف للقصف ا

مدبر منظومة اإلسذاف الخارجي في ربف حماة، اهو من قربة الحمرا  ميسر الحمداُقتل  1/55/1055افي 
صي  بها جراء قصف لل

أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
ناحية التمانذة في ربف طيران الراسي على بالربف الشرقي، متا

 .إدل 
ضرار مدبنة الرقةفي  المشفى الوطنيقام الطيران الراسي باستهداف  4/55/1055افي 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 .مادبة في قسم الحواضن
حد عناصر الدفاع المدني في  4/55/1055افي 

أ
صي  ا

أ
جراء تذرضه  مدبنة مذضمية الشام في ربف دمشقا

 .صاراخي لقصف
حد عناصر الدفاع المدني جراء القصف اليي استهداف  فهد محمود الذجوُقتل  4/55/1055افي 

أ
بلدة عين ا

 .االذجو هو من حي جوبر في دمشق .ترما في ربف دمشق
ثناء  مدبنة داما في ربف دمشقاستهدفت قوات النظام فربق الدفاع المدني في  5/55/1055افي 

أ
بالقيائـف ا

ّدى إلى إصابة عدد من عناصر الفربق بجراحإسذافهم الجرح
أ
 . ى في المدبنة جراء قصف قوات النظام، مما ا

مدبنة داما في ربف تابذة لفربق الدفاع المدني في  سيارة إسذافاستهدفت مدفذية النظام  9/55/1055افي 
ّدى إلى إصابة دمشق

أ
ضرار مادبة بالسيارة 4، مما ا

أ
عضاء الفربق، اإلحاق ا

أ
 . من ا
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حد المشافي الميدانيةقام الطيران الحربي باستهداف  50/55/1055افي 
أ
، مما بلدة كـفرناها في ربف حل في  ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

بصواربخ  مدبنة إدل تابذة للدفاع المدني في  سيارتي إسذافاستهدفت قوات النظام  50/55/1055افي 
دى إلى إلحا

أ
ضرار مادبة بهماتحمل قنابل عنقودبة، ما ا

أ
 . ق ا

 
ّدى 51/5/1055في 

أ
 حاج إسماعيل الطبي  مقتل إلى حل  في الحج جسر الطيران المراحي على داار قصف ا

حمد
أ
خر اهو ، ا

 
مراض باختصاص حل  في موجود طبي  ا

أ
 الهضمية ال

داما في ربف مدبنة تابذة للدفاع المدني في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  54/55/1055افي  
خرجتها من الخدمةدمشق

أ
ضرار مادبة بها ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بناء بلدة حربتان في مصطفى ماهر بوشناقُقتل الممرض االفنان التشكيلي  54/55/1055افي 
أ
، اهو من ا

ثناء إسذافه الجرحى قرب 
أ
 .قربة باشكوي في ربف حل  الشماليربف حل ، ا

ثناء إسذافه الجرحى في  عامر فيصل عشيش المسذفُقتل   55/55/1055افي 
أ
 .مدبنة مورك في ربف حماةا

، بلدة التمانذة في ربف إدل في  نقطة حنين الطبيةقام الطيران الحربي باستهداف محيط  55/55/1055افي 
ضرار مادبة بسيطة بمبنى النقطة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مما ا
، مما قربة حطلة في ربف دبر الزارفي  توصف الطبيالمس قام الطيران الراسي باستهداف 51/55/1055افي 

ضرار مادبة طفيفة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا
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الغوطة الشرقية تابذة للمنظومة الطبية في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  59/55/1055افي 
ضرار مادبة بهافي ربف دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بالبراميل  مدبنة نوى في ربف درعافي  مشفى نوى الميدانيالمراحي باستهداف قام الطيران  59/55/1055افي 
ضرار مادبة به، تسببت في خراجه من الخدمة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .المتفجرة، ما ا

طباء بال حداد"تابع لمنظمة  مشفى ميدانياستهدفت قوات النظام مدخل  59/55/1055افي 
أ
مدبنة في " ا

شخاص بجراح، بصاراخين عربين في ربف دمشق
أ
ضرار مادبة به، اإصابة عدد من ال

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 .بينهم ممرض
ّدى إلى مدبنة داما في ربف دمشقفي  سيارة إسذافقامت قوات النظام باستهداف  59/55/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة، تسببت في إخراجها من الخدمة
أ
 .إصابة السيارة با

، جراء (عاما   50) مدبنة داما في ربف دمشقمن  محمد اللمبدانيبي  الشرعي ُقتل الط 59/55/1055افي 
 .قصف قوات النظام للمدبنة بالصواربخ

ّدى بلدة البوليل في ربف دبر الزارفي  مركز الطوارئ قام الطيران الحربي باستهداف  10/55/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة ببناء المركز
أ
 .إلى إلحاق ا

حد عناصر الدفاع المدني في بوسف الحورانيُقتل  10/55/1055افي 
أ
، بذد حي جوبر في مدبنة دمشق، اهو ا

رض
أ
ثناء قيامه بذمله في إسذاف الجرحى بالحي-إصابته بصاراخ ا

أ
رض ا

أ
 .ا

صي   11/55/1055افي 
أ
دما

 
الناطق اإلعالمي باسم الدفاع المدني في محافظة ربف دمشق جراء  محمود ا

 .نة داما في ربف دمشقمدبالقصف اليي استهدف 
منطقة المرج في تابذة للدفاع المدني في  سيارة إسذافقامت مدفذية النظام باستهداف  14/55/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة بهاربف دمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

، شقبلدة دبر الذصافير في ربف دمفي  المركز اإلسذافيقام الطيران الحربي باستهداف  14/55/1055افي 
ضرار مادبة بها تسببت في إخراجها من الخدمة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مما ا

555في ربف  المرج  منطقة في الدفاع المدني في  المركز قام الطيران الحربي باستهداف  11/55/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة بالمركزدمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مّما ا

تارب تابذة للدفاع المدني في  سيارات إسذاف ثالثهداف قام الطيران الحربي باست 11/55/1055افي 
أ
مدبنة ال

ّدى الى إصابة عدد من عناصر الدفاع المدني اخراج السيارات  في ربف حل 
أ
مع الفرق الطبية المرافقة، مّما ا

 . الثالثة من الخدمة
، ذمان في ربف إدل مدبنة مذرة النفي  مخزن إغاثي للقمحقام الطيران الراسي باستهداف  11/55/1055افي 

ّدى إلى تدميره مع القمح المخزن فيه
أ
 .مما ا
طباء بال حداد"مدعوم من منظمة  مشفى ميدانيقام الطيران المراحي باستهداف  11/55/1055افي 

أ
في " ا

ى إلى مقتل  ،بالبراميل المتفجرةبلدِة الزعفرانة في ربف حمص  د 
أ
ضرار  1مما ا

أ
شخاص، اإصابة المشفى با

أ
ا

 . مربضا  بجراح 41ة، اإصابة مادبة كبير 
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سذدُقتل سائق سيارة اإلسذاف  11/55/1055افي 
أ
جراء استهداف الطيران المراحي  عبدالرزاق حسين ال

 بالبراميل المتفجرة  لبلدة الزعفرانه في ربف حمص
صي  عنصران من عناصر الدفاع المدني في  11/55/1055افي 

أ
ثناء إسذافه بلدة الزعفرانه في ربف حمصا

أ
م ا

 .للجرحى، جراء استهداف الطيران المراحي للبلدة بالبراميل المتفجرة
صي   11/55/1055افي 

أ
حد متطوعي الدفاع المدنيا

أ
، جراء استهداف حي القابون في مدبنة دمشقفي  ا

 . الطيران الحربي للحي
ّدى إدل  بلدة الدانا في ربففي  سيارات شحن إغاثيةقام الطيران الحربي باستهدف  19/55/1055افي 

أ
، مما ا

 .شاحنات، امستودع مواد غيائية، اإصابة عدد من السائـقين بجراح 4إلى احتراق 
ثناء  مدبنة داما في ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيقامت قوات النظام باستهداف  19/55/1055افي 

أ
ا

 .قيامهم بإسذاف الجرحى
ّدى إلى إلحاق مدبنة إدل  فيصصي المشفى التخقام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة به
أ
 . ا

على طربق الكاستيلو بمدبنة حل  مما  سيارة إسذافقامت عناصر البي كي كي باستهداف  40/55/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ا 
أ
 دبسمبر/كانون ال

 مدبنة داربا في ربف دمشقفي  شفى داربا الميدانيمقام الطيران المراحي باستهداف  4/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة به

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .بالبراميل المتفجرة، مما ا

حد المسذفين ضمن كوادر الدفاع المدني في  4/51/1055افي 
أ
نس ا

أ
بو ا

أ
حمد الملق  ا

أ
صي  ا

أ
مدبنة داما في ا

ثناء قيامه بإسذاف المصابين جراء قصف قوات النظام ربف دمشق
أ
 .للمدبنة ا

لمركز قام قناص تابع لقوات الوحدات الكردبة باستهداف سيارة طاقم الدفاع المدني التابع  4/51/1055في 
دبتهم لذملهم عند  مساكن هنانو في مدبنة حل 

أ
ثناء تا

أ
بة داار الجندا  في مدبنة حل ا

أ
نباء عن ا

أ
، الم ترد ا

 .إصابات
بالبراميل  مدبنة جاسم في ربف درعاشفى الرضوان في قام الطيران المراحي باستهداف م 9/51/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة به، بما تسب  في إخراجه من الخدمة
أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .المتفجرة، مما ا

، مدبنة تدمر في ربف حمصفي  مستوصف الصحة المدرسيةقام الطيران الحربي باستهداف  9/51/1055افي 
دى إلى تدمير المستوصف بشكل شبه كا

أ
 .ملمما ا
مشفى البيراني الجامذي في مدبنة ُقتل الكيميائي سامر مخلوف الذامل في مخبر الدم في  1/51/1055افي 

 . الم ُتذرف الجهة التي قامت بإطالق القيبفة. بقيبفة صاراخية سقطت على مخبر الدم بالمشفى دمشق
ثناء عملها في التابذة للد سيارة اإلسذافقام الطيران الحربي باستهداف  1/51/1055افي 

أ
بلدة فاع المدني ا

ضرار مادبة متوسطة بهاحموربة في ربف دمشق
أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا
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حمر الهال  جمذية في المتطوعة ُقتلت 19/9/1055في 

أ
ن بذد حسن، محمد حنان ال

أ
صابتها ا

أ
 في قصف ا

 المحطة قوات النظام درعا
التركية في ربف -على الحداد السوربة لبرناصمشفى اقام الطيران الراسي باستهداف  1/51/1055افي 

ضرار مادبة متوسطة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . الالذقية، مما ا

بو الزبن"ُقتل محمد الملق   9/51/1055افي 
أ
حد كوادر  بلدة المليحة في ربف دمشق، اهو من سكان "ا

أ
، اا

 . ربي للبلدةمجمع اليمان الطبي، جراء قصف الطيران الح -المكـت  الطبي لبلدة المليحة 
بو نزار، اهما من  50/51/1055افي 

أ
نس ااسام ا

أ
بو ا

أ
صي  سليم ا

أ
بلدة المليحة في في  عناصر الدفاع المدنيا

ثناء قيامهم بإسذاف الجرحى في البلدة ربف دمشق
أ
 .ا

التابذة للدفاع المدني في  سيارة اإلسذافقامت مدفذية قوات النظام الثقيلة باستهداف  51/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بهاة الشرقية في ربف دمشقالغوط

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

مدبنة داما في في  النقاط الطبيةقام الطيران الحربي بالتزامن مع قصف مدفذي باستهداف  54/51/1055افي 
دى إلى إبقاف الذمل فيهاربف دمشق

أ
 . ، مما ا

مجمع الذيادات الطبية باستهداف  قام الطيران الحربي بالتزامن مع قصف مدفذي 54/51/1055افي 
دى إلى إبقاف الذمل فيه الغوطة الشرقية في ربف دمشق،في  ابن حيان -التخصصي 

أ
 . مما ا

ّدى إلى مقتل عنصر في حي الصاخور في مدبنة حل قام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
، مما ا

خربن 
أ
 .الدفاع المدني في المدبنة، اإصابة ا

تاربقام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
أ
دى مدبنة التارب في ربف حل في  مشفى ال

أ
، مما ا

عضاء الكادر الطبي
أ
اقفته عن الذمل، باإلضافة إلى إصابة عدد من ا

أ
ضرار مادبة ا

أ
 .إلى إلحاق ا
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 الطبيمركز الربحان قامت مدفذية النظام باستهداف إحدى سيارات اإلسذاف التابذة إلى  59/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة مدبنة داما في ربف دمشقفي 

أ
دى إلى إصابتها با

أ
 . بقيائـف هاان، مما ا

توفي المسذف بالهال  الحمر عبد المذطي فواز الكبيسي، إثر إصابته بشظابا قيبفة هاان  59/51/1055افي 
 .54/51/1055بوم  في مدبنة دمشق جسر الرئيسفي منطقة 

ثناء  سراق  في ربف إدل  مدبنة على طربق الذام في  بسيارة إسذافوة ناسفة انفجرت عب 59/51/1055افي 
أ
ا

ضرار مادبة كبيرة
أ
دى إلى مقتل طفلين كانت تقلهما، اإصابة السيارة با

أ
 . توجهها إلى مدبنة إدل ، مما ا

ّدى إلى إصابة مدبنة داما في ربف دمشق قام الطيران الحربي باستهداف 51/51/1055افي 
أ
ح، مما ا

أ
د ا

ثناء قيامه بواجبه بإسذاف الجرحى في المدبنة عناصر الدفاع المدني
أ
 .ا

دى إلى احتراقها مدبنة الرقة في سيارت إطفاء 4قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
، مما ا

 .اخراجها من الخدمة
ّدى إلى مقتل مما  مدبنة الرقة،قام الطيران الراسي باستهداف احدة اإلطفاء في  51/51/1055افي 

أ
عناصر  9ا

 .من فوج اإلطفاء
صي  عنصر الدفاع المدني في  51/51/1055افي 

أ
بو عكوش ) محمد هال   مركز جسر الشغور في ربف إدل ا

أ
ا

ثناء قيامه بذمله في مدبنة جسر الشغور (
أ
 . ، ا
دّ  حي جوبر في مدبنة دمشققامت قوات النظام باستهداف  59/51/1055افي 

أ
ى إلى بقيائـف الهاان، مما ا

ثناء قيام الطاقم بذمله سيارة إسذاف، اتضرر طاقم إسذافإصابة 
أ
 .ا

طفا  لياي الحتياجات الخاصةقام الطيران الراسي باستهداف  59/51/1055افي 
أ
مدبنة في  مركز براعم لال

اقفته عن الخدمة تل رفذت في ربف حل 
أ
ضرار مادبة ا

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .بالقنابل الذنقودبة، مما ا

ّدى  مدبنة خان شيخون في ربف إدل قات قوات النظام باستهداف  10/51/1055افي 
أ
بقصف مدفذي، مما ا

 .في المدبنة عنصر في مركز الدفاع المدنيإلى مقتل عبد الرحمن التالاي، اهو 
منطقة في  مؤسسة عدالة لإلغاثة االتنميةقام الطيران الحربي باستهداف مستودع  10/51/1055افي 

شذري في الغ
أ
ّدى إلى مقتل وطة الشرقية في ربف دمشقال

أ
ضرار مادبة كبيرة  4، مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
ا

خرجته من الخدمة
أ
 .بالمستودع ا

دى إلى إصابة مدبنة إدل في  منظمة الخضراء مقرقام الطيران الراسي باستهداف  10/51/1055افي 
أ
، مما ا

حد المتطوعين في المنظمة بجراح، اتوقف المنظمة عن الذمل
أ
 .ا
ّدى إلى  بلدة النشابية في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف  14/51/1055في ا

أ
بقصف مدفذي، مما ا

حمد بوسف 
أ
 .في ربف دمشق التابع للدفاع المدني 455الذنصر في مركز مقتل ا
بلدة النشابية في تابذة للدفاع المدني في  سيارة إسذافقامت قوات النظام باستهداف  14/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بها دمشقربف 

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
دبة عملها، مما ا

أ
ثناء تا

أ
 . بقيائـف مدفذية ا

مدبنة عربين في ربف في  مستودعات ارد دمشق اإلغاثيةقام الطيران الراسي باستهداف  14/51/1055افي 
دى إلى تدميره بالكاملدمشق

أ
 .، مما ا
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بصاراخ  مدبنة داما في ربف دمشقفي  افسيارة إسذقامت قوات النظام باستهداف  14/51/1055افي 
رض

أ
خرجتها من الخدمة-ا

أ
ضرار مادبة كبيرة ا

أ
دى إلى إصابة السيارة با

أ
رض، مما ا

أ
 .ا
، ربف المهندسين في ربف حل  الغربيفي  النقطة الطبيةقام الطيران الراسي باستهداف  14/51/1055افي 

دى إلى خراج النقطة الطبية من الخدمة بالكامل
أ
 .مما ا
بو مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف  14/51/1055افي 

أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
، مما ا

حد كوادر المكـت  الطبي الموحدسمير الحمصي، 
أ
 .في الغوطة الشرقية ا

مدبنة حربتان في ربف حل  في  مشفى بغدادقام الطيران المراحي باستهداف محيط  15/51/1055افي 
خرجه من الخدمة مؤقتا  بالبراميل المتفجرة، 

أ
ضرار مادبة متوسطة به، بما ا

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا

طفا قام الطيران الراسي باستهداف  15/51/1055افي 
أ
مدبنة اعزاز في في  مشفى سوربا الخيربة للنسائية اال

ضرار جزئية بهربف حل 
أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

دى مدبنة اعزاز في ربف حل في  مشفى الوطنيالقام الطيران الراسي باستهداف  15/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار جزئية به
أ
 . إلى إلحاق ا

 مدبنة عندان في ربف حل في  مركز الدفاع المدنيقام الطيران المراحي باستهداف  19/51/1055افي 
دى إلى إصابة اثنين من المتطوعين، اهما

أ
حمد عبد الخالق: بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
 .غسان قراقاش اا

تل رفذت في في مدبنة  فربق الدفاع المدني االمسذفينقام الطيران الراسي باستهداف  11/51/1055افي 
دى إلى إصابة عامر عليطو من كادر الدفاع المدنيربف حل  

أ
ثناء قيامهم بإسذاف الجرحى، مما ا

أ
 . ا

مدبنة تل اع المدني في التابذة لفربق الدف سيارة الخدمةقام الطيران الراسي باستهداف  11/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بها رفذت في ربف حل 

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
ثناء قيامها بإسذاف الجرحى ، مما ا

أ
 . ا

دى إلى مدبنة الباب في ربف حل في  مشفى الجبلقام الطيران الحربي باستهداف  11/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
 . إلحاق ا
بقيائـف  مدبنة داما في ربف دمشقفي  فربق الدفاع المدنيالنظام باستهداف  قامت قوات 19/51/1055افي 

دى إلى إصابة عنصربن في الفربق
أ
ثناء إسذافهم للجرحى في المدبنة، مما ا

أ
 .مدفذية ا

مدبنة تل رفذت في التابذة للدفاع المدني في سيارة اإلنقاذ قام الطيران الراسي باستهداف  19/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بها ، مماربف حل 

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مما بلدة خان السبل في ربف إدل في  سيارة إسذافقام الطيران الحربي باستهداف  40/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بها

أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 . ا
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 استهداف القطاع التعليمي

طراف، بشكل 
أ
مباشر اغير مباشر، مما تسب  في تواَصل استهداُف القطاع التذليمي في سوربة من مختلف ال

استمرار التدهور الخطير اغير المسبوق اليي بشهده القطاع داخل سوربة، اخصوصا  في المناطق الخارجة 
 . عن سيطرة النظام

ّدت النتهاكات المختلفة التي عانى منها قطاع التذليم إلى توقف الذملية التذليمية المنتظمة في مذظم 
أ
اا

ا المناطق الخارجة ع
أ
ا نقص الكوادر التذليمية، ا

أ
ن سيطرة النظام، إما بسب  خراج المدارس عن الخدمة، ا

نفسهم
أ
ا حتى ظراف الطلبة ا

أ
 . صذوبة الوصو  إلى المدارس، ا

جنبية المتحالفة مذها 
أ
في المناطق الخارجة  استهداف المدارسفقد ااصلت قوات النظام السوري االقوات ال

ّدى عن سيطرة النظام، افي عدد كبي
أ
ثناء اجود الطلبة فيها، مما ا

أ
ر من الحالت تم استهداف هيه المدارس ا

 .  1055استهدافا  للمدارس خال  عام  594اقد اّثقت اللجنة . إلى مقتل اإصابة المائت منهم خال  الذام
ا الجزئي حتى بدابة 

أ
 .1مدرسة 5000بحوالي  1055اُبقّدر عدد المدارس التي تذّرضت للتدمير الكلي ا

كما استمّر استخدام عدد كبير من المدارس في مختلف المناطق 
السوربة كمراكز إلبواء الالجئين، بما بجذلها خارج نطاق 

 . الستخدام للمهام التذليمية
افي المناطق الخاضذة لسيطرة النظام، ُتذاني المدارس من 
ظهرت 

أ
عداد الطلبة في الصفوف المدرسية، حيث ا

أ
التضّخم في ا
تي قامت بها اللجنة السوربة لحقوق اإلنسان في عدد الدراسة ال

ن بذض 
أ
من مدارس محافظة الالذقية امحافظة دمشق ا

، بما بؤّثر بشكل كبير على جودة  صال 
أ
صبحت تضم ضذف عدد الطلبة اليبن تستوعبهم ا

أ
الصفوف المدرسية ا

عدا. الذملية التذليمية في هيه المدارس
أ
د النازحين من المناطق ابذود سب  هيا التضّخم إلى ارتفاع ا

خرى 
أ
 . ال

عما  الذسكربة التي نقص كبير في المالكات التذليمية المؤّهلةاُبذاني القطاع التذليمي من 
أ
، فقد دفذت ال

تشهدها سوربة، االستهداف المستمر لقطاع التذليم إلى هجرة الكـثير من مالكات قطاع التذليم، حيث ُبقّدر 
 . 2مذلم 51500بحوالي  1055احتى عام  1055ربة مني عام عدد المذلمين اليبن غادراا سو 

منية الستثنائيةاتمنع 
أ
التي تذيشها المناطق المستهدفة من استمرار الذملية التذليمية بشكل  الظراف ال

ففي الكـثير من الحالت تّم اقف الذملية . طبيذي، حتى في حالة اجود المباني المدرسية االطواقم التذليمية
ماكن الحيوبة، فذلى سبيل التذليمي

أ
كـثر بسب  حمالت القصف التي بقوم بها سالح الطيران على ال

أ
ا ا
أ
ة ليوم ا

علنت ازارة التربية االتذليم في الحكومة السوربة المؤقتة في 
أ
عن اقف الذملية  51/4/1055المثا  ا

                                                           
1 UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 5/2/2015 
2 UNICEF, Education Under Fire: how conflict in the Middle East is depriving children of their schooling, 3 September 2015, p8.  

شكالها 
أ
ّدت النتهاكات المتواصلة بكل ا

أ
ا

إلى انهيار في قطاع التذليم، بما بتسب  
خرى طوبلة المدى على 

أ
نية اا

 
ثار ا

 
في ا

جيا  القادمة في سوربة، 
أ
طفا  اال

أ
ال

 اخاصة في المناطق المستهدفة
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سبوع، بذد سلسلة من الغارات الت
أ
ي استهدفت المدارس التذليمية في كافة المدارس في مدبنة حل  لمدة ا

ت الحيوبة في المدبنة
 
 . االمنشا
، ل تتذرض المدارس إلى القصف بالشكل اليي تشهده المناطق التي ُبسيطر عليها تنظيم داعشافي 

خرى، تتمّثل 
أ
طفا  بخضذون إلى انتهاكات ا

أ
المناطق التي ُتسيطر عليها كـتائ  المذارضة المسلحة، لكّن ال

نشطة في طبيذة القيم االمفاهيم 
أ
ا ا
أ
نشطة عسكربة، ا

أ
التي بتم تقدبمها لهم، افي إجبارهم على النخراط في ا

إعالن التنظيم عن إصدار مناهجه التذليمية الخاصة،  1055اقد شهد عام . تحّضهم على القتل االذنف
 . اتطبيقها في كل المناطق الخاضذة له في الذراق اسوربة

 
طفا  إلى انتهاكات ممنهجة من ط

أ
بو بذقوب "الطفل اليي تم تسميته بـ : رف تنظيم داعشبتذرض ال

أ
ا

نه من "الشامي
أ
طفا  الخالفة اإلسالمية، اهو بتدرب على "، اقالت حسابات مقّربة من تنظيم داعش با

أ
ا
 استخدام المسدس

 
طفا ، ففي  1055كما شهد عام 

أ
بّث  50/4/1055قيام التنظيم بذدد من النتهاكات غير المسبوقة بحّق ال

سير فلسطينيالتنظ
أ
افي . يم تسجيال  مصّورا  بظهر قيام طفل برتدي المالبس الذسكربة للتنظيم بإعدام ا

شبا  )طفال  من التنظيم  15عرض التنظيم تسجيال  مصورا  ُبظهر قيام  4/1/1055
أ
سماهم التسجيل با

أ
ا

سرى قوات النظام، افي  15بإعدام !( الخالفة
أ
ّنهم من ا

أ
قام التنظيم ببث  1/51/1055شخصا  قا  التسجيل با

بدبهم 
أ
طفا  برتدان الزي اليي برتدبه مقاتلو التنظيم في قلذة مهّدمة، ابحملون با

أ
تسجيل ظهر فيه ستة ا

لذاب 
أ
ماكن مختلفة من القلذة، ليقوموا بإعدامهم، في محاكاة لال

أ
سرى مقيدبن في ا

أ
مسدسات، اببحثون عن ا

 !. الفيدبو المذرافة
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طفا  السوربون في دا  بتذّرض لها قطاع التذليم داخل سوربة، عانى  ابالتوازي مع النتهاكات التي
أ
ال

طفا  في هيه الدا  الوصو  إلى  اللجوء
أ
من انتهاك حق التذليم بشكل مستمر، إذ ل بستطيع الكـثير من ال

نهم ل بتمّكنون من الدراسة بسب  انخراطهم المبّكر في س
أ
ا ا
أ
ال تتوفر لهم مقاعد دراسية، ا

أ
وق المدارس، ا

سرهم المادبة
أ
 . الذمل نتيجة لحاجة ا

مم المتحدة للطفولة 
أ
طفا  السوربين اليبن ل بحصلون على التذليماقّدرت منظمة ال

أ
بـ  1055في عام  عدد ال

لف طفل في  100مليون طفل في عمر الدراسة، منهم  1.1
أ
ا

ردن، )دا  اللجوء، حيث بنتظم في هيه الدا  
أ
لبنان، ال

طفا  الالجئين في سن % 54( تركيا، الذراق
أ
فقط من ال

 . 3التذليم

طفا  في 
أ
اتؤّدي النتهاكات الجسيمة الراهنة التي بتذّرض لها ال

نية خطيرةسوربة اخارجها إلى 
 
ثار ا

 
، تتمّثل بشكل مباشر في ا

ساسي، حيث ُبقّدر 
أ
حرمانهم من التذليم، بما فيه التذليم ال

طفا  السوربين اليبن هم في سن الدرا
أ
سة في عام عدد ال
ممن ل ُبجيدان حتى القراءة االكـتابة بحوالي مليوني  1055

طفا  سيكونون قادربن على 
أ
ن هؤلء ال

أ
طفل، ال ُبذتقد ا

 . اللتحاق بالذملية التذليمية في فترة لحقة
جربت عل

أ
ظهرت دراسات عدبدة ا

أ
طفا ، فقد ا

أ
ن هيه النتهاكات تؤّثر على الحالة الصحية االنفسية لال

أ
ى كما ا

ظهر 
أ
ن مذظمهم ُبذاني من مشاكل نفسية، اا

أ
طفا  السوربين داخل سوربة اخارجها إلى ا

أ
من % 500ا

عراض القلق االخوف اتقلبات النوم
أ
طفا  في بذض المناطق ا

أ
 .4ال

طفا  اليبن 
أ
ثار مستقبلية خطيرة، حيث سُيحرم ال

 
امما ل شّك فيه فإّن النتهاكات الحالية سوف تقود إلى ا

قرانهم في المناطق بتذّرضون لال
أ
نتهاكات في الوقت الحالي من الحصو  على فرِص عمل متكافئة مع ا

ثار المشاكل النفسية االصحية بشكل كامل، ما لم بحصلوا على 
 
خرى، كما لن بكون في مقدارهم تجااز ا

أ
ال

 . دفةرعابة خاصة، اهو ما ل ببدا ممكنا  في المنظور الحالي، خاصة مع اتساع نطاق الفائت المسته
  

                                                           
3 UNICEF, Education Under Fire: how conflict in the Middle East is depriving children of their schooling, 3 September 2015, p4.  
4 MSNA, Syria Multi-Sectoral Needs Assessment, October 2014, p47:  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/141028_Syria_MSNA_Report_FINAL.pdf 

طفا  ال
أ
سوربون الالجئون في ُبذاني ال

دا  الجوار إلى انتهاكات في حقهم في 
التذليم، احّقهم في الحمابة، اخاصة 
من الذمالة المبكرة، إذ تضطرهم 
اضاع القتصادبة الصذبة إلى 

أ
ال

الدخو  المبكر إلى سوق الذمل 
امغادرة مقاعد التذليم، في حا  توفرها 

 !لهم
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 1055كشف النتهاكات التي استهدفت قطاع التذليم في عام 

ّدى إلى مقتل مدبنة الرقةقام الطيران الحربي باستهداف محيط مدرسة علي دهام في  5/5/1055في 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
طفا  االنساء، اإلحاق ا

أ
شخاص مذظمهم من ال

أ
 . سبذة ا
مدبنة الزبداني في بإلقاء برميل متفجر على المدرسة الثانوبة للبنات في  قام الطيران المراحي 5/5/1055افي 

ضرار مادبة بالمدرسةربف دمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

مدبنة اللطامنة في قام الطيران المراحي بإلقاء برميل متفجر على ثانوبة اللطامنة لليكور في  10/5/1055افي 
ضرارربف حماة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مادبة بالمدرسة ، مما ا

قربة عين لراز في ربف قام الطيران المراحي بإلقاء برميل متفجر على مدرسة ابتدائية في  10/5/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسةإدل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

ّدى مدبنة حموربة في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ابتدائية في  15/5/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 . إلى مقتل شخصين، اإلحاق ا

بالبراميل  مدبنة اللطامنة في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف محيط مدرسٍة في  15/5/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .المتفجرة، مما ا

لقصف بقيائـف الهاان،  رعابصرى الشام في ربف دتذّرضت مدرسة ابتدائية في مدبنة  11/5/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسة

أ
ّدى إلى مقتل طفلتين، اإلحاق ا

أ
نه من طرف قوات النظام، مما ا

أ
 . ُبذتقد ا
ّدى مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف مجمٍع للمدارس في  5/1/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة كبير  4إلى مقتل 
أ
شخاص بينهم طفالن، اإلحاق ا

أ
 . ة بالمباني المدرسيةا

مون في  9/1/1055افي 
أ
بقيبفة مدفذية، مما  حي الجميلية في حل قامت قوات النظام بقصف مدرسة الما

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
خربن، اإلحاق ا

 
ّدى إلى مقتل شخص اإصابة خمسة ا

أ
 . ا

ّدى للقصف من راجمات الصوارب مدبنة داما في ربف دمشقتذّرضت مدرستان في  1/1/1055افي 
أ
خ، مما ا

ضرار مادبة بالمدرستين
أ
طفا ، اإلحاق ا

أ
 .إلصابة عدد من ال

بالبراميل  حي طربق الباب في حل قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة الكـفاح في  50/1/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

بلدة الزعفرانية في ربف ثانوبة الزعفرانية الشرقية في قام الطيران المراحي باستهداف محيط  51/1/1055افي 
ّدى إلى إصابة  حمص

أ
ضرار مادبة بالمدرسة 50بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
شخاص بجراح، اإلحاق ا

أ
 . ا

بو بكر الرازي في  14/1/1055افي 
أ
بالبراميل  حي الهلك في حل قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة ا

ّدى إلى
أ
ضرار مادبة بالمدرسة المتفجرة، مما ا

أ
 . إلحاق ا

ّدى بلدة الرامي في ربف إدل  قامت قوات النظام باستهداف مدرسة  1/4/1055افي 
أ
بقيائـف الدبابات، مما ا

ضرار مادبة بالغة
أ
 . إلى إصابة المبنى المدرسي با
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رمناز في ربف إدقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ابتدائية في  5/4/1055افي 
أ
ّدى ل بلدة بيرة ا

أ
، مما ا

طفا 
أ
 . إلى مقتل تسذة ا

ّدى إلى إلحاق مدبنة عربين في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  1/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 . ا

ّدى إلى بلدة الناجية في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة الكندة في  9/4/1055افي 
أ
، مما ا

ض
أ
 . رار مادبة بالمدرسةإلحاق ا

 
نصاري في حل  للقصف في 

أ
شخاص 55/4/1055تذّرضت مدرسة سذد ال

أ
ّدى مقتل عشرة ا

أ
 مما ا

كراد في ربف الالذقيةقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة تردبن في  9/4/1055افي 
أ
ّدى إلى جبل ال

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 . إلحاق ا
ّدى إلى مقتل بلدة دبر الذصافير في ربف دمشقتهداف مدرسة في قام الطيران باس 50/4/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة 54شخصين، اإصابة 
أ
خربن، اإلحاق ا

 
 . ا

دى إلى إصابة مدبنة داما في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  55/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة 59
أ
 . طفال  بجراح، اإلحاق ا

ّدى إلى قربة دبر سنبل في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  14/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 . إلحاق ا
بقيبفة  مدبنة داعل في درعا، استهدفت مدفذية قوات النظام الثانوبة الصناعية في 45/4/1055افي 

ّدى إلى اندلع حربق فيها
أ
 .مدفذية، ما ا
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نامل الرستن في  4/4/1055افي 
أ
، مما مدبنة الرستن في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ا

ضرار جزئية بالمدرسة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

ّدى كـفر تخاربم في ربف إدل  قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة حداثة في بلدة 5/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 . إلى إلحاق ا

طفا  في  9/4/1055افي 
أ
مدبنة داما في ربف قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة الحكمة اإلسالمية لال

ضرار مادبة بالمدرسةدمشق
أ
دى إلى مقتل مدبر المدرسة، اإلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بالبراميل  في حي الفرداس في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة المذتصم  9/4/1055افي 
ضرار مادبة بهاالمتفجرة، م

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ما ا

ّدى إلى إلحاق مدبنة الرقةقام الطيران الحربي باستهداف محيط مدرسة الهواري في  50/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 .ا

نصاري في  55/4/1055افي 
أ
بالصواربخ  حي المشهد في حل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة سذد ال

شخاص، منهم ثالثة تالميي، اثالث مدرساتالفراغية، مم
أ
ّدى إلى مقتل عشرة ا

أ
 .ا ا

طفا  في  54/4/1055افي 
أ
ضرار مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف راضة لال

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . مادبة بمبنى الراضة
 ربف إدل قربة بسامس في قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة قطرب  للبنات في  54/4/1055افي 

ّدى إلى إصابة 
أ
ضرار مادبة بالمدرسة 51بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
 . طالبة، اإلحاق ا

بتام في  54/4/1055افي 
أ
حي جمذية الزهراء في مدبنة قام الطيران الحربي باستهداف محيط مدرسة دار ال

ضرار مادبة بالمدرسةحل 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

ّدى إلى دبر حافر في ربف حل لحربي باستهداف المدرسة اإلعدادبة في قام الطيران ا 14/4/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .إلحاق ا
اي نازحين من جسر الشغور في  19/4/1055افي 

أ
بلدة قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة كانت تا

ّدى إلى مقتل دركوش في ربف جسر الشغور في ربف إدل 
أ
ضرا 40، مما ا

أ
، اإلحاق ا  .ر مادبة بالمدرسةشخصا 

قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة المذتمد بن عباد، بين منطقة المشراع اعين الغزا   5/5/1055افي 
ضرار مادبة بهامخيم اليرموك جنوب دمشقفي 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

ساسي، اال 1/5/1055افي 
أ
اي نازحين قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة قربة كـفرعميم للتذليم ال

أ
تي تا

ضرار مادبة بالمدرسةكـفر عميم في ربف إدل  قربةفي 
أ
خربن، اإلحاق ا

 
ّدى إلى مقتل شخص اإصابة ا

أ
 . ، مما ا

الواقع تحت سيطرة النظام  حي مساكن السبيلسقطت قيائـف على مدرسة صالح جما  في  1/5/1055افي 
ضرار مادبة بهافي مدبنة حل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بالبراميل  حي سيف الدالة في مدبنة حل قام الطيران المراحي باستهداف راضة الرجاء في  4/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
ضرار مادبة كبيرة بالمبنى المدرسي 50المتفجرة، مما ا

أ
طفا ، اإلحاق ا

أ
 .ا
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 حل  حي سيف الدالة في مدبنةقام الطيران المراحي باستهداف مذهد التنمية االمذرفة في  4/5/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمبنى المدرسي

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .بالبراميل المتفجرة، مما ا

، مما قربة الموزرة في جبل الزاابة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  55/5/1055افي 
شخاص، كّلهم من نازحي سهل الغاب اليبن ُبقيمون في المدرسة، كما

أ
ّدى إلى إصابة سبذة ا

أ
ّدى إلى إلحاق  ا

أ
ا

ضرار مادبة بالمبنى المدرسي
أ
 .ا

، مما قربة خلصة في ربف حل  الجنوبيقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ابتدائية في  54/5/1055افي 
ّدى الى مقتل 

أ
ضرار مادبة كبيرة في المبنى المدرسي 1شخصا  بينهم  51ا

أ
طفا ، اإلحاق ا

أ
 .ا

 حي باب النيرب في مدبنة حل استهداف مدرسة الشيخ جاكير في قام الطيران المراحي ب 59/5/1055افي 
ضرار مادبة بالمبنى 

أ
ّدى إلى مقتل شخص اإصابة شخصين بينهم طفل، اإلحاق ا

أ
بالبراميل المتفّجرة، مما ا

 .المدرسي
 ،مدبنة اللطامنة في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف المدرسة الثانوبة للبنات في  11/5/1055افي 

ضرار مادبة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
، االواقع حي الجميلية في مدبنة حل سقطت قيائـف على مدرسة الباسل للمتفوقين في  45/5/1055افي 

ّدى إلى مقتل 
أ
ضرار مادبة بالمدرسة 5تحت سيطرة النظام، مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

بالبراميل  قربة كـفرعوبد في ربف إدل في  قام الطيران المراحي باستهداف محيط مدرسٍة  45/5/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

، قربة إحرص في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة بقيم فيها نازحون في  4/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
ضرار مادبة بالمدرسة 5مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

ّدى إلى إلحاق قربة إحسم في ربف إدل لطيران الحربي باستهداف مدرسة في قام ا 4/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بها
أ
 .ا

ّدى إلى إلحاق قربة بليون في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  4/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 . ا

ّدى إلى إلحاق قربة البارة في ربف إدل ي قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ف 4/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 . ا

بصاراخين، مما  بلدة مذرة مصربن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  4/9/1055افي 
ضرار مادبة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ّدى إلى إلحاق إدل قربة إحسم في ربف قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  5/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 . ا

ّدى إلى إلحاق جبل الزاابة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  5/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .ا
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ّدى إلى إلحاق  قربة كنصفرة في ربف إدل ،قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  1/9/1055افي 
أ
مما ا

ضرار ما
أ
 . دبة بهاا

حي غوبران في قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة طارق بن زباد التي بقطنها نازحون في  55/9/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسةمدبنة الحسكة

أ
ّدى إلى مقتل شخص، اإلحاق ا

أ
 .، مما ا

 
عراض نفسية خطيرة

أ
طفا  با

أ
ّدت النتهاكات المتواصلة إلى إصابة عدد كبير من ال

أ
وربة لجئة في طفلة س: ا

ن الكاميرا التي بحملها المصور هي سالح موّجه إليها
أ
 تركيا ترفع بدبها في إشارة إلى استسالمها، بذد اعتقادها با
 

ّدى مدبنة سراق  في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة في  10/9/1055افي 
أ
، مما ا

 . لتدميرها بشكل كامل
ذبنة البتدائية في قام الطيران ال 14/9/1055افي 

أ
، مما مدبنة تدمر في ربف حمصحربي باستهداف مدرسة ا

ضرار مادبة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

، مما حي غوبران في مدبنة الحسكةقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة فاطمة الزهراء في  4/1/1055افي 
ضرار مادبة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ّدى بلدة ترمال في ربف إدل بي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين في قام الطيران الحر 5/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .إلى إلحاق ا

 مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة القزبز في مدبنة  9/1/1055افي 
ضرار مادبة بالغة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .بالبراميل المتفجرة، مما ا
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ضرار مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة الثورة في  50/1/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 .مادبة بها
ّدى  مدبنة الباب في ربف حل ،قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة الصناعة في  54/1/1055افي 

أ
مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .إلى إلحاق ا

رنبا في ربف إدل مدرسة في قام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق قربة ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .ا

، مما قربة مشمشان في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين في  54/1/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
ضرار مادبة بالمدرسة 1ا

أ
طفا  بجراح، اإلحاق ا

أ
 . ا

ضرار مادبة بهامدبنة إدل ستهداف مدرسة في قام الطيران الحربي با 51/1/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

ّدى إلى إلحاق قربة كنصفرة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  11/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .ا

نة جسر الشغور في مدبقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة السيدة رقية الثانوبة للبنات في  9/1/1055في 
ضرار مادبة بهاربف إدل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا

ضرار مدبنة إدل قام الطيران الحربي باستهداف المدرسة الشرعية في  1/1/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 .مادبة بها
ّدى ل قربة زردنا في ربف إدقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة إعدادبة للبنات في  9/1/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة 4إلى مقتل 
أ
 .طالبات، اإلحاق ا

قربة الموزرة في جبل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين من حماة في  54/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل  الزاابة في ربف إدل ،

أ
ضرار مادبة بالمدرسة 5مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

، مما قربة بلشون في ربف إدل الحربي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين في قام الطيران  51/1/1055افي 
ضرار مادبة طفيفة بالمدرسة

أ
ّدى إلصابة عدد من النازحين، اإلحاق ا

أ
 . ا

ّدى قربة حزازبن في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف المدرسة اإلعدادبة في  51/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرس
أ
 . ةإلى إلحاق ا

منة بن اه  في  15/1/1055افي 
 
 مدبنة الباب في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف محيط مدرسة ا

ضرار مادبة طفيفة بالمدرسة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

ّدى إلى قربة حطلة في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  19/1/1055افي 
أ
، مما ا

 .تدميرها بشكل كامل
، مدبنة جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف ثانوبة اليد شذبان في  11/1/1055افي 

ضرار مادبة بالغة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
ربحا في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  11/1/1055افي 

أ
ّدى إلى إلحاق مدبنة ا

أ
، مما ا

ضرار
أ
 . مادبة بها ا
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ّدى إلى إلحاق قربة مذراتة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  40/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة بها
أ
 . ا

حمد مغالج في  5/9/1055افي 
أ
، قربة كـفرعوبد في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة الشهيد ا

ضرار مادبة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالغة بها مما ا
كلية الهندسة الميكانيكية )سقطت قيبفة صاراخة محلية الصنع داخل مبنى كلية الهمك  1/9/1055افي 

ّدى إلى مقتل طال ، اإصابة دمشق مدبنةفي جامذة دمشق في ( االكهربائية
أ
خربن، اتضرر مبنى  55، مما ا

 
ا

 . الكلية بشكل طفيف
بالبراميل  مدبنة اللطامنة في ربف حماةاف مدرسة في قام الطيران المراحي باستهد 51/9/1055افي 

ضرار مادبة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

بالبراميل  مدبنة اللطامنة في ربف حماةقام الطيران المراحي باستهداف مدرسة في  51/9/1055افي 
ضرار مادبة جزئية بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

ّدى إلى إلحاق مذرة مصربن في ربف إدل الطيران الحربي باستهداف مدبنة قام  59/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 . ا

زار في  15/9/1055افي 
أ
، حي الوعر في مدبنة حمصقامت مدفذية النظام باستهداف مدرسة خولة بنت ال

ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
 مخيم اليرموك في مدبنة دمشقران المراحي باستهداف مدرسة القدس في قام الطي 5/50/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .بالبراميل المتفجرة، مما ا

، بلدة عين لراز في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين في  54/50/1055افي 
ضرار مادبة بال

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مدرسةمما ا
ّدى إلى مدرسة في قربة تل السلطان في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  54/50/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
 .إلحاق ا

، التحتاني في ربف حمص المخرمقربة قامت مدفذية النظام باستهداف مدرسة ابتدائية في  59/50/1055افي 

ضرار طفيفة 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالمدرسةمما ا
دى إلى مدبنة سرمين في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  10/50/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بالمدرسة
أ
 . إلحاق ا
ّدى إلى حي سيف الدالة في مدبنة حل سقطت قيائـف على مدرسة الذلبي في  10/50/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة
أ
 . طفيفة بالمدرسة مقتل طال  ااحد، اإلحاق ا

دهم مصطفى في  10/50/1055افي 
أ
ّدى حي سيف الدالة في مدبنة حل سقطت قيائـف على مدرسة ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بالمدرسة
أ
 . إلى مقتل طال  ااحد، اإلحاق ا

قربة رسم الحمام في ربف حماة قام الطيران الراسي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين في  15/50/1055افي 
ضرار مادبة طفيفة بالمدرسةرقيالش

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .، مما ا
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، بلدة الذيس في ربف حل  الجنوبيقام الطيران الراسي باستهداف مدرسة قنسربن في  15/50/1055افي 
ضرار مادبة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
طفا  في  19/50/1055افي 

أ
في الغوطة  لطانمنطقة مرج السقام الطيران الحربي باستهداف راضة لال

ضرار مادبة كبيرة بهاالشرقية في ربف دمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بالقنابل  قربة كـفرعوبد في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف مدرسة في  19/50/1055افي 
ضرار مادبة طفيفة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . الذنقودبة، مما ا

، مما بلدة الذيس في ربف حل ي باستهداف مدرسة الذيس المحدثة في قام الطيران الراس 45/50/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، منطقة المرج في الغوطة الشرقية في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف مدرسة في  4/55/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بالمد

أ
حد الطلبة، اإلحاق ا

أ
ّدى إلصابة ا

أ
 . رسةمما ا
مدبنة مذرة النذمان في ربف قام الطيران الراسي باستهداف المدرسة الثانوبة الصناعية في  55/55/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسةإدل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بو الذالء المذري اإلعدادبة في  55/55/1055افي 
أ
 مدبنة مذرة النذمانقام الطيران الراسي باستهداف مدرسة ا

ّدى إلى مقتل في ربف إدل 
أ
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة 4، مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

حمد الطذان في  55/55/1055افي 
أ
مدبنة خان شيخون في ربف قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ا

ضرار مادبة متوسطة بالمدرسةإدل 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

، مما مدبنة قلذة المضيق في ربف حماةتهداف مدرسة ابتدائية في قام الطيران الحربي باس 59/55/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

 مدبنة زبدبن في ربف دمشققامت قوات النظام باستهداف مدرسة زبدبن الحجر في  51/55/1055افي 
رض

أ
ضرار مادبة بالغة-بصاراخ ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
رض، مما ا

أ
 .ا

قربة كنصفرة في قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة الشهيد نسيم الخليل البتدائية في  10/55/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسةربف إدل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

، مما بلدة البوليل في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف المدرسة الصناعية في  10/55/1055افي 
 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ضرار مادبة متوسطة بالمدرسةا

، بلدة دبر الذصافير في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف المدرسة البتدائية في  14/55/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
صافير في ربف بلدة دبر الذقام الطيران الحربي باستهداف المدرسة اإلعدادبة للبنات في  14/55/1055افي 

ضرار مادبة كبيرة بالمدرسةدمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

دبر الذصافير في ربف قام الطيران الحربي باستهداف المدرسة الثانوبة المختلطة في بلدة  14/55/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسةدمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا
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جسر الشغور في ربف هداف مدرسة رابذة الذدابة في مدبنة قام الطيران الحربي باست 15/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل شخص، اإصابة إدل 

أ
ضرار مادبة متوسطة  1، مما ا

أ
طفا ، اإلحاق ا

أ
شخاص مذظمهم من ال

أ
ا

 .بالمدرسة
، مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف مدرسة الحاسوب في  19/55/1055افي 

ّدى إلى 
أ
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسةمما ا

أ
 . إلحاق ا

تارب في ربف قام الطيران الراسي باستهداف المدرسة الجنوبية البتدائية في  11/55/1055افي 
أ
مدبنة ال

ضرار مادبة متوسطة بالمدرسة حل 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا

كراد في ربف  قربة بوز الخربة في جبلقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  1/51/1055افي 
أ
ال

ضرار مادبة متوسطة بالمدرسةالالذقية
أ
ّدى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

زهار في  4/51/1055افي 
أ
ّدى إلى حي جوبر في مدبنة دمشققام الطيران الحربي باستهداف راضة ال

أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بها
أ
 . إلحاق ا

 
جان  استهداف المدارس االمراك

أ
من استهداف : ز التذليمية بشكل ممنهجااصل النظام السوري احلفاؤه ال

 54/51/1055مدرسة في مدبنة داما في ربف دمشق 
دى مدبنة كـفرزبتا في ربف حماةقام الطيران الراسي باستهداف مدرسة ابتدائية في  4/51/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة جزئية ببناء المدرسة اسورها
أ
 .إلى إلحاق ا

، مما مدبنة كـفرزبتا في ربف حماةباستهداف مدرسة الحي الشرقي في قام الطيران الراسي  5/51/1055افي 
خرجتها من الخدمة

أ
ضرار مادبة كبيرة ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا
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ّدى إلى إلحاق مدبنة تدمر في ربف حمصقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  9/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بها
أ
 . ا

، مما مدبنة تدمر في ربف حمصالحربي باستهداف مدرسة مرعي التواب في  قام الطيران 1/51/1055افي 
ضرار جزئية بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مما بلدة القوربة في ربف دبر الزارقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة البوعواد في  50/51/1055افي 
ضرار جزئية بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ثناء تواجد الطلبة  مدبنة داما في ربف دمشقحربي باستهداف مدرسة في قام الطيران ال 54/51/1055افي 
أ
ا

ضرار مادبة بالمدرسة
أ
خربن، اإلحاق ا

 
ّدى إلى مقتل طفلين، اإصابة ا

أ
 . فيها، مما ا

دى إلى مدبنة مارع في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف إحدى مدارس  54/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
 . اإلحاق ا
ّدى إلى مدبنة زملكا في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  55/51/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة جزئية بها
أ
 . إلحاق ا
ّدى إلى بلدة دبر الذصافير في ربف دمشققام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  55/51/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة جزئية بها
أ
 . إلحاق ا
دى إلى إلحاق مدبنة إدل قام الطيران الراسي باستهداف مدرسة عرابة لإلناث في  10/51/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة بها
أ
 .ا

ّدى إلى قربة كـفرداعل في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف مدرسة في  11/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار متوسطة بالمدرسة 1مقتل شخص اإصابة 
أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

، االخاضع لسيطرة النظام، بقيائـف حي هرابش في دبر الزارقام تنظيم داعش باستهداف  11/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل عشرة طالبات، 

أ
الهاان، حيث سقطت عّدة قيائـف على مدرسة إعدادبة للبنات في الحي، مما ا

خربات
 
 .اجرح عشرات ا

دى إلى بنة حربتان في ربف حل مدقام الطيران الراسي باستهداف إحدى مدارس  14/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
 .إلحاق ا
كـتع في  14/51/1055افي 

أ
، مدبنة جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة زكربا ا

دى إلى إلحاق تدمير جزئي بالبناء المدرسي
أ
 . مما ا
دى إلى إلحاق قربة زبزان في ربف حماةقام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في  15/51/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بها
أ
 . ا

ّدى بلدة جرجناز في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف مدرسة ذي قار في  19/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة بها
أ
 . إلى إلحاق ا

قربة طلف شرق بلدة الحولة في في  قام الطيران المراحي باستهداف مدرسة تؤاي نازحين 11/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل  ربف حمص

أ
ضرار مادبة كبيرة بالمدرسة 9ببرميل متفجر، مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
. ا
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 الرصاص في مواجهة الكلمة: استهداف وسائل اإلعالم واإلعالميين

خطر على حياة الصحفيين للذام الرابع على التوالي
أ
، باإلضافة إلى 5تواصل سوربة تصّدَر قائمة الدا  ال

خطر على حرباتهم
أ
 . تصّدرها قائمة الدا  ال

لكل َمن بذمل في مؤسسة إعالمية مسّجلة، اُبذّد الذمل الصحفي مصدر رزقه  اإلعالمياتذتمد اللجنة تذربف 
ا في الذمل الصحفي المساند، كالمصوربن مثال  

أ
، ا كان عمله صحفيا  مباشرا 

أ
ساسي، سواء ا

أ
بينما اعتمدت . ال

الئك الذاملين في مؤسسات إعالمية غير مسجلة، كصفحات الفيسبوكاصف 
أ
 . النشطاء اإلعالميين ل

بشكل  -امن قبل مذظم المؤسسات الذاملة في مجا  التوثيق-ابتم تطبيق هيا التذربف من قبل اللجنة 
ّكد بدقة مما إذا كان الذمل اإلعالمي اليي بق

أ
وم به الناشط هو تقرببي، إذ ل بمكن في الحالة السوربة التا

ساسي، اما إذا كانت المؤسسات اإلعالمية الموجودة في داخل سوربة هي مؤسسات مسّجلة 
أ
مصدر رزقه ال

م ل
أ
 . خارجها بشكل رسمي ا

إعالميا  ( 11)نسان مقتل اقد سّجلت اللجنة السوربة لحقوق اإل
على بد ( 1)على بد النظام ا( 99)، منهم 1055خال  عام 

على بد ( 5)على بد المذارضة المسلحة، ا( 9)تنظيم داعش، ا
 . مجهولين

عما  القتل، فقد اّثقت اللجنة السوربة لحقوق 
أ
اإلى جان  ا

، 1055صحفيا  اناشطا  إعالميا  خال  عام ( 15)اإلنسان إصابة 
ا نتيجة 

أ
ثربن بالقصف الذشوائي المستمر، ا

أ
مذظمهم متا

ثناء تغطية الشت
أ
 .باكاتإلطالق نار قد بكون عشوائيا  ا

عوام السابقة، إذ لم 
أ
جان  انخفاضا  ملحوظا  في هيا الذام، مقارنة بال

أ
عما  اختطاف الصحفيين ال

أ
اشهدت ا

ربع حالت اختطاف، مقارنة مع 
أ
 . 1054في عام  14، ا1054حالت في عام  1ُتسّجل سوى ا

ليتين تابذتين 55كما اّثقت اللجنة استهداف 
 
، باإلضافة إلى ا اُبشّكل هيا . لمؤسسات إعالمية مركزا  إعالميا 

عوام 
أ
عوام السابقة، حيث كان استهداف المكات  اإلعالمية محدادا  في ال

أ
المنهج تصذيدا  غير مسبوق في ال
اكان مذظم استهداف المراكز اإلعالمية في . مراكز إعالمية في الذام الواحد 4الماضية، ال بتجااز في المذّد  

 .  منها 4راحي، فيما قامت جبهة النصرة باستهداف غارات للطيران الحربي االم

 .  كما تّم توثيق تذّرض ثالثة إعالميين للضرب المبّرح على بد حرس الحداد التركي

                                                           
" لجنة حماية الصحفيين"على موقع منظمة  2102، 2102، 2102، 2102: انظر ترتيب الدول ألاخطر على حياة الصحفيين لألعوام 5

 : الدولية

https://cpj.org/killed/2015/ 

عما  استهداف اإلعالميين بين 
أ
توّزعت ا
ساسيتين، اهماج

أ
النظام : هتين ا

جنبية المتحالفة 
أ
السوري االقوات ال

مذها، االمجموعات المتطرفة، اخاصة 
 تنظيم داعش اجبهة النصرة
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كبر من ضحابا قطاع اإلعالم في عام 
أ
، 1055اكما في الذام الماضي، فإّن النشطاء اإلعالميين مّثلوا النسبة ال

مام
أ
مان التي بستذملها نظرا  لوجودهم في الخطوط ال

أ
ية للمواجهات المسلحة، اعدم امتالكهم لمذّدات ال

مان 
أ
الصحفيون المحترفون، مثل السترات الواقية من الرصاص، اعدم خضوعهم لدارات تدرببية في مجا  ال

 . االحمابة

ن،
 
زمة السوربة حتى ال

أ
فإّن هؤلء  ارغم التضحيات الكبيرة التي قّدمها النشطاء اإلعالميون مني بدابة ال

النشطاء ُبذانون من التمييز السلبي من المنظمات المختصة بتوثيق انتهاكات اإلعالم، االتي لم ُتخصص 
تغطية مناسبة لالنتهاكات الواقذة بحقهم، رغم اعتماد كل اسائل اإلعالم في الذالم على المنتجات التي 

 .بقومون بتقدبمها إلعداد الخبر السوري 

عوام ال
أ
ساسيتين، اهمااكما في ال

أ
عما  استهداف اإلعالميين بين جهتين ا

أ
: ثالثة السابقة، فقد توّزعت ا

جنبية المتحالفة مذها، االمجموعات المتطرفة، اخاصة تنظيم داعش اجبهة 
أ
النظام السوري االقوات ال

 . النصرة

حرار الشام،  كما سّجل التقربر تصاعدا  في انتهاكات بذض الجماعات المسّلحة المذارضة، اخاصة حركة
أ
ا

هم هيه النتهاكات منع دخو  عدد من الصحف االمطبوعات من خال  المذابر التي ُتسيطر عليها هيه 
أ
اكان ا

 . الحركات، ااقتحام مكات  إعالمية امصادر محتوباتها امذداتها، ااعتقا  اضرب الذاملين فيها

عوام السابقة، قامت احدات حمابة الشذ 
أ
الكردبة بشكل مستمر اممنهج باعتقا   ااستمرارا  لنهجها في ال

جهزتهم
أ
افي الغال  . اإلعالميين االنشطاء اإلعالميين في المناطق التي ُتسيطر عليها، امصادرة كاميراتهم اا

بام فقط
أ
 . فإّن المذتقلين بتم اإلفراج عنهم في غضون ا

خرى في استه
أ
داف اإلعالم السوري، امن اباإلضافة إلى الفاعلين في سوربة، فقد شاركت عدد من الدا  ال

ثناء عبورهم من اإلى 
أ
ذلك قوات حرس الحداد التركية، االتي استهدفت عددا  من اإلعالميين السوربين ا

راضي السوربة، ااعتدت عليهم بالضرب المبرح، كما قامت السلطات المصربة بإغالق قناة فضائية سوربة 
أ
ال

سباب ااضحة
أ
 . دان إبداء ا

مكـتبا  امقرا  لمؤسسات إعالمية في مختلف المدن ( 51)استهداف  1055ة خال  عام ااّثقت اللجنة السورب
ا توقف المكـت  عن الذمل

أ
ّدى في مذظم هيه الحالت إلى إغالق المؤسسة ا

أ
( 55)احصل . السوربة، مما ا

 . هجوما  بغارات جوبة، فيما حصلت الهجمات بالباقية باقتحام لمجموعات مسلحة

عا  في حالت الغتيا  التي استهدفت نشطاء اسياسيين اعسكربين، اُسّجلت جميذا  ارتفا 1055اشهد عام 
حالت اغتيا  للنشطاء اإلعالميين في هيا الذام، ( 9)وق اإلنسان اقد اّثقت اللجنة السوربة لحق. ضد مجهو 

 . منهم في محافظة درعا( 5)كان 

ا اعتقالهم في فترات سابقة، حيث تم عددا  من حالت اإلفراج عن إعالميين تم  1055اشهد عام 
أ
اختطافهم ا
جان ، باإلضافة إلى عدد من السوربين

أ
برز هيه الحالت. اإلفراج عن  صحفيين اثنين ا

أ
 : امن ا
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فرجت السلطات السوربة عن الصحفي السوبدي المستقل  15/1/1055افي 
أ
االمترجم اليي بواكيم ميدبن ا

من الدالة في القامشلي بوم كان مذه، اقد اختطف ميدبن امرافقه على 
أ
حد حواجز جهاز ا

أ
، بذد 55/1/1055ا

 
أ
 .دخولهما على المدبنة بطربق الخطا

قّررت محكمة قضابا اإلرهاب في دمشق  19/4/1055افي 
اقد اعتقل خليل . بكـفالة مالية الصحفي شيار خليلاإلفراج عن 

، ابّث التلفزبون 14/4/1054من قبل المخابرات الجوبة في 
ذد اعتقاله اعترافات له عن تلقيه دعما  من جهات السوري ب
 . خارجية

فرج عن مدبر المركز السوري لإلعالم احربة  50/1/1055افي 
أ
ا

سنوات انصف من اعتقا   4بذد  مازن درابشالتذبير 
 . السلطات السوربة له

 

 انتهاكات اسائل اإلعالم لحقوق اإلنسان

اعلون المختلفون تجاه قطاع اإلعالم، فإّن اسائل إعالم مختلفة باإلضافة إلى النتهاكات التي بقوم بها الف
 . ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

اشهدت كل من مصر البنان مذظم هيه النتهاكات، حيث تم تسجيل عشرات الحالت التي قام فيها 
ا  إعالميون ببث خطاب كراهية ضد السوربين المقيمين هناك، ادعوا إلى ممارسة الذنف

أ
ضد الالجئين، ا

بيد النتهاكات التي بقوم بها النظام السوري في سوربة
أ
كما تّم تسجيل انتهاكات مماثلة في دا  . قاموا بتا
خرى 

أ
 . ا

ب
 
غسطس بإعداد /اعلى سبيل المثا  قامت الميبذة المصربة ربهام سذيد في قناة النهار المصربة في شهر ا

أ
ا

راضي اللبنانية عن الالجئين
أ
. السوربين، حمل الكـثير من رسائل الكراهية االدعوات الذنصربة تقربر من ال

ا الميبذة بالعتيار عن البرنامج
أ
 . الم تقم القناة ا

، اهي N1TVسّجلت كاميرات المصّوربن في هنغاربا قيام المصورة بيترا لزلو في في قناة  1/50/1055افي 
جان

أ
 ، بالعتداء على المهاجربن اليبن بحاالون قناة تتبع لحزب جوبيك اليميني المذارض لالجئين اال

ّدى إلى قيام القناة التي تذمل فيها بفصلها من عملها
أ
  .الدخو  إلى هنغاربا، مما ا

كبر مّثل 
أ
النشطاء اإلعالميين النسبة ال
، 1055من ضحابا قطاع اإلعالم في عام 

مامية 
أ
نظرا  لوجودهم في الخطوط ال

هم للمواجهات المسلحة، اعدم امتالك
مان التي بستذملها 

أ
لمذّدات ال

 الصحفيون المحترفون
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 1055كشف النتهاكات بحق اإلعالميين لذام 

 بنابر/كانون الثاني

ق النار عليه من ، إثر إطالمدبنة إبطع في ربف درعافي  ضرار موسى الجاحدُقتل اإلعالمي  5/5/1055افي 
ربذة مسلحين مجهولي الهوبة ، ا

أ
بو ا

أ
شخاص كانوا مذه داخل منزله، منهم اإلعالمي فابز إبراهيم ا

أ
على ثالثة ا

 . االجاحد عضو المكـت  اإلعالمي في لجان التنسيق المحلية. حالاة

ناضو  التركية في حل   5/5/1055افي 
أ
ثناء  مصطفى سلطانُاصي  مصّور اكالة ال

أ
قيامه بواجباته بجراح ا

اإلعالمية في تغطية الشتباكات في منطقة البربج في ربف حل  الشمالي بين قوات النظام اكـتائ  المذارضة 
 . المسلحة

ثرا  بإصابته بنيران قناص تابع ( االمذراف باسم قيس الحلبي) محمد نجارقضى اإلعالمي  5/5/1055افي 
أ
متا

ثناء تغطيت 55/51/1054لقوات النظام في 
أ
ه لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في ا
 . منطقة حندارات في ربف حل 

 
 5/5/1055ُقتل الناشط اإلعالمي محمد نجار في 

 

قرب  اثاب الذزا مع زميله  مذد باربشقامت مجموعة من جبهة النصرة باختطاف اإلعالمي  1/5/1055افي 
 . 45/5/1055نهما في اقد ُافرج ع. مدبنة سراق  في ربف إدل 
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من في مدبنة حماة باعتقا  الناشط اإلعالمي  55/5/1055افي 
أ
مين رمضانقامت قوات ال

أ
بو بشير) محمد ا

أ
(. ا

 .اما زا  رهن العتقا 

قامت عناصر من جبهة النصرة باقتحام مقر رادبو قربش االمكـت  اإلعالمي في كـفرنبل  51/5/1055افي  
". سوربتنا"ة كـفرنبل في ربف إدل ، بحثا  عن المكان اليي ُتطبع فيه مجلة امركز مزابا النسائي في مدبن

ثناء عملية القتحام هادي الذبد هللااتذّرض اإلعالمي 
أ
 . للضرب على بد عناصر الجبهة ا

قامت شذبة المذلومات التابذة للجبهة الشامية، اهي إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة،  51/5/1055افي 
عداد

أ
خيرة من صحف  بمصادرة ال

أ
، اقامت بحرقها، "سوربتنا، اصدى الشام، اتمّدن، اعن  بلدي"ال

 . بحّجة نشرها خبر العتداء على صحيفة شارلي إبدا في باربس

منية التابذة للنظام باعتقا  الكات   51/5/1055افي 
أ
جهزة ال

أ
من منزله  إبراهيم فرحان الخليلقامت إحدى ال

 . فرع اتحاد الكـّتاب الكرد في الحسكةاالخليل هو رئيس . في الحسكة

علنت دار القضاء في حل  عن مقتل  19/5/1055افي 
أ
سمتها  اإلعالمي اليد القاسما

أ
مجموعة "على بد من ا

رض
أ
اكان القاسم قد اعُتقل من ِقبل ". سوف تقوم باإلجراء المناس "، اقالت بإن دار القضاء "عاملة على ال

خرى فيما بتذلق . 40/50/1054مجموعٍة تتبع لجبهة النصرة في 
أ
ي متابذات ا

أ
الم ُتذلن دار القضاء عن ا

 . 1055بالقضية حتى نهابة عام 

بو الفاراققام تنظيم داعش باختطاف الناشط اإلعالمي  11/5/1055افي 
أ
مراسل المكـت  السوري لإلعالم  ا
بيض الحدادي، اُافرج عنه في 

أ
 .4/1/1055إثر دخوله سوربة من مذبر تل ا

ثرا  بإصابته في القصف اليي استهدف مدبنة داما سذيد البرنااي ُقتل الناشط اإلعالمي 11/5/1055افي 
أ
، متا

اكان البرنااي بذمل مدبرا  للقسم اإلعالمي في المكـت  اإلغاثي الموّحد في . في ربف دمشق في اليوم السابق
 . داما

نباء اكالة سوربا"مكـت  قام الطيران الحربي باستهداف  19/5/1055افي 
أ
ّدى  "برس لال

أ
بصاراخ موّجه، مما ا

ضرار مادبة كبيرة، الم ُببّلغ عن إصابات بشربة
أ
 . إلصابة المكـت  با

، انشر التنظيم تسجيال  الصحفي كينجي غوتو قام تنظيم داعش بإعدام الصحفي الياباني 45/5/1055افي 
 . مصّورا  بظهر عملية ذبح الصحفي

حدهما غوتو، جاثمين باللباس  10/5/1055اكان التنظيم قد نشر في 
أ
تسجيال  بظهر رهينتين بابانيتين، ا
 11مليون دالر كـفدبة خال   100البرتقالي، اهدد في التسجيل بقتل الرهينتين ما لم تقم اليابان بدفع مبلغ 

 .ساعة

سس في ع( عاما 41)ابذمل غوتو 
أ
زمات، اا

أ
 5999ام صحافيا  متخصصا  في القضابا اإلنسانية في الصراعات اال

فالم الوثائـقية في طوكيو
أ
 .شركة إلنتاج ال
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 فبرابر/شباط

المكـت  اإلعالمي قام عناصر من جيش اإلسالم، إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة، باقتحام  1/1/1055افي 
رام الداماني، اُاجبر على توقيع تذّهد بذدم انتقاد قائد جيش ة برسلوكالة سورب

 
، اتم اعتقا  مدبر الوكالة ا

 . سالم زهران علوشاإل

بو بكر الحاج عليُاصي  مصّور قناة الجزبرة  1/1/1055افي 
أ
في حي درعا  مكـت  قناة الجزبرةبذد استهداف  ا

ّدى إلى إحداث دمار مادي في المكـت ، اخسائر كبيرة في المذدات
أ
 . البلد في درعا ببرميل متفجر، مما ا

علنت عائلة  9/1/1055افي 
أ
استنا

أ
مربكي ا

أ
. 54/1/1054عن اختفائه قرب دمشق في  تابس الصحفي ال

 .، اشبكة سي إن إن"ااشنطن بوست"ابذمل تابس مع عدد من المؤسسات اإلعالمية، منها صحيفة 

، مقر تنسيقية عربينقام مسلحون من لواء اإلسالم في مدبنة عربين بربف دمشق باقتحام  9/1/1055افي 
ربذة إعالميين هم

أ
كما قاموا . سامر الشيخ حسن، عبدالستار شرف ا نزار الحاج عليزكوان كحالة، : ااعتقلوا ا

جهزة الموجودة
أ
تهم من قبل  54/1/1055افي . بتخرب  محتوبات المكان اسرقة ال

أ
تم اإلفراج عنهم بذد تبرا

 . دار القضاء الموّحد

ختطف جون الصحفي البربطاني المبث تنظيم داعش تقربرا  دعائيا  من مدبنة حل  قّدمه  9/1/1055افي 
اقد َعرض الصحفيُّ التقربَر من مدبنة الباب في ربف حل ، اقام فيه ببث رسالة التنظيم حو  سير . كاانتي

 . الحياة بشكل طبيذي في المناطق التي ُبسيطر عليها

ن مصّورها  51/1/1055افي 
أ
علنت قناة الذالم اإلبرانية ا

أ
حمد شمس الدبنا

أ
قد ُاصي  بنيران من طرف  ا

 .ارضة المسلحة في منطقة الزهراء في مدبنة حل كـتائ  المذ

علنت قناة اإلخباربة السوربة الحكومية إصابة مراسلها  54/1/1055افي 
أ
 محمد جما االفني  ربيع دببةا

ثناء تواجدهم في بلدة دبر الذدس في ربف درعا
أ
 . بجراح، إثر إصابتهم بقيبفة هاان ا

من الدالة في  55/1/1055افي 
أ
 بواكيم ميدبن مدبنة القامشلي باعتقا  الصحفي السوبديقام حاجز لفرع ا

ّنه دخل إلى البالد دان . صبري عمر االمترجم السوري 
أ
ااتهمت السلطات السوربة الصحفي السوبدي با

ّنه عميل للموساد اإلسرائيلي
أ
بام إلى دمشق، ااتهم با

أ
 .الحصو  على فيزا، اتم نقله بذد ثالثة ا

اقا  ميدبن إن اإلفراج عنه جاء نتيجة لتدخل مسؤالين . 15/1/1055جم بوم لكن تم اإلفراج عنه اعن المتر 
ّنهم ربما قاموا باعتقا  جنود من قوات النظام مقابل اإلفراج عنهما

أ
كراد من حلفاء النظام، اا

أ
 .ا

حمد بال  الذبسي  ُقتل الناشط اإلعالمي 51/1/1055افي 
أ
حمد الذلبي)ا

أ
ثناء قيامه (االمذراف باسم ا

أ
، ا

 . ة الشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في ربف حل  الشماليبتغطي

ثرا  بإصابته في مدبنة الشيخ مسكين في درعا قبل  عبدا المفذالني ُقتل الناشط اإلعالمي 51/1/1055افي 
أ
متا

ثناء قيامه بواجباته اإلعالمية في تغطية الشتباكات هناك
أ
بام ا

أ
 . عشرة ا
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ثناء ما قالت القناة حسن عبد هللاتل قُ  51/1/1055افي 
أ
، المخرج في قناة المنار التابذة لحزب هللا اللبناني، ا

نه مشاركة منه في 
أ
دبة ااجبه الجهادي"ا

أ
 ".في سوربة" تا

من قربة تل  نضا  حوران قامت جبهة النصرة في ربف إدل  باعتقا  الناشط اإلعالمي 14/1/1055افي 
بقوم بتصوبر مظاهرة في القربة ضد الجبهة، احتجاجا  على قيام مجموعات  عمار في ربف إدل ، بذدما كان

ثار في محيط القربة
 
 .تابذة لها بالتنقي  عن ال

بذد إصابته في غارة للطيران الحربي على بلدة  عمر باسين الذطرات ُقتل الناشط اإلعالمي 11/1/1055افي 
فاق ا"االذطرات مدبر . كـفر شمس في ربف درعا

 
 ".إلعالميةمؤسسة ا

 
ثناء 

أ
نه ا

أ
دبته لواجبه "ُقتل المخرج في قناة المنار التابذة لحزب هللا حسن عبد هللا فيما قالت القناة ا

أ
تا

 في سوربة "الجهادي

ذار
 
 مارس/ا

لالحتراق بذد إصابتها ببرميل  صهي  الخلف تذّرضت سيارة مراسل قناة الجزبرة القطربة 5/4/1055افي 
 .منة في ربف حماةاللطا متفجر استهدف بلدة

حمد محمد قام تنظيم داعش بإعدام الناشط اإلعالمي 1/4/1055افي 
أ
اكان . بتهمة التخابر مع جهات خارجية ا

محمد بذمل مراسال  إعالميا  مع إحدى مجموعات المذارضة المسلحة، اقام تنظيم داعش باعتقاله بتاربخ 
55/51/1054. 
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حمد هاشمرس ُقتل مراسل شبكة التحاد ب 1/4/1055افي 
أ
( المذراف باسم نور الدبن الخطي ) نور الدبن ا

ثناء تغطيته للمجزرة التي حدثت في مدبنة عربين في ربف دمشق، االتي راح ضحيتها 
أ
 .شخصا   11ا

بذد إصابته بالقصف اليي استهدف بلدة دبر  عبد القادر زكربا البقاعي ُقتل الناشط اإلعالمي 51/4/1055افي 
 . دمشقالذصافير في ربف 

بو اليسر الشامي) محمد نور النحالاي ُقتل الناشط اإلعالمي 15/4/1055افي 
أ
ن ( المذراف باسم ا

أ
بذد ا

اكان النحالاي بقوم بتصوبر فلم . صدمته سيارة تابذة إلحدى كـتائ  المذارضة المسلحة في الغوطة الشرقية
ثناء اشتباك مسلح بين كـتيبتين في المنطقة، 

أ
ادى اثائـقي في المدبنة، ا

أ
مما تسب  بحادث السير اليي ا

 .بحياته

بازبد تذّرف ذاا الناشط اإلعالمي 15/4/1055افي 
أ
. على صورته ضمن صور ضحابا التذيب  بمان ارشيدات ا

بازبد قد اعُتقل في 
أ
مني في مدبنة درعا 50/55/1051اكان ا

أ
 .اكان بذمل بمان مراسال  لشبكة شام. على حاجز ا

بو الحكم الحوراني) ميالد محمد فابز شباط اإلعالمي ُقتل الناشط 14/4/1055افي 
أ
ثرا  ( المذراف باسم ا

أ
متا

ثناء قيامه بواجباته اإلعالمية
أ
 .بإصابته جراء استهداف الطيران الحربي لمدبنة بصرى الشام في ربف درعا ا

صي  المصّوران 19/4/1055افي 
أ
بازبد ابراء عمر ا

أ
قوات بجراح خال  قيامهما بتغطية استهداف  محمد ا

 اإلعالمية. النظام السوري لمدبنة درعا البلد في درعا
أ
 .ابذمل المصّوران مع مؤسسة نبا

عبد قامت كـتائ  المذارضة المسلحة باعتقا  مراسل قناتي الدنيا اسما شبه الحكوميتين  11/4/1055افي 
ثناء سيطرة المذارضة المسلحة على الغني جاراخ

أ
 . مدبنة إدل  خال  تواجده في مشفى إدل  الوطني، ا

بازبدُقتل  40/4/1055افي 
أ
ثرا  بإصابته بقيائـف الهاان الذشوائية من طرف  الناشط اإلعالمي محمد نابف ا

أ
متا

بازبد مراسل شبكة شام اإلعالمية. قوات النظام السوري على حي درعا البلد في مدبنة درعا
أ
 . اا

بربل/نيسان
أ
 ا

بربل تذّرف ذاا اإلعالمي /افي شهر نيسان
أ
حمد ا

أ
على صورته ضمن الصورة المسربة لضحابا  إبراهيم نقرشا

 .14/51/1055ن نقرش قد اعُتقل في بلدة الضمير في ربف دمشق في اكا. التذيب 

بربل تذّرف ذاا /افي شهر نيسان
أ
بو شيركو) اإلعالمي قتيبة بكو شيخانيا

أ
على صورته ضمن ( الملّق  بـاسم ا

ني قد اعتقل من مكـتبه في حي الشذالن في دمشق في اكان شيخا. الصورة المسربة لضحابا التذيب 
نصار. 45/51/1051

أ
 .اكان عضوا  في اللجنة السياسية ااإلعالمية لحزب ال

بذد إصابته بقيبفة هاان في شارع المدارس في مخيم  جما  خليفةُقتل الناشط اإلعالمي  5/4/1055افي 
في تغطية الشتباكات الدائرة في المخيم بين كـتائ  اليرموك في دمشق، عندما كان بقوم بواجباته اإلعالمية 

 . المذارضة المسلحة اتنظيم داعش

لوان"مكـت  رادبو قام عناصر من جبهة النصرة باقتحام  4/4/1055افي 
أ
في مدبنة سراق  في ربف إدل ،  "ا

ّدى لتوقف اإلذاعة عن البث
أ
 . اقامت بسرقة مذدات البث ابقية محتوبات المكـت ، مما ا
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في حي التضامن في دمشق بصاراخ  مكـت  اكالة قاسيونقامت قوات النظام باستهداف  5/4/1055افي 
رض

أ
ّدى لتدميره بالكامل، اإصابة مصّور في الوكالة بجراح-ا

أ
رض، مما ا

أ
 . ا

في حي بستان القصر بمدبنة حل  من قبل مسلحين  الناشط اإلعالمي ربان رباناخُتطف  1/4/1055افي 
مرت"لتالي قامت دار القضاء في حربتان في ربف حل  بتسليمه لتجمع افي اليوم ا. مجهولين

أ
، "فاستقم كما ا

 .اربان مدبر الذالقات الذامة بمجلس ثوار حل . إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة في حل 

بو بزن الحلبي) اإلعالمي همام النجارُاصي  مراسل شبكة شام اإلخباربة  1/4/1055افي 
أ
، (االمذراف بـاسم ا

 .ء تفجير سيارة مفخخة في مدبنة مارع في ربف حل جرا

صي   1/4/1055افي 
أ
بو البراء الحلبي الناشطا

أ
، جراء تفجير سيارة مفخخة في "سوربا نيوز "مراسل  اإلعالمي ا

 .مدبنة مارع في ربف حل 

من المصري باقتحام مقر  1/4/1055افي 
أ
جهزة االمذدات، ،"سوربة الغد"قناة قام ال

أ
اطرد  اصادر جميع ال

ّدى لوقف بث القناة
أ
 . جميع الموظفين، مما ا

بوحاتم) الناشط اإلعالمي باسل الكركيتذّرض  51/4/1055افي 
أ
بضا  باسم ا

أ
من بلدة الكرك ( المذراف ا

ثناء خراجه من منزله
أ
 .االكركي عضو في مؤسسة بقين اإلعالمية. الشرقي في ربف درعا إلطالق نار ا

صحيفة من ( 594)باب الهوى في محافظة إدل  بمصادرة نسخ الذدد  قامت إدارة مذبر 55/4/1055افي 
نه بسب  اجود مقا  مسيء للكـتائ  المسلحة عن  بلدي

أ
ابخضع المذبر إلدارة . لزعم إدارة المذبر ا

حرار الشام
أ
ساسي من جبهة النصرة اا

أ
 .المحكمة الشرعية المكّونة بشكل ا

بو بزن الحلبي) رالناشط اإلعالمي همام النجاقضى  59/4/1055افي 
أ
ثرا  بجراحه التي (المذراف باسم ا

أ
، متا

صي  بها في تفجير قام به تنظيم داعش في مدبنة مارع في ربف حل  بوم 
أ
 . 1/4/1055ا

، لما صحيفة تمدنمن  14قامت إدارة مذبر باب الهوى في ربف إدل  بمصادرة نسخ الذدد  14/4/1055افي 
 .تقصائي عن المسيحيين في دبر الزارقالت إدارة المذبر إنه بسب  تقربر اس

قام الطيران الحربي باستهداف ساحة الصومذة بمدبنة جسر الشغور في ربف إدل ، مما  15/4/1055افي 
ّدى إلى تدمير سيارة البث الفضائي التابذة 

أ
اربنت الفضائيةا

أ
بجراح  مراسل القناة عمار دندش، اإصابة لقناة ا

 . طفيفة

دى  مركز داربا اإلعالميان المراحي باستهداف قام الطير  11/4/1055افي 
أ
بمدبنة داربا في ربف دمشق، مما ا

ضرار مادبة بالمركزلحداث 
أ
 .ا

بار
أ
 مابو/ا

بذرب قام مجهولون بإطالق رصاص على مسؤا  مكـت  مركز حمص اإلعالمي في الرستن  1/5/1055افي 
ذى في الهجومالدالي

أ
 .، لكنه لم ُبص  با
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بو سدبل) حسين سترط اإلعالمي ُقتل الناش 4/5/1055افي 
أ
جراء قصف الطيران الحربي ( االمذراف باسم ا

 .على حي السكري في مدبنة حل 

بو علي دبوانُقتل الناشط اإلعالمي  4/5/1055افي 
أ
جراء استهداف حي سيف الدالة في مدبنة حل   ا

مانة الذامة لتحاد ثوار حل . بالبراميل المتفجرة
أ
 .ادبوان هو عضو في ال

صي  الناشط اإلعالمي  9/5/1055ي اف
أ
، خال  تغطيته لشتباك كـتائ  المذارضة المسلحة مع علي الذليا

 .قوات النظام في جسر الشغور في ربف إدل 

ثناء "مؤسسة شاهد اإلعالمية"، مراسل مظفر محمود الفالحُقتل الناشط اإلعالمي  50/5/1055افي 
أ
، ا

اسط
أ
نه كان ُبقاتل في صفوف كـتائ  المذارضة . تغطيته لالشتباكات في ربف درعا ال

أ
شارت تقاربر إلى ا

أ
اا

ّكد من هيه المذلومات
أ
 . المسلحة عند مقتله، الم بتسّن للجنة التا

سذد الجولنيُقتل الناشط اإلعالمي  54/5/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  ا

أ
ا

جولني ناطقا  إعالميا  باسم المجلس الذسكري في القنيطرة اكان ال.  المسلحة اقوات النظام في ربف القنيطرة
 . االجولن

ثناء تغطيته لالشتباكات  علي الذليقضى الناشط اإلعالمي  55/5/1055افي 
أ
صي  بها ا

أ
ثرا  بجراحه التي ا

أ
متا

بام
أ
 .بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في جسر الشغور في ربف إدل  قبل عدة ا

قام حاجز لجبهة النصرة في قربة اليذقوبية في ربف جسر الشغور في إدل  باعتقا  الناشط  51/5/1055افي 
حمد الذبدااإلعالمي 
أ
ن اصحيفة تمّدن. ا

 
 . ابذمل الذبدا مع تلفزبون ال

صي  الناشط اإلعالمي  59/5/1055افي 
أ
بو بزن الحمصيا

أ
ثناء مرافقته إلحدى كـتائ  المذارضة خال   ا

أ
ا

 .المسطومة في ربف إدل سيطرتها على مذسكر 

صي  اإلعالمي  11/5/1055افي 
أ
بو المجدا

أ
اربنت جراء استهداف الطيران المراحي لقربة  خالد ا

أ
مراسل قناة ا

 . حربتان في ربف حل  بالبراميل المتفجرة

ن  14/5/1055افي 
 
ثرا  (االمذراف بـاسم تيم الحلبي) تيم قبانيقضى الناشط اإلعالمي امراسل حل  ال

أ
، متا

بامبج
أ
صي  بها في استهداف الطيران الحربي لحي الشذار في مدبنة حل  قبل ا

أ
 .راحه التي ا

صي  الناشط اإلعالمي  11/5/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  حسان قطان ا

أ
بطلٍق ناري ا

اكالة اقّطان مصور بمركز حل  اإلعالمي ا . المذارضة المسلحة اقوات النظام في حي الشيخ سذيد في حل 

 . رابترز 

بنيران قناص تابع لقوات النظام في حي صالح الدبن في  مراان نمرُقتل الناشط اإلعالمي  11/5/1055افي 
حفاد حمزة، إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة. حل 

أ
 . ابذمل نمر إعالميا  في كـتائ  ا

ل امصور مركز حل  مراس فادي الحلبياعتدى مسلحون مجهولون على الناشط اإلعالمي  40/5/1055افي 
 .اإلعالمي، اقاموا بتكسير كاميرته
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صي  الناشط اإلعالمي  40/5/1055افي 
أ
بو الليثا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  ملهم ا

أ
ا

 .المسلحة اتنظيم داعش في ربف حل  الشمالي

في مرج السلطان في " ربةاكالة قاسيون اإلخبا"مراسل  عمار الشاميُقتل الناشط اإلعالمي  45/5/1055افي 
ثناء قيام الطيران الحربي باستهداف المنطقة

أ
 . ربف دمشق، بذد إصابته ا

 بونيو/حزبران

صي  اإلعالمي  4/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لقصف الطيران الحربي  محمد قيسونا

أ
مدبر شبكة تلبيسة مباشر ا

 . على مدبنة تلبيسة في ربف حمص

بو مصذ  البابي) د نور الحلبيمحمُقتل اإلعالمي  9/9/1055افي 
أ
ثناء قيامه بتغطية ( االمذراف باسم ا

أ
ا

. الشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اتنظيم داعش في قربة الشيخ ربح في ربف حل  الشمالي
حرار الشام، إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة

أ
 . ابذمل الحلبي عضوا  في المكـت  اإلعالمي في حركة ا

صحف تمدن اعن  بلدي مت اإلدارة الياتية الكردبة في مدبنة عفربن بمنع توزبع نسخ قا 1/9/1055افي 
 . ، دان توضيح سب  المنعاكلنا سوربون

صي  الناشط اإلعالمي  1/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته ( المذراف باسم عبود الحوراني) عبد هللا الزابدا

أ
ا

 . ي مؤسسة بقين اإلعالميةاالزابد عضو ف. لالشتباكات في بلدة الحراك في ربف درعا

صي  الناشط اإلعالمي  1/9/1055افي 
أ
صي  ا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات في بلدة الحراك في  علي فربديا

أ
ا

 .افربدي مراسل الهيئة السوربة لالعالم. ربف درعا

بو بكر) عبد هللا خالد القاسمُقتل الناشط اإلعالمي  9/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته ( المذراف باسم ا

أ
ا

 . في ربف درعا 51شتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في اللواء لال

صي  الناشط اإلعالمي  9/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات  بامن الصالحا

أ
عضو الهيئة السوربة لالعالم ا

 .في ربف درعا 51بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في اللواء 

بحي الشذار بمدبنة حل   مكـت  شبكة حل  نيوز الطيران المراحي باستهداف  قام 50/9/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إللحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة عبد هللا حسامي ُقتل الناشط اإلعالمي  50/9/1055افي 
أ
ا

حسامي إعالميا  مع جيش اإلسالم، إحدى كـتائ   ابذمل. المسلحة اتنظيم داعش بربف حل  الشمالي
 . المذارضة المسلحة

ثناء تغطيته الشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة  محمد الشيخُقتل الناشط اإلعالمي  59/9/1055افي 
أ
ا
م قرى في ربف حل 

أ
ابذمل الشيخ اعالميا  في كـتائ  الصفوة، إحدى كـتائ  . اتنظيم داعش بمحيط قربة ا

 .ضة المسلحةالمذار 
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طلقها تنظيم  عبد الغني عبد الكافي الحجيُقتل الناشط اإلعالمي  59/9/1055افي 
أ
ثرا  بإصابته بقيبفة ا

أ
متا

 . 54/9/1055داعش على مدبنة مارع في ربف حل  في 

صي  الناشط اإلعالمي  10/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  نورس قيطازا

أ
، ا

 . ، إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة"54الفرقة "ابذمل قيطاز إعالميا  في . قوات النظام في حل المسلحة ا

ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  عمر جهاد المسالمةُقتل الناشط اإلعالمي  15/9/1055افي 
أ
ا

لمؤسسة اليقين اإلعالمية  اكان المسالمة بذمل مراسال  . المسلحة اقوات النظام في حي درعا البلد في درعا
 
أ
 . امؤسسة نبا

صفرُقتل مصور قناة الجزبرة القطربة  19/9/1055افي 
أ
صفر) محمد ال

أ
بو ال

أ
ثناء قيامه ( المذراف باسم ا

أ
ا

صفر قد . بتغطية الشتباكات بين قوات النظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في حي المنشية في درعا
أ
اكان ال

صي  في عام 
أ
خرى للذمل اإلعالمي في اُنقل إلى  1051ا

أ
نياك للذالج، ابذد تماثله للشفاء عاد مرة ا

 
ردن ا

أ
ال

 . درعا

صي  الناشط اإلعالمي  19/9/1055افي 
أ
بو عبدا الحمصيا

أ
ثناء تغطيته " تجمع ثوار سوربا"عضو  ا

أ
اذلك ا

 . قصف قوات النظام على بلدة الدار الكبيرة في ربف حمص

بذد إصابته في قصف مدفذي من  محمد نور الشربجي الحربري افي ُقتل المصّور الفوتوغر  11/9/1055افي 
 .قبل قوات النظام على بلدة بصر الحربر في ربف درعا

حد كـتائ  المذارضة المسلحة، باقتحام منز   40/9/1055افي 
أ
قامت عناصر من جيش السالم، اهو ا

نس الخولي الناشط اإلعالمي في تجمع ثوار سوربا 
أ
دبنة مسرابا في ربف دمشق، اقامت ااالده، الكائن في ما

ن إدارة التحقيق في الجيش الميكور اّجهت للخولي تهمة  55/1/1055افي . باعتقالهما
أ
تّم اإلفراج عنه، رغم ا

حد قادته
أ
 . المشاركة في محاالة اغتيا  ا

 بوليو/تموز 

صي  الناشط اإلعالمي  4/1/1055افي 
أ
لمذارضة المسلحة بالشتباكات الدائرة بين كـتائ  ا عالء برسيلوا

ابذمل برسيلو إعالميا  في صفحة عندان اليوم اإعالميا  في . اقوات النظام في جمذية الزهراء بمدبنة حل 
نصار"

أ
حد كـتائ  المذارضة المسلحة"جيش المهاجربن اال

أ
 . ، اهو ا

ي مدبنة بنش ، بذد سقوط برميل متفجر على منزله فعبد الحميد السيدُقتل الناشط اإلعالمي  4/1/1055افي 
حرار الشام اإلسالمية، اهي إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة. في ربف إدل 

أ
 . االسيد إعالمي في حركة ا

نس علي رجا الذبودُقتل الناشط اإلعالمي  5/1/1055افي 
أ
، بذد إصابته في قصف الطيران المراحي لبلدة  ا
 . صيدا في ربف درعا بالبراميل المتفجرة

فيصل حسن ا بشير عبد الذظيم السالمظيم داعش بإعدام الناشطين اإلعالميين قام تن 5/1/1055افي 
 . رميا  بالرصاص، بتهمة التجسس االتواصل مع جهات خارجية الحبي 
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ثناء تغطيته لالشتباكات بين  صالح ليلىُاصي  اإلعالمي  9/1/1055افي 
أ
ناضو  التركية ا

أ
مراسل اكالة ال

 .نظام في جمذية الزهراء بمدبنة حل كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات ال

صي  اإلعالمي  9/1/1055في 
أ
بو فراس الحلبي) عبد الكربم ليلىا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين ( المذراف با

أ
ا

 .كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في جمذية الزهراء بمدبنة حل 

صي  اإلعالمي  1/1/1055في 
أ
مرت" مصور المكـت  اإلعالمي محمد البغداديا

أ
حد "لتجمع فاستقم كما ا

أ
، ا

ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام على 
أ
كـتائ  المذارضة المسلحة، ا

 .جبهة كرم الطراب في حل 

في مدبنة حل ،  مكـت  مجلس ثوار حي الشيخ مقصوداقتحمت قوات الحمابة الكردبة  54/1/1055افي 
عضائه

أ
فرج عنهم في اليوم التالياقد . ااعتقلت بذض ا

أ
 . ا

ّدى إلصابته  المركز اإلعالمي لمدبنة عربيناستهدف الطيران الحربي  51/1/1055افي 
أ
في ربف دمشق، مما ا

ضرار مادبة
أ
 .با

صي  الناشط اإلعالمي  59/1/1055افي 
أ
، مدبر صفحة عدسة مساكن هنانو جراء استهداف فادي ربحاايا

 . بمدبنة حل الطيران الحربي لمستوصف الصاخور 

حمد طهُقتل الناشط اإلعالمي  59/1/1055افي 
أ
ثناء قيامه بتغطية الشتباكات بين كـتائ  ا

أ
، بذد إصابته ا

 .المذارضة المسلحة اقوات النظام في جبل التركمان في ربف الالذقية

صي  الناشط اإلعالمي  59/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته مجزرة في حي الكالسة بمدبنة كرم المصري ا

أ
حل   ا

 .بطلق ناري من قبل مجهولين

ثر ثالثة صحفيين إسبان كانوا قد دخلوا إلى  11/1/1055افي 
أ
نباء اختفاء ا

أ
ّكدت ازارة الخارجية اإلسبانية ا

أ
ا

نجل ساستر ، . 50/1/1055سوربة بوم 
أ
نتونيو بامبليجا اخوسيه مانوبل لوبيز اا

أ
االصحفيون الثالثة هم ا

راضي السوربة مباشرةاكانوا قد دخلوا إلى مدبنة حل  عب
أ
 .ر الحداد التركية، اانقطع التصا  بذد دخولهم ال

نس خطاباختفى الناشط اإلعالمي  14/1/1055افي 
أ
، مراسل اكالة (االمذراف باسم ناقد البيانوني) ا

ثناء توجهه لمدبنة حل 
أ
نباء ا

أ
فرج عنه في اليوم التالي. سمارت لال

أ
 . اقد ا

خال  تغطيته للمذارك في حي جوبر في  ثائر شمس الدبن الذجالنيمي قتل الناشط اإلعال 11/1/1055افي 
م“ابذمل الذجالني مع عدد من اسائل اإلعالم المؤبدة للنظام، منها إذاعة . دمشق

أ
، اصحيفة ”شام اف ا

نه رئيس فرع ”LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسا  إنترناشونا  “الوطن المملوكة لرامي مخلوف، اقناة 
أ
، كما ا

 .في دمشق” مركز الدفاع الوطني“م في ما بذرف بإسم اإلعال

ثناء تغطية لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة هيثم علي الذلي ُقتل الناشط اإلعالمي  11/1/1055افي 
أ
ا

 . المسلحة اقوات النظام قرب حاجز الذالابة في سهل الغاب في ربف حماة
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في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين،  بز الذاتقيخلدان عبد الذزاغتيل الناشط اإلعالمي  40/1/1055افي 
 .على بد مجهو 

صي  الناشط اإلعالمي  45/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  إسماعيل الذبيدا

أ
ا

 .اقوات النظام في قربة عين حسين الجنوبي في ربف حمص الشماليالمسلحة 

صي  الناشط اإلعالمي  45/1/1055افي 
أ
دهمحساا

أ
بو ال

أ
ازاجته جراء استهداف منزلهما بالبراميل المتفجرة  م ا

 .من قبل مراحيات النظام في مدبنة بنش في ربف إدل 

ب
 
غسطس/ا

أ
 ا

ثناء قيامه بتغطية الشتباكات بين قوات  محمد عبد اللطيف حمادةُقتل الناشط اإلعالمي  5/1/1055افي 
أ
ا

 . في ربف حماةالنظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في سهل الغاب 

كـثم علوانيتذّرض الناشط اإلعالمي  50/1/1055افي 
أ
ثناء محاالته  ا

أ
للضرب من قبل حرس الحداد التركي ا

ّدى إلصابته بجراح اكسور 
أ
 . الذبور من سوربة إلى تركيا، مما ا

صي  الناشط اإلعالمي  55/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته  قصي الذبودا

أ
مراسل الهيئة السوربة لإلعالم ا

 .شتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في ربف درعالال

ثناء تغطيته لالشتباكات  54/1/1055افي 
أ
 اإلعالمية، ا

أ
ُقتل الناشط اإلعالمي طارق زباد، عضو مؤسسة نبا

 .بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في ربف درعا

صي  الناشط اإلعالمي  54/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة يمالك الزابانا

أ
، ا

 .المسلحة اقوات النظام في ربف درعا

صي  الناشط اإلعالمي  54/1/1055افي 
أ
حمد الغانما

أ
ثناء تغطيته (المذراف باسم قاشوش اليادادة) ا

أ
، ا

جيش "مع  ابذمل الغانم إعالميا  . لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في ربف درعا
حد كـتائ  المذارضة المسلحة"اليرموك

أ
 .، اهو ا

صي  الناشط اإلعالمي  54/1/1055افي 
أ
بازبدا

أ
فت ا

أ
ثناء تغطيته را

أ
 اإلعالمية، ا

أ
، مدبر عام مؤسسة نبا

 .لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في ربف درعا

صي  الناشط اإلعالمي  54/1/1055افي 
أ
ثُقصي صياصنةا

أ
ناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة ، ا

 .المسلحة اقوات النظام في ربف درعا

صي  الناشط اإلعالمي  55/1/1055افي 
أ
بذد قيام انتحاربين من تنظيم داعش بتفجير نفسيهما  اسيم حافظا

حد المقرات الذسكربة التابذة للمذارضة المسلحة في مدبنة مارع في ربف حل 
أ
 .بالقرب من ا

ثرا  بإصابته بشظابا قيبفة دبابة تابذة لقوات النظام،  55/1/1055افي 
أ
ُقتل الناشط اإلعالمي محمد قيسون متا

ثناء قيامه بتغطية الشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في قربة تسنين في ربف حمص 
أ
ا

 ". شبكة تلبيسة مباشر اإلخباربة"اقيسون هو مؤسس صفحة . الشمالي
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صي  الناشط اإلعالمي  55/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته ( المذراف باسم عامر المحباني) عامر الشاميا

أ
ا

. لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام قرب إدارة المركبات في حرستا في ربف دمشق
نباء

أ
 . االشامي هو إعالمي في الهيئة السوربة لالعالم امصور متذاان مع اكالة رابترز لال

ثناء قيامه بتغطية الشتباكات بين كـتائ   محمد عدنان مياساُقتل الناشط اإلعالمي  55/1/1055افي 
أ
ا

 .المذارضة المسلحة اقوات النظام عند إدارة المركبات في حرستا في ربف دمشق

ثناء قيامه بتغطية الشتباكات بين كـتائ  الم محمد قيسونُقـتل الناشط اإلعالمي  55/1/1055افي 
أ
ذارضة ا

 .المسلحة اقوات النظام في ربف حمص الشمالي

صي  الناشط اإلعالمي 10/1/1055افي 
أ
بو عمر  ا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين المذارضة المسلحة  خطاب ا

أ
ا

 .الوحشية في ربف حل  الشمالي  على جبهة قربة اتنظيم داعش

دب ُاصي  الناشط اإلعالمي  10/1/1055افي 
أ
رسلها تنظيم داعش قرب جراء انفجار س محمد ا

أ
يارة مفخخة ا

دب  إعالميا  في حركة نور الدبن زنكي، إحدى كـتائ  . الوحشية في ربف حل  الشمالي قربة 
أ
ابذمل ا

 . المذارضة المسلحة

رسلها تنظيم داعش قرب  عالء محمدُاصي  الناشط اإلعالمي  10/1/1055افي 
أ
جراء انفجار سيارة مفخخة ا

دب  إعالميا  في حركة نور الدبن زنكي، إحدى كـتائ  .   الشماليالوحشية في ربف حل قربة 
أ
ابذمل ا

 . المذارضة المسلحة

بو خالد جرجنازي ) محمد خطابُقتل الناشط اإلعالمي  15/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته ( المذراف باسم ا

أ
ا

ذمل خطاب اب. لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام قرب قربة باشكوي في ربف حل 
حد كـتائ  المذارضة المسلحة

أ
 .إعالميا  في جيش اإلسالم، ا

صي  الناشط اإلعالمي  15/1/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  زبن الرفاعيا

أ
ا
االرفاعي هو عضو مركز حل  اإلعالمي امصور . المسلحة اقوات النظام قرب قربة باشكوي في ربف حل 

نباء الفرنسية اقناة الجزبرة القطربة متذاان مع اكالة
أ
 .ال

ثناء اعتقاله في فرع  حامد عيسى المسالمةعلم ذاا الناشط اإلعالمي  15/1/1055افي 
أ
بمقتله تحت التذيب  ا

كـثر من عامين انصف، اهو من درعا البلد في درعا. فلسطين
أ
 . اكان المسالمة قد اعتقل ل

في ربف دمشق، مما  المكـت  اإلعالمي الموحد في عربينّر استهدف الطيران الحربي مق 19/1/1055افي 
ضرار مادبة بالغة، اتلف في المذدات الموجودة فيه

أ
ّدى إلصابته با

أ
 . ا

بو دمار) تركي الحميدقام تنظيم داعش بإعدام الناشط اإلعالمي  19/1/1055افي 
أ
، اهو من (المذراف باسم ا

 . بلدة الطيانة في ربف دبر الزار الشرقي

بذد إصابته برصاص قناص تابع لقوات النظام في  عبد الرحمن السطلةُقتل الناشط اإلعالمي  11/1/1055افي 
 . مدبنة داما في ربف دمشق
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صي  الناشط اإلعالمي  11/1/1055افي 
أ
حمد ندافا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  ا

أ
ا

ابذمل نداف إعالميا  في لواء المصطفى، . المسلحة اتنظيم داعش في مدبنة مارع في ربف حل  الشمالي
حد كـتائ  المذارضة المسلحة

أ
 . ا

صي  الناشط اإلعالمي  11/1/1055افي 
أ
بو هاجر ا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة عبد هللا ا

أ
ا
 . المسلحة اتنظيم داعش في مدبنة مارع في ربف حل  الشمالي

بلو 
أ
 سبتمبر/ا

ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  ضرار علي كناناإلعالمي  ُقتل الناشط 5/9/1055افي 
أ
ا
 .المسلحة اقوات النظام في مدبنة الزبداني في ربف دمشق

بو نبوت، اإلعالمي تذرض مراسل قناة الجزبرة القطربة في درعا 55/9/1055افي 
أ
إلطالق نار من قبل  منتصر ا

ّدى لصابته في كـتف
أ
 . هملثمين مجهولين، مما ا

نس غنيمةُقتل الناشطان اإلعالميان  51/9/1055افي 
أ
ثناء قيامهما بتغطية  امحمد عبد الكربم داغستاني ا

أ
ا

الشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في منطقة تل الكردي في محيط مدبنة داما في 
 . ربف دمشق

صي  الناشط اإلعالمي  51/9/1055افي 
أ
ثناء  عامر الشاميا

أ
تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة ا

صي  من قبل بوم . المسلحة اقوات النظام في الغوطة الشرقية
أ
 .55/1/1055اكان الشامي قد ا

ثناء قيامه بتغطية الشتباكات بين كـتائ  المذارضة  زهير الصالحيُقتل الناشط اإلعالمي  54/9/1055افي 
أ
ا

 .ي ربف دمشقالمسلحة اقوات النظام في الغوطة الشرقية ف

صي  الناشط اإلعالمي  55/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  زكربا عبد الكافي ا

أ
بشظية ا

ّدى لفقدانه عينه اليمنى
أ
اعبد . المذارضة المسلحة اقوات النظام في حي صالح الدبن بمدبنة حل ، مما ا

نباء الفرنسية، امصور متذاان مع اكال"مجلس ثوار صالح الدبن"الكافي عضو في 
أ
 .ة ال

بو فيصلُقتل الناشط اإلعالمي  55/9/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة عبود ا

أ
، ا

بو فيصل إعالميا  في جيش اإلسالم. المسلحة اقوات النظام في حل 
أ
 .ابذمل ا

صي  الناشط اإلعالمي  55/9/1055افي 
أ
طراف محمد الخلف ا

أ
رضي على ا

أ
مذمل القرميد في بانفجار للغم ا

 .ربف إدل ، افقد على إثر اإلصابة إحدى قدميه

، بذد استهداف الطيران المراحي لمقر رادبو سوربا لنا مسلم لفيُقتلت الناشطة اإلعالمية  51/9/1055افي 
 . الغد في مدبنة بصر الشام بمحافظة درعا

حمد الخوليُقتل الناشط اإلعالمي  51/9/1055افي 
أ
ثناء ت محمد ا

أ
غطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة ا

 .االخولي هو من مدبنة مسرابا في ربف دمشق. المسلحة اقوات النظام في ربف دمشق
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حمد المسالمةُقتل الناشط اإلعالمي  59/9/1055افي 
أ
بذد تذّرضه إلطالق نار من قبل مجهولين في حي درعا  ا

خبار في . لحةالبلد في درعا، االخاضع لسيطرة كـتائ  المذارضة المس
أ
ابذمل المسالمة مصورا  ميدانيا  امحرر ا

 اإلعالمية
أ
 .اكالة نبا

ّكد ذاا رسام الكاربكاتير  10/9/1055افي 
أ
كرم رسالنتا

أ
ثناء اعتقاله ا

أ
اكانت . من مقتله تحت التذيب  ا

ثناء تواجده في مبنى صحيفة الفداء  1/50/1051المخابرات الذسكربة قد قامت باعتقا  رسالن، بوم 
أ
في ا

 .حماة حيث كان بذمل

نباء،بذد إصابته في استهداف  عبادة غزا ُقتل الناشط اإلعالمي  19/9/1055افي 
أ
مراسل اكالة سمارت لال

اعمل غزا  لمؤسسة الرعابة اإلنسانية . الطيران المراحي لبلدة تفتناز في ربف إدل  بالبراميل المتفجرة
 .Human Care Syriaالسوربة 

ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة  رامي الصالحالناشط اإلعالمي  ُقتل 11/9/1055افي 
أ
ا

 .االصالح  عضو مؤسسة الجولن اإلعالمية. اقوات النظام حو  سربة طرنجة في القنيطرة

اربنت الفضائيةتذّرض  19/9/1055افي 
أ
في مدبنة زملكا في ربف دمشق للقصف من قبل  مكـت  قناة ا

ّدى إلصابة مراسل القناة الطيران الح
أ
ضرار مادبة كبيرة بالمكـت  امذداتهبمان السيدربي، مما ا

أ
 .، اإلحاق ا

ا 
أ
كـتوبر/تشربن ال

أ
 ا

بناء مخيم نيراز سذيدقامت قوات النظام باعتقا   1/50/1055افي 
أ
، اهو صحفي امصور فوتوغرافي من ا

 .155اليرموك بمحافظة دمشق، اتم اقتياده إلى الفرع 

حد كـتائ  المذارضة المسلحة، قام باعتقا   4/50/1055افي 
أ
ن تنظيم جيش اإلسالم، ا

أ
علنت قناة الجزبرة ا

أ
ا

بلو  سمارة قوتليالشرقية االدة مراسلتها في الغوطة 
أ
جل التضييق على /في نهابة شهر ا

أ
سبتمبر الماضي، من ا

 .قوتلي، مما اضطرها إلى تغيير مكان إقامتها

نها تلقت تهدب
أ
علنت القناة ا

أ
باعتقا  سمارة ( لم تسّمها)دا  من قبل جهات مسلحة في الغوطة الشرقية كما ا

انفى المتحدث باسم جيش اإلسالم النقي  إسالم علوش هيه التهم، اقا  في . امنذها من مغادرة المنطقة
ا اعتقا  االدت

أ
نباء قيام الجيش بالتضييق على قوتلي، ا

أ
ّنه ل صحة ل

أ
 ."هاتغربدات له على حسابه على توبتر با

ثناء تغطيته ( عاما   51) ليث الحاج عليُقتل الناشط اإلعالمي اعضو مؤسسة بقين اإلعالمية  1/50/1055افي 
أ
ا

 . لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام على مشارف بلدته خربة غزالة في ربف درعا

 "مقر قام تنظيم داعش بمداهمة  1/50/1055افي 
أ
حد كوادرُه المذراف  ،"خباري مركز دبر الزار ال

أ
ااعَتقل ا

بو الياس"باسم 
أ
بضا بمداهمة منز  مدبر المركز "ا

أ
، اصادر المذدات الموجودة في المقر، كما قام التنظيم ا

 .اقام باعتقا  االده اإخوته سذد السذد،

ناضو  التركية في حل  اإلعالمي  1/50/1055افي 
أ
صابته في بذد إ صالح محمود ليلىُقتل مراسل اكالة ال

 . انفجار سيارة مفخخة في مدبنة حربتان في ربف حل  الشمالي
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حمد مسالمة في درعا في 

أ
 59/9/1055قام مسلحون مجهولون باغتيا  الناشط اإلعالمي ا

ثناء تغطيته لالشتباكات بين تنظيم داعش اكـتائ   علي حيانيُقتل الناشط اإلعالمي  9/50/1055افي 
أ
ا

احياني إعالمي في الجبهة الشامية، إحدى تجمذات . درسة المشاه في ربف حل المذارضة المسلحة حو  م
 . كـتائ  المذارضة المسلحة

برصاص قناص بحي كرم ( المذراف باسم رضا الطي ) رضا طيبةُقتل الناشط اإلعالمي  9/50/1055افي 
حد كـتائ  المذارضة ا. الطراب في مدبنة حل 

أ
ا ، اهو ا

أ
 . لمسلحةاطيبة إعالمي في الفوج ال

صي  الناشط اإلعالمي في مركز المذرة اإلعالمي  51/50/1055افي 
أ
ثناء قيامه بتغطية اسيم الذد  ا

أ
ا

 .الشتباكات بين قوات النظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في ربف حماة الشمالي

ثناء قيامه بتغطية الشتباكات ب محمد عدنان الزعبيُقتل الناشط اإلعالمي  54/50/1055افي 
أ
ين قوات النظام ا

 .سنة، اهو إعالمي في جبهة النصرة 51اببلغ الزعبي من الذمر . اكـتائ  المذارضة المسلحة في ربف القنيطرة

بمن شوبكُقتل الناشط اإلعالمي  54/50/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين تنظيم داعش اكـتائ   ا

أ
ا

ا "ي في اشوبك هو إعالم. المذارضة المسلحة في ربف حل  الشمالي
أ
حد كـتائ  المذارضة "الفوج ال

أ
، ا

 . المسلحة

فرج تنظيم داعش عن الصحفي  54/50/1055افي 
أ
مراسل قناة راداا الفضائية، ضمن صفقة  فرهاد حموا

سرى بين التنظيم ابين احدات حمابة الشذ 
أ
اكان حمو قد اعتقل من قبل التنظيم في . لتباد  ال

 . تل خميس-ية على طربق الحسكةعندما كان في مهمة إعالم 55/51/1054
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االسلطان . في مدبنة دبر الزار عثمان السلطانقام تنظيم داعش باعتقا  الناشط اإلعالمي  55/50/1055افي 
حد مؤسسي صفحة مركز القوربة اإلعالمي 

أ
 . هو ا

. زارفي مدبنة دبر ال عبد الكربم الشربفقام تنظيم داعش باعتقا  الناشط اإلعالمي  55/50/1055افي 
حد مؤسسي صفحة مركز القوربة اإلعالمي 

أ
 . االشربف ا

صي  الناشط اإلعالمي  59/50/1055افي 
أ
بو البراء الحمصي ا

أ
ثناء تغطيته لقصف المقاتالت الراسية لبلدة ا

أ
ا

 . الغنطو في ربف حمص الشمالي

صي  الناشط اإلعالمي  59/50/1055افي 
أ
كـتائ  المذارضة خال  تغطيته لالشتباكات بين  عقيل عبد الذزبزا

جنبية المتحالفة مذها في ربف حل  الجنوبي
أ
 . المسلحة اقوات النظام االميليشيات ال

 
ناضو  التركية في حل  اإلعالمي صالح محمود ليلى بذد إصابته في انفجار سيارة مفخخة 

أ
ُقتل مراسل اكالة ال

 51/50/1055في  في مدبنة حربتان في ربف حل  الشمالي

ثرا  طاهر سذيد فليطانيُقتل الناشط اإلعالمي  15/50/1055افي 
أ
، اهو من مدبنة داما في ربف دمشق، متا

صي  بها جراء قصف مقاتالت النظام الحربية على مدبنة داما في 
أ
 . 1/50/1055بجراحه التي ا

ثناء تغطيته للغارة الراسية على بلدة بينين في اسيم الذد ُقتل الناشط اإلعالمي  14/50/1055افي 
أ
جبل  ا

صي  في . الزاابة في ربف إدل 
أ
ثناء قيامه  51/50/1055ابذمل الذد  في مركز المذرة اإلعالمي، اكان قد ا

أ
ا

 .بتغطية الشتباكات بين قوات النظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في ربف حماة الشمالي
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صي  الناشط اإلعالمي  14/50/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين  فادي منصور ا

أ
قوات النظام اكـتائ  ا

حد كـتائ  المذارضة . المذارضة المسلحة في ربف حل  الجنوبي
أ
امنصور إعالمي في جيش المجاهدبن، ا

 . المسلحة

صي  مراسل قناة  15/50/1055افي 
أ
بو الشيخاإلعالمي " الجزبرة مباشر"ا

أ
بضا  باسم ) محمود ا

أ
االمذراف ا

ثناء تغطيته لالشتباكات بين قوات ( محمود رسالن
أ
النظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في قربة الشيخ سذيد ا
 .في ربف حل 

ثناء تغطيته  محمود عبد الفتاح اللوز ُقتل الناشط اإلعالمي  15/50/1055افي 
أ
صي  بها ا

أ
متاثرا  بجراحه التي ا

لالشتباكات بين قوات النظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في تيرمذلة في ربف حمص الشمالي في اليوم 
 . ابقالس

صي  الناشطان اإلعالميان  15/50/1055افي 
أ
ثناء تغطيتهما لالشتباكات بين عمار الدبن ا خالد الدبكا

أ
ا

اكالهما إعالميان في حركة . قوات النظام اكـتائ  المذارضة المسلحة في قربة عطشان في ربف حماة الشمالي
حرار الشام، إحدى كـتائ  المذارضة المسلحة

أ
 . ا

كرمسلحون مجهولون باختطاف الناشط اإلعالمي  قام 19/50/1055افي 
أ
، في منطقة جبل الزاابة في تامر ا

ثناء توجهه إلى ربف الالذقية
أ
 . ربف إدل  ا

حمدُقتل الناشط اإلعالمي  11/50/1055افي 
أ
، اهو مدبر مكـت  اكالة شهبا برس في حيان، امدبر جمذة ال

 . دة حيان في ربف حل مكـت  حيان اإلعالمي جراء قصف المقاتالت الراسية لبل

نس صياديُقتل الناشط اإلعالمي  11/50/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  ا

أ
ا

 .المسلحة اقوات النظام في قربة مذركبة في ربف حماة الشمالي

صي  الناشط اإلعالمي  11/50/1055افي 
أ
بضا  باسم عمار الداماني) عمار صذ  رات ا

أ
ء جرا( االمذراف ا

ارات  مراسل الهيئة السوربة لإلعالم امصور في اكالة . قصف قوات النظام لمدبنة داما في ربف دمشق
نباء

أ
ناضو  التركية لال

أ
 . ال

بو بزن ُقتل الناشط اإلعالمي  40/50/1055افي 
أ
ثناء قيامه بتغطية اقتحام قوات النظام لمنطقة الدابر  طارق ا

أ
ا

بو بزن . الشمالية في ربف حمص
أ
 .في المكـت  اإلعالمي ببلدة الدار الكبيرة بحمصابذمل ا

علن فربق حملة  40/50/1055افي 
أ
حد  إبراهيم عبد القادرعن مقتل الناشط اإلعالمي  ”الرقة ُتيبح بصمت“ا

أ
ا

ارفا التركية
أ
عضاء الفربق، اصدبقه فارس حمادي ذبحا  في شقتهما في مدبنة ا

أ
انشر تنظيم داعش في اليوم . ا

 . اقائع ذبح الشخصين، ابذلن مسؤالية التنظيم عن الجربمة نفسه تسجيال  ُبظهر

 نوفمبر/تشربن الثاني

سد في  بتو  مخلص الورارُقتلت الميبذة  4/55/1055افي 
أ
بذد إصابتها بقيبفة هاان سقطت على ضاحية ال

 . الحكومية" إذاعة دمشق"ا" نور الشام"اتذمل الورار ميبذة في قناة . حرستا في دمشق
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صي  الناشط اإلعالمي  4/55/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  سهيل القاسما

أ
ا

، إحدى كـتائ  المذارضة 54ابذمل القاسم إعالميا  في الفرقة . المسلحة اقوات النظام في ربف حل  الجنوبي
 . المسلحة

ثناء تغطيته لالشتبا محمد الذّبارُقتل الناشط اإلعالمي  4/55/1055افي 
أ
كات بين كـتائ  المذارضة المسلحة ا

جناد الشام، اهو . اقوات النظام في مدبنة داربا في ربف دمشق
أ
ابذمل الذبار إعالميا  في التحاد اإلسالمي ل

حد كـتائ  المذارضة المسلحة
أ
 . ا

بو الحمزة ُقتل الناشط اإلعالمي  9/55/1055افي 
أ
حمد بسوف ا

أ
بضا  باسم سوفتوبر)ا

أ
ه بذد إصابت (االمذراف ا

اكالة "ابذمل بسوف مراسال  لصفحة . تل سكيك في ربف محافظة حماة–بقيبفة دبابة على طربق عطشان
 ".سمارت

 
ارفا في 

أ
 40/50/1055تم ذبح الناشط إبراهيم عبد القادر في بيته في مدبنة ا

صي  الناشط اإلعالمي  9/55/1055افي 
أ
بو الفاراقا

أ
خربعلي ا

 
ن، بذد ، باإلضافة لخمسة نشطاء إعالميين ا

بو الفاراق مراسال  . تل سكيك في ربف محافظة حماة–استهدافهم بقيبفة دبابة على طربق عطشان
أ
ابذمل ا

 ".اكالة خطوة اإلخباربة"لصفحة 

حمد الوردةُقتل الناشط اإلعالمي  9/55/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة ا

أ
، ا

حد كـتائ  . ي ربف حماةالمسلحة اقوات النظام في جبهة الصخر ف
أ
ابذمل الوردة في تجمع الذزة، اهو ا

 . المذارضة المسلحة

ثرا  بإصابته في اليوم السابق في الغارات التي شنها هاني الشيختوفي الناشط اإلعالمي  50/55/1055افي 
أ
، متا

 .الطيران الراسي على قربة خان طومان في ربف حل  الجنوبي
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ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  اائل الزببقإلعالمي ُقتل الناشط ا 54/55/1055افي 
أ
ا
 .المسلحة اقوات النظام في الغوطة الشرقية في ربف دمشق

ثناء  محمد علي عبد الرضا نور الدبنقُتل مصور قناة المنار التابذة لحزب هللا اللبنانية  10/55/1055افي 
أ
ا

جنبية المؤبدة للنظام في ربف حل  تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة المس
أ
لحة االميليشيات ال

 .الجنوبي

صي  مراسل قناة السوري الحر  14/55/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ   طاهر الذمرا

أ
ا

جنبية المؤبدة للنظام في ربف حل  الجنوبي
أ
 .المذارضة المسلحة االميليشيات ال

صي  الناشط اإلعالمي 14/55/1055افي 
أ
بهم ا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ   مذاذ عباس مراد ال

أ
ا

جنبية المؤبدة للنظام في ربف حل  الجنوبي
أ
 .المذارضة المسلحة االميليشيات ال

صي  الناشط اإلعالمي  14/55/1055افي 
أ
اربنت نيوز جراء استهداف الطيران  هادي المنجدا

أ
مراسل قناة ا

 . الشرقية في ربف دمشقالحربي لبلدة دبر الذصافير بالغوطة 

علنت قناة  14/55/1055افي 
أ
ن مراسلها " راسيا اليوم"ا

أ
ر "، امراسل قناة سرجون هداباالراسية الرسمية ا

 
ا

لكسند إبليستراتوف" تاس"امراسل اكالة  رامان كوساربفاإلنكليزبة " تي
أ
صيبوا في سوربة، بذد تذّرض  ا

أ
قد ا

ية المؤدبة إلى جبل زابك في ربف الالذقية لنيران صواربخ الذربات التي كانت تنقلهم في منطقة الدغمشل
 .مضادة للدبابات تم إطالقها من بلدة سلمى

في محافظة ربف  المركز اإلعالمي في بلدة دبر الذصافيرقام الطيران الحربي بقصف  14/55/1055افي 
ّدت لتوقفه عن الذمل

أ
ضرار مادبة فيه ا

أ
ّدى إلى إحداث ا

أ
 .دمشق، مما ا

اربنت نيوز في بلدة دبر الذصافيرقام الطيران الحربي باستهداف مكـت   14/55/1055افي 
أ
في ربف  ا

ّدت لتوقفه عن الذمل
أ
ضرار مادبة فيه ا

أ
ّدى إلى إحداث ا

أ
 .دمشق، مما ا

صي  الناشط اإلعالمي  19/55/1055افي 
أ
بو سذدا

أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  خالد ا

أ
ا

بو سذد عضو صفحة اكالة حماة اإلخباربة. ي قربة مذان في ربف حماة الشماليالمسلحة اقوات النظام ف
أ
 . اا

صي  الناشط اإلعالمي  19/55/1055افي 
أ
ثناء تغطيته لالشتباكات بين كـتائ  المذارضة  سامي الرج ا

أ
ا

االرج عضو المكـت  اإلعالمي بمدبنة عندان . المسلحة اقوات النظام في حي جمذية الزهراء بمدبنة حل 
 .إلعالميا

صي  مصّور قناة الجزبرة القطربة 1/9/1055افي 
أ
س من طرف قوات النظام،  زكربا إبراهيم ا

أ
برصاصة في الرا

عندما كان بقوم بذمله اإلعالمي في تغطية الشتباكات بين كـتائ  المذارضة المسلحة اقوات النظام في 
 .منطقة تلدا في ربف حمص الشمالي

بشكل مبّرح، على الحداد التركية  محمد الخطي التركي بضرب اإلعالمي قام حرس الحداد  9/9/1055افي 
نه صحفي

أ
 . السوربة، قرب مدبنة حارم في ربف إدل ، رغم قيامه بإبراز كل الوثائق التي ُتثبت با
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ثرا  بإصابته في زكربا إبراهيمتوّفي مصّور قناة الجزبرة القطربة  1/9/1055افي 
أ
برصاصة في  1/51/1055، متا

 
أ
س من طرف قوات النظام عندما كان بقوم بواجباته الصحفية في تغطية الشتباكات بين كـتائ  المذارضة الرا

 . المسلحة اقوات النظام في منطقة تلدا في ربف حمص الشمالي

ّدى إلى مقتل اإلعالمي  9/51/1055افي 
أ
قام الطيران الراسي باستهداف حي المرجة في مدبنة حل ، مما ا

 .  عيلمحمد محمود إسما

ّدى إلى مقتل اإلعالمي  59/51/1055افي 
أ
قامت قوات النظام باستهداف مدبنة داما بقصف مدفذي، مما ا

مدبنة داما في في جهاز الدفاع المدني في  400، االيي بذمل مصّورا  في المركز محمد إلياس محمود الطوبل
المسذفين كان من بينهم، مما  اقد ُقتل الطوبل عندما سقطت قيبفة هاان قرب مجموعة من. ربف دمشق

ّدى إلى مقتله اجرح مجموعة من المسذفين مذه
أ
 . ا

صي  مراسل قناة الجزبرة  10/51/1055افي 
أ
 . جراء استهداف الطيران الراسي لمدبنة إدل  صهي  الخلفا

. ةبإطالق نار من مسدس كاتم للصوت في مدبنة عنتاب التركي ناجي الجرفُقتل اإلعالمي  11/51/1055افي 
ابنحدر من مدبنة سلمية في ربف ". بصمة سوربة"، امدبر مؤسسة "حنطة"االجرف هو رئيس تحربر مجلة 

 .حماة

ّدى إلى  19/51/1055افي 
أ
قامت قوات النظام باستهداف مدبنة داما في ربف دمشق بقصف مدفذي، مما ا

 .فراس الداميإصابة اإلعالمي المتذاان مع الدفاع المدني 

 
 11/51/1055عالمي ناجي الجرف في مدبنة غازي عنتاب التركية في تم اغتيا  اإل
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 االنتهاكات تلقي بثقلها على السوريين: أزمة اللجوء والنزوح

زمة اللجوء االنزاح السوربة للذام الخامس على التوالي، ااستمّرت في تصّدر المذطيات الدالية في 
أ
تواصلت ا

زمة اللجوء االنزا . مجا  اللجوء
أ
ّدت ا

أ
كبر مني الحرب الذالمية فقد ا

أ
زمة اإلنسانية السوربة ال

أ
ح إلى جذل ال

كبر عددا  في هيا الجيل من بين كل الالجئين في الذالم من صراع 
أ
صبح الالجئون السوربون هم ال

أ
الثانية، اا

 . 6ااحد

كـثر من نصف مليون  494909449اصل عدد الالجئين السوربين إلى  51/51/1055افي 
أ
شخص، بزبادة ا

 1055اتوّزع الالجئون في دا  الجوار في نهابة دبسمبر . 1054ئ عن مجموع الالجئين في نهابة عام لج
ردن، ا 9449499في لبنان، ا 590109519في تركيا، ا 191959900بواقع 

أ
في الذراق،  1449511في ال

فربقيا 19.111في مصر، ا 5149515ا
أ
 . في شما  ا

مم المتحدة لشؤان الالجئين  وربينعدد الالجئين الستجااز  50/1/1055افي 
أ
حس  إحصاءات مفوضية ال

ذار
 
زمة السوربة في ا

أ
ا  مرة مني بدابة ال

أ
ربذة مالبين لجئ ل

أ
على عدد لالجئين في 1055مارس /ا

أ
، اليكون ا

فغاني من بالدهم عام  4.9الذالم مني نزاح 
أ
 .5991مليون ا

زمِة اللجوء السوري إلى  1055اشهد منتصف عام 
أ
قضية تحّو  ا

عداد الالجئين السوربين المتوّجهين إلى 
أ
عالمية، بذد اصو  ا

بيض المتوسط، 
أ
ساسي، اعبر البحر ال

أ
ارابا عبر تركيا بشكل ا

أ
ا

رقام قياسية في منتصف الذام
أ
 . إلى ا

ن موجة اللجوء غير الشرعي عبر الحداد البربة اعبر 
أ
ارغم ا

ن 
أ
عدادا  كبيرة من غير السوربين، إل ا

أ
الئك البحر تضّمنت ا

أ
كبر، اخاصة من ا

أ
السوربين مّثلوا النسبة ال

ارابا  1055افي نهابة نوفمبر . الذابربن من تركيا
أ
اصل عدد طلبات اللجوء المقّدمة من السوربين في كل ا

، اهو ما بزبد عن مجموع طلبات اللجوء السوربة المقّدمة مني عام  9159154احده إلى  1055خال  عام  طلبا 
ا . 1054احتى نهابة  1055

أ
كان إجمالي طلبات اللجوء السوربة مني عام  1054دبسمبر /ففي نهابة كانون ال

 !.طلبا   1119559هو  1055

ساسي، نظرا  للتسهيالت القانونية النسبية، 
أ
ارابا بشكل ا

أ
اترّكزت اجهات السوربين الباحثين عن اللجوء إلى ا

مربكيتين على سبيل 
أ
 .المثا اإمكانية الوصو  إليها مقارنة مع ال

تغّيرات كبيرة في سياستها تجاه الالجئين السوربين، مع  1055نوفمبر /اشهدت كندا مني بدابة تشربن الثاني
علن فور انتخابه عن استذداد بالده لستقبا  

أ
لف  10فوز رئيس الوزراء جاستن ترادا في النتخابات، حيث ا

أ
ا
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صبح عدد الالجئين  50/1/1055في 
أ
ا

كبر في الذالم لالجئين هو السوربين 
أ
ال

فغاني 
أ
زمة ااحدة، مني اللجوء ال

أ
من ا

 5991عام 
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ا  دفذة من ا 50/51/1055لجئ سوري، اقام في 
أ
لالجئين السوربين في المطار اليي تّم تجهيزه باستقبا  ا

 .  لهيا الغرض

عداد المهاجربن غير الشرعييناتذود 
أ
سباب ارتفاع ا

أ
في الدا  المانحة للجوء إلى امتناع كل دا  الجوار عن  ا

اضاع الصذبة التي بذيشونها في هيه الدا ، باإلضافة إلى " الالجئ"منح صفة 
أ
للسوربين الالجئين إليها، اال

فاق الحلو  داخل سوربة، بما بدفع الالجئين للبحث عن بدابة لحياة جدبدةا
 
 . نسداد ا

برزها غرق 
أ
ّدت موجة الهجرة غير الشرعية التي شهدها هيا الذام إلى جملة من الوفيات بين الالجئين، كان ا

أ
اا

لن الكردي، االيي ُنشرت ص
 
ورته في القوارب التي تقلهم، االتي جّسدها الطفل السوري الغربق ا

برز حالتها عندما اكـتشفت الشرطة النمساابة في االوفيات في شاحنات النقل، 4/9/1055
أ
، اكانت ا

مهاجر غير شرعي مذظمهم من السوربين في شاحنة تبربد تم ركنها على طربق سربع  15جثث  11/1/1055
 . قرب الحداد النمساابة مع سلوفاكيا اهنغاربا

 
مذظمهم من السوربين في شاحنة تبربد قرب  ا  مهاجر  15جثث النمساابة على عثرت الشرطة  11/1/1055في 

 .الحداد النمساابة مع سلوفاكيا اهنغاربا
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عوام 
أ
حوا  المذيشية، مقارنة مع ال

أ
اضاع الالجئين السوربين في دا  الجوار تحسنا  نسبيا  في ال

أ
اشهدت ا

ّن 
أ
حوا  الجوبةالسابقة، إل ا

أ
با ااإلصابات بين الالجئين، افي تدمير مخيماتهم استمرت في تسجيل الضحا ال

ضرار مادبة بها
أ
ا إلحاق ا

أ
عوام الماضية. ا

أ
على نسبة من هيه الحوادث في لبنان، كما في ال

أ
 .  اكانت ا

حوادث اإلى جان  الظراف الطبيذية، شهدت مخيمات اللجوء السوربة، اخاصة في لبنان اتركيا عددا  من 
، حيث بضطر الالجئون لستذما  الحط  بطربقة بدائية ات بسب  التدفئةاشتذا  الحرائق، االختناق

جواء الشتاء
أ
كما شهدت هيه المخيمات عددا  من حوادث التسمم الناجمة عن . للحصو  على الدفء في ا

 . تناا  اجبات جاهزة ُقّدمت لهم

المضيفة االمستقبلة  النتهاكات التي قامت بها سلطات الدا اسّجلت اللجنة في هيا الذام عددا  من 
ردنية االلبنانية ااإلسرائيلية االمقدانية االيونانيةلالجئين السوربين

أ
!. ، بما في ذلك السلطات التركية اال

من االميليشيات المؤبدة 
أ
برز النتهاكات التي تم تسجيلها في لبنان، حيث قام الجيش اقوى ال

أ
اقد كانت ا

نفسهم خارج المخيمات، للنظام باستهداف متكرر لمخيمات النازحي
أ
ماكن إقامتهم، ااستهداف النازحين ا

أ
ن اا

طراف تجاه الالجئين السوربين خال  عام  59ااّثقت اللجنة 
أ
انظر كشف ) 1055اعتداء قامت بها هيه ال

 (.  النتهاكات في هيا الفصل

السوربين إليها،  تشدبدا  من قبل دا  الجوار على دخو  1055اعلى الصذيد القانوني االسياسي، شهد عام 
ا 

أ
لف لجئ من دخو  الحداد، افي كانون ال

أ
ردن بمنع حوالي عشربن ا

أ
دبسمبر نشرت منظمة /فقد قام ال

قمار الصناعية تظهر تجّمذات بشربة ضخمة على الحداد السوربة
أ
ردنية-هيومن رابتس ااتش صورا  من ال

أ
 . ال

شيرة دخو 11/51/1055افي 
أ
  على المواطنين السوربين القادمين جوا  قامت السلطات التركية بفرض تا

شيرات دخو   51/9/1009تركي سابق دخل حّيز التنفيي في -إليها، في تراجع عن اتفاق سوري 
أ
بذدم فرض تا

تراك
أ
 . على السوربين اال

برز هيه . التصربحات السياسية المحّرضة على الالجئين السوربينعددا  من  1055اشهد عام 
أ
امن ا

كـثر من مناسبة خال  الذامالتصربحات تلك 
أ
. التي اردت على لسان ازبر الخارجية اللبناني جبران باسيل في ا

ن الفقر بين النازحين  55/9/1055ففي 
أ
قام باسيل إنه بصذ  على حكومته التفربق بين النازح االمقاتل، اا

رضا  خصبة لتغلغل اإلرهاب بينهم
أ
مام الجمذية  11/9/1055افي !. شّكل ا

أ
مم المتحدة قا  باسيل ا

أ
الذامة لال

لة الذودة الطوعية لالجئين، ادعا إلى التفكير في إعادة الالجئين السوربين إلى 
أ
ن بالده تتخّوف من مسا

أ
با

 .بالدهم قبل تنفيي الحل السياسي

ّنه إن نجح  5/50/1055افي 
أ
قا  المرشح الرائسي عن الحزب الجمهوري في الولبات المتحدة دانالد ترام  با

 . ابات فسوف بقوم بإعادة كل الالجئين السوربين إلى بالدهمفي النتخ

ارابا هم  19/50/1055افي 
أ
ن الالجئين السوربين اليبن اصلوا إلى ا

أ
قا  الرئيس التشيكي ميلوش زبمان با

بفون، ادعا إلى اقف استقبالهم
 
جهزة ا

أ
نهم بملكون ا

أ
ثرباء، ل

أ
بام من اتهام !. ا

أ
اجاءت تصربحات زبمان بذد ا
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مير زبد بن رعد الحكومة التشيكلية بالعتقا  المنهجي المفوض ال
أ
مم المتحدة لحقوق اإلنسان ال

أ
سامي لال

ماكن اعتقا  سيئة، لكي بتجن  غيرهم اللجوء إلى التشيك
أ
 .للمهاجربن االالجئين ااضذهم في ا

زمة الوثائق الرسمية بالنسبة للسوربين، اخاصة الموجودبن خارجها، حيث ااصلت 
أ
السفارات كما استمّرت ا

غلقت 
أ
السوربة ابتزاز المواطنين السوربين نظير منحهم اثائق رسمية، اخاصة جوازات السفر، فيما ا

صال  في الذدبد من الدا  حو  الذالم
أ
لف من . السفارات ا

 
زمة في عدم حصو  مائت ال

أ
اانذكست هيه ال

ا عدم قدرتهم 
أ
ا تصدبقها، ابالتالي السوربين على جوازات سفر اغيرها من الوثائق الثبوتية، ا

أ
على تجدبدها ا

ا حتى عدم قدرتهم على تسجيل عقود 
أ
عدم قدرتهم على السفر بشكل قانوني في البلدان التي بقيمون فيها، ا

ا إجراء المذامالت 
أ
بنائهم، ا

أ
ا التذليمية ل

أ
ا الحصو  على الخدمات الصحية ا

أ
ا تجدبد إقاماتهم ا

أ
الزااج، ا

 .  البنكية اتوقيع عقود اإلبجار التجاربة البسيطة، مثل المذامالت

زمة النزاح استمرارا  في تصاعدها، حتى اصل عدد النازحين إلى 
أ
 199499549افي داخل سوربة، شهدت ا

خر تقدبر دالي متوفر عند إعداد هيا التقربر1055نازحا  في منتصف عام 
 
 . ، اهو ا

ن 
أ
، إما إلى الجسيمة إلى مغادرة منزلهم اضطراا بسب  النتهاكات نصف السوربيناُبشير هيا الرقم إلى ا

ا إلى خارجها
أ
خر داخل سوربة ا

 
 . مكان ا

اضاع إنسانية صذبة للغابة، فهم من ناحية ل بملكون مخيمات 
أ
اُبذاني النازحون في داخل سوربة من ا

ردن، ال تتمكن المنظمات الدالية من الوصو  إليهم بسهولة، كما 
أ
في رسمية كـتلك الموجودة في تركيا اال

ردن اشما  الذراق، ابشكل جزئي في لبنان
أ
 . تركيا اال

اضاعهم المادبة، اطبيذة 
أ
اضاع النازحين في سوربة بحس  المناطق التي نزحوا إليها، ابحس  ا

أ
اتختلف ا

اضاع الميدانية في المنطقة التي بسكنون فيها
أ
ففي المناطق التي تخضع لسيطرة المذارضة المسلحة . ال

اضاعهم المذيشية االنفسية الصذبة، إلى كل ما بتذّرض له السكان في هيه بتذّرض النازحون، ب
أ
اإلضافة إلى ا

اقد اّثقت اللجنة السوربة لحقوق . المناطق، من قصف بومي انقص في الخدمات، اخاصة التذليم االصحة
ماكن إبواء النازحين خال  عا 45اإلنسان 

أ
. 1055م استهدافا  من قبل سالح الطيران على اجه الخصوص ل

برز هيه الهجمات عندما قام الطيران الراسي في 
أ
 للنازحين في بلدة  55/50/1055اكان ا

أ
باستهداف ملجا

ّدى إلى مقتل 
أ
سابيع هربا  من قصف  41الغنطو في ربف حمص مما ا

أ
، ممن اصلوا إلى البلدة قبل ا نازحا 

 (. في الجزء التالي هيا الفصلانظر كشف النتهاكات )الطيران الراسي لبلداتهم في ربف حمص الشمالي 

ركان، خاصة عندما توّجه إلى المدارس التي 
أ
اباإلضافة إلى ما تمّثله هيه الهجمات من جربمة حرب متكاملة ال

تؤاي نازحين، فإّنها تد  على سياسة ممنهجة من قبل النظام السوري لستهداف النازحين، اخاصة في 
جل دفذهم للهجرة خا

أ
 . رج البالدالشما  السوري، من ا
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 1055كشف بالنتهاكات االحوادث التي تذّرض لها النازحون خال  عام 

ّدى إلى غمر مخيمات النازحين ابيوتهم  عاصفة ثلجيةضربت  1/5/1055في 
أ
سوربة االدا  المجاارة، مما ا
ّدت الذاصفة إلى افاة 

أ
 . دل نازحين في ربف حل  اإ 5بالثلج االمياه في مختلف المناطق السوربة، اا

حوبجة البوعمر في ربف دبر في منطقة  مخيم للنازحينقام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل الزار

أ
خربن، باإلضافة إلى احتراق عدد من الخيم 9، مما ا

 
 . اشخاص، اجرح ا

ّدى إدل قربة لوف في ربف في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  55/4/1055افي 
أ
، مما ا

شخاص من عائلة ااحدة، بينهم طفل 4إلى مقتل 
أ
 . ا

قام الطيران المراحي باستهداف نازحين من بلدة كـفر شمس في ربف درعا، عندما كانوا على  1/4/1054افي 
ّدى إلى مقتل كـفر شمس اعقربا في ربف درعاالطربق الواصل بين 

أ
 . نازحين، بينهم طفالن اسيدة 9، مما ا

في سهل الواقذة  قربة اللجفي  مبنى سكني بؤاي نازحينقام الطيران المراحي باستهداف  19/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل الراج في ربف إدل 

أ
 . نازحين 1، مما ا

 
ّدى نشر صورة الطفل السوري الغربق إبالن الكردي في 

أ
زمة اللجوء السوربة إلى  1/9/1055ا

أ
إلى تحوبل ا

ي عام دالي
أ
 قضية را

في ربف  مدبنة دركوش في اسطمدرسة تؤاي نازحين قام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 
ّدى إلى مقتل إدل 

أ
خربن 4، مما ا

 
 . نازحين، اجرح ا

ساسيقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
أ
، االتي تؤاي نازحين مدرسة قربة كـفرعميم للتذليم ال

دّ كـفر عميم في ربف إدل  قربةفي 
أ
خربن، مما ا

 
 . ى إلى مقتل نازح اإصابة ا
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قربة الموزرة في جبل الزاابة في في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  55/5/1055افي 
ّدى إلى إصابة سبذة من نازحي سهل الغاب اليبن ُبقيمون في المدرسةربف إدل 

أ
 .، مما ا

بصواربخ فراغية،  قربة كـفرعوبد في ربف إدل في  تجّمذا  للنازحيناستهدف الطيران الحربي  59/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خربن، مذظمهم من النازحين من سهل الغاب 40مما ا

 
قل، اجرح عشرات ا

أ
 .شخصا  على ال

بلدة تل الضمان في ربف حل  في  تجمع للنازحينقام الطيران المراحي باستهداف  15/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل الجنوبي

أ
خربن 10اإصابة  نازحين، 1، مما ا

 
 . ا

، مما قربة إحرص في ربف إدل في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران المراحي باستهداف  4/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خربن بجراح 9ا

 
قل، اإصابة ا

أ
 . نازحين على ال

دّ بلدة ترمال في ربف إدل في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
أ
ى ، مما ا

 .إصابة عدد من النازحين بجراح

، مما قربة مشمشان في ربف إدل في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
طفا  نازحين بجراح 1ا

أ
 . ا

رض درعافي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين قام الطيران الحربي باستهداف  14/1/1055افي 
أ
-بصاراخ ا

رض
أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
طفا  اسيدة 4نازحين، هم  4، مما ا

أ
 . ا

 بلدة الغاربة الغربية في ربف درعافي  تجمذات للنازحينقام الطيران المراحي باستهداف  14/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . نازحا   55بالبراميل المتفجرة، مما ا

افاة الطفل النازح  حل  الشماليقربة شماربن في ربف قرب  مخيم اإلبمان للنازحينشهد  1/1/1055افي 
شهر، بذد إصابته بالتهاب السحابا

أ
اجاءت افاة الطفل، اهي . بوسف حاج حوران، البالغ من الذمر تسذة ا

ب
 
الى في حل  بهيا المرض، اسط درجات حرارة مرتفذة شهدتها سوربة مني بدابة شهر ا

أ
غسطس، /ال

أ
ا

 .اغياب الذنابة الطبية اخاصة في مخيمات النازحين

مخيم قام طيران التحالف الدالي باستهداف مقٍر إلحدى كـتائ  المذارضة المسلحة قرب  55/1/1055افي 
طمة للنازحين في ربف إدل 

أ
، منهم ا ّدى إلى مقتل عشربن شخصا 

أ
خربن 55، مما ا

 
، اجرح عشربن ا

 .نازحا 

بة الموزرة في جبل قرمن حماة في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل  الزاابة في ربف إدل ،

أ
 . نازحين 5مما ا

، مما قربة بلشون في ربف إدل في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
ّدى إلصابة عدد من النازحين

أ
 . ا

منطقة ن ربف حماة في م مخيم للنازحينقامت راجمات الصواربخ الراسية باستهداف  9/50/1055افي 
ّدى لمقتل  النقير في ربف إدل 

أ
 . نازحين 5بصواربخ محملة برؤاس عنقودبة، مما ا



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

، بلدة عين لراز في ربف إدل في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  54/50/1055افي 
ّدى إلى إصابة عدد من النازحين بجراح

أ
 .مما ا

، مما بلدة تحتابا في ربف إدل في  مْدجنة تؤاي نازحينلراسي باستهداف قام الطيران ا 54/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .نازحين 4ا

، بلدة عين لراز في ربف إدل في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الحربي باستهداف  54/50/1055افي 
ّدى إلى إصابة عدد من النازحين بجراح

أ
 . مما ا

 للنازحينسي باستهداف قام الطيران الرا  55/50/1055افي 
أ
ّدى  بلدة الغنطو في ربف حمص،في  ملجا

أ
مما ا

 . نازحا   41إلى مقتل 

عياش في ربف دبر الزار بلدة في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الراسي باستهداف  59/50/1055افي 

ّدى إلى مقتل الغربي
أ
 . نازحين 4، مما ا

ّدى منطقة سنجار في ربف إدل في  خيم للنازحينمقام الطيران الراسي باستهداف  10/50/1055افي 
أ
، مما ا

 . إلى إصابة عدد من النازحين

قربة رسم الحمام في ربف حماة في  مدرسة تؤاي نازحينقام الطيران الراسي باستهداف  15/50/1055افي 
ّدى إلى مقتل الشرقي

أ
 . نازحين 4، مما ا

، بسكنها نازحون من قربة مذراتة في ربف إدل في قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة  11/50/1055افي 
ّدى إلى إصابة 

أ
 . نازحين 1سهل الغاب في ربف حماة، مما ا

على الحداد التركية، مما  ربف الالذقيةفي  مخيم للنازحينقام الطيران الحربي باستهداف  9/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . نازحين من قربة المرانة في ربف حماة 9ا

 بلدِة الزعفرانية في ربف حمص في تجمع لنازحينقام الطيران المراحي باستهداف  11/55/1055افي 
ى إلى مقتل  د 

أ
خربن  5بالبراميل المتفجرة، ما ا

 
نازحين من بلدة تيرمذال في ربف حمص الشمالي، اإصابة ا

 . بجراح

ي ربف حل  مدبنة تل رفذت فقام الطيران الراسي باستهداف منطقة سكنية في  11/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خربن، مذظمهم من النازحين من  51بالصواربخ الفراغية، مما ا

 
، اجرح عشرات ا

شخصا 
خرى التي تشهد اشتباكات مع تنظيم داعش

أ
 .مناطق ربف حل  ال

بغارتين  ربف إدل  الجنوبيفي  مخيم عابدبن للنازحينقام الطيران الراسي باستهداف  40/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل  جوبتين، مما
أ
كـثر من  4ا

أ
خربن 10نازحين اجرح ا

 
اكان الطيران المراحي قد ارتك  مجزرة . ا

  . نازحا   94، راح ضحيتها 19/50/1054في هيا المخيم في 
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 كشف بالنتهاكات االحوادث التي تذّرض لها الالجئون

امن بين الضحابا . نطقةبسب  الثلوج التي غمرت الم لجئين سوربين في لبنانُقتل خمسة  1/5/1055افي 
المجاار لذرسا ، حيث منذهم الجيش اللبناني من الوصو   مخيم اادي حميدطفلتان إحداهما رضيذة في 

مطار االسيو  خيام الالجئين في . إلى نقاط اإلبواء داخله
أ
في  بلدتي الشيخ عباس االسماقيةكما غمرت مياه ال

 .عكار شما  لبنان

ردناجّدُته في  توفي طفل لجئ 9/5/1055افي 
أ
صي   منطقة الزعتري في ال

أ
ة، فيما ا

أ
إثر اختناقهما بغاز مدفا

فراد الذائلة اهم ثالثة باختناق، اتم إسذافهم
أ
 .باقي ا

علنت مصادر طبية تركية عن انتشار  1/4/1055افي 
أ
ا ) مرض اللشمانياا

أ
حيانا  بالقرحة الشرقية ا

أ
ا المسّمى ا

أ
ا

طفا  السوربين الال( حبة حل 
أ
ضنة في تركياجئين في بين ال

أ
 .  مخيم ا

ردنشّ  حربق في بيت متنقل داخل  1/4/1055افي 
أ
ّدى إلى مخيم الزعتري لالجئين السوربين في ال

أ
، مما ا

م اطفلين
أ
ب اا

أ
 . افاة عائلة سوربة مكّونة من ا

كانوا  ، بذد احتراق الغرفة التيالذاصمة اللبنانية بيراتتوفي طفالن سوربان لجائن في  59/4/1055افي 
. بسكنون فيها

 
ن كـثيرا  من السوربين لجئون 

أ
 5/9/1055على الحداد اليونانية المقدانية في ُبذتقد ا

حد خيام مخيم المنية لالجئين السوربين في  54/4/1055افي 
أ
مما  مدبنة عكار في لبنان،ش  حربق في ا

 . تسب  في إصابة عدد من الالجئين بحراق
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مام السواحل اإلبطاليةمهاجرا  غير شرعي للغرق  150قل حوالي تذّرض قارب ب 59/4/1055افي 
أ
اكان القارب . ا

ّدى لمقتل 
أ
 . شخص، منهم عشرات من الالجئين السوربين 100قادما  من السواحل الليبية، مما ا

صي  حوالي  40/4/1055افي 
أ
، بحالة غرب مدبنة ماردبن التركيةلجئ سوري من مخيم دبربك الواقع  400ا

 .د تناالهم اجبة من الدجاج ُقّدمت لهمتسمم بذ

حد مخيمات الالجئين السوربين في  9/5/1055افي 
أ
بلدة البيرة في قامت قوات الجيش اللبناني بمداهمة ا

شخاص اقامت بإزالة بذض الخيممدبنة عكار
أ
اقفت عددا  من ال

أ
 . ، اا

في لالجئين السوربين  الياسمخيمي الذودة ابار قامت قوات الجيش اللبناني باقتحام  59/5/1055افي 
لف لجئ سوري، اقامت باقتياد حوالي البقاع الغربي

أ
شاب سوري، اتم  500، حيث بذيش ما ل بقل عن ا

خران إلى جهة مجهولة، كما صادرت ما ل بقل عن  10اإلفراج لحقا  عن 
 
 .دراجة ناربة 40منهم، فيما اقتيد ال

ّدى إلى سهل البقاع في لبنانفي  لالجئين السوربينمخيم الجراحية شّ  حربق في  5/9/1055افي 
أ
، مما ا

قل، امقتل  5احتراق 
أ
 . لجئين 5خيم على ال

ّدى إلى منطقة المنية في شما  لبنان ش  حربق بمخيم لالجئين السوربين في 4/9/1055افي 
أ
، مما ا

 . احتراق بذض الخيم

مدبنة صيدا في تذمير عين الحلوة في  ش  حربق في مخيم لالجئين السوربين في منطقة 9/9/1055افي 
ّدى إلى احتراق حوالي لبنان

أ
  .خيمة 40، مما ا

ّدى لوفاة كهرمان مرعش في تركياش  حربق في مخيم لالجئين السوربين في  19/9/1055افي 
أ
، مما ا

 .طفلتين لجئتين، ااحتراق عدد من الخيم

قرب قربة جباتا  ربف القنيطرة الشماليفي  قام الجيش اإلسرائيلي باقتحام مخيم الشحار 1/1/1055افي 
 .الخش ، اقام بإزالة الخيم المتواجدة على الشربط الحدادي

ردنفي محافظة  مخيم الزعتري لالجئينضربت عاصفة رملية  1/1/1055افي 
أ
ّدى إلى المفرق في ال

أ
، مما ا

 . إصابة عشرات الالجئين بحالت اختناق

صي  ُقتلت طفلة سوربة ا 51/1/1055افي 
أ
خربن خال  قيام قوات الجندرما التركية بفض  9ا

 
لجئين ا

اُنظم الحتجاج بسب  طو  مدة احتجاز الالجئين، . مخيم دبربك في البة ماردبن التركيةاعتصام داخل 
خر في التذامل مع قضاباهم

أ
سباب التا

أ
 . اعدم إفصاح السلطات التركية عن ا

باستخدام الغازات المسيلة للدموع  اليونانية-الحداد المقدانيةقامت الشرطة المقدانية على  15/1/1055افي 
ن كـثيرا  منهم من السوربين، ممن كانوا بحاالون الدخو  

أ
لف من الالجئين، ُبذتقد ا

 
االهرااات لمنع دخو  ا

 . إلى مقدانيا قادمين من اليونان
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تبربد على طربق سربع في مهاجرا  غير شرعي كانوا على متن شاحنة  15ُعثر على جثث  11/1/1055افي 
طفا  59، امن بين الجثث النمسا قرب الحداد مع سلوفاكيا اهنغاربا

أ
ربذة ا

أ
، اثمان نساء اا اقالت  .رجال 

ن مذظم الضحابا هم من السوربين
أ
 . الشرطة النمساابة ا

لن الكرديُنشرت صورة الطفل السوري  4/9/1055افي 
 
ثناء  ةمدبنة بودرام التركي، االيي غرق على شاطئ ا

أ
ا

سرته اإلبحار في قارب صغير إلى اليونان
أ
لن في مدبنة كوباني في . محاالة ا

 
 . 4/9/1055اُدفن ا

سر سوربة  لمخفر صيدا في لبنانقامت فصيلة درك تابع  54/9/1055افي 
أ
بهدم ثمانية بيوت جاهزة تقيم بها ا

الى عند مدخل صيدا الجنوبي
أ
اتحاد الجمذيات اإلغاثية في صيدا  ابحس . لجئة بجان  المدبنة الصناعية ال

صو  التذاطي مع الحالت المشابهة
أ
رض ذات ملكية خاصة، . فإّن الهدم لم براع ا

أ
اتقع البيوت الجاهزة داخل ا

 .ابقيم فيها النازحون مني فترات طوبلة

طراف على  اادي حميدقام الجيش اللبناني باستهداف مخيم لالجئين السوربين في  59/50/1055افي 
أ
بلدة ا

ّدى إلى مقتل  عرسا 
أ
 . لجئين 5بالقصف المدفذي، مما ا

 
دى سقوط الثلوج في لبنان في بدابة كانون الثاني

أ
إلى مقتل اإصابة الذدبد من الالجئين  1055بنابر /ا

 السوربين هناك
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ّدى 19/50/1055افي 
أ
ّدى منخفض جوي شهدته المنطقة إلى غمر خيام الالجئين في لبنان اتركيا، حيث ا

أ
 ا

جزاء كبيرة من مدبنة عرسا  اللبنانيةارتفاع منسوب المياه إلى غمر تجمذات للخيام في 
أ
ّدى إلى غمر ا

أ
، كما ا

طمة
أ
 . في تركيا مخيم ا

بلدة عرسا  اجرادها اجراد قام الجيش اللبناني بإغالق الحاجز الوحيد اليي بفصل بين  9/55/1055افي 
لجئ بذيشون في الجراد خلف الحاجز، امنع اصو   55000بساتر ترابي، مما اضع حوالي  القلمون

ّدى إلى مقتل  بإطالق النارالحتياجات الحياتية لهم، كما قام 
أ
 . لجائت 4على مجموعة من الالجئين، مما ا

ابين للنازحين في  9/55/1055افي 
أ
بقيائـف  ربف الالذقية الشماليقام الطيران الحربي باستهداف مخيم ا

ّدى إل
أ
خربن 4ى مقتل عنقودبة، مما ا

 
 . نازحين، اإصابة ا

بصاراخ بحمل  ربف الالذقية الشماليقامت قوات النظام باستهداف مخيم للنازحين في  55/55/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 . نازحين 9قيائـف عنقودبة، مما ا

قاع بلدة غزة المنصورة في الباندلع حربق نتيجة لتماس كهربائي في مخيم لالجئين في  15/55/1055افي 
ي إصابات بشربةالغربي في لبنان

أ
ّدى إلى احتراق عدد من الخيم، الم ُتسّجل ا

أ
 . ، مما ا

 بلدة عرسا  في لبنانقام مسلحون مجهولون باستهداف مخيم ببراد للالجئين في  15/55/1055افي 
ة اطفلها

أ
ّدى إلى إصابة امرا

أ
 . بقنبلتين بدابتين، مما ا

علنت المفوضية السام 1/51/1055افي 
أ
ن عدد الالجئين السوربين ا

أ
مم المتحدة لشؤان الالجئين ا

أ
ية لال

ردنية-الحداد السوربةالذالقين على 
أ
لف لجئ مني بدابة نوفمبر 4قد ارتفع بشكل كبير من  ال

 
تشربن الثاني / ا

لف لجٍئ  51الماضي ليصل إلى 
أ
 .ا

قمار الصناعية
أ
ُتظهر تجمذات الالجئين  افي نفس اليوم نشرت منظمة هيومن رابتس ااتش صورا  من ال

ردن
أ
ردنية بمنذهم من الذبور إلى ال

أ
 . الذالقين على الحداد، االيبن تقوم السلطات ال

 مدبنة تل رفذت في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف منطقة سكنية في  11/51/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
خربن، مذظم 51بالصواربخ الفراغية، مما ا

 
، اجرح عشرات ا

هم من النازحين من شخصا 
خرى التي تشهد اشتباكات مع تنظيم داعش

أ
 .مناطق ربف حل  ال

دى إلى مدبنة اعزاز في ربف حل قام الطيرام الراسي باستهداف تجمع للنازحين في  45/51/1055افي 
أ
، ما ا

 .نازحين، انفوق بذض الحيوانات 4مقتل 

، الم انباء قربة النقير في ربف إدل ير للنازحين قام الطيران الراسي باستهداف مخيم النق 45/51/1055افي 
 عن الضرار الناتجة

قربة الشيخ مصطفى في ربف قام الطيران الراسي باستهداف مخيم عابدبن للنازحين قرب  45/51/1055افي 
خربنإدل 

 
ّدى إلى مقتل نازحين اثنين، اإصابة ا

أ
  . ، مما ا
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 استهداف دور العبادة واألماكن التاريخية

ماكن الحيوبة المختلفة في سوربة، حيث تواصل للذام لم ت
أ
سلم دار الذبادة من الهجمات التي استهدفت ال

ا غير مباشر، حيث اّثقت اللجنة السوربة 
أ
الخامس على التوالي استهداف المساجد االكنائس بشكل مباشر ا

 .1055في عام  كنائس 9مسجدا  ااستهداف  519استهداف لحقوق اإلنسان 
برز الفاعلين في اكان الط

أ
من % 94، حيث كان مسؤال  عن استهداف المساجديران الحربي السوري االراسي ا

 4بينما كان تنظيم داعش مسؤال  عن . لفاعلين مجهولين% 4لتنظيم داعش، ا% 4هيه الهجمات، بمقابل 
جان 

أ
 . هجمات على الكنائس، مقابل هجمتين من طرف النظام السوري احلفاؤه ال

اسع الهجمات على المساجد في هيا الذام، بواقع اشهدت م
أ
، تلتها محافظة إدل   59حافظة حل  ا استهدافا 

، اربف دمشق بواقع  41بواقع  ، احمص بواقع  11استهدافا   . استهدافات 9استهدافا، ادرعا بـ  59استهدافا 
عوام التي سبقته استهدافا  للمساجد من قبل الطيران 1055اشهد عام 

أ
ثناء تواجد المصلين  كما في ال

أ
الحربي ا

اسع 
أ
ثناء مغادرتهم لها، اخاصة في صالتي الجمذة االتراابح في رمضان، بما ُبظهر نية في إلحاق ا

أ
ا ا
أ
فيها، ا

ماكن الذبادة
أ
 . ضرر ممكن بالمدنيين ابا
سيارات مفخخة في محيط المساجد،  9كما شهد الذام انفجار 

ثناء خراج المصلين من ال
أ
مسجد، فيما كان خمسة منها ا

ثناء قيام تنظيم داعش بتجهيزها 
أ
 ا
أ
انفجرت السادسة بالخطا
خرى 

أ
هّم هيه الحوادث انفجار سيارة . لُترسل إلى منطقة ا

أ
اكان ا

مام جامع بيدر السلطاني في مدبنة 
أ
التل في ربف مفخخة ا

داء صالة التراابح بوم 
أ
دمشق بالتزامن مع خراج المصلين بذد ا

ّدى إلى م14/9/1055
أ
 .مصليا   54قتل ، مما ا

ثناء قيام  1055اشهد عام 
أ
زمة السوربة قيام انتحاري بتفجير نفسه داخل مسجد، ا

أ
ا  مرة مني بدابة ال

أ
ال

ربحا في ربف إدل ، 
أ
مسلحين امدنيين بتجهيز طذام اإلفطار في رمضان في مسجد نجي  سالم في مدبنة ا

ّدى إلى مقتل 
أ
 . شخصا   15مما ا

جنبية المساندة لها  اااصلت قوات النظام االقوات
أ
ثربة االتاربخيةال

أ
ماكن ال

أ
في سوربة، سواء  استهداف ال

ماكن، مثلما ااصلت استخدام هيه 
أ
سلحة عشوائية في محيط هيه ال

أ
ا باستخدام ا

أ
بالستهداف المباشر، ا

ماكن كمقرات عسكربة، اكانت هيه القوات المسؤالية الرئيسية عن 
أ
ثربة  55ال

أ
ماكن ال

أ
استهدافا  لال

عما  الستهداف التي اّثقتها اللجنة% 94التاربخية، بما ُبمّثل ا
أ
 .  من ا

ثربة من خال  قيامه 
أ
ماكن التاربخية اال

أ
عما  استهداف ال

أ
اكان تنظيم داعش حاضرا  بشكل كبير في ا

عماله إلى تفسيرات دبنية اليس إلى ضرارات عسكربة
أ
اقد قام . بتدميرها بشكل مباشر، حيث بستند في ا

ثربة في سوربة خال  هيا الذام، اخاصة في مدبنة تدمر في ربف  1م في هيا الذام بتفجير التنظي
أ
ماكن ا

أ
ا

 . 10/5/1055حمص، االتي سيطر عليها في 

كان الطيران السوري االراسي 
من % 94المسؤالن المباشران عن 

الهجمات التي استهدفت المساجد في 
1055م عا  
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ثربة في سوربة، فإّن التنظيم 
أ
ماكن التاربخية اال

أ
طراف المشاركة في النتهاكات بحق ال

أ
اعلى خالف كل ال

عما  التدمير التي بق
أ
وم بها بنفسه، ابقوم بنشرها على اسائل التصا  الخاصة به، ابجودة بقوم بتصوبر ا

 . عالية، كجزء من برنامج الدعابة الخاص به
ثربة إلجراء عمليات 

أ
ماكن ا

أ
ماكن في هيا الذام، استخدم التنظيم ا

أ
اباإلضافة إلى قيامه بتدمير جزء من هيه ال

 15داعش تسجيال  مصّورا  ُبظهر إعدام مجموعة من  نشر تنظيم 4/1/1055ففي . إعدام، اقام بتصوبرها ابّثها
نهم من جنود النظام السوري، حيث تّم تنفيي اإلعدام في المسرح الراماني في مدبنة تدمر، 

أ
شخصا  اصفوا با

طفال  ارتداا مالبس التنظيم، فيما جلس مائت من السكان المحليين على  15اتم تنفيي اإلعدام من قبل 
قام التنظيم ببث  1/51/1055افي . مسلحون من التنظيم لمشاهدة عملية اإلعدامالمسرح، اجلس بينهم 

طفا  برتدان الزي اليي برتدبه مقاتلو التنظيم في قلذة الرحبة في مدبنة الميادبن في 
أ
تسجيل ظهر فيه ستة ا

ماكن مختلفة من القلذة، ل
أ
سرى مقيدبن في ا

أ
بدبهم مسدسات، اببحثون عن ا

أ
يقوموا دبر الزار، ابحملون با

لذاب الفيدبو المذرافة
أ
قام تنظيم داعش في المدبنة بإعدام ثالثة  1/9/1055افي !. بإعدامهم، في محاكاة لال

دى لمقتل اثنين 
أ
على القلذة، مما ا

أ
شخاص مجهولي الهوبة في قلذة الرحبة بوضذهم في قفص ارميهم من ا

أ
ا

عل
أ
 .ى السور، اتم رميه من جدبد حتى ُقتلمنهم، اقاموا بإعادة الثالث اليي بقي على قيد الحياة إلى ا

ثار اتهرببهااتواصلت 
 
إلى خارج سوربة، حيث تنشط عصابات في مختلف المناطق السوربة  عمليات نه  ال

ثار جدبدة
 
خرى للتنقي  عن ا

أ
ثار التي كانت موجودة في المتاحف، اا

 
 . لنقل ال
علنت السلطات التركية عن ضبط  5/5/1055ففي 

أ
ثربة  591ا

أ
سوربة في مدبنة غازي عنتاب التركية مع قطذة ا

ارابا لبيذها هناك
أ
 . عصابة تهرب  كانت تذتزم نقل هيه القطع إلى ا

ردن قد ضبط حوالي  40/51/1055افي 
أ
ن ال

أ
ردنية با

أ
ثار الذامة ال

 
ثربة  100قا  مدبر عام دائرة ال

أ
قطذة ا

ذار
 
 . 1055مارس /قادمة من سوربة مني ا

ثار السوربة على صفحات التواصل  اظهرت في هيا الذام عدد من
 
الصفحات المتخصصة في بيع ال

ثربة للبيع، اخاصة من المنطقة الشرقية في سوربة
أ
 .الجتماعي، االتي تذّرض قطذا  ا

عما  التفجير التي بقوم 
أ
ثار ابيذها، اربما تكون ا

 
ن تنظيم داعش بقوم بشكل ممنهج بالتنقي  عن ال

أ
اُبذتقد ا

للتغطية على عمليات النه  التي تتم للمكان، اخاصة للقطع الصغيرة التي بمكن  بها في بذض المناطق هي
 . نقلها
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 كشف النتهاكات التي استهدفت دار الذبادة

للقصف بقيائـف هاان  حي حل  الجدبدة في مدبنة حل في  مسجد السيدة نفيسةتذّرض  5/5/1055في 
طلقت من قبل إحدى كـتائ  المذارضة الم

أ
نها ا

أ
ّدى القصف إلى مقتل . سلحةُبذتقد ا

أ
شخصا  اإلحاق  54اقد ا

ضراٍر مادبة بالمسجد
أ
 .ا

للقصف من راجمة تابذة لقوات النظام السوري،  مدبنة حل في  مسجد حي البياضةتذّرض  1/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
ضرار مادبة بالمسجد 4مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 .ا

طلقته طائرة حربية،  اما في ربف دمشقمدبنة دفي  المسجد الكبيرتذّرض  4/5/1055افي 
أ
للقصف بصاراخ ا

ّدى إلى مقتل 
أ
ضراٍر مادبة بالمسجد 4مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

، لوجود ضربح حي الشيخ باسين في مدبنة دبر الزارفي  تكية الراايقام تنظيم داعش بهدم  5/5/1055افي 
حمد الرااي بداخلها

أ
 .الشيخ ا
بو خوبطفي  إمام مسجدإعدام قام تنظيم داعش ب 1/5/1055افي 

أ
مدبنة الشدادي في ربف التابذة  قربة ا

 . ، بتهمة قيامه بس  اليات اإللهيةالحسكة
حرار الشام، بهدم  51/5/1055افي 

أ
قامت مجموعة من كـتائ  المذارضة المسلحة، بينها جبهة النصرة اا

 . ل باب الحدبد في مدبنة حفي  جامع الكلتاابةفي  ضربح الشيخ محمد نبهان
، مما مدبنة الباب في ربف حل في  مسجد عّجان الحدبدقام الطيران الحربي باستهداف  14/5/1055افي 

ضراٍر مادبة بالمسجد
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

بلدة كنصفرة في ربف إدل  في  مسجد بلدة كنصفرةقام الطيران المراحي باستهداف محيط  11/5/1055افي 
ّدى إل ،بالبراميل المتفجرة

أ
ضراٍر مادبة بالمسجد 4ى مقتل مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

، مما بلدة حربتان في ربف حل في  مسجد خليل الرحمنقام الطيران الحربي باستهداف  5/1/1055افي 
ضراٍر مادبة كبيرة في المسجد

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

الغربية في مدبنة  منطقة حرنةفي مسجد فاطمة الزهراء انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من  54/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل التل في ربف دمشق

أ
شخاص، بينهم طفل 4، مما ا

أ
 . الم ُتذرف الجهة المسؤالة عن التفجير. ا

في مدبنة  مسجد نبي هللا حزقيلقامت راجمات الصواربخ التابذة لقوات النظام باستهداف  15/1/1055افي 
ّدى إلى تدميره ب داربا في ربف دمشق

أ
 . شكل كاملبالصواربخ، مما ا

مام  11/1/1055افي 
أ
ّدى إلى بلدة الناصربة في ربف دمشقفي  مسجد السالمانفجرت سيارة مفخخة ا

أ
، مما ا

ضراٍر مادبة بالمسجد 4مقتل 
أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

مام  11/1/1055افي 
أ
ثناء خراج  مدبنة الضمير في ربف دمشقفي  مسجد بال انفجرت سيارة مفخخة ا

أ
ا

ّدى إلى مقتل المصلين من صالة الجمذ
أ
ضراٍر مادبة بالمسجد 55ة، مما ا

أ
، اإلحاق ا  . شخصا 

سياقامت قوات النظام باستهداف محيط  51/4/1055افي 
 
سيا في بلدة حربتان في ربف في  مسجد ا

 
منطقة ا

ضرار مادبة جزئية بهحل  الشمالي
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا
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دى  ربف درعافي  دة علمامسجد بلقام الطيران الحربي باستهداف  54/4/1055افي 
أ
ثناء صالة الجمذة، مما ا

أ
ا

ضرار مادبة بالمسجد 9إلى مقتل 
أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

مدبنة القابون في ربف  إمام اخطي  مسجد القابون الكبير في فهد الزبات الشيخعِلم ذاا  51/4/1055افي 
من، بذد التذر دمشق 

أ
جهزة ال

أ
ثناء اعتقاله من قبل ا

أ
ف عليه من خال  الصور بمقتله تحت التذيب  ا

 .المسربة
ثناء خراج المصلين  في ربف إدل  قربة منطففي  مسجدقام الطيران الحربي باستهداف  10/4/1055افي 

أ
ا

ّدى إلى مقتل 
أ
ضرار مادبة بالمسجد 55من صالة الجمذة، مما ا

أ
، اإلحاق ا  . شخصا 

ثناء خراج  طرة في ربف دمشقبلدة حرستا القنقام الطيران الحربي باستهداف مسجد  11/4/1055افي 
أ
ا

ّدى إلى مقتل 
أ
شخاص 9المصلين من صالة الجمذة، مما ا

أ
 .ا

ّدى إلى تدميره مدبنة إدل  فيمسجد الشيخ برغل قام الطيران الحربي باستهداف  4/4/1055افي 
أ
، مّما ا

 . بالكامل
، في ربف الحسكةبلدة تل نصري في في  كنيسة السيدة الذيراءقام تنظيم داعش بتفجير  5/4/1055افي 

ّدى إلى تدمير الكنيسة 
أ
اليوم اليي بصادف عيد الفصح لدى المسيحيين اليبن بتَبذون التقوبم الغربي، مما ا

 .بالكامل
، مما بلدة مضابا في ربف دمشقفي  جامع الحارة الجنوبيةقام الطيران الحربي باستهداف  9/4/1055افي 

ضرار مادبة بمئينة الجامع
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

مدبنة مارع في ربف في  جامع المصطفىقام تنظيم داعش بتفجير سيارة مفخخة في محيط  1/4/1055افي 
ضرار مادبة بالجامع حل ،

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا

رمن الكاثوليكتذّرضت  1/4/1055افي 
أ
للقصف بقيبفة،  في مدبنة حل  (Tolal) حي التللفي  كنيسة ال

ضرار مادبة
أ
ّدى إلصابتها با

أ
اتبادلت الجهات الذارضة االمؤبدة للنظام التهامات حو  المسؤالية عن . مما ا

 . الهجوم
ضرار مدبنة الرقةفي  جامع الذلوقام الطيران الحربي باستهداف محيط  50/4/1055افي 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . مادبة طفيفة بالجامع
ّدى إلى إلحاق مدبنة الرقةفي  سةجامع الشراكقام الطيران الحربي باستهداف محيط  50/4/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بالجامع
أ
 . ا

، مما مدبنة بنش في ربف إدل في  الجامع الكبيرقام الطيران الحربي باستهداف محيط  51/4/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بالجامع

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

، حي بستان القصر في مدبنة حل في  جامع سكرقام الطيران المراحي باستهداف محيط  54/4/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بالجامع

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مما ا
، مما حي باب قنسربن في حل  القدبمةفي  جامع الكربميةقام الطيران الحربي باستهداف  54/4/1055افي 

ضرار مادبة متوسطة بالجامع
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا
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، مما قربة الصحن في سهل الراج في ربف إدل في  مسجداف قام الطيران الحربي باستهد 55/4/1055افي 
ضرار مادبة بالمسجد

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

الغوطة الشرقية في ربف  فيمسجد بلدة مرج السلطان قامت قوات النظام باستهداف  59/4/1055افي 
ضرار مادبة به دمشق،

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا

بو تينا في ربف تل تمر في  يسة مار شمذونكنقام تنظيم داعش بإحراق  10/4/1055افي 
أ
قربة ا

 . بالحسكة الغربي
سور مدبنة الرقة إن تنظيم داعش قام بهدم جزء من " الرقة تيبح بصمت"قالت حملة  14/4/1055افي 
ثري 

أ
سرع ال

أ
ا الخارجة إليه، بالذبور بشكل ا

أ
جل السماح لشاحناته القادمة من الذراق ا

أ
 .، من ا

بصاراخ  بلدة دبر حافر في ربف حل في  مسجد الرحمنات النظام باستهداف قامت قو 14/4/1055افي 
رض

أ
ضرار مادبة به-ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
رض، مما ا

أ
 . ا
بقيبفتي  مدبنة جيراد في ربف دمشققام الطيران باستهداف ساحة المشفى الوطني في  19/4/1055افي 

ثناء خراج المصلين من 
أ
دائهم لصالة مسجد المدبنةهاان ا

أ
دى إلى مقتل  بذد ا

أ
شخاص 50الذشاء؛ ما ا

أ
 .ا

مما  مدبنة دبر حافر في ربف حل ،في  جامع الشيخ قبيةقام الطيران الحربي باستهداف  19/4/1055افي 
ّدى إلى هدمه بالكامل

أ
 . ا

بالبراميل  مدبنة سرمين في ربف إدل في  جامع الفرداسقام الطيران المراحي باستهداف  5/5/1055افي 
ضرار مادبة به المتفجرة، مما

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

كحلقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
أ
بالبراميل حي الجدبدة في حل  القدبمة في  جامع ال

ضرار مادبة كبيرة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

بالبراميل  إدل مدبنة سراق  في ربف في  الجامع الكبيرقام الطيران المراحي باستهداف  1/5/1055افي 
ّدى إلى تدمير المسجد بالكامل

أ
 . المتفجرة، مما ا

، اربما حي الجدبدة في حل  القدبمةفي  متحف التقاليد الشذبيةقامت قوات النظام بتفجير  9/5/1055افي 
بذود سب  تفجير المتحف لموقذه الستراتيجي في المواجهات التي تجري مع كـتائ  المذارضة المسلحة في 

 .  المنطقة
 ربف مذرة النذمان الشرقي في ربففي  مسجد بلدة السحا قام الطيران المراحي باستهداف  9/5/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة به إدل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

 حي بذيدبن في مدبنة حل في  جامع عثمان بن مظذونقام الطيران المراحي باستهداف  54/5/1055افي 
دى إلى هدم المنبر االمحراب االقسم القبلي من المسجدبب

أ
 . رميل متفجر، مما ا

ُبذيد صالة الجمذة، مما  مسجد بلدة كـفرعوبد في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  55/5/1055افي 
ّدى الى مقتل 

أ
ضرار مادبة طفيفة به 51ا

أ
، اإلحاق ا  . مصليا 

بلدة دركوش قرب جسر الشغور في ربف في  جامع الراضةتهداف قام الطيران الحربي باس 59/5/1055افي 
ّدى إلى مقتل  إدل 

أ
ضرار مادبة بالمسجد 10بثالث بصواربخ فراغية، مما ا

أ
قل، اإلحاق ا

أ
 . شخصا  على ال
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حي قسطل مشط في حل  في  جامع قسطل الحراميقام الطيران المراحي باستهداف  11/5/1055افي 
دى إلى إلحاالقدبمة

أ
ضرار مادبة كبيرة فيه، مما ا

أ
 . ق ا

ببرميلين  قربة زبتان في ربف حل في  المسجد الكبيرقام الطيران المراحي باستهداف  14/5/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .متفجربن، مما ا

ّدىمدبنة السخنة في ربف حمصفي  مسجدقام الطيران الحربي باستهداف محيط  15/5/1055افي 
أ
 ، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلى إلحاق ا

ّدى إلى إلحاق مدبنة تدمر في ربف حمصفي  مسجدقام الطيران الحربي باستهداف  11/5/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . ا

بالبراميل المتفجرة، في ربف إدل   مسجد بلدة التمانذةقام الطيران المراحي باستهداف  11/5/1055افي 
ضرار 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مادبة بهمما ا
مدبنة عندان في ربف في  مسجد حمزة بن عبد المطل قام الطيران المراحي باستهداف  19/5/1055افي 
ضرار مادبة به حل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .بالبراميل المتفجرة، مما ا

بو بكرقام الطيران الحربي باستهداف  40/5/1055افي 
أ
ّدى  مدبنة الشدادي في ربف الحسكةفي  مسجد ا

أ
مما ا

 .تدميره بالكامل إلى
ّدى قربة حطلة في ربف دبر الزارفي  جامع الرحمنقام الطيران الحربي باستهداف  40/5/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلى إلحاق ا

 حي ج  القبة في مدبنة حل في  مسجد السواسقام الطيران المراحي باستهداف  45/5/1055افي 
ّدى إلى إل

أ
ضرار مادبة بهبالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
 .حاق ا

بالبراميل المتفجرة،  في ربف حماة بلدة عطشانفي  مسجدقام الطيران المراحي باستهداف  45/5/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
ّدى إلى إلحاق مدبنة سراق  في ربف إدل في  مسجدقام الطيران الحربي باستهداف  5/9/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار م
أ
 . ادبة بها

بو ظهور في ربف إدل في  المسجد الكبيرقام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 
أ
ّدى إلى  بلدة ا

أ
مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلحاق ا
حد مساجد  9/9/1055افي 

أ
ّدى إلى مدبنة تل رفذت في ربف حل قام الطيران المراحي باستهداف ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلحاق ا
مما  مذرة النذمان في ربف إدل ،في مدبنة  مسجد الكيا قام الطيران المراحي باستهداف  1/9/1055افي 

ضرار مادبة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

حد مساجد  1/9/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق  قربة مشون في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف ا

أ
مما ا

ضرار مادبة به
أ
 .ا
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بالبراميل  بلدة إحسم في ربف إدل في  المسجد الكبيراستهداف قام الطيران المراحي ب 1/9/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

 حي الفرداس في مدبنة حل في  مسجد الدرابشيةقام الطيران المراحي باستهداف  50/9/1055افي 
 
أ
ضرار مادبة به، اإصابة بذض ال

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
طفا  اليبن كانوا بدرسون في بالبراميل المتفجرة، مما ا

 . داخله
، مما حي مساكن هنانو في مدبنة حل في  مسجد المتقينقام الطيران المراحي باستهداف  55/9/1055افي 

ضرار مادبة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
ضرار المادبة الكبيرة التي لحقت . ا

أ
ن المسجد مغلق مني عامين بسب  ال

أ
علما  با

 .به في قصف جوي سابق
، االواقع تحت سيطرة حي السبيل في مدبنة حل  في جامع الرحمنسقطت قيبفة على  55/9/1055افي 

ّدى إلى مقتل  النظام،
أ
ضرار مادبة بالمسجد 1مما ا

أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 .ا

ّدى إلى إلحاق حي الشيخ طه في مدبنة حل في  جامع الشيخ طهسقطت قيبفة على  55/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . ا

، مما بلدة الغاربة الشرقية في ربف درعا في مسجدقام الطيران الحربي باستهداف محيط  59/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل 

أ
 .شخصا   14ا

قربة البشيربة في مدبنة جسر الشغور في ربف في  مسجدقام الطيران المراحي باستهداف  59/9/1055افي 
ّدى إلى تدميره إدل 

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

حد مساجدقام الطيران المراحي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
م الد في ربف درعا ا

أ
بالبراميل المتفجرة،  بلدة ا

ضرار مادبة كبيرة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
نصاري قام الطيران المراحي باستهداف  11/9/1055افي 

أ
نصاري في مدبنة حل  في مسجد سذد ال

أ
 حي ال

داء الم
أ
ثناء ا

أ
ّدى إلى مقتل بالبراميل المتفجرة ا

أ
، اإلحاق  59صلين لصالة المغرب في رمضان، مما ا مصليا 

ضرار بالغة بالمسجد
أ
 . ا

ضاحية كـفر حمرة في ربف حل  في  مسجد عمار بن باسرقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055افي 
ضرار مادبة بمئينته

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
ثناء صالة التراابح في رمضان، مّما ا

أ
 . ا

بالبراميل  بلدة الهبيط في ربف إدل في  مسجد الوسطانيقام الطيران المراحي باستهداف  14/9/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

مام  14/9/1055افي 
أ
بالتزامن مع  التل في ربف دمشقمدبنة في  جامع بيدر السلطانيانفجرت سيارة مفخخة ا

داء صالة ال
أ
ّدى إلى مقتل خراج المصلين بذد ا

أ
 . مصليا   54تراابح، مما ا

باللغام البحربة، مما  مسجد قربة بليون في ربف إدل قام الطيران المراحي باستهداف  19/9/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، االواقذة مدبنة تدمر في ربف حمصفي  الكنيسة الوحيدةقام الطيران الحربي باستهداف  19/9/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بها

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . تحت سيطرة تنظيم داعش، مما ا
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ضرار مسجد قربة شنان في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  40/9/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . مادبة به

 
نصاري 

أ
ثناء اجود المصلين في صالة افي حل  تذّرض مسجد ال

أ
لمغرب في لقصف من قبل الطيران الحربي ا

 شهر رمضان
بازبدقامت قوات النظام باستهداف  5/1/1055افي 

أ
 درعا المحطة في مدبنة درعافي  مسجد الشيخ عبد الذزبر ا

ّدى إلى سقوط مئينته
أ
 .بقيائـف الهاان، مما ا

ثناء القلمون الغربي في ربف دمشق  في مدبنة التل فيالمسجد الكبير انفجرت قنبلة داخل  4/1/1055افي 
أ
ا

ضرار مادبة بالمسجد ،الجمذة صالة
أ
فندي إمام المسجد، اإلحاق ا

أ
ّدى إلى مقتل الشيخ سليمان ال

أ
 . مما ا

ربحا في ربف إدل في  مسجد نجي  سالماقع تفجير انتحاري في  4/1/1055افي 
أ
ثناء التحضير مدبنة ا

أ
، ا

ّدى إلى مقتل 
أ
ضرار مادبة شخصا   15إلفطار جماعي في المسجد قبيل اإلفطار في شهر رمضان، مما ا

أ
، اإلحاق ا

 .بالمسجد
 سهل الغاب في ربف حماة قربة الحوبز فيفي  الحربة مسجدقامت قوات النظام باستهداف  5/1/1055افي 

ضرار مادبة جزئية به
أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .بقيائـف الدبابات، مما ا

، حيث تم مشقفي ربف د مدبنة التلفي  الجامع الكبيرتم الذثور على عبوة ناسفة في  9/1/1055افي 
ن تنفجر

أ
ثناء صالة الجمذة بوم . تفكيك الذبوة بنجاح دان ا

أ
اكان الجامع قد شهد انفجار عبوة ناسفة ا

ّدى لمقتل إمامه4/1/1055
أ
ي جهة مسؤاليتها عن الذبوتين. ، مما ا

أ
 .الم ُتذلن ا

ابس القرنيقام الطيران المراحي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
 في ربف إدل  مدبنة مذرة النذمانفي  مسجد ا
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا
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 حي المذادي في مدبنة حل في  مسجد عثمان بن عفانقام الطيران المراحي باستهداف  1/1/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

بالبراميل المتفجرة، مما في ربف إدل   سجد قربة مرعيانمقام الطيران المراحي باستهداف  1/1/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

حّي المذلية في المقيلبية في ربف في  مسجد الحسن بن عليقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
ضرار مادبة بمئينته دمشق،

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا

حي الحلوانية في  في لمسجد عباد الرحمني باستهداف المنطقة المجاارة قام الطيران المراح 1/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل  مدبنة حل 

أ
ضرار مادبة بالمسجد 15بالبراميل المتفجرة، مما ا

أ
، اإلحاق ا  .شخصا 

ضرار مدبنة حل  في قلذة حل قامت قوات النظام بتفجير نفق قرب  51/1/1055افي 
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . القرب  جامع الحمويبجزء من  مادبة بالغة
حد مساجدقام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 

أ
بالبراميل المتفجرة،  قربة حاس في ربف إدل  ا

ضرار مادبة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
مدبنة بصرى الشام في ربف في  مسجد عثمان بن عفانقام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 
ضرار مادبة بهبا درعا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . لبراميل المتفجرة، مما ا

بالبراميل  مدبنة الباب في ربف حل في  مسجد عمرا قام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .المتفجرة، مما ا

لالجئين الفلسطينيين في مخيم درعا في  مسجد الحسينقام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 
ضرار مادبة به درعا،

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مما ا

بقيائـف  حي جوبر في مدبنة دمشقفي  مسجد الذمري قامت قوات النظام باستهداف  54/1/1055افي 
ضرار مادبة

أ
ّدى إلى هدم مئينته اإصابة المسجد با

أ
 .الهاان، مما ا

رنبا في ربف إدل مسجد ققام الطيران الحربي باستهداف  54/1/1055افي 
أ
ضرار ربة ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
، مما ا

 . مادبة به
ّدى إلى إلحاق في ربف حماة مسجد بلدة الشربذةقام الطيران المراحي باستهداف  54/1/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . ا

ثناء قيام تنظي بابان في ربف حل  الشرقي  قربة بنيانفجرت سيارة مفخخة في  55/1/1055افي 
أ
م داعش ا

ضرار مادبة . بتحضير المتفجرات في السيارة
أ
ّدى النفجار إلى إلحاق ا

أ
 . بمسجد القربةاا

 مدبنة الباب في ربف حل في  الجامع الكبيرقام الطيران المراحي باستهداف محيط  51/1/1055افي 
ّدى إلى مقتل خمسة مصلين

أ
ثناء خراج المصلين من صالة الذيد، مما ا

أ
 55اجرح  بحاابتين متفجرتين ا

ضرار مادبة جزئية بالمسجد
أ
خربن، اإلحاق ا

 
 .ا

، ما مدبنة الحارة في ربف درعافي  المسجد الشماليقام الطيران المراحي باستهداف محيط  59/1/1055افي 
ضرار جزئية بالمسجد

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا
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بو بكر الصدبققامت قوات النظام باستهداف مئينة  15/1/1055افي 
أ
بلدة الطيبة في في  مسجد الصحابي ا

ّدى لتدميرها بالكاملالغوطة الغربية في ربف دمشق
أ
 .، مما ا

في مدبنة  جمذية الزهراء حي في  جامع البشيرسقطت قيبفة مجهولة المصدر على مئينة  15/1/1055افي 

ّدى إلى تدميرهاحل 
أ
 . ، مما ا

مدبنة الزبداني في في  جامع الجسر قامت قوات النظام االمليشيات المساندة لها باستهداف 1/1/1055افي 
ضرار مادبة بهربف دمشق

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
قدم مسجد في المدبنة، مما ا

أ
 . ، اهو ا

 
قدم مساجد  1/1/1055في 

أ
قدم جامع الجسر، ا

أ
 مدبنة الزبداني في ربف دمشقتم استهداف ا

ّدى في ربف دمشق مدبنة كـفربطنافي  المسجد الكبيرقام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلى إلحاق ا

بالبراميل  ربف دمشق في مسجد بلدة بسيمةقام الطيران المراحي باستهداف محيط  55/1/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

حد  59/1/1055افي 
أ
ّدى إلى إدل  مساجد منطقة سهل الراج في ربفقام الطيران الحربي باستهداف ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلحاق ا
حي باب توما في مدبنة في  الكنيسة اإلنجيليةسقطت قيبفة هاان مجهولة المصدر على  51/1/1055افي 

ضرار مادبة بهادمشق
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

دّ مدبنة إدل في  مسجد الشيخ برغلقام الطيران الحربي باستهداف  51/1/1055افي 
أ
ى إلى إلحاق ، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . ا

ابذود . حمص مدبنة القربتين في ربف في  دبر مار إليان الناسكبتدمير  داعشقام تنظيم  10/1/1055افي 

 .تاربخ بناء الدبر السرباني إلى القرن الخامس للميالد
حد مساجد قربة البارة في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 

أ
ّدى إلى إلحاق ، مما

أ
ا ا

ضرار مادبة بسيطة به
أ
 . ا

، مما مدبنة عربين في ربف دمشقفي  جامع عربين الكبيرقام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

ّدى مدبنة داربا في ربف دمشقفي  مسجد المصطفىقام الطيران الحربي باستهداف  11/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة جزئية بهإ
أ
 .لى إلحاق ا

ّدى إلى مدبنة سقبا في ربف دمشقفي  جامع الصحابةقام الطيران الحربي باستهداف  40/1/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة كبيرة به
أ
 . إلحاق ا
بيض في مدبنة الرقةبوسط  جامع الفوازقام تنظيم داعش بهدم جزء من  40/1/1055افي 

أ
بحجة  شارع تل ا

 .الترميم
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بقيبفة  مسجد مدبنة مذرة مصربن في ربف إدل قامت مدفذية قوات النظام باستهداف  4/9/1055في ا
ضرار مادبة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مدفذية، مما ا

رض مدبنة داما في ربف دمشقفي  مسجد حسيبةقامت قوات النظام باستهداف  55/9/1055افي 
أ
-بصاراخ ا

ّدى إلى تدميره بشكل كامل
أ
رض، مما ا

أ
 .ا
 سهل الغاب في ربف حماة قربة الحوبز فيفي  الحربة مسجدقامت قوات النظام باستهداف  54/9/1055ي اف

ضرار مادبة بالغة به
أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 .بالقيائـف المدفذية، مما ا

ّدى حي الصالحين في مدبنة حل في  مسجد الجيالنيقام الطيران الحربي باستهداف  51/9/1055افي 
أ
، مما ا

ضر 
أ
 . ار مادبة كبيرة بهإلى إلحاق ا

حي الكالسة في مدبنة حل  في  مسجد الصبحانقام الطيران الحربي باستهداف محيط  51/9/1055افي 
رض

أ
ضرار مادبة به-بصاراخ ا

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
رض، مما ا

أ
 . ا

، مما بلدة مضابا في ربف دمشقفي  الجامع الجنوبيقامت مدفذية قوات النظام باستهداف  59/9/1055افي 
ّدى

أ
 .إلى تدمير مئينته ا

في  الواقع تحت سيطرة النظامحي الميدان  في جامع الميدانسقطت عدة قيائـف على  15/9/1055افي 
ّدى إلى مقتل مدبنة حل 

أ
شخاص 9، مما ا

أ
 . الم ُتذرف الجهة المسؤالة عن إطالق القيائـف. ا

حد  15/9/1055افي 
أ
بصاراخ فراغي  ربف حل  مساجد بلدة كـفر حمرة فيقام الطيران الحربي باستهداف ا

ضرار مادبة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
ثناء صالة الجمذة، مما ا

أ
 . ا

لمجي في مدبنة حل في  الميداني جامع قام الطيران المراحي باستهداف  15/9/1055افي 
أ
بالبراميل  حي ال

ّدى إلى تدميره بالكامل
أ
 .المتفجرة، مما ا

مدبنة جسر الشغور في ربف في  سجد عمر بن الخطابمقام الطيران الراسي باستهداف  5/50/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بالمسجدإدل 

أ
ّدى إلى مقتل شخص، اإلحاق ا

أ
 . ، مما ا

علنت الهيائت الشرعية في مناطق  1/50/1055افي 
أ
لهيا اليوم،  إلغاء صالة الجمذةعن  ربف حمص الشماليا

فة من قبل الطيران الراسي على بلدات اقرى منذا  لتجّمع المواطنين في مكان ااحد، في ظل غارات مكـثّ 
 . المنطقة
، مما مدبنة جسر الشغور في ربف إدل في  مسجد اسكيفقام الطيران الحربي باستهداف  4/50/1055افي 

ضرار مادبة جزئية به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مما دبر الزار حي الحميدبة في مدبنةفي  مسجد الشهداءقام الطيران الحربي باستهداف  5/50/1055افي 
ضرار مادبة جزئية به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

ناحية التمانذة في ربف إدل  في  مسجد عمر بن الخطابقام الطيران المراحي باستهداف  50/50/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة بهالجنوبي

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

بقيائـف مدفذية، مما ربف دمشق  في امدبنة دامفي  مسجدقامت قوات النظام باستهداف  54/50/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا
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ّدى إلى قربة تيرمذلة في ربف حمصفي  مسجد النور قام الطيران الحربي باستهداف  55/50/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة به
أ
 . إلحاق ا
، مما قربة تيرمذلة في ربف حمصي ف مسجد النور قام الطيران الراسي باستهداف محيط  51/50/1055افي 

ضرار مادبة بالغة بالمسجد
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

قربة الغنطو في ربف في  مسجد الصحابي عمر بن الخطابقام الطيران الراسي باستهداف  51/50/1055افي 
ضرار جزئية بهحمص

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

، مما قربة زبتان في ربف حل في  لمسجد الكبيراقام الطيران الراسي باستهداف محيط  10/50/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .ا

مدبنة البوكما  في ربف دبر في  منبر مسجد عمر بن الخطابقام تنظيم داعش بهدم  11/50/1055افي 
 . ، بحجة مخالفته للشربذةالزار
ّدى إلى لدة مسرابا في ربف دمشقبفي  مسجد عبيدقام الطيران الحربي باستهداف  14/50/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة به
أ
 . إلحاق ا

 
بوم  ُبذيد صالة الجمذةللقصف من قبل الطيران الحربي مسجد بلدة كـفرعوبد في ربف إدل  تذّرض 

ّدى الى مقتل 55/9/1055
أ
 مصليا   51، مما ا

لغام  ربف حل  الجنوبي في مسجد ناحية التمانذةقام الطيران المراحي باستهداف  14/50/1055افي 
أ
بال

ضرار مادبة متوسطة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . البحربة، مما ا

ثناء خراج بلدة الغنطو في ربف حمصفي  مسجدقام الطيران الراسي باستهداف محيط  19/50/1055افي 
أ
، ا

ّدى إلى مقتل 
أ
 . مصلين 1المصلين من صالة الظهر، مما ا
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ّدى إلى تدميره في ربف حل  بلدة حيان فيمسجد باستهداف  قام الطيران الراسي 11/50/1055افي 
أ
، مما ا

 . بالكامل
ّدى حي الفرداس في مدبنة حل في  مسجد خياطةقام الطيران الراسي باستهداف  11/50/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة به
أ
 . إلى إلحاق ا

ّدى نة مسكنة في ربف حل مدبفي  مسجد المزرعةقام الطيران الحربي باستهداف  40/50/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة به
أ
 . إلى إلحاق ا

حد مساجدقام الطيران الحربي باستهداف  40/50/1055افي 
أ
االواقذة تحت  مدبنة الباب في ربف حل ، ا

ضرار مادبة بالغة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . سيطرة تنظيم داعش، مما ا

حد قام الطيران الراسي باستهداف  40/50/1055افي 
أ
شخاص كانوا في طربقهم لصالة الجمذة في ا

أ
تجمع ل

ّدى إلى مقتل مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل المساجد في 
أ
شخاص 1، مما ا

أ
 . ا

ّدى إلى بلدة تيرمذلة في ربف حمصفي  مسجدقام الطيران الراسي باستهداف  45/50/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلحاق ا
، مما بلدة سكيك في ربف إدل  الجنوبيفي  مسجد سكيكالراسي باستهداف  قام الطيران 4/55/1055افي 

ضرار بالغة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

بصواربخ  حي بني زبد في مدبنة حل في  مسجد صهي قامت قوات النظام باستهداف  4/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة بالمسجد

أ
ّدى إلى هدم مئينته، اإلحاق ا

أ
 . الراجمات، مما ا

مدبنة البوكما  في ربف في  مسجد عمر بن الخطاب قام الطيران الراسي باستهداف محيط 5/55/1055افي 
ضرار كبيرة بهدبر الزار

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

، مما بلدة كـفرناها في ربف حل في  مسجد عمر بن الخطابقام الطيران الحربي باستهداف  1/55/1055افي 
ضرار مادبة با

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
ثاث المسجد، اتدمير جزء من سورها

أ
 .لغة با

 بلدة الغاربة الغربية في ربف درعافي  المسجد الشرقيقامت قوات النظام باستهداف  54/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .بقيائـف مدفذية، مما ا

حد مساجدقام الطيران الحربي باستهداف  54/55/1055افي 
أ
ّدى إلى بف دمشقفي ر بلدة عين ترما ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة به
أ
 . إلحاق ا
، مما مدبنة جسر الشغور في ربف إدل في  مسجد قشقارةقام الطيران الراسي باستهداف  51/55/1055افي 

ضرار مادبة بالغة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مما ر الزارمدبنة الميادبن في ربف دبفي  مسجد القدسقام الطيران الراسي باستهداف  10/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة بالمسجد

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مما مدبنة تدمر في ربف حمصفي  مسجد اإلبمانقام الطيران الحربي باستهداف محيط  11/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا
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 في ربف دمشق مدبنة داربافي  مسجد المصطفىقام الطيران المراحي باستهداف  14/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة بالمسجد

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . بالبراميل المتفجرة، مما ا

في مدبنة  حي الموكامبوفي  جامع الراضةسقطت قيائـف صاراخية محلية الصنع على  14/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة بمدخل الجامعحل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، االخاضع لسيطرة النظام، مما ا

ّدى في ربف حمص الشمالي مسجد قربة الغاصبيةقام الطيران الراسي باستهداف  19/55/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بالغة به
أ
 .إلى إلحاق ا

ّدى مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل قام الطيران الراسي باستهداف مسجد في  19/55/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة بسيطة به
أ
 . إلى إلحاق ا

، مما مدبنة تدمر في ربف حمصفي  مسجد اإلبمانم الطيران الحربي باستهداف محيط قا 19/55/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، مسجد قربة خربة الزاابة في ربف حل  الجنوبيقام الطيران المراحي باستهداف محيط  19/55/1055افي 
ضرار مادبة طفيفة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
  .مما ا
ّدى بلدة كـفر حمرة في ربف حل في  مسجدقام الطيران الراسي باستهداف محيط  1/51/1055افي 

أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بالمسجد 1إلى مقتل 
أ
شخاص، اإلحاق ا

أ
 . ا

ثناء  بلدة الناجية في ربف إدل  فيجامع الشيخ باسين قام الطيران الراسي باستهداف  55/51/1055افي 
أ
ا

ّدى إلى إصابة عدد من المصلينخراج المصلين من صالة الجمذة، 
أ
 . مما ا

بالقنابل  مدبنة سراق  في ربف إدل في  جامع الزاابةقام الطيران الراسي باستهداف  54/51/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى اشتذا  النيران فيه، اإلحاق ا

أ
 . الحارقة، مما ا

مدبنة جسر الشغور في ربف في  لخطابمسجد عمر بن اقام الطيران الراسي باستهداف  55/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة بهإدل 

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ، مما ا

سامة بن زبدقام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
، مما مدبنة الباب في ربف حل في  جامع ا

ضرار مادبة جزئية به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ّدى مدبنة الباب في ربف حل في  مع النذسانيجاقام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
 . إلى إلحاق ا

بي ذر الغفاري قام الطيران الراسي باستهداف  51/51/1055افي 
أ
،  مما مدبنة تدمر في ربف حمصفي  مسجد ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
دى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

ّدى بلدة كنصفرة في ربف إدل في  مسجد السرابا قام الطيران الراسي باستهداف 59/51/1055افي 
أ
، مما ا

 . إلى تدميره بالكامل
حد مساجد  10/51/1055افي 

أ
ّدى إلى بلدة كـفرناها في ربف حل قام الطيران الراسي باستهداف ا

أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
 . إلحاق ا



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

ّدى إلى إلحاق بف الالذقيةقربة شمران في رقام الطيران الراسي باستهداف مسجد  11/51/1055افي 
أ
، مما ا

ضرار مادبة متوسطة به
أ
 . ا

، مدبنة جسر الشغور في ربف إدل قام الطيران الحربي باستهداف مسجد التركمان في  14/51/1055افي 
ضرار مادبة كبيرة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مما ا
، مما بدبة في مدبنة حل حي الزفي  جامع البتو قام الطيران الراسي باستهداف محيط  15/51/1055افي 

ضرار مادبة متوسطة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ا

، حي الشيخ مقصود في مدبنة حمصفي  جامع بن زبادقام الطيران الراسي باستهداف  11/51/1055افي 
ضرار مادبة متوسطة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا
، الم بنة تدمر في ربف حمصمدفي  الكنيسة الوحيدقام الطيران الحربي باستهداف  40/51/1055افي 

ضرار التي حصلت للكنيسة
أ
 . نتمّكن من تحدبد ال

، مدبنة تدمر في ربف حمصفي  جامع عمر بن الخطابقام الطيران الحربي باستهداف  40/51/1055افي 
ضرار التي حصلت للكنيسة

أ
 .الم نتمّكن من تحدبد ال
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ماكن التاربخية اا
أ
ثربةكشفت النتهاكات التي استهدفت ال

أ
 ل

تى النفجار على مدبنة نوى في ربف درعافي  مقام اإلمام النواياقع انفجار في  1/5/1055افي 
أ
، حيث ا

هم شخصيات المدبنة الشهيرة، كما ُبذد من علماء 5111اُبذّد اإلمام النواي اليي توفي عام . المقام
أ
م من ا

 .الدبن اإلسالمي البارزبن
، ابالتالي لم بتم اقد اقع النفجار في ساعات الصباح  جواء باردة جدا 

أ
الباكر، في ظل غياب للمارة اسط ا

ي جهة بتبني عملية التفجير
أ
 . التوّصل إلى شهود، كما لم تقم ا

شارع الخمارات في حي السيد علي في حل  قامت قوات النظام بتفجير عدة مبان في  5/4/1055افي 
ن قوات الجيش قامت اقال. ، االمصنفة ضمن قائمة التراث الذالميالقدبمة

أ
ت اسائل إعالم مؤبدة للنظام با

 . بتفجير نفق كانت كـتائ  المذارضة المسلحة قد حفرته تحت المكان
ثربةقام الطيران المراحي باستهداف  11/4/1055افي 

أ
ّدى الى  بالبراميل المتفجرة، قلذة بصرى الشام ال

أ
مّما ا

ضرار كبيرة بالبرج الغربي الجنوبي من القل
أ
 . ذةإلحاق ا
، بهدف حي الجدبدة في حل  القدبمةفي  متحف التقاليد الشذبيةقامت قوات النظام بتفجير  9/5/1055افي 

 . إعاقة تقدم كـتائ  المذارضة المسلحة

 
ثربة االتاربخية بحّجة مخالفتها للشربذة

أ
ماكن ال

أ
، ابقوم التنظيم بتصوبر ااصل تنظيم داعش استهداف ال

عما  الستهداف انشرها 
أ
 كجزء من برامج دعابتها

ثربةقام الطيران المراحي باستهداف  51/5/1055افي 
أ
لمجي في حل  القدبمة في  المباني ال

أ
بالبراميل حي ال

ضرار مادبة بالغة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا

ميل بالبرا مدبنة حل في حي باب النصر التاربخي قام الطيران المراحي باستهداف  19/5/1055افي 
ضرار مادبة بالغة به

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . المتفجرة، مما ا
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ثري قام الطيران المراحي باستهداف  45/5/1055افي 
أ
 حي ج  القبة في مدبنة حل في  مسجد السواس ال

ضرار مادبة بالغة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . ببرميل متفجر، مما ا

ثقام الطيران الحربي باستهداف  54/9/1055افي 
أ
ّدى إلى مدبنة تدمر في ربف حمصفي  ربةالمنطقة ال

أ
، مما ا
ثري الشمالي، امحيط مذبد بذل شمين، امحيط المسرح الراماني

أ
ضرار مادبة بالغة بالسور ال

أ
 .إلحاق ا
مدبنة مذرة النذمان في في  متحف خان مراد باشا التاربخيقام الطيران المراحي باستهداف  55/9/1055افي 

ّدى إلى إلحربف إدل 
أ
ضرار مادبة بالمتحف، اببذض مقتنياته، مما ا

أ
 . اق ا

ثربةبمصادرة  مدبنة مبنج في ربف حل قام تنظيم داعش في  1/1/1055افي 
أ
ثار ا

 
مدبنة تدمر من  تماثيل اا

 .كانت مذدة للتهرب ، اقام بتحطيمها في ربف حمص

 
ثار قا  إنه قام بمصادر  1/1/1055في 

 
عصابة كانت تها من نشر تنظيم داعش صورا  تظهر قيامه بتحطيم ا

ثار من مدبنة تدمر
 
 تحاا  تهرب  هيه ال

ثربةقامت قوات النظام بتفجير نفق في محيط  51/1/1055افي 
أ
ّدى حل  القدبمةفي  قلذة حل  ال

أ
، مما ا

سوارها
أ
حد ا

أ
 .إلى انهيار جزئي في ا

جنبية المتحالفة مذه باسته 1/1/1055افي 
أ
مسجد الجسر داف قامت قوات النظام السوري االميليشيات ال

ثري 
أ
ثربةمدبنة الزبداني في ربف دمشقفي  ال

أ
ّدى إلى انهيار مئينته ال

أ
 . ، مما ا

ثربةقام الطيران الحربي باستهداف  1/1/1055افي 
أ
، مدبنة مذرة النذمان في ربف إدل في  منطقة القشلة ال

ضرار مادبة كبيرة بها
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 .مما ا
ثري لمدبنة تدمر في ربف حمصلحربي باستهداف قام الطيران ا 59/1/1055افي 

أ
، السور الشمالي للحرم ال

ضرار مادبة به
أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . مما ا



 اإلنسان في سورية حقوق لحالة عشر الرابع السنوي التقرير

سذدقام تنظيم داعش بإعدام  51/1/1055افي 
أ
ثار  الدكـتور خالد ال

 
المدبر الذام السابق لمدبربة تدمر لال

لي شهر، اقام بصل  جثته في الشارع االمتاحف في مدبنة تدمر في ربف حمص الشرقي، بذد اعتقاله لحوا
 .الذام

ابذود . حمص مدبنة القربتين في ربف في  دبر مار إليان الناسكبتدمير  داعشقام تنظيم  10/1/1055افي 

 .تاربخ بناء الدبر السرباني إلى القرن الخامس للميالد
ثري قام تنظيم داعش بتفجير  14/1/1055افي 

أ
بذد  مر في ربف حمصمدبنة تدفي مذبد بذل شمين ال

ثربة القرببة منه
أ
عمدة ال

أ
ضرار ببذض ال

أ
ّدى لنسف المذبد، اإلحاق ا

أ
 .تفخيخه بالمتفجرات، مما ا

 حي البياضة في حل  القدبمةفي منطقة  مناز  تاربخيةقام الطيران المراحي باستهداف  15/1/1055افي 
ضرار مادبة بالغة ف

أ
ّدى إلى إلحاق ا

أ
 . يهابالبراميل المتفجرة، مما ا

ثري  مذبد بلداعش بتفجير داخل قام تنظيم  40/1/1055افي 
أ
ّدى تدمر في ربف حمص مدبنة في  ال

أ
، مما ا

عمدته لم تتضرر 
أ
ساسي اا

أ
ضرار مادبة بالمذبد، لكن هيكله ال

أ
 . إلى إلحاق ا

ليانقام تنظيم داعش بهدم  1/9/1055افي 
أ
لجرافات، باستخدام امدبنة القربتين في ربف حمص في  دبر مار ا

نه . االيي بذود تاربخ بنائه إلى القرن الخامس للميالد
أ
نه هدم الدبر ل

أ
كان بذبد فيه من دان "اقا  التنظيم با

 . 5/1/1055اكان التنظيم قد سيطر على المدبنة في ". هللا
ثربةقام الطيران الحربي باستهداف  11/9/1055في 

أ
ميل بالبرا مدبنة تدمر في ربف حمصفي  قلذة تدمر ال

سوارها الخارجية، اقسم من الجدران
أ
ّدى إلى إلحاق دمار ااسع في ا

أ
 .المتفجرة، مّما ا

ثار البيزنطيةقام الطيران الراسي باستهداف  5/50/1055افي 
 
ّدى قربة سرجيال في ربف إدل في  ال

أ
، مما ا

 . إلى تدميرها
ثري قام تنظيم داعش بتفجير  4/50/1055افي 

أ
باستخدام مر في ربف حمص مدبنة تد في قوس النصر ال

ّدى لتدميره
أ
ي بيان بوّضح سب  استهداف القوس، كما لم بقم . عبوات متفجرة مما ا

أ
الم بنشر التنظيم ا

 .كذادته في التفجيرات المماثلة بنشر الصور الخاصة بذملية التفجير
عمدة في  19/50/1055افي 

أ
ثربةقام تنظيم داعش بتفجير ثالث ا

أ
 مر في ربف حمصمدبنة تدفي  المنطقة ال

عمدة 4بذد تقييد 
أ
ّدى لمقتلهم اتدمير ال

أ
 . الم ُتذرف هوبة المذتقلين. مذتقلين لدبه بها مما ا

ثربةقام الطيران الراسي باستهداف  1/55/1055افي 
أ
ّدى مدبنة تدمر في ربف حمصفي  قلذة تدمر ال

أ
، مما ا

ضرار مادبة طفيفة بها
أ
 . إلى إلحاق ا

 مدبنة بصرى الشام في ربف درعافي  المسرح الرامانيان المراحي باستهداف قام الطير  11/51/1055افي 
عمدة المحيطة بالباحة 

أ
ّدى إلى انهيار في البرج الغربي في القلذة، اانهيار ال

أ
ببرميلين متفجربن، مما ا

رضية الباحة الم
أ
طلة على السماابة المطلة على المسرح الراماني من الجهة الغربية، اإحداث حفرة عميقة في ا

  .المسرح من الجهة الغربية


