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 المقدمة

شكال غير مسبوقة من االنتهاكات، وحققت هذه السبعة الماضية خالل السنوات تعّرض السوريون 
أ
إلى ا

حيان
أ
رقامًا قياسية على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي في بعض اال

أ
 .االنتهاكات ا

عمال القتال المباشرة وصل عدد القتلى في سورية 
أ
قل التقديرات إلى نصف هذه خالل نتيجة ال

أ
السنوات في ا

سباب غير مباشرة، كالسك تات القلبية ونقص الدواء والعناية الطبية.. مليون شخص، 
أ
ن عدد القتلى ال

أ
فيما ُيعتقد ا

 إلخ قد يزيد بك ثير عن عدد الضحايا المباشرين. 

ن 
أ
قلإلى حوالي قد يصل عدد الجرحى وإلى جانب الضحايا، فإّن التقديرات ُتشير إلى ا

أ
ي  ،مليوني شخص على اال

أ
ا

ن 
أ
و قتلوا خالل السنوات الس10ا

أ
قل جرحوا ا

أ
يضًا . ويعني ة الماضيةبع% من السوريين على اال

أ
الف ا

آ
ن مائت اال

أ
ا
صاًل. 

أ
ساسية المحدودة ا

أ
 من السوريين يحتاجون إلى عناية خاصة إضافية للحصول على الخدمات اال

ن وتقّدر 
أ
قل قد اعتقل 150اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ا

أ
لف شخص على اال

أ
لفترات خالل السنوات السابقة  واا

فراد  ،متفاوتة
أ
من التابعة للنظام بتوقيف واعتقال اال

أ
جهزة اال

أ
حيث تقوم ا

ن يستمر 
أ
في كل المناطق التي ُتسيطر عليها بشكل روتيني، ويمكن ا

ن ي
أ
يام، فيما يمكن ا

أ
و ا
أ
خرون تحت التعذيب موتالتوقيف لعدة ساعات ا

آ
 .ا

ي مرحلة  وال ُيعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين
أ
، منذ بداية الثورةفي ا

وامر قضائية، وال يسمح للمعتقلين 
أ
عمال االعتقال ال تتم با

أ
ن ا

أ
نظرًا ال

حيان ال ي  
أ
و مع العالم الخارجي. وفي ك ثير من اال

أ
عرف التواصل مع ذويهم ا

و عند تسليمهم جثث 
أ
بنائهم إال عند اإلفراج عنهم ا

أ
هالي عن مصير ا

أ
اال

ّن تعدد جهات االعتقال 
أ
بنائهم. كما ا

أ
و سببه معرفة مكانُيعيق بدوره ا

أ
و مصير المعتقل االعتقال ا

أ
 ين.ا

منية االستثنائية إلى رفع وتيرة التعذيب في سجون النظام إلى مستوى قياسي، حيث ُيعتقد 
أ
وضاع اال

أ
ّدت اال

أ
وقد ا
ن 
أ
لف  30ا

أ
قل قد ُقتلوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية. وال ُيعرف مصير معظمهم حتى  إنسانا

أ
على اال

ن. 
آ
 اال

، وشاركت هذه 2011النظام، حضرت الميليشيات الطائ فية المدعومة إيرانيًا منذ نهاية عام  وإلى جانب قوات
عمال القتل والمجازر التي شهدتها سورية خالل السنوات الماضية، وساهمت بشكل 

أ
الميليشيات بفاعلية في ا

هلها على النزوح، وخاصة في حمص وريف دمشق.
أ
ساسي في حصار عدد من المدن، وإجبار ا

أ
 ا

ي إدانة دولية، حيث استفادت هذه الميليشيات من و
أ
لم يحظ وجود هذه الميليشيات خالل هذه السنوات با

بقاها المجتمع الدولي للنظام في دمشق، وسمح له بموجبها بشرعنة وجود المقاتلين 
أ
الشرعية القانونية التي ا

جانب 
أ
رض السورية. الداعمين له اال

أ
 على اال

وّثقت اللجنة السورية لحقوق 
 2017اإلنسان خالل عام 

 شخصاً  12375مقتل 
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ّدى التدخل العسكري الروس
أ
خير من عام وا

أ
إلى نقل االنتهاكات إلى مستوى جديد، حيث  2015ي في الربع اال

ّدى خالل 
أ
سلحة متقدمة، وقوة نارية مفرطة. وهو ما ا

أ
رض المحروقة، مستخدمة ا

أ
استخدمت موسكو سياسة اال

ياًل للسقوط خ
آ
الف من السوريين، وتعزيز الوضع العسكري للنظام، والذي كان ا

آ
الل عامين إلى مقتل عشرات اال

سابيع قبيل التدخل الروسي، وفقًا للتصريحات الرسمية الروسية. 
أ
 ا

ّدى تغّير 
أ
مريكي التعليمات الممنوحة وا

أ
مريكيةللطيران اال

أ
إلى ارتفاع حاد في  2017بداية عام  من قبل اإلدارة اال

مريكي في سورية خالل هذا العام. حيث تحّول التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة في 
أ
عدد ضحايا القصف اال

ساسي للمجازر في سورية. وترّكزت 
أ
معظم شهور هذا العام إلى المرتكب اال

الدولة يم معظم هذه المجازر في المناطق الشرقية التي ُيسيطر عليها تنظ
 . (داعش)

ارتكاب االنتهاكات بحق السكان  واستمّر تنظيم داعش من جهته في
المدنيين الواقعين تحت سيطرته، وفي التحول إلى سبب لقيام فاعلين 

خر بارتكاب انتهاكات بحّق المدنيين الواقعين تحت سيطرته، ليدفع ا  
 هؤالء المدنيون ثمن داعش مرتين، وبكلف باهظة!. 

قوات سورية الديموقراطية، الجناح العسكري لحزب االتحاد  وتمّكنت
زمام  تسليمهاالديموقراطي، من الحصول على الشرعية الدولية من خالل 

الحرب البرية على تنظيم داعش في محافظة الرقة ودير الزور، وهو ما 
 ،سمح لها باستهداف الحريات العامة في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها

 بشكل ممنهج كل المعارضين لها داخل البيت الكردي حيث استهدفت
جبرت الشباب على التجنيد وغير الكردي

أ
حزاب والجمعيات المعارضة من العمل. كما ا

أ
، ومنعت وسائل اإلعالم واال

 اإللزامي في صفوفها. 

سماء القتلى من مقاتلي قوات سورية الديموقراطية 
أ
في )قسد( وُيشير تحليل اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ال

بنسبة معركة الرقة ودير الزور، والذين تقوم القوات بنشرهم بشكل يومي، إلى ارتفاع نسبة المقاتلين العرب بينهم 
ك ثر من  تصل

أ
ن نسبة العرب داخل هذه القو50إلى ا

أ
حوال عن %، رغم ا

أ
فضل اال

أ
%، وهو ما يظهر 20ات ال يزيد با

مامية للمعارك بشكل متعمد. 
أ
 قيام قيادة هذه القوات بدفع المقاتلين العرب إلى الجبهات اال

و التنسيق فشل فصائل المعارضة في التوحد  راستمرا 2017وشهد عام 
أ
الوحيد تحت مظلة واحدة، لتبقى المكّون ا

 هذا التشتت من الناحية الحقوقية  لىوتجبين كل الفاعلين. المشتت 
أ
ولهما: اختالف نوع انتهاكات على صعيدين. ا

يديولوجي للفصيل المسيطر وسياسته 
أ
خرى من مناطق المعارضة، بحسب التوّجه اال

أ
حقوق اإلنسان بين منطقة وا

 يوجد جهاز تجاه المجتمع المحلي، وثانيهما: فشل المؤسسة القضائية والجنائية في مناطق المعارضة، حيث ال

زمة النزوح واللجوء
أ
ّدت ا

أ
 ا

مار الهائل في القطاعات والد
نشطة  المختلفة

أ
وتوقف اال

االقتصادية إلى زيادة 
مستوى الفقر إلى درجات 

صبح 
أ
 ثلثيقياسية. فقد ا

فقر حالة من السوريين في ال
ال يمكنهم  إذ قعالمد

الحصول على احتياجاتهم 
ساسية من الطعام

أ
 .اال
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مر في مناطق النظام بحدودها الدنياشرطة موحد وال قضاء موحد يضمن حقوق المواطنين، ولو 
أ
، على خالف اال

 ومناطق اإلدارة الذاتية الكردية، وحتى مناطق سيطرة تنظيم داعش. 

عوام ، كما فمن طرف الفصائل المعارضة، وجاءت هيئة تحرير الشام  ةوشهد هذا العام انتهاكات متعدد
أ
ي اال

في مقّدمة مرتكبي االنتهاكات. لكن هذا العام شهد بالمقابل انحسارًا شبه كامل لقذائ ف الهاون التي كانت السابقة، 
مر 

أ
حياء السكنية الواقعة تحت سيطرة النظام، اال

أ
ُتطلق من مناطق سيطرة المعارضة في حلب ودمشق على اال

ّدى النحسار عدد الضحايا الذين تسببت ال
أ
 معارضة بقتلهم هذا العام.  الذي ا

كبر  ةودفعت االنتهاكات المتواصل
أ
صبح السوريون الالجئون يشّكلون ا

أ
إلى مغادرة نصف السوريين لبيوتهم، وا

كبر 
أ
يضًا ا

أ
صبح النازحون السوريون يشّكلون ا

أ
مجموعة الجئة في العالم، وا

عدد للنازحين من بلد واحد في العالم. وتحّولْت قضية اللجوء السوري إلى 
وروبا

أ
ي عام في معظم دول العالم، وخاصة في ا

أ
  .قضية را

في سورية في  لثورةا ايةوتعّرض القطاع الصحي إلى انتكاسات خطيرة منذ بد
، حيث تم استهداف المشافي والمراكز الصحية، كما تم 2011عام 

دوية 
أ
استهداف العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى منع وصول اال

 .والتجهيزات الطبية إلى المناطق المحاصرة ومناطق االشتباكات

ّدت 
أ
و وقد ا

أ
عمال االستهداف الواسع للقطاع الصحي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، والذين إما تعّرضوا للقتل ا

أ
ا

و قاموا باللجوء والهجرة، مما دفع المؤسسات الصحية إلى االعتماد بشكل متزايد على متطوعين ال 
أ
االعتقال، ا

 .يمتلكون الخبرات الكافية

واحدًا من المشاكل الكبيرة التي يواجهها الالجئون، حيث يواجه عنصرًا إال وال ُيشكل ابتعاد الالجئين عن بيوتهم 
منية، إضافة إلى 

أ
وضاع االقتصادية، وبالحالة السياسية واال

أ
ثارًا اجتماعية خطيرة، يرتبط معظمها باال

آ
الالجئون ا

طفالهم
أ
 .صعوبة الوصول إلى التعليم بالنسبة ال

زمة النزوح واللجوء، والدمار ا
أ
ّدت ا

أ
نشطة االقتصادية إلى زيادة كما ا

أ
لهائل في القطاعات المختلفة، وتوقف اال

صبح 
أ
ال يمكنهم الحصول على  إذ قعالمدفقر حالة من السوريين في ال ثلثيمستوى الفقر إلى درجات قياسية. فقد ا

ساسية من الطعام
أ
 .احتياجاتهم اال

ت التهجير القسري، والتي شملت هذا العام عددًا من اتفاقا 2017وإلى جانب النزوح واللجوء الطوعي، شهد عام 
لف شخص قسرًا من بيوتهم 40تهجير حوالي 

أ
. وجاءت هذه االتفاقيات نتيجة لسنوات من الحصار القاسي ا

 وحمص.  إدلبوالقصف العنيف على عدد من المناطق، وخاصة في ريف دمشق و

* * * 

عددًا من  2017شهد عام 
اتفاقات التهجير القسري، 
والتي شملت هذا العام 

لف  40تهجير حوالي 
أ
ا
 شخص قسرًا من بيوتهم
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مام كل هذا المشهد باالمتناع عن المجتمع الدولي ولم يك تف 
أ
ي من مهامه لوقف نزيف الدم ا

أ
في  المتدفقالقيام با

مين مخرج للجناةتكريس جهوده ، بل عمل على سورية
أ
، والضغط على من العقاب يمكنهم فيه اإلفالُت  باتجاه تا

لدولي ذاته، في قيادة كل الفاعلين للقبول بحل سياسي يكون فيه مجرمو الحرب، وفقًا لمعايير وتوثيق المجتمع ا
ثار االنتهاكات والجرائم التي 

آ
ن تتجاوز ا

أ
 !ارُتكبتالمرحلة االنتقالية التي من المفترض ا

وتتطلع اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، وهي تصدر تقريرها السادس عشر لحالة حقوق اإلنسان في سورية لعام 
ن يشهد عام 2001، بدون انقطاع منذ عام 2017

أ
حاّل عاداًل للقضية السورية، يضمن إنصافًا للضحايا  2018، ا

 االنتهاكات. الجرائم وومحاسبة لمرتكبي 

 

نساناللجنة السورية لحقوق    الإ



7 
 

 اإلبادة الجماعية

عمال اإلبادة الجماعية 
أ
حيث وّثقت اللجنة السورية لحقوق ، للعام السابع على التوالي بحق السورييناستمّرت ا
 شخصًا في الشهر الواحد.  1031شخصًا، بمعدل  12375مقتل  2017خالل عام اإلنسان 

( شخصًا، وتلتها محافظة الرقة 2776وجاءت محافظة دير الزور في مقدمة المحافظات في عدد الضحايا، بواقع )
 ( شخصًا. 2436بواقع )

يضًا في ( مجزرة في الشهر. 38بواقع )، 2017عام ( مجزرة خالل 457ارتكاب )كما وّثقت اللجنة 
أ
وترّكزت المجازر ا

 %( من مجازر هذا العام. 55المحافظتان ) محافظتي دير الزور والرقة، حيث شهدت

عوام الماضية، واصلت قوات الن
أ
جنبية الداعمة لهوكما في اال

أ
سلحة المحرمة.  ظام والقوات اال

أ
لكن هذا استخدام اال

ن االنخفاض في عدد حاالت االستهداف اإلجمالي لم 2017 خالل عام  ملحوظاً االستخدام شهد انخفاضًا 
أ
. إال ا

ّدت مجزرة خان شيخونينعكس في حضور 
أ
سلحة المحرمة في المشهد السياسي والحقوقي. فقد ا

أ
في  ملف اال

طراف الدولية الداعمة له لهذه  4/4/2017
أ
باستخدام غاز السارين إلى إثارة النقاش دوليًا حول استخدام النظام واال

سلحة في استهداف المدنيين. 
أ
 اال

ن مزاعم است
أ
سلوشّكلت "لجنة التحقيق المستقلة بشا

أ
خالف دولي في  حة الكيميائية في سورية" محور خدام اال

من، حيث عارضت روسيا تمديد عمل اللجنة، تحسبًا من إصدار اللجنة لتقرير ُيدين النظام السوري 
أ
مجلس اال

سلحة. واستخدمت روسيا حق النقض في 
أ
لمنع تمرير قرارات تتيح  17/11/2017و 24/10/2017باستخدام هذه اال
مين المجال الستمر 

أ
جل تا

أ
ار عمل اللجنة. ليبلغ بذلك عدُد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض من ا

سد )
أ
 . 2011( مرات منذ عام 10الحماية لنظام اال

 تنظيم داعش

فالم  2017وشهد عام 
أ
لتوثيق جرائمه. ويعود السبب عادة التي ينتجها تنظيم داعش الدعائية انخفاضًا في عدد اال

% من 45في الغالب إلى االنحسار الكبير للتنظيم خالل العام، حيث كان ُيسيطر في بداية العام على حوالي 
رض السورية، فيما 

أ
ول/ديسمبر  %7.1 انحسرت سيطرته إلى نسبةاال

أ
 . 2017فقط في نهاية كانون اال

تنفيذ ي مستوى الجرائم التي يقوم بارتكابها، حيث واصل لكن تراجع الدعاية الداعشية ال يعكس انخفاضًا ف
عمليات اإلعدام الميدانية في المناطق التي ُيسيطر عليها، وإطالق النار على المدنيين الذين ُيحاولون الفرار من 

ثناء العمليات العسكرية، 
أ
 ستخدامهم كدروع بشرية. المناطق سيطرته، وخاصة ا

مبايع لتنظيم داعش في ريف درعا باقتحام عّدة بلدات ُتسيطر الفصيل جيش خالد بن الوليد قام  22/2/2017في و
 . المصابين الموجودين في مشفى تسيل الميدانيبحّق عليها قوات المعارضة المسلحة، وقام بإعدامات ميدانية 
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يضًا، عثر الدفاع المدني على  22/2/2017وفي 
أ
في ريف  رق خان شيخونمقبرة جماعية في منطقة الخزانات شا

قصى إدلب
أ
بموجب اتفاق مع جبهة تحرير ، إلى الرقةالمبايع لتنظيم داعش ، بعد يوم من خروج فصيل جند اال

. جثة 128وبعد حفر المقبرة الجماعية الواقعة قرب معسكر الفصيل، تم العثور على (. النصرةجبهة الشام )
ن
أ
سبوع من العثور على حايا الض وظهرت على الجثث عالمات التعذيب. ويعتقد ا

أ
قد تم إعدامهم قبل حوالي ا

 . هموتم التعرف على معظم جثثهم.

ردن بذبح خمسة من المقاتلين السوريين قام فيه عناصر من بّث تنظيم داعش تسجياًل مصورًا  5/4/2017وفي 
أ
اال

ردن لقتال 
أ
نهم تدّربوا في اال

أ
 تنظيم. الالذين قال التسجيل با

خترين في ريف حلباك تشفت الدفاع المدني  16/7/2017وفي 
أ
شخاٍص  مقبرة جماعية في بلدة ا

أ
تضّم جثثًا ال

ثناء سيطرته على البلدة
أ
عدموا على يد تنظيم داعش ا

أ
ّنهم ا

أ
رجل، وُيعتقد ا

أ
يدي واال

أ
 .2014في عام  مكبلي اال

و 81)تم العثور في مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي على  21/10/2017وفي 
أ
شخاص ُقتلوا ذبحًا ا

أ
( جثة ال

جثة في بئر واحد. وجاء العثور على الجثث بعد انسحاب تنظيم  35بإطالق النار عليهم من مسافات قريبة، منها 
 داعش من المدينة. 

والنظام السوري من جهة وتنظيم داعش في منطقة اللبنانية حزب هللا ميليشيا اتفاقًا مثيرًا بين  2017وشهد عام 
خرى، حيث خرج بموج

أ
يوم  تنظيم باتجاه محافظة دير الزور السوريةالمقاتلو ه بجرود القلمون في لبنان من جهة ا

 ام. بحماية من الحزب والنظ، 28/8/2017

ميليشيا حزب هللا اللبنانية منعها من التقدم نحو دير الزور، مما دفع لوقد قام طيران التحالف باستهداف القافلة 
القافلة، فيه المجتمع الدولي التدخل لمنع الواليات المتحدة من استهداف  تطالب 2/9/2017إلصدار بيان يوم 

ن ذلك "حصول مجزرة في حال تعرضت الحافالت للقصف"من مغبة  توحذر 
أ
سيؤدي قطعًا إلى قتل “، ال

و تعرضهم للموت المحتم الالمدنيين فيها من 
أ
طفال وكبار السن، ا

أ
نتيجة الحصار المفروض عليهم ومنع نساء واال

على ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التدخل "، وبناء على ذلك فإّن "إليهم اتوصول المساعد
 ."لمنع حصول مجزرة بشعة

 التفجيرات المفخخة والنتحارية

عمال تفجير السيارات والدراجات المفخخة والعمليات اال
أ
ّدى إلى مقتل وشهدت سورية استمرارًا ال

أ
نتحارية، بما ا

خالل هذا  جة مفخخةا سيارة ودر  23وقد وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان تفجير المائت خالل هذا العام. 
 العام. 
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 3/5/2017سيارة مفخخة انفجرت بجانب مسجد الميتم في مدينة اعزاز في ريف حلب يوم 

 )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان(

برز عمليات التفجير في عام 
أ
 : 2017وكان من ا

دى إلى مقتل في ريف الالذقيةسيارة مفخخة بمدينة جبلة انفجرت  5/1/2017في 
أ
شخاص. 9، مما ا

أ
 ا

ّدى إلى مقتل نحو  7/1/2017وفي 
أ
انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبي وسط مدينة اعزاز في ريف حلب، مما ا

ّدى االنفجار إلى إلحاق  60
أ
خرين بجراح. وا

آ
مادية كبيرة بمبنى المحكمة والمجلس  َاضرارشخصًا، وإصابة عشرات ا

 المحلي والمك تب اإلعالمي، باإلضافة إلى عشرات المحال التجارية.

نفجرت سيارة مفخخة في بلدة سوسيان في ريف حلب الشرقي شمال غرب مدينة الباب، مما ا 24/2/2017وفي 
دّ 
أ
شخصًا. واستهدفت السيارة تجمعًا لنازحين من مدينة الباب. وجاء االنفجار بعد يوم من سيطرة  75ى إلى مقتل ا

قوات المعارضة المسلحة مدعومة بالقوات التركية على مدينة الباب، والتي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش. 
 التفجير. سؤوليةموقد تبّنى تنظيم داعش 
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ّدى إلى مقتل حوالي وقع  25/2/2017في 
أ
شخصًا، بحسب مصادر  30تفجيران انتحاريان في مدينة حمص، مما ا

 موالية للنظام.

قام بتفجير نفسه في مدخل قصر العدل القديم بشارع  قالت سلطات النظام السوري إن انتحارياً  15/3/2017وفي 
ّدى إلى مقتل النصر في دمشق، 

أ
 حامين.( م10شخصًا. ومن بين الضحايا ) 30مما ا

ّدى إلى  15/4/2017وفي 
أ
فراد حماية قافلة مهّجري منطقتي ك فريا والفوعة، مما ا

أ
انفجرت سيارة مفخخة في تجّمع ال

حرار الشام وهيئة تحرير الشام المشرف   40شخص، منهم  100مقتل حوالي 
أ
قل من فصيلي ا

أ
ين على عملية على اال

نفسهم.
أ
 التهجير، والباقي من المهّجرين ا

مام المجلس المحلي في وسط مدينة اعزاز  5/2017/ 3وفي 
أ
دى إلى في انفجرت سيارة مفخخة ا

أ
ريف حلب، مما ا

شخاص 5مقتل 
أ
 .ا

حرار الشام  قام انتحاري بتفجير نفسه في مقرٍ  21/5/2017وفي 
أ
، مما إدلبفي قرية تل الطوقان في ريف لفصيل ا

ّدى إلى مقتل 
أ
 .شخصاً  16ا

ّدى إلى مقتل إدلبانفجرت سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في مدينة الدانا في ريف  24/6/2017وفي 
أ
 12، مما ا

خير من شهر رمضان 20شخصًا، وإصابة نحو 
أ
خرين بجراح. وجاء االنفجار في اليوم اال

آ
 .ا

ّدى إلى مقتل في نفجرت سيارة في ساحة الغدير في منطقة باب توما ا 2/7/2017وفي 
أ
 ،شخصاً  19دمشق، مما ا

 وفقًا لمصادر النظام السوري.

مام معهد القنيطرة الشرعي التابع لهيئة تحرير الشام في  4/7/2017وفي 
أ
انفجرت سيارة مفخخة مجهولة المصدر ا

دى إلى مقتل  إدلبقرية القنيطرة بريف محافظة 
أ
مدنيين، إضافة إلى عدد من عناصر الهيئة من  6الغربي، مما ا

 .الشرعيين

رتل عسكري لتنظيم هيئة تحرير الشام في منطقة دوار بانفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري  23/7/2017وفي 
دى إلى مقتل إدلبالزراعة وسط مدينة 

أ
 شخصًا. 17، مما ا

* * * 

رضية، والتي يتم زرعها في الغالب من قبل تنظيم  2017عام  شهدو
أ
لغام اال

أ
عداد الضحايا نتيجة لال

أ
ارتفاعًا في ا

ن ج
أ
رضية داعش، حيث ا

أ
لغام اال

أ
التي تم تسجيلها كانت إما على حدود المناطق التي ُيسيطر ميع حوادث انفجار اال

جبر على الخروج منها.  و في المناطق التي ا 
أ
 عليها التنظيم، ا

لغام.  2017شخصًا خالل عام ( 754)وقد وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 
أ
 بسبب اال

لغام وقد كان عدد ضحايا 
أ
رضية في السنوات السابقة اال

أ
عندما  2011، ما عدا في النصف الثاني من عام منخفضاً اال

 التركية.-قامت قوات النظام السوري بزراعة عدد منها على الحدود السورية
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 2017المجازر الموّثقة في عام 

 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 قذائ ف النظامقوات  حلب تادف 5 2017/01/01
 مدفعية قذائ ف درع الفرات حلب الباب 7 2017/01/01

2017/01/03 25 

مخفر مركزي تابع 
لجبهة فتح الشام بين 

بلدتي سرمدا 
 وك فردريان

 صواريخ التحالف الدولي إدلب

 سيارة مفخخة جهة مجهولة إدلب جبلة 9 2017/01/05

 صواريخ التحالف الدولي الرقة سويدية 8 2017/01/06

 سيارة مفخخة جهة مجهولة حلب اعزاز 60 2017/01/07

2017/01/07 21 
سوق لبيع المحروقات 

 في بلدة خشام
 جهة مجهولة دير الزور

لطيران لم  صواريخ
 ُتحّدد هويته

 صواريخ جهة مجهولة دير الزور الصعوة 5 2017/01/07

 صواريخ التحالف الدولي الرقة كسرة شيخ جمعة 5 2017/01/07

 رصاص قوات النظام ريف دمشق وادي بردى 7 2017/01/07

2017/01/07 40 
حقل ديرو النفطي 
بار المحيطة به 

آ
واال

 بريف دير الزور
 صواريخ التحالف الدولي دير الزور

 مدفعية قذائ ف درع الفرات حلب الباب 6 2017/01/11

 صواريخ التحالف الدولي حلب بابكة 8 2017/01/12

 صواريخ التحالف الدولي حلب بزاعة 7 2017/01/12

ريحا 7 2017/01/12
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ا

2017/01/13 6  
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ورم الجوز ا

 صواريخ التحالف الدولي حلب تادف 6 2017/01/13

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب معرة مصرين 7 2017/01/14

 مدفعية قذائ ف درع الفرات حلب الباب 18 2017/01/14

 مدفعية قذائ ف قوات النظام ريف دمشقوادي   وادي قانون في 12 2017/01/15
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 بردى

 تفجير تنظيم الدولة حلب جب البرازي  11 2017/01/15

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور موحسن 7 2017/01/15

 قذائ ف قوات النظام حمص تلبيسة 6 2017/01/16

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة عنيق باجرة 6 2017/01/16

 صواريخ قوات النظام دير الزور حي العمال 5 2017/01/17

 صواريخ التحالف الدولي حلب تادف 8 2017/01/18

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور حي الجورة 6 2017/01/20

 صواريخ التحالف الدولي حلب غرب حلب 8 2017/01/20

2017/01/21 7 
في  مخيم الركبان

المنطقة العازلة بين 
ردن

أ
 سورية واال

 سيارة مفخخة قوات النظام درعا

 صواريخ درع الفرات حلب الباب 6 2017/01/22

 صواريخ قوات النظام حمص تلدو 10 2017/01/22

2017/01/23 6 
وي نازحين 

أ
مدرسة تا

 في بلدة بزاعة
 متفجرةبراميل  قوات النظام حلب

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الصالحية 12 2017/01/24

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور حي هرابش 6 2017/01/25

 صواريخ التحالف الدولي حلب المهندسين 7 2017/01/30

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب إدلب 30 2017/02/07

 فيلصواريخ  النظامقوات  حمص حي الوعر 9 2017/02/08

 لغم قوات النظام حلب حي بستان القصر 5 2017/02/08

 صواريخ قوات النظام حمص حي الوعر 6 2017/02/10

 صواريخ قوات النظام حلب الباب 17 2017/02/12

 صواريخ سالح الجو الروسي درعا حي طريق السد 6 2017/02/13
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ النظامقوات  إدلب الهبيط 5 2017/02/16

 صواريخ التحالف الدولي حلب الباب 10 2017/02/16

 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة مزرعة تشرين 14 2017/02/17

2017/02/18 19 

استهداف مشيعيين 
في مقبرة الجديدة بين 
مدينة حرستا وحي 
القابون في مدينة 

 دمشق

 قذائ ف الهاون قوات النظام دمشقريف 

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب تل معز 10 2017/02/19

 صواريخ قوات النظام دمشق دمشق 7 2017/02/20

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 8 2017/02/20

 صواريخ التحالف الدولي حلب الباب 12 2017/02/20

 صواريخ قوات النظام إدلب معرة مصرين 7 2017/02/21

2017/02/21 
9 ( 6 

طفال و
أ
 3ا

 (نساء
 حلب كلجبرين

قوات سورية 
 الديموقراطية

 مدفعية قذائ ف

 صواريخ التحالف الدولي الرقة السحامية 7 2017/02/21

 صواريخ قوات النظام دير الزور الصور  9 2017/02/21

 صواريخ التحالف الدولي الرقة معدان 11 2017/02/21

 صواريخ جهة مجهولة دير الزور الفرار 6 2017/02/22

2017/02/22 6 

رضيانفجار لغم 
أ
 ا

بسيارة على الطريق 
بين بلدة خناصر 
ومدينة حلب بريف 
 حلب الجنوبي

 لغم جهة مجهولة حلب

2017/02/22 110 

 تابعقام فصيل 
لتنظيم داعش في 
ريف درعا باقتحام 
عّدة بلدات ُتسيطر 
عليها قوات المعارضة 

 إعدام ميداني تنظيم الدولة درعا
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

بعد والمسلحة، 
سيطرته على بلدة 
تسيل في ريف درعا 

بإعدام  قام  الغربي
المصابين الموجودين 
في مشفى تسيل 

 الميداني

2017/02/22 129 

عثر على مقبرة 
جماعية في منطقة 
الخزانات جنوب 

مدينة خان شيخون 
، قتل إدلببريف 
شخصًا  129فيها 

اعداما ميدانيا على يد 
 جند االقصى

 إعدام ميداني جند االقصى إدلب

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب منطقة البحوث 17 2017/02/23

 سيارة مفخخة تنظيم الدولة حلب سوسيان 73 2017/02/24

 لغم جهة مجهولة حلب الباب 7 2017/02/24

 صواريخ قوات النظام حماة الحميرات 8 2017/02/24

 صواريخ قوات النظام إدلب خان شيخون 5 2017/02/25

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق دوما 10 2017/02/25

ريحا 15 2017/02/25
أ
 صواريخ قوات النظام إدلب ا

 لغم جهة مجهولة حلب الباب 13 2017/02/25

 لغم تنظيم الدولة حلب الباب 7 2017/02/27

2017/02/27 10 
تجمع للنازحين في 
بو حنايا

أ
 قرية ا

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب

ريحا 20 2017/02/27
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ا

 لغم تنظيم الدولة حلب بزاعة 6 2017/02/28

 مدفعية قذائ ف قوات النظام حمص حي الوعر 6 2017/02/28
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ جهة مجهولة حلب عباجة 7 2017/02/28

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب الدانا 7 2017/03/04

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ك فرنبل 6 2017/03/05

2017/03/05 9 

فجر انتحاري نفسه 
مام مقر 

أ
بحزام ناسف ا

الجبهة الشامية 
 بمدينة اعزاز بحلب

 انتحاري  تفجير قوات النظام حلب

 صواريخ قوات النظام إدلب ك فرنبل 5 2017/03/09

 مدفعية قذائ ف قوات النظام ريف دمشق حمورية 6 2017/03/09

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الميادين 15 2017/03/09

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب دارة عزة 5 2017/03/09

 صواريخ قوات النظام حلب منبج 6 2017/03/10

 صواريخ التحالف الدولي الرقة جنوب الرقة 17 2017/03/12

 صواريخ قوات النظام دير الزور حي الحميدية 11 2017/03/12

 صواريخ قوات النظام الزور دير حي الحميدية 7 2017/03/14

2017/03/15 37 
داخل  تفجير انتحاري 

القصر العدلي القديم 
 في منطقة الحميدية

 انتحاري  تفجير جهة مجهولة دمشق

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب إدلب 25 2017/03/15

 صواريخ التحالف الدولي حلب الجينة 36 2017/03/16

النظامقوات  إدلب إدلب 5 2017/03/19  صواريخ 

 صواريخ قوات النظام إدلب خان شيخون 5 2017/03/19

 لغم تنظيم الدولة الرقة حزيمة 5 2017/03/19

ندلس 10 2017/03/19
أ
 صواريخ التحالف الدولي الرقة مزرعة اال
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب مجمع حطين 7 2017/03/19

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حرستا 5 2017/03/19

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حي جوبر 5 2017/03/19

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة 6 2017/03/19

 صواريخ التحالف الدولي الرقة شبهر 7 2017/03/20

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الماك ف 9 2017/03/20

 صواريخ التحالف الدولي الرقة المسلخ البلدي 6 2017/03/20

 صواريخ قوات النظام إدلب ك فر عويد 6 2017/03/21

 صواريخ التحالف الدولي الرقة المنصورة 46 2017/03/21

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة 36 2017/03/22

 مدفعية قذائ ف معارضة مسلحة حلب حي الحمدانية 5 2017/03/23

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب إدلب 16 2017/03/24

 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة الرقة 5 2017/03/24

 صواريخ سالح الجو الروسي ريف دمشق حمورية 16 2017/03/25

 صواريخ قوات النظام إدلب خان شيخون 8 2017/03/25

 صواريخ التحالف الدولي الرقة مضر 8 2017/03/26

2017/03/27 5 
الطريق الواصل بين 

قرية سرمدا 
 وك فردريان

 صواريخ التحالف الدولي إدلب

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب جسر الشغور  5 2017/03/28

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب الدير شرقي 8 2017/03/28

 صواريخ التحالف الدولي الرقة المنصورة 8 2017/03/29

 صواريخ التحالف الدولي الرقة المنصورة 5 2017/03/30
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق دوما 22 2017/04/03

 صواريخ سالح الجو الروسي ريف دمشق سقبا 5 2017/04/03

 قوات النظام إدلب خان شيخون 103 2017/04/04
صواريخ محملة بمواد 

 كيميائية

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب جسر الشغور  7 2017/04/04

 صواريخ الجو الروسيسالح  إدلب سلقين 26 2017/04/04

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق سقبا 9 2017/04/04

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حمورية 16 2017/04/04

 صواريخ سالح الجو الروسي درعا طريق السد 5 2017/04/06

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب حيش 7 2017/04/07

 صواريخ الدوليالتحالف  الرقة حمرة غنام 5 2017/04/07

 صواريخ التحالف الدولي الرقة هنيدة 25 2017/04/08

2017/04/08 20  
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ورم الجوز ا

 مدفعية قذائ ف قوات النظام حلب ياقد العدس 5 2017/04/09

 عبوة ناسفة جهة مجهولة درعا انخل 5 2017/04/11

 صواريخ الروسيسالح الجو  إدلب بداما 6 2017/04/11

لغام جهة مجهولة الرقة الرقة 10 2017/04/12
أ
 ا

 الرقة حزيمة 6 2017/04/13
قوات سورية 
 الديموقراطية

 مدفعية قذائ ف

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب السكرية 5 2017/04/14

2017/04/15 104 
مركز انطالق سيارات 
إجالء المهجرين في 

 حي الراشدين
 حلب

 )لكن جهة مجهولة
 يعتقد انها النظام(

 سيارة مفخخة
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور السكرية 8 2017/04/15

 مدفعية قذائ ف تنظيم الدولة دير الزور حي هرابش 7 2017/04/16

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الحسينية 12 2017/04/17

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور البوكمال 18 2017/04/18

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب معرة حرمة 9 2017/04/18

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب اورم الكبرى  5 2017/04/18

 صواريخ التحالف الدولي الرقة ميلسون 5 2017/04/20

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة 8 2017/04/24

2017/04/25 5 
قصف على موكب 
تشييع في قرية 

 كديران
سلحة رشاشة التحالف الدولي الرقة

أ
 ا

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب بسنقول 10 2017/04/25

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب معرشورين 5 2017/04/27

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي الرملة 11 2017/04/27

2017/04/29 8 

المركز  استهدف قصف
التابع للدفاع  107

المدني في مدينة 
 ك فرزيتا

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي الوهب 8 2017/04/29

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب جبل شحشبو 7 2017/04/29

2017/04/30 10 
تجمع للنازحين في 
 منطقة الشياح

 متفجرةبراميل  قوات النظام درعا

 ذائ ف مدفعيةق قوات النظام حلب عويجل 16 2017/05/01

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 16 2017/05/01

2017/05/02 6 
سوق دشيشة في 

 مدينة الرقة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة

 براميل متفجرة قوات النظام حماة اللطامنة 6 2017/05/02
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

2017/05/02 37 
قرب تجمع للنازحين 

 حاجز رجم الصليبي
 قذائ ف مدفعية تنظيم الدولة الحسكة

 سيارة مفخخة جهة مجهولة حلب اعزاز 5 2017/05/03

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة 18 2017/05/03

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب الكناوية 12 2017/05/07

 صواريخ التحالف الدولي حماة طريق الرقة حماة 8 2017/05/08

 تنظيم الدولة دير الزور حي الجورة 5 2017/05/08
عن  ةمسير   صواريخ

 ُبعد

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب رسم الفالح 16 2017/05/09

 صواريخ سالح الجو الروسي حمص الالطوم 5 2017/05/09

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة 8 2017/05/09

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الصالحية 12 2017/05/09

 براميل متفجرة قوات النظام حلب السمومة 14 2017/05/10

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الصور  9 2017/05/10

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور حي الحميدية 5 2017/05/10

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور حي العرضي 5 2017/05/10

 صواريخ التحالف الدولي الرقة بئر الهشم 13 2017/05/11

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور القورية 5 2017/05/12

 الرقة يعرب 10 2017/05/12
قوات سورية 
 الديموقراطية

 قذائ ف مدفعية

 صواريخ التحالف الدولي الرقة شنينة 7 2017/05/12

 الرقة مزرعة االسدية 12 2017/05/13
سورية  قوات

 الديموقراطية
 قذائ ف مدفعية

 صواريخ سالح الجو الروسي حمص جبل الضاحك 5 2017/05/13

 صواريخ التحالف الدولي الرقة العكيرشي 22 2017/05/14

 صواريخ التحالف الدولي الرقةمخيم للنازحين بين  5 2017/05/14



20 
 

 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

قريتي المارودة 
وشنينة بريف محافظة 

 الرقة الشمالي

 صواريخ تنظيم الدولة دير الزور جمعية الفيالت 7 2017/05/14

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور حي القصور  7 2017/05/15

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور البوكمال 56 2017/05/15

2017/05/15 10 
في  مخيم الركبان

المنطقة العازلة بين 
ردن

أ
 سورية واال

 مفخخةسيارة  جهة مجهولة درعا

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حمورية 6 2017/05/16

 صواريخ قوات النظام حلب رسم الحمام 5 2017/05/16

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور حي هرابش 9 2017/05/18

2017/05/18 6 

ُقتل مدنيون نتيجة 
الشتباكات بين 
فصائل المعارضة 

حي المسلحة في 
 الكاشف

 غير محدد معارضة مسلحة درعا

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور البوشمس 14 2017/05/20

2017/05/21 14 

قام انتحاري بتفجير 
نفسة بحزامين 

ناسفين بمقر لحركة 
حرار الشام في بلدة 

أ
ا

 طوقانتل 

 تفجير جهة مجهولة إدلب

 صواريخ التحالف الدولي الرقة كديران 15 2017/05/21

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور حي العرضي 8 2017/05/22

 صواريخ التحالف الدولي الرقة البارودة 16 2017/05/23

 صواريخ التحالف الدولي الرقة المنصورة 13 2017/05/24

 صواريخ التحالف الدولي الرقة البارودة 16 2017/05/24
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ النظامقوات  دير الزور الميادين 11 2017/05/24

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور حي الجورة 7 2017/05/24

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/05/27

2017/05/27 17 

استهداف حافالت 
نقٍل مدنيٍة في منطقة 
الكسرات وقرية رطلة 

 جنوب الرقة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة

 قذائ ف الهاون تنظيم الدولة دير الزور حي الجورة 11 2017/05/29

 صواريخ التحالف الدولي الرقة معدان 5 2017/05/30

2017/05/30 12 

جثة  12ُعثر على 
محترقة في بلدة 

البوشمس غرب دير 
الزور، ولم يتم 

التعّرف على ظروف 
 مقتلهم

 غير محدد جهة مجهولة دير الزور

2017/06/01 9 

انفجاران متتاليان 
ناسفتين لعبوتين 

زرعتهما قوات النظام 
السوري على طريق 

عقربا  –ك فر شمس 
بريف محافظة درعا 
 الشمالي الغربي

 عبوة ناسفة قوات النظام درعا

2017/06/01 6 
 –طريق ك فرشمس 

 عقربا
 قوات النظام درعا

صاروخ محمول على 
 الك تف

 صواريخ سالح الجو الروسي حمص السخنة 5 2017/06/02

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 15 2017/06/03

 عبوة ناسفة جهة مجهولة إدلب طريق خان السبل 6 2017/06/04

 صواريخ سالح الجو الروسي درعا طفس 12 2017/06/05

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة رباتعقي 10 2017/06/05
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 5 2017/06/06

رضيلغم  تنظيم الدولة الرقة مزرعة حطين 6 2017/06/06
أ
 ا

2017/06/07 9 
سيارة تقّل مدنيين في 
منطقة السد في مدينة 

 القورية
 صواريخ التحالف الدولي دير الزور

رضيلغم  تنظيم الدولة الرقة البوغة 5 2017/06/08
أ
 ا

2017/06/08 14 
مقهى لالنترنت في 

مفرق الجزرة في مدينة 
 الرقة

 صواريخ الدوليالتحالف  الرقة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 10 2017/06/10

 الرقة الرقة 5 2017/06/10
قوات سورية 
 الديموقراطية

 مدفعية قذائ ف

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 8 2017/06/11

 صواريخ التحالف الدولي الرقة كسرة شيخ الجمعة 5 2017/06/13

 صواريخ قوات النظام درعا طفس 9 2017/06/14

 صواريخ قوات النظام الرقة كسرة شيخ الجمعة 5 2017/06/15

 صواريخ قوات النظام دير الزور مراط 7 2017/06/16

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة النعيمية 8 2017/06/16

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الميادين 5 2017/06/17

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة )الجالل(العلوة  5 2017/06/18

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة تل الجاير 12 2017/06/18

سلحة رشاشة التحالف الدولي الرقة الجسر الجديد 5 2017/06/20
أ
 ا

 صواريخ قوات النظام دير الزور خشام 14 2017/06/20

رضيلغم  تنظيم الدولة حماة هنيدة 8 2017/06/20
أ
 ا

 صواريخ قوات النظام دير الزور حي الشيخ ياسين 5 2017/06/21

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 10 2017/06/21
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حزة 5 2017/06/23

 صواريخ قوات النظام دير الزور محيمدة 11 2017/06/23

2017/06/24 6 
وسط السوق الرئيسي 

 الدانافي مدينة 
 سيارة مفخخة جهة مجهولة إدلب

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/06/25

 صواريخ قوات النظام دير الزور موحسن 5 2017/06/25

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور القورية 12 2017/06/25

 قذائ ف مدفعية قوات النظام درعا الحارة 6 2017/06/27

 صواريخ سالح الجو الروسي القنيطرة نبع الصخر 7 2017/06/28

 صواريخ قوات النظام دير الزور دبالن 25 2017/06/28

 صواريخ جهة مجهولة دير الزور الصور  8 2017/06/28

 صواريخ قوات النظام دير الزور الحصين 5 2017/07/01

2017/07/02 16 
تجّمع للنازحين في 

 منطقة الحقاف
 صواريخ سالح الجو الروسي السويداء

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي الدرعية 12 2017/07/02

2017/07/03 5 
محيط جامع العتيق 
 في شرق مدينة الرقة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة الزيانات 10 2017/07/03

2017/07/04 6 

انفجرت سيارة مفخخة 
مام معهد القنيطرة 

أ
ا

التابع لهيئة الشرعي 
تحرير الشام في قرية 

 القنيطرة

 سيارة مفخخة جهة مجهولة إدلب

رضيانفجر  لغم  5 2017/07/04
أ
من  ا

مخلفات تنظيم الدولة 
 لغم تنظيم الدولة الحسكة
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

على  غرب قرية القرة
دير -طريق الحسكة

 الزور

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة تل الشاير 15 2017/07/04

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 5 2017/07/08

 هاون قذائ ف معارضة مسلحة حلب حي حلب الجديدة 5 2017/07/10

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة الزيانات 10 2017/07/11

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور البوكمال 20 2017/07/11

2017/07/13 9 
حي هشام بن عبد 

 الملك
 صواريخ الدوليالتحالف  الرقة

 صواريخ سالح الجو الروسي ريف دمشق عين ترما 10 2017/07/14

 صواريخ قوات النظام دير الزور حي الصالحية 7 2017/07/14

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 7 2017/07/15

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 11 2017/07/16

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 7 2017/07/16

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 7 2017/07/17

 صواريخ التحالف الدولي الرقة منطقة نزلة شحادة 11 2017/07/18

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي سيف الدولة 5 2017/07/18

 صواريخ التحالف الدولي الرقة زور شمر 10 2017/07/19

 صواريخ قوات النظام دير الزور عياش 15 2017/07/19

 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة معدان 6 2017/07/20
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي الدرعية 6 2017/07/22

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة الخضيرة 15 2017/07/23

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/07/23

 صواريخ سالح الجو الروسي ريف دمشق عربين 8 2017/07/24

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 5 2017/07/24

2017/07/24 9 

 مخيم الجويزات
للنازحين قرب قرية 

 الشريدة
 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة

 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة الجابر 7 2017/07/24

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي الدرعية 5 2017/07/25

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الطيبة 9 2017/07/26

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور البوكمال 11 2017/07/26

 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة السبخة 15 2017/07/26

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 15 2017/07/28

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور البوكمال 5 2017/07/29

2017/08/01 5 
لسوق استهداف ل

الشعبي في بلدة عين 

 ترما
 فيل صواريخ قوات النظام ريف دمشق

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 12 2017/08/01

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور التبني 12 2017/08/02

 صواريخ الدوليالتحالف  الرقة الرقة 5 2017/08/02
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 11 2017/08/02

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 17 2017/08/04

2017/08/06 12 

شخصًا في  12غرق 
نهر الفرات بعد 
استهداف الطيران 
ثناء 

أ
لقاربهم ا

محاولتهم النزوح من 

 مدينة معدان

 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 22 2017/08/08

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق ك فربطنا 5 2017/08/09

 صواريخ التحالف الدولي الرقة شارع المعتز 11 2017/08/16

 صواريخ التحالف الدولي الرقة حي التوسعية 11 2017/08/17

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/08/18

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة الهداج 5 2017/08/19

2017/08/19 7  
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي الرقة بو شهري ا

2017/08/19 22 
غارة على مسجد في 

 الجزاعقرية 
 صواريخ التحالف الدولي الحسكة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 23 2017/08/20

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 27 2017/08/20

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 8 2017/08/21

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/08/22

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 6 2017/08/23
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة الرويضة 8 2017/08/23

 رصاص الدولةتنظيم  الرقة العكيرشي 5 2017/08/24

2017/08/25 5  
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي حماة بو الفشافيشا

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 10 2017/08/27

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 12 2017/08/28

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 5 2017/08/28

2017/08/30 5 

رضي زرعه 
أ
انفجر لغم ا
الدولة قرب تنظيم 

بو خشب قبل 
أ
قرية ا

انسحابه منها، مما 
دى إلى مقتل 

أ
 5ا

شخاص
أ
 ا

رضيلغم  تنظيم الدولة دير الزور
أ
 ا

2017/09/01 6 

قام عناصر تنظيم 
مدنيين  6الدولة بذبح 

 في مدينة البوكمال
 السكاكين تنظيم الدولة دير الزور

2017/09/04 18  
أ
 الغام تنظيم الدولة دير الزور بو خشبا

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 10 2017/09/04

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق مسرابا 6 2017/09/05

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 5 2017/09/05

2017/09/05 18 

قام شبيحة تابعين 
للنظام السوري بقتل 

من قرية  مدنياً  18
بإطالق النار  الهوات

عليهم من مسافات 

 الرصاص قوات النظام حماة
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 قريبة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 13 2017/09/06

2017/09/07 10  
أ
  تنظيم الدولة دير الزور بو خشبا

أ
 لغاما

2017/09/09 12 

قصف التحالف 

الدولي الحربي 
 اً بالصواريخ سجن

لتنظيم الدولة في 
مدينة البوكمال، مما 

ّدى لمقتل 
أ
 معتقالً  12ا

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور البوليل 34 2017/09/10

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 7 2017/09/10

 صواريخ قوات النظام دير الزور حوايج ذياب 10 2017/09/11

2017/09/11 8 

قصف سالح الجو 
الروسي خيمة 

للنازحين في بادية 

 زغير شاميةقرية 

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الشهابات 11 2017/09/12

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 11 2017/09/12

 هاون تنظيم الدولة دير الزور دير الزور 5 2017/09/12

2017/09/13 7 
غارة على مدرسة تؤوي 
نازحين في قرية 

 مظلوم
 صواريخ قوات النظام دير الزور

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 7 2017/09/13
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور جديد بكارة 13 2017/09/14

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور شخام 10 2017/09/14

 صواريخ قوات النظام دير الزور بقرص تحتاني 8 2017/09/14

 صواريخ قوات النظام دير الزور شاميةطابية  5 2017/09/14

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 10 2017/09/14

 صواريخ قوات النظام دير الزور موحسن 5 2017/09/16

 صواريخ قوات النظام دير الزور البوليل 8 2017/09/16

 صواريخ التحالف الدولي الرقة البوكمال 8 2017/09/17

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور شخام 5 2017/09/17

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور المراشدة 6 2017/09/18

 صواريخ قوات النظام دير الزور مظلوم 7 2017/09/19

 صواريخ قوات النظام إدلب جرجناز 5 2017/09/20

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة قلعة المضيق 12 2017/09/20

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب خان شيخون 6 2017/09/21

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب تل مريدخ 51 2017/09/23

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب الشيخ سنديان 5 2017/09/23

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب جسر الشغور  17 2017/09/25

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور مراط 6 2017/09/26

 صواريخ سالح الجو الروسي حلب حوير العيس 6 2017/09/26

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 21 2017/09/26
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/09/27

 صواريخ قوات النظام إدلب مزرعة التسعة 8 2017/09/28

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور مراط 17 2017/09/28

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة مركدة 6 2017/09/28

2017/09/29 5  
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي حلب ورم الكبرى ا

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق بيت سوى 6 2017/09/29

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب حارم 9 2017/09/29

 متفجرةاسطوانات  قوات النظام حمص تلبيسة 7 2017/09/29

رمناز 29 2017/09/29
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ا

 صواريخ قوات النظام دير الزور الصبحة 5 2017/09/29

2017/09/29 10 

حافلة  قرب   قصف  
مدنيين  قّل كانت تُ 

من مدينة السخنة في 

 قرية البوليل

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور البوكمال 10 2017/09/30

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين 7 2017/10/01

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور البوكمال 10 2017/10/01

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الطوب 16 2017/10/01

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 19 2017/10/02

 صواريخ قوات النظام دير الزور بقرص تحتاني 10 2017/10/02

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور البوكمال 11 2017/10/02
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

2017/10/03 5  
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب بو الظهور ا

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 16 2017/10/03

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الميادين 5 2017/10/03

 صواريخ التحالف الدولي الرقة القطار 15 2017/10/04

2017/10/04 30 
المعبر المائي الواصل 
بين مدينة القورية 

 وقرية الشنان
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور العشارة 36 2017/10/04

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 7 2017/10/04

 هاون تنظيم الدولة دير الزور دير الزور 9 2017/10/05

 صواريخ قوات النظام دير الزور السكرية 6 2017/10/05

2017/10/05 7 

المعبر المائي الواصل 
بين مدينة البوكمال 

 وقرية الباغوز 
 صواريخ قوات النظام دير الزور

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق دوما 5 2017/10/06

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 8 2017/10/06

 صواريخ قوات النظام إدلب خان شيخون 6 2017/10/06

 صواريخ قوات النظام دير الزور محكان 10 2017/10/06

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/10/07

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 7 2017/10/09

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور صبيخان 9 2017/10/10
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور حاوي محيمدة 5 2017/10/10

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 11 2017/10/10

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور القورية 16 2017/10/11

 صواريخ الروسيسالح الجو  دير الزور البوكمال 14 2017/10/11

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور العباس 8 2017/10/11

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور المجاودة 8 2017/10/11

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور القورية 21 2017/10/11

2017/10/12 20 

سيارة مفخخة انفجرت 
تجمع للمدنيين في 

قرب نقطة تفتيش 
لقوات سوريا تابعة 

الديمقراطية في قرية 

بو فاس
أ
 ا

 سيارة مفخخة جهة مجهولة الحسكة

 صواريخ سالح الجو الروسي دمشق الحجر االسود 5 2017/10/13

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 10 2017/10/13

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 6 2017/10/13

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الميادين 14 2017/10/14

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور سلعو 7 2017/10/15

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور البوكمال 8 2017/10/18

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور البوكمال 20 2017/10/19

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة مويلح 5 2017/10/20
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

2017/10/21 81 

تم العثور على جثث 
( شخصًا بعد 81)

خروج تنظيم الدولة 

 القريتينمن مدينة 

 تنظيم الدولة حمص
سلحة 

أ
سلحة بيضاء وا

أ
ا

 نارية

 صواريخ قوات النظام دير الزور دير الزور 15 2017/10/23

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة 5 2017/10/23

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق دوما 6 2017/10/26

 عبوة ناسفة قوات النظام درعا زمرين 5 2017/10/27

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق حمورية 9 2017/10/29

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور السوسة 5 2017/10/30

2017/10/31 7 
استهداف مدرسة 
ابتدائية في مدينة 

 جسرين
 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق

 صواريخ قوات النظام دير الزور السيال 5 2017/11/01

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الصالحية 21 2017/11/02

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق دوما 6 2017/11/02

 صواريخ قوات النظام دير الزور السويعية 6 2017/11/03

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور السكرية 6 2017/11/04

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الباغوز  8 2017/11/04

 صواريخ قوات النظام دير الزور معيزيلة 5 2017/11/05

 صواريخ قوات النظام دير الزور الهري  9 2017/11/06
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 قذائ ف مدفعية قوات النظام ريف دمشق سقبا 6 2017/11/07

2017/11/07 5 
استهداف المعبر 

 الشعفةالمائي بقرية 
 صواريخ الجو الروسي سالح دير الزور

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور صبيخان 5 2017/11/10

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور حويجة كاطع 6 2017/11/10

2017/11/11 32 

خيم استهداف 
نازحين قرب ضفة نهر 
الفرات في قرية 

 السكرية

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ قوات النظام دير الزور الغبرة 7 2017/11/11

 صواريخ قوات النظام دير الزور السوسة 6 2017/11/12

 صواريخ قوات النظام دير الزور الشعفة 5 2017/11/12

 سوق مدينة  82 2017/11/13
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي حلب تارباال

 صواريخ قوات النظام دير الزور حويجة كاطع 8 2017/11/13

2017/11/13 5 

استهداف خيم 

جليب للنازحين في 

 غانم
 صواريخ قوات النظام دير الزور

2017/11/14 5 
استهداف خيم 

 العوينةللنازحين في 
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق عربين 6 2017/11/16

 صواريخ قوات النظام دير الزور سوح الرفاعي 7 2017/11/16

 قذائ ف مدفعية قوات النظام ريف دمشق دوما 13 2017/11/17
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

2017/11/17 7 
استهداف خيم 

 محكانللنازحين في 
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

2017/11/17 15 

استهداف تجمع 
لنازحين قرب حاجز 
لقوات سورية 

الديموقراطية في قرية 

 
أ
 بو النيتلا

 سيارة مفخخة جهة مجهولة دير الزور

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مديرا 6 2017/11/18

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حزة 5 2017/11/18

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق دوما 6 2017/11/19

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مديرا 6 2017/11/19

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق ك فربطنا 5 2017/11/20

2017/11/23 13 

استهداف المعبر 
سوح المائي في 

 الرفاعي
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

2017/11/25 22 

استهداف خيم 
سوح لنازحين في 

 الرفاعي

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مسرابا 16 2017/11/26

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مديرا 7 2017/11/26

 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور الشعفة 51 2017/11/26

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مديرا 9 2017/11/27

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مسرابا 5 2017/11/27
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 قذائ ف مدفعية قوات النظام ريف دمشق دوما 5 2017/11/27

2017/11/28 11 

استهداف المعبر 
المائي في قرية 

 الرمادي
 صواريخ قوات النظام دير الزور

2017/12/01 5 
استهداف المعبر 

 السيالالمائي في 
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق عربين 7 2017/12/02

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حمورية 16 2017/12/03

2017/12/05 6 

مفخخة سيارة انفجرت 
هرام في في شارع 

أ
اال

 حي عكرمة
 سيارة مفخخة جهة مجهولة حمص

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الجرذي 15 2017/12/05

 صواريخ قوات النظام دير الزور الشعفة 7 2017/12/05

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور الجرذي 29 2017/12/13

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب الزرزور 6 2017/12/08

 صواريخ قوات النظام دير الزور الشعفة 9 2017/12/18

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب معرشورين 19 2017/12/20

 سيارة مفخخة داعش دير الزور الشحيل 7 2017/12/21

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور غرانيج 6 2017/12/24

 صواريخ قوات النظام إدلب تل طوقان 5 2017/12/25

 براميل متفجرة قوات النظام إدلب جرجناز 5 2017/12/25
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 التاريخ
عدد 

 الضحايا
 السالح الفاعل المحافظة المكان

 براميل متفجرة قوات النظام إدلب صهبان 15 2017/12/28

 صواريخ قوات النظام إدلب التمانعة 6 2017/12/28

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حرستا 5 2017/12/29

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حرستا 9 2017/12/30

 صواريخ قوات النظام إدلب ك فرسجنة 8 2017/12/31

 

 
 6/12/2017رجل يحمل طفلة رضيعة في الغوطة الشرقية بعد قصف لطيران النظام يوم 
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 واالختطافاالعتقال 

. 2011استمّرت قوات النظام بممارسة االعتقال التعسفي على نطاق واسع، في متابعة للسياسة المستمرة منذ عام 
عوام السابقة. المخيفة لكن معّدالت االعتقال 

أ
 شهدت هذا العام انخفاضًا نسبيًا عن اال

الف من السوريين في سجونها على خلفيةسلطات النظام وتستمر 
آ
ما ُيسّمى بتهم اإلرهاب،  في احتجاز عشرات اال

الف منهم مدد  
آ
عامًا، بعد  20-3تتراوح بين  محكومياٍت  وهو المسّمى المعتمد لديها لالعتقاالت السياسية. ويقضي ا

ن 
أ
خرين. يا

آ
الف ا

آ
ي تهم إلى ا

أ
مام ما ُيسّمى ب  "محكمة قضايا اإلرهاب"، فيما لم توّجه ا

أ
 تّم عرضهم ا

نها "
أ
ك ثر منها "اعتقاالت سياسية"، حيث ينتمي كل وتتصف معظم هذه االعتقاالت با

أ
اعتقاالت جغرافية" ا

عوام القليلة الماضية إلى المناطق تقريبًا المعتقلين 
أ
و التي كانت خارجة عن خالل اال

أ
الخارجة عن سيطرة النظام ا

ما الذين يتم اعتقالهم على خلفية مشارك تهم فسيطرته
أ
مر مناهض للنظام. ا

أ
ي ا

أ
نشطة ، ولم يقوموا فعليًا با

أ
ي ا

و عسكرية مناهضة للنظام، فإّنهم في الغالب ال ُيحو  
أ
بل يستمر احتجازهم لون إلى السجون االعتيادية، سياسية ا

مر بهم إلى الموت تحت التعذيب. خاصة باخل مراكز د
أ
منية، وينتهي اال

أ
جهزة اال

أ
 اال

و الطائ في التي تقو
أ
هم كما ُتشّكل االعتقاالت التعسفية ذات الطابع الجغرافي ا

أ
حد ا

أ
جهزة النظام المختلفة ا

أ
م بها ا

قاربهم 
أ
منية وموظفي السجون وا

أ
جهزة اال

أ
شكال تمويل النظام لعناصره ومؤيديه. حيث ُيتيح النظام لعناصر اال

أ
ا

و إمكانية ابتزاز ذوي المعتقلين ماليًا، 
أ
مين احتياجاتهم وإجراء مكالمات للحصول على معلومات عنهم، ا

أ
رؤيتهم وتا

مين وثائق سفر لهم إلخراجهم يُ معهم.. إلى غيرها مما 
أ
و اإلفراج عنهم وتا

أ
عّد "امتيازات" في سجون النظام السوري، ا

 من البالد بعد ذلك.  

شكال االبتزاز المالي، حيث تعمل العائالت الم
أ
خر شكاًل من ا

آ
يسورة على تجّنيب ويمّثل "التجنيد اإللزامي" هو اال

بنائها االستدعاء إلى الخدمة من خالل دفع الرشاو
أ
، لكن حدته 2011، وهو سلوك متعارف عليه حتى قبل عام ىا

ارتفعت بشكل كبير خالل السنوات الماضية، نتيجة لمخاطر موت المجندين، كما ارتفعت نتيجة لذلك قيمة 
  يتم تقاضيها من قبل الضباط. الرشاوي التي 

. إليقاف المطلوبين للخدمة اإللزامية لنظامفي مناطق سيطرة االشرطة العسكرية بإقامة حواجز ثابتة وطّيارة وتقوم 
كما قامت الشرطة العسكرية خالل العام بعشرات عمليات الدهم في مناطق مختلفة للقبض على المطلوبين 

 للخدمة. 

ن و
أ
من  2007للعام  30المرسوم التشريعي رقم في هذا العام بإجراء تعديالت على قد قام النظام السوري يذكر ا
صبح الخدمة العسكرية، قانون 

أ
جلها كل من شطب اسمه على بموجب التعديالت يلزم بحيث ا

أ
و ا
أ
من الخدمة ا

سباب طبية مراجعة 
أ
لغت كل االستثناءات التي كان يتضمنها المرسوم القديم تحت لجنة طبية متخصصال

أ
ة، كما ا
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خالل في وزارة الدفاع  كبيرةال ىبند "من ترى القيادة العامة استبعاده"، وهو البند الذي شّكل مصدر الرشاو
جيل خدمتهم من خالل هذا

أ
الفًا من المطلوبين للتجنيد قد قاموا بتا

آ
ن ا

أ
 البند.  السنوات السابقة، حيث ُيعتقد ا

و دولية، من معرفة العدد الفعلي 
أ
ي منظمة حقوقية سورية ا

أ
وال تتمكن اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، وال ا

همها: ارتفاع عدد الفاعلين الذين يقومون 
أ
و جغرافية، نظرًا العتبارات عديدة، من ا

أ
للمعتقلين على خلفية سياسية ا

عمال االعتقال
أ
من وشرطة عسكرية وج با

أ
جهزة ا

أ
خرى من ا

أ
يش وميليشيات طائ فية وحزبية وشبيحة وتشكيالت ا

خبار اعتقال ذويهم، حرصًا على حياة المعتقلين وعلى حياتهم هم يصعب حصرها
أ
هالي من نشر ا

أ
، وخوف اال

هالي ببعضهم البعض بشكل طبيعي، وتفاوت مدد االعتقال 
أ
منية الخاصة التي تمنع تواصل اال

أ
وضاع اال

أ
يضًا، واال

أ
ا

خرين لعدة  والتوقيف، إذ يتم
آ
و يومين، فيما يستمر توقيف ا

أ
شخاص لمدد قصيرة، كيوم ا

أ
توقيف بعض اال

ن يترافق مع توثيق 
أ
و يقتلون تحت التعذيب خالل اعتقالهم، وبالتالي فإّن توثيق المعتقلين ينبغي ا

أ
سنوات، ا

منية الحالية. 
أ
وضاع السياسية واال

أ
مر شبه مستحيل في ظل اال

أ
 للمفرج عنهم، وهو ا

 في سجون النظام.   شخصًا تحت التعذيب 159وقد وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان هذا العام مقتل 

عوام سابقة، حيث يتم توثيق وفيات التعذيب 
أ
ن العديد من هذه الوفيات المسّجلة تعود إلى ا

أ
وتنبغي اإلشارة إلى ا

و 
أ
من، إما بشكل رسمي ا

أ
جهزة اال

أ
بطرق غير رسمية عبر دفع الرشاوى. وفي ك ثير بعد إعالم ذوي الضحايا من قبل ا

حيان ال يتم تسليم جثث القتلى، ويتم االك تفاء بإعالمهم بتاريخ مقتل الضحية
أ
و من اال

أ
، والذي قد يعود لشهور ا

 . سنوات سابقة

نواع التعذيب 
أ
قسى ا

أ
و البطئ، ويستخدم ويمارس النظام السوري ا

أ
الجسدي والنفسي المفضي إلى الموت السريع ا

الوسائل الحاطة بالكرامة اإلنسانية والقيم، وال يراعي قيمة وال قانونًا وال عرفًا وال معاهدات دولية بحق  كل
طلق سراحهم عن وسائل التعذيب المستخدمة

أ
 ،المعتقلين في سجونه. ولقد وردت قصص مذهلة من معتقلين ا

دت تقارير عن وسائل التخلص من جثث وعلى النسبة المرتفعة جدًا لعدد الذين يموتون تحت التعذيب، كما ور 
فران خاصة. فقد ورد في تقرير حقوقي حديث 

أ
سجن صيدنايا بفرن  يوثق تجهيزالمعتقلين وذلك بحرقها في ا

و باإلعدام
أ
    .للتخلص من جثث المعتقلين الذين يقضون تحت التعذيب ا

  17/10/2017وفي 
أ
التي  السيئة  احتجاجًا على الظروف المعتقلون في سجن حمص المركزي إضرابًا عن الطعام،بدا

يعيشونها داخل السجن. وُيعاني المعتقلون في السجن من ظروف معيشية ال تتناسب والحدود الدنيا لمعايير 
، وعدم التغذيةالسجون ومراكز اإلصالح، حيث يتم تعريض المعتقلين للتعذيب المنتظم، إضافة إلى سوء 

 .لمحكومين، والسجناء في القضايا الجنائية مع غيرهم من السجناءالفصل بين السجناء المحكومين وغير ا

معتقل، ربعهم من المصنفين تحت قضايا اإلرهاب،  2100ويبلغ عدد المعتقلين في سجن حمص المركزي حوالي 
وهي التهمة التي يستخدمها النظام لوصف المعتقلين على خلفية سياسية. وإن كان كل المعتقلين في السجن، 
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ي نشاط سياسي، وتكون تهمهم الفعلية هي وفي غي
أ
ره من السجون النظامية هم ممن لم يثبت عليهم عمليًا ا

و كانت خارجة عن سيطرة النظام. 
أ
 االنتماء المناطقي إلى مدن وبلدات خارجة ا

 

  
بو جعفر( يقوم في صورة نشرها تفاخرًا بالدوس

أ
س  المقاتل في الحرس الجمهوري مقداد فتيحة )المعروف با

أ
على را

حد المعتقلين، 
أ
 19/9/2017ا

عمال االعتقال التعسفي، والقتل تحت  تنظيم داعشوإلى جانب قوات النظام، حضر 
أ
ك فاعل رئيسي في ا

ثناء االعتقال. 
أ
 التعذيب ا

عمال 
أ
و من خالل ا

أ
منية، ا

أ
شخاص في المناطق التي ُيسيطر عليها إما على حواجزه اال

أ
ويقوم التنظيم بتوقيف اال

و على خلفية توقيف 
أ
من لديه. المداهمات، ا

أ
جهزة اال

أ
 المارة من قبل دوريات الحسبة وغيرها من ا
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كات، صعوبة بالغة، نتيجة لقسوة وتواجه عملية توثيق المعتقلين في مناطق تنظيم داعش، كما غيرها من االنتها
إلى سوء شبكات االتصال التنظيم في التعامل مع النشطاء، وكل من يقوم بعمليات التصوير والتوثيق، إضافة 

منية التي تواجه من يرغب باستخدام اإلنترنت فيها. 
أ
 التقني في مناطق التنظيم، والصعوبات اال

دارة الذاتيوواصلت  سايش التابعة لالإ
أ
عمال االعتقال السياسي بحق النشطاء المعارضين لها.  ةقوات ال

أ
الكردية ا

يام وعّدة شهور، ولكن
أ
سايش لفترات تتراوح بين عّدة ا

أ
عمال االعتقال السياسي لدى اال

أ
المعتقلين  وتستمر ا
مام نادرًا ما يعرضون  السياسيين

أ
ي محكمة. ا

أ
 ا

 5/3/2017ففي حملتين رئيسيتين لالعتقال السياسي.  2017وإضافة إلى االعتقاالت الفردية المستمرة، شهد عام 
شايس باعتقال )

أ
حزاب كردية معارضة لحزب االتحاد( من القياديين في 33قامت اال

أ
خلفية الديموقراطي، على  ا

 3/3/2017قليم كردستان العراق يوم إة شنكال باالشتباكات التي شهدتها قرية )خانصور/خانى سور( التابعة لمنطق
فا( التابعة للمجلس الوطني الكردي وبين وحدات حماية شنكال التابعة لحزب العمال 

آ
بين قوات )بيشمركة روج ا

 الكردستاني.

سايش حملة اعتقاالت بحّق  12/9/2017وفي 
أ
ت اال

أ
ييد  بدا

أ
المؤيدين للمجلس الوطني الكردي، على خلفية تا

جري في إقليم كردستان العراق يوم المجلس لال نشطة 25/9/2017ستفتاء الذي ا 
أ
ي ا

أ
، ولمنعهم من تنظيم ا

 قياديًا وناشطًا سياسيًا.  25احتفالية داخل مناطق اإلدارة الذاتية في سورية. وشملت حملة االعتقاالت حوالي 

سايش بحمالت واسعة العتقال
أ
الشباب لسوقهم إلى الخدمة  وإلى جانب االعتقاالت السياسية، قامت قوات اال

 وقد شملت حمالت االعتقال القرى والمناطق العربيةالعسكرية اإلجبارية في صفوف قوات سورية الديموقراطية. 
ن كانت تقتصر في السابق على القرى الكردية. وجاء استهداف المناطق العربية 

أ
صدرت هذا العام، بعد ا

أ
ن ا

أ
بعد ا

ضمن قانون " العرب الغمريشمل " 15/6/2017في مقاطعة الجزيرة قرارًا يوم " هيئة الدفاع والحماية الذاتية"
ي التجنيد اإللزامي)الدفاع الذاتي واجب 

أ
ن كان (، ا

أ
 .قبل ذلكهؤالء العرب معفيين من التجنيد بعد ا

 صفقات التبادل

رض السورية
أ
طراف المختلفة الفاعلة على اال

أ
سرى بين اال

أ
هم  شّكلت صفقات تبادل المعتقلين واال

أ
واحدًا من ا

عوام السابقة. 
أ
شكال اإلفراجات خالل هذا العام، كما في اال

أ
وشملت صفقات التبادل التي جرت هذا العام اإلفراج ا

طفال وشيوخ، إضافة إلى جثث.عن ن
أ
 ساء وا

خروج المقاتلين من منطقة ما بناء على صفقة، وبالتالي فإّن عليهم التخلص ممن وتجري صفقات التبادل إما قبيل 
و 
أ
و عبر وساطات محلية ا

أ
نهم لن يتمكنوا من إخراجها معهم، ا

أ
و مما لديهم من جثث، ال

أ
سرى ا

أ
لديهم من اال

 إقليمية. 

برز عمليات التبادل التي جرت خالل عام 
أ
 : 2017وتاليًا هي ا
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سرى بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظامجرت عملية ت 7/2/2017في 
أ
 ، في الالذقية بادل ا

أ
فيها عن  رج  ف  ا

ة وطفل من الطائ فة العلوية كانوا معتقلين لدى الفصائل المسلحة، مقابل اإلفراج عن  55
أ
ة معتقلة لدى  54امرا

أ
امرا

 النظام.

جرت قوات النظام وجيش الفتح في  12/4/2017وفي 
أ
سرى بين الطرفين إدلبا

أ
فرجت . حيث عملية تبادل لال

أ
ا

 16معتقاًل في سجون ك فريا والفوعة وجّثة واحدة، وبالمقابل قام جيش الفتح باإلفراج عن  19قوات النظام عن 
سيرًا و

أ
 جثث من ك فريا والفوعة. 8ا

سرى و 8امت قوات سورية الديموقراطية بإطالق سراح ق 15/4/2017وفي 
أ
عارضة المسلحة جثث من عناصر الم 5ا

سرى و 5المقاتلة في درع الفرات، مقابل إفراج لواء المعتصم عن 
أ
 جثث من قوات سورية الديموقراطية. 5ا

فرج النظام عن  21/4/2017وفي 
أ
هالي ك فريا  معتقل 1500ا

أ
ربعة، والتي شملت تهجير ا

أ
ضمن صفقة المدن اال

ن 
أ
ممن تم اعتقالهم في فترات تتراوح بين شهرين إلى يوم كل المفرج عنهم هم والفوعة والزبداني ومضايا. وتبين ا

ي نشطاء 
أ
ّن معظمهم على ما يبدو ممن تم توقيفهم بدون سبب، وال يوجد بينهم ا

أ
قبل اإلفراج عنهم. كما ا

 سياسيين.

سرى بين  استكملت عملية تبادٍل  11/5/2017وفي 
أ
. وقوات النظام في ريف دمشقفصيل جيش اإلسالم لال

إفراج جيش اإلسالم عن رجل وزوجته. وينتمي الرجل وهو فلسطيني الجنسية إلى تنظيم الجبهة  وتتضّمن الصفقة
ثناء محاولته مع -الشعبية

أ
القيادة العامة، وهي ميليشيا فلسطينية تتبع لقوات النظام، وكان الرجل قد قبض عليه ا

دوية مسمومة إلى مناطق سيطرة المعارضة
أ
معتقالت في  4ظام باإلفراج عن النقام بالمقابل ، وزوجته إدخال ا

 سجون النظام ورجلين.

  21/5/2017وفي 
أ
سرى مع تنظيم داعش في جنوب دمشق، فصيل جيش اإلسالم جرى ا

أ
فرج ا  وعملية تبادل لال

سيرين من كل طرفعن فيها 
أ
 .ا

جرى  30/5/2017وفي 
أ
حرار الشام وفيلق الشام من جهة وحركة النجباء العراقية من جهة فصيال ا

أ
خرى حركة ا

أ
ا

سرى 
أ
من مقاتلي الفصائل  3وجرى بموجب عملية التبادل التي تّمت في ريف حلب اإلفراج عن . عملية تبادل لال

ربع معتقلين من المقاتلين العراقيين
أ
 .المسلحة، من بينهم قيادي عسكري، مقابل اإلفراج عن ا

سرى ومعتقلين وجثث بين السورية انتهاء عملية لت-شهدت المنطقة الحدودية اللبنانية 30/7/2017وفي 
أ
بادل ا

طلق حزب هللا سراح معتقلة . جبهة فتح الشام وحزب هللا اللبناني
أ
وتمت عملية التبادل على مرحلتين، حيث ا

سرى من حزب  3إطالق  الثانية تممقاتلين من حزب هللا، وفي المرحلة  5سورية في لبنان، مقابل تسليم جثث 
أ
ا

جثث تابعة لمقاتلين من حزب  9ين من سجن رومية اللبناني، باإلضافة إلى هللا، مقابل إطالق سراح ثالث معتقل
 هللا.
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سود الشرقية" توصل فصيال 1/9/2017وفي 
أ
حمد العبدو"و "ا

أ
إلى اتفاق مع النظام السوري يقضي بإفراج " قوات ا

سقطت طائر 100النظام عن )
أ
خرى، مقابل إطالق سراح طيار حربي ا

أ
ته في ( معتقلة، باإلضافة إلى بنود ا

سرى لدى الفصيلين31و) 15/8/2017
أ
خر من عناصر قوات النظام اال

آ
 .( عنصرًا ا

 

 

 
ثناء عملية تب

أ
حمر ا

أ
سرى في حلب يوم سيارة تابعة للهالل اال

أ
 21/4/2017ادل لال

 )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان(
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 التهجري القرسي والتغيري الديموغرايف

عمال التهجير القسري 
أ
للعام الثاني على التوالي بوتيرة مرتفعة، كنتيجة لسياسات الحصار الطويل استمّرت ا

عوام الماضية والقصف الوحشي
أ
 . على مدار اال

جانب،  باتفاقاٍت المباشر ويّتصف التهجير القسري بارتباطه 
أ
حد داعميه اال

أ
و ا
أ
يتم التوصل إليها بين قوات النظام ا

 وبين ممثلين عن المجتمع المحلي 
أ
حيان مرتبطة فيه. الفصائل العسكرية الموجودة  وا

أ
وتكون في بعض اال

 بصفقات خارج الحدود السورية. 

، ما عدا حي الوعر في حمص، فإّن السلطة في المناطق التي 2017وفي كل حاالت اإلجالء التي جرت في عام 
 وا إلى تصنيفه بخصوص من هكانت ُتسيطر عليها المعارضة عادت إلى يد النظام. وبالتالي فإّن السكان خضعو

ن هو مطلوب للعدالة" عضاء المجالس المحلية ذلك غير" وم 
أ
، حيث تم تصنيف العاملين في القطاع الطبي وا

، إلى جانب ما دفعهم للمغادرة مع ذويهمموالنشطاء اإلعالميين واإلنسانيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، 
ؤلئك المعروفين بمواقفهم 

أ
 . المناهضة للنظامالمقاتلين وا

خر 
آ
ما السكان اال

أ
 ثيقةوتقديم الذين ُصّنفوا من غير المطلوبين، فقد طلب منهم إعالن الوالء للنظام من خالل  ونا

ن يتم توقيع هذه الورقة
أ
هالي إلى التوقيع  والء للنظام ورئيسه، على ا

أ
مر بعض اال

أ
ببصمة اإلصبع. وقد دفع هذا اال

ك
أ
جل التا

أ
 . 2011يد على والئهم، على الطريقة التي كانت سائدة قبل عام بالدم على الورقة، من ا

خضع الشباب في المناطق الخاضعة للمصالحة إلى التجنيد اإلجباري الفوري، وتشير التقارير الواردة من  كما ا 
ك ثر سخونة. 

أ
ن الشباب المجندين تم إرسالهم إلى الجبهات اال

أ
حياء برزة والقابون إلى ا

أ
 ا

ي وتتصف كل عمليات ا
أ
نها مخالفة لقواعد القانون الدولي، وال تتصف با

أ
عوام السابقة با

أ
لترحيل التي تّمت خالل اال

صاًل شكل قانوني، حتى لو توافق عليها ممثلو الفصائل وممثلو النظام. عدا عن ارتباط عمليات التهجير 
أ
بجرائم ا

ن كل عمليات التهجير جاءت بعد سنوات من الحصار الخانق
أ
للمناطق المحاصرة، وتم خالل  حرب مباشرة. إذ ا

و إدخال المعونات الطبية 
أ
هذا الحصار منع وصول الطعام والشراب والدواء، كما تم منع إجالء الجرحى والمرضى ا

ساليب القتل واستهداف المصالح الحيوية للمدنيين. 
أ
وبالتالي فإّن إليهم. إضافة إلى القصف العشوائي، وغيره من ا

 قانوني ُبني على سلسلة من االنتهاكات والجرائم. التهجير القسري عمل غير 

برز الصفقات التي شهدتها سورية خالل عام 
أ
 :2017وكان من ا

مقاتلي من جهة والتوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وميليشيات حزب هللا اللبنانية تم  29/1/2017في 
خرى، يقضى بخروج المعارضة في 

أ
نفسهم للنظام ،المقاتلينوداي بردى في ريف دمشق من جهة ا

أ
و تسليم ا

أ
وقد . ا

سلحتهم الخفيفة مع حوالي 
أ
 .إدلبمدني إلى  900خرج المقاتلون با
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قام حزب هللا والنظام السوري بعقد صفقة مع تنظيم الدولة في منطقة جرود القلمون، سمحت بخروج مقاتلي 

 النظامبحماية الحزب وقوات  28/8/2017التنظيم إلى دير الزور يوم 

 

هالي مدينة سرغايا في ريف دمشق وممثلين عن تم التوصل إلى اتفاق  20/2/2017وفي 
أ
بين لجنة تفاوض تمّثل ا

فك ، مقابل إدلب. وخرج بموجب االتفاق كل المقاتلين في المدينة مع ذويهم إلى النظام السوري، بضمانة روسية
منح المتخلفين والمنشقين عن االتفاق ب . كما قضىليهاإوعودة الخدمات على المدينة، لحصار المفروض جزئي ل

مين المنطقة بإشراف الجيش 
أ
شهر ليتم تعبئتهم في ما بعد ضمن قوة خاصة مهمتها الوحيدة تا

أ
الجيش مهلة ستة ا

 السوري وبضمانة روسية.

توصلت لجان التفاوض بين ممثلين عن حي الوعر في حمص والنظام السوري إلى اتفاق يقضي  13/3/2017وفي 
، وتسليمه للطرف الحي رفع الحصار عنومناطق درع الفرات، مقابل  إدلبالمقاتلين ومن يرغب معهم إلى بتهجير 

هالي يوم  .الروسي الضامن لالتفاق
أ
خر ل. وشكل ا19/5/2017وقد اك تمل خروج المقاتلين واال

آ
معقل للمعارضة حي ا

 في مدينة حمص. 
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  12/4/2017وفي 
أ
ربعة، والذي يقضي بخروج كافة سكان ك فريا والفوعة إلى المناطق  بدا

أ
تنفيذ اتفاق المدن اال

ودرع  إدلبالواقعة تحت سيطرة النظام في حلب، مقابل خروج المقاتلين وذويهم من الزبداني ومضايا إلى 
ربعة، و

أ
 ستمر عّدة سنوات. الذي االفرات، لينتهي بذلك حصار المناطق اال

كبر عمليات وتم التوصل إلى هذا االتفاق، والذي اعتبر 
أ
، بعد مباحثات 2011لسوريين منذ عام اتهجير واحدًا من ا

حرار الشام وهيئة تحرير
أ
خر،  سرية في العاصمة القطرية بين إيران وحزب هللا من طرف وحركة ا

آ
الشام من طرف ا

سرة الحاكمة، 28/3/2017وتم الكشف عن نتائجها في 
أ
. وشمل االتفاق إطالق سراح مختطفين قطريين من اال

نها من حزب هللا العراقي، ودفْ 2015كانوا قد اختطفوا في العراق عام 
أ
ع مبالغ ، من قبل ميليشيات شيعية يرجح ا

 . كبيرة لهيئة تحرير الشام مقابل إنجاز الصفقة

إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بخروج المقاتلين ومن  حي برزة في دمشقتوّصلت لجنة من  8/5/2017وفي 
وضاع مع النظام إلى 

أ
هالي تسوية اال

أ
معها . واك تملت 29/5/2017وقد اك تمل خروجهم بتاريخ ، إدلبيرفض من اال

حياء برزة والقابون وتشرين في العاصمة
أ
ول. وشكل سيطرة النظام على ا

أ
عملية تهجير لسكان  اتفاق حي برزة ا

 دمشق.

 
 4/6/2017لحظة استهداف مدينة مدينة درعا بقصف لطيران النظام الحربي يوم 
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 ونقص االحتياجات الحياتية الحصار

ساسي باستخدام سالح الحصار 
أ
ة الفصائل لمعاقبة المناطق الخاضعة لسيطر استمّرت قوات النظام بشكل ا

عوام الخمسة الماضية  2017. لكن عام المسلحة
أ
قل استخدام لهذا السالح من حيث مساحة سجل مقارنة مع اال

أ
ا

و من حيث عدد السكان المحاصرين. 
أ
 المناطق المحاصرة ا

ول: سيطرة قوات النظام على عدد من المناطق التي  2017ويعود االنخفاض الذي سّجله عام 
أ
لسببين رئيسيين، اال

ة الحصار من التوصل إلى اتفاقيات مع المقاتلين كانت ُتحاصرها في 
أ
السنوات السابقة، حيث تمّكنت تحت وطا

ما 
أ
في هذه المناطق تضمن خروجهم ومن يرغب معهم من المدنيين مقابل تسليم المنطقة إلى قوات النظام. ا

لعدة  مدينة دير الزورالثاني: فهو تمّكن قوات النظام من كسر الحصار الذي كان يفرضه تنظيم داعش على وسط 
 سنوات. 

ربعة  700حوالي  2017وبلغ عدد السوريين الذين عانوا من الحصار المباشر في عام 
أ
لف نسمة، وتوّزعوا على ا

أ
ا

لف شخص 400الغوطة الشرقية لدمشق، والتي يعيش فيها حوالي مناطق رئيسية هي: 
أ
 ،ريف حمص الشماليو ، ا

لف نسمة 150حوالي  ي يعيش فيهذوال
أ
 40كان يعيش فيه حوالي ضافة إلى حي الوعر في مدينة حمص، والذي ، إا

لف نسمة، و
أ
يار/مايو من هذا العام، ووسط مدينة دير الزور، والذي ا

أ
خرج من قائمة المناطق المحاصرة في شهر ا

يلول/سبتمبر من هذا العام 100يعيش فيه حوالي 
أ
لف نسمة، وخرج من قائمة المناطق المحاصرة بداية شهر ا

أ
 . ا

مم المتحدة بإيصال قوافل المساعدات البرية إلى المناطق المحاصرة، بناء على ترتيبات مسبقة مع 
أ
وتقوم اال

مام وصول المساعدات في وقتها.  حكومة النظام، والتي
أ
مم المتحدة عملت  ك ثيرًا ما تضع العراقيل ا

أ
ن اال

أ
إال ا

، الجزء المحاصر من مدينة دير الزورإلى الجو إيصال المساعدات من على  24/2/2016منذ يوم بشكل استثنائي 
بغياب المنظمة الدولية تعللت . و17/9/2017واستمّرت في هذا اإلجراء حتى يوم ، والخاضع لسيطرة النظام

خرى اإلمكانيات الفنية والموافقات السياسية للقيام بمثل هذا اإلجراء بحق المحاصرين في 
أ
كل المناطق اال

شخاص على ضةالخاضعة لسيطرة المعار 
أ
الف من اال

آ
شخاص، وإجبار عشرات اال

أ
ّدى إلى وفاة عشرات اال

أ
، مما ا

 النزوح من ديارهم.

عوإضافة إلى منع دخول االحتياجات اإلنسانية الضرورية إلى المناطق المحاصرة،  مد قوات النظام إلى استهداف ت 
ثار الحصار. المحاصيل الزراعية داخل المناطق المحاصرة، بما يزيد من معاناة 

آ
السكان، وتمنعهم من تجاوز ا

جل استهداف المزارعين ب 2012قوات منذ عام وتقوم هذه ال
أ
راضي الزراعية بالقنابل العنقودية، من ا

أ
استهداف اال

راضيهم الزراعية
أ
 .وجراراتهم، ومنعهم من العمل في ا

رياف حلبفي السنوات السابقة سياسة على نطاق واسع هذه الوقد استخدمت 
أ
لكنها استمرت بشكل وإدلب،  في ا

 . في الغوطة الشرقيةهذا العام ممنهج 
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ّدى منع دخول المواد الغذائية والطبية الالزمة إلى المناطق المحاصرة إلى 
أ
عدد من الوفيات، وخاصة بين وا

مراض، والتي ُيسبب بعضها عاهات مزمنة. 
أ
طفال والمرضى وكبار السن، باإلضافة إلى تفشي اال

أ
 اال

ك ثر من ثلثهم في ( شخصًا بسبب الحصار66اللجنة السورية لحقوق اإلنسان هذا العام وفاة ) وقد وّثقت
أ
، ا

مراض القصور 
أ
خيرين من هذا العام. وكان معظم الوفيات ناجم عن نقص المواد الطبية الالزمة لعالج ا

أ
الشهرين اال

 الكلوي والتحال الدموي والسرطان وسوء التغذية. 

و وإلى جانب المناطق المح
أ
مم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ال تصل بشكل كلي ا

أ
اصرة، فإّن مساعدات اال

متقطع إلى عدد من المناطق المصّنفة كمناطق يصعب الوصول إليها، وتشمل كل المناطق الخاضعة لسيطرة 
خيرة من هذا العا

أ
م(، ومناطق تنظيم داعش )والتي تقّلصت مساحتها بشكل دراماتيكي في الشهور الثالثة اال

مم المتحدة، فإّن عدد السوريين الذين يعيشون في مناطق يصعب 
أ
االشتباكات العسكرية. ووفقًا لتقديرات اال

مليون نسمة، وال يتضّمن هذا الرقم السكان  المتواجدين في  2.5يبلغ حوالي  2017الوصول إليها مع نهاية عام 
 ف مليون نسمة. الغوطة الشرقية وريف حمص، والبالغ عددهم حوالي نص

خرى ظروفًا معيشية صعبة، رغم إمكانية الوصول 
أ
كما يواجه عدد كبير من السوريين المتواجدين في المناطق اال

مين المستلزمات إليهم. حيث 
أ
تؤّدي الظروف االقتصادية الصعبة وغياب فرص العمل إلى الحد من إمكانية تا

ن هناك الحياتية الرئيسية دون مساعدة من جهات خارجية. وق
أ
مم المتحدة ا

أ
مليون سوري يحتاجون  6.5د قّدرت اال

 ماليين سوري معرضون للخطر.  4إلى المساعدة الغذائية، إضافة إلى 

 
  6/5/2017طائرة حربية تقوم بإلقاء صواريخها على مدينة دوما في ريف دمشق يوم 



49 
 

 الطبي واإلسعايف استهداف القطاع 

برز سمات الحرب في سورية خالل السنوات السابقة. وتصاعدت القطاع الطبي شّكل استهداف 
أ
حد ا

أ
واإلسعافي ا

يلول/سبتمبر 
أ
ن.  2015هذه الهجمات بشكل كبير منذ بدء التدخل العسكري الروسي في نهاية ا

آ
 وحتى اال

عمال استهداف المشافي والمراكز الطبية هذا العام. 
أ
 ا
أ
سوا

أ
بريل ا

أ
ذار/مارس ونيسان/ا

آ
شهر شباط/فبراير وا

أ
وشهدت ا

قل 
أ
و مركز طبي في محافظة درعا وريف حماة لم يتعّرض للقصف مرة واحدة على اال

أ
ي مشفى ا

أ
نه لم يبق ا

أ
وُيعتقد ا

 خالل هذه الفترة. 

تي الهجمات التي يقوم بها طيراويظهر تتبع 
أ
ن هذه الهجمات تا

أ
شكل ممنهج ومتعمد، بن النظام والطيران الروسي ا

حيث يتم استهداف مشاٍف بعيدة عن المناطق السكنية، بما يظهر النية الواضحة لهذه القوات في استهداف 
 المشافي والمراكز الصحية على وجه اليقين. 

هم 
أ
حد ا

أ
 ويمثل استهداف القطاع الطبي ا

أ
ثير المباشر ا

أ
على حياة السكان المدنيين في المناطق  ةشكال التا

المستهدفة. إذ يؤّدي وقف المشافي والمراكز الصحية إلى تدهو الوضع اإلنساني العام، حتى في المناطق التي يتوفر 
، فيما يؤّدي وقفها في المناطق المحاصرة إلى انهيار كامل في قدرة المجتمع على إدلبفيها الدواء، كمحافظة 

جنبية الداعمة له. المقاومة. وهو 
أ
 ما يبدو كمقصد لقوات النظام والقوات اال

و الجزئي
أ
صل عشرة مراكز صحية في المحافظات المستهدفة تعّرضت لنوع من التدمير، الكلي ا

أ
ن ستة من ا

أ
. وُيقّدر ا

جهزة الطبية في كل المناطق المستهدفة تحتاج عملياً  وباإلضافة
أ
إلى  إلى تدمير مباني المراكز الصحية، فإّن اال

و إصالح كامل، نظرًا 
أ
 قطع الغيار خالل السنوات الماضية.  لعدم توفراستبدال ا

خر لقوات النظام والطيران الروسي، حيث يؤّدي القطاع اإلسعافي 
آ
وشّكل جهاز الدفاع المدني هدفًا رئيسيًا هو اال
ولية وإيصالهم إلى هامًا  دورًا موازيًا للقطاع الطبي، ويمارس دورًا 

أ
في انتشال الجرحى وتقديم اإلسعافات اال

 المشافي. 

ن عام 
أ
( منها 22( مشفى ونقطة طبية، )61) شهد استهداف 2017ويظهر توثيق اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ا

 . ( من الكوادر الطبية24وحدها. كما وّثقت اللجنة مقتل ) إدلبفي محافظة 

خرين. إضافةإلى استهداف 62( عنصرًا من عناصر الدفاع المدني، وإصابة )41)كما وّثقت اللجنة مقتل 
آ
( عنصرًا ا

 ( سيارة إسعاف.42( مركزًا للدفاع المدني، و)18)

و لعدم قدرتهم 
أ
شخاص الذين قتلوا في سورية خالل السنوات السابقة نتيجة لنقص الخدمات الطبية ا

أ
ن اال

أ
ويعتقد ا

و الذين تعرّ 
أ
ضوا لمضاعفات نتيجة للحرب )ك توقف القلب( يزيد عن عدد الذين قتلوا جراء على الوصول إليها ا
 االستهداف المباشر. 
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 سعافياستهداف مكاتب ومراكز القطاع الإ . 1

ارضرارنوع الأ  المبنى المستهدف التاريخ  الفاعل المحافظة المكان 
السالح 

 المستخدم

 مركز دفاع مدنيمحيط  2017/01/03
مادية  َاضرار

 بسيطة
خان 
 شيخون

 قوات النظام إدلب
براميل 
 متفجرة

2017/02/01 
حمر في 

أ
مبنى الهالل اال

 الحي الجنوبي
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي إدلب إدلب

 مركز للدفاع المدني 2017/02/08
مادية  َاضرار

 متوسطة
 قوات النظام حمص حي الوعر

اسطوانات 
 متفجرة

 المدنيمركز للدفاع  2017/02/12

مادية  َاضرار
بسيطة 

وسيارة خدمة 
 تابعة له

 قوات النظام درعا بصرى الشام
قذائ ف 
 مدفعية

حمر 2017/02/25
أ
 مركز للهالل اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

ريحا
أ
 صواريخ قوات النظام إدلب ا

 مركز للدفاع المدني 2017/02/26
مادية  َاضرار

 كبيرة
ريحا

أ
 صواريخ قوات النظام إدلب ا

 مركز للدفاع المدني 2017/03/24
مادية  َاضرار

 بسيطة
جسر 
 الشغور 

 قوات النظام إدلب
اسطوانات 
 متفجرة

 مركز للدفاع المدني 2017/04/04

مادية  َاضرار
بسيطة 
بالمبنى 
وسيارة 
 إسعاف

خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مركز للدفاع المدني 2017/04/04
مادية  َاضرار

 كبيرة
 إدلب الهبيط

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مركز للدفاع المدني 2017/04/06
مادية  َاضرار

 كبيرة
 إدلب تفتناز

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/07 

مؤسسة دعم التنمية 
المحلية والمشروعات 

مؤسسة و الصغيرة
وتوثيق االنتهاكات في 

 سورية
مادية  َاضرار

 بسيطة

 دوما
ريف 
 دمشق

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مركز للدفاع المدني 2017/04/16
مادية  َاضرار

كبيرة بالمبنى 
وسيارتي 

خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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ارضرارنوع الأ  المبنى المستهدف التاريخ  الفاعل المحافظة المكان 
السالح 

 المستخدم
إسعاف 
 وإطفاء

مادية  َاضرار للدفاع المدني 107مركز  2017/04/29
 كبيرة

 حماة ك فرزيتا
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مركز للدفاع المدني 2017/06/12
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ قوات النظام درعا درعا

 مركز للدفاع المدني 2017/06/30

مادية  َاضرار
كبيرة بالمبنى 
وبعدد من 
ليات

آ
 اال

 قوات النظام حماة ك فرزيتا
قذائ ف 
 مدفعية

مادية  َاضرار للدفاع المدني 114مركز  2017/07/04
 متوسطة

 المرج 
ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

مادية  َاضرار مركز للدفاع المدني 2017/09/19
 كبيرة

خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

مادية  َاضرار مركز للدفاع المدني 2017/09/19
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب التمانعة

مادية  َاضرار مركز للدفاع المدني 2017/09/19
 كبيرة

 إدلب ك فرنبل
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

مادية  َاضرار مركز للدفاع المدني 2017/09/21
 متوسطة

خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

مادية  َاضرار مركز للدفاع المدني 2017/09/22
 كبيرة

خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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ضرار التي لحقت بسيارات اإلسعاف التابعة لمشفى الشام المركزي في مدينة ك فرنبل في ريف إدلب 

أ
اال

 )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان( 26/9/2017بعد الغارات التي شّنتها الطائرات الحربية الروسية يوم 

ليات. 2
آ
 استهداف ال

ارضرارنوع الأ  المستهدف التاريخ  السالح الفاعل المحافظة المكان 

2017/01/25 
محيط سيارة إسعاف 
 تابعة للدفاع المدني

مادية كبيرة َاضرار  حرستا 
ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/02/03 
محيط سيارة إسعاف 
 تابعة للدفاع المدني

مادية  َاضرار
 متوسطة

 دوما
ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/02/04 
محيط سيارة إسعاف 

 للدفاع المدنيتابعة 
مادية  َاضرار

 متوسطة
 قوات النظام حمص ك فرالها

قذائ ف 
 مدفعية

2017/02/08 
محيط سيارة إسعاف 
 تابعة للدفاع المدني

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام حمص حي الوعر

2017/02/15 
سيارة إسعاف تابعة 

 للدفاع المدني
مادية كبيرة َاضرار  حماة اللطامنة 

الجو سالح 
 الروسي

 صواريخ

27/2/2017  
سيارتي إسعاف تابعة 

 للنقطة الطبية
مادية كبيرة َاضرار  النشابية 

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/03/24 
سيارة إسعاف تابعة 

 للدفاع المدني
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام حمص الرستن
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ارضرارنوع الأ  المستهدف التاريخ  السالح الفاعل المحافظة المكان 

2017/04/08 
محيط سيارة إسعاف 

 المدنيتابعة للدفاع 
مادية كبيرة َاضرار  درعا درعا 

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/13 
تفجير داخل مركز الهالل 

حمر السوري 
أ
 اال

 مادية كبيرة َاضرار
في سيارات 
 اإلسعاف

الحي 
الجنوبي 

 إدلبفي 
 غير محدد إدلب

انتحاري 
بدراجة 
 مفخخة

2017/04/17 
محيط سيارة إسعاف 
تابعة لمشفى عربين 

 الجراحي

مادية  َاضرار
 متوسطة

 حزة
ريف 
 دمشق

 قوات النظام
قذائ ف 
 مدفعية

2017/04/25 
سيارة إسعاف تابعة 
لمشفى الشهيد وسيم 

 حسينو
مادية كبيرة َاضرار  إدلب ك فرتخاريم 

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/27 
سيارات إسعافية تابعة  7

لنقطة طبية تابعة 
 لمنظومة شام الطبية

مادية كبيرة َاضرار  إدلب معرزيتا 
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/05/11 
محيط سيارة إسعاف 
 تابعة للدفاع المدني

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب بداما

2017/06/12 
سيارة إسعاف تابعة 

 للدفاع المدني
مادية كبيرة َاضرار  قوات النظام درعا درعا 

صواريخ 
 فيل

2017/06/14 
محيط سيارة إسعاف 
 تابعة للدفاع المدني

مادية  َاضرار
 متوسطة

 قوات النظام درعا طفس
قذائ ف 
 مدفعية

2017/07/01 
سيارة إسعاف تابعة لمركز 

 للدفاع المدني 215
مادية  َاضرار

 متوسطة
 سقبا

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/07/18 
سيارة إسعاف تابعة لمركز 

 للدفاع المدني 103
مادية  َاضرار

 بسيطة
 عين ترما

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/08/09 
سيارة إسعاف تابعة 

 للدفاع المدني
مادية  َاضرار

 متوسطة
 ك فربطنا

ريف 
 دمشق

 قذائ ف قوات النظام

2017/09/11 
سيارة إسعاف تابعة 

 للدفاع المدني
مادية  َاضرار

 متوسطة
 مديرا

ريف 
 دمشق

 هاون قوات النظام

2017/09/19 
سيارتي إسعاف تابعتين 

 لمشفى الرحمة
مادية  َاضرار

 متوسطة
خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/09/19 
سيارة إسعاف تابعة لمركز 

 الدفاع المدني
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب التمانعة

2017/09/19 
ثالث سيارات إسعاف 
 تابعات لمركز الدفاع

 المدني

مادية  َاضرار
 متوسطة

 إدلب ك فرنبل
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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ارضرارنوع الأ  المستهدف التاريخ  السالح الفاعل المحافظة المكان 

2017/09/22 
سيارة إسعاف وسيارة 
إخالء تابعة لمركز الدفاع 

 المدني
مادية كبيرة َاضرار  

خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/09/26 
سيارتي إسعاف تابعتين 
 لمشفى شام المركزي 

مادية كبيرة َاضرار  إدلب ك فرنبل 
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/10/06 
محيط سيارة إسعاف 
 تابعة للدفاع المدني

مادية  َاضرار
 بسيطة

 مسرابا
ريف 
 دمشق

 قوات النظام
قذائ ف 
 مدفعية

2017/11/06 
سيارة إسعاف محيط 

ين  وسيارة إخالء تابعت 
 للدفاع المدني

مادية كبيرة َاضرار  
معرشماري

 ن
 إدلب

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/11/12 

ربع سيارات 
أ
إصابة ا

إسعاف في استهداف 
مبنى تابع للمنظومة ل

لمنظمة في اإلسعافية 
 سيما

مادية كبيرة َاضرار  
رسم 
 الظاهرية

 حماة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/11/18 
سيارة إسعاف محيط 

 تابعة لمركز الدفاع المدني
مادية كبيرة َاضرار  مديرا 

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/11/19 
سيارة إسعاف محيط 

 تابعة لمركز الدفاع المدني
مادية كبيرة َاضرار  حمورية 

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/11/19 
محيط سيارة إسعاف إثر 

لدفاع لاستهداف فريق 
 المدني

مادية  َاضرار
 بسيطة

 دوما
ريف 
 دمشق

 رصاص قوات النظام

2017/11/25 
سيارة إخالء تابعة محيط 
لدفاع في ا 103للمركز 

 المدني.

مادية  َاضرار
 متوسطة

 عين ترما
ريف 
 دمشق

 قوات النظام
 قذائ ف
 مدفعية

2017/12/02 
سيارة إنقاذ تابعة للدفاع 

 المدني
 حرستا مادية كبيرة َاضرار

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/12/28 

سيارة إسعاف تابعة 
مشفى الشهيد حسن ل

عرج )المعروف باسم 
أ
اال

 مشفى المغارة(

 حماة ك فرزيتا مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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 . استهداف العناصر البشرية3

 الوفيات

 الفاعل المحافظة المكان الحدث الضحية التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/01/04 
حمد 

أ
محمد ا

 صوان

عنصر الدفاع 
المدني بريف 

ثناء
أ
 دمشق، قتل ا
قيامه بإسعاف 

 الجرحى

 ريف دمشق وادي بردى
قوات 
 النظام

 غير محدد

2017/01/14 
يحي  ى محمد 

 الباشا

عنصر الدفاع 
المدني في حلب 

 قتل بقصف مدفعي
 حلب الباب

فصائل 
درع 
 الفرات

 قذائ ف مدفعية

 زاهر صوراني 2017/02/06

عنصر الدفاع 
ثرًا 

أ
المدني، توفي متا

صيب 
أ
بجراحه التي ا
 سابقبها في وقت 

معرة 
 النعمان

 إدلب
قوات 
 النظام

 صواريخ

2017/02/28 
محمد رجب 
 دبدوب

الدفاع  عنصرُقتل 
 المدني

 حمص حي الوعر
قوات 
 النظام

 قذائ ف مدفعية

2017/03/20 
عبد هللا 
 السرحان

مدير الدفاع المدني 
في  قتلفي درعا 

سيارته على الطريق 
الواصل إلى مدينة 

درعا من ريفها 
الشرقي، ُقرب 

 صوامع الحبوب 

 درعا درعا
قوات 
 النظام

 صواريخ

 رياض عليوي 2017/03/21
الدفاع  عنصرُقتل 

 المدني
 ريف دمشق المحمدية

قوات 
 النظام

 قذائ ف مدفعية

2017/03/27 
عالء الدين 
با 
أ
رشيدات ا

أ
ا

 زيد

الدفاع  عنصر
 المدني.

حد و
أ
 هو ا

أ
طفال اال

الذين اعتقلتهم 
قوات النظام 
السوري في 

 بسبب 27/2/2011
ك تابتهم لعبارات 

على جدران 

منطقة 
 الشياح

 درعا
قوات 
 النظام

 صواريخ الراجمات
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 الفاعل المحافظة المكان الحدث الضحية التاريخ
السالح 

 المستخدم
المدارس في مدينة 

فرج عنه في  -درعا
أ
وا

بعد  20/3/2011
تعرضه للتعذيب 
ظافره

أ
 واقتالع ا

2017/03/30 
 سمير محمد
كرم الغوش

أ
 ا

الدفاع  عنصرُقتل 
 المدني

 ريف دمشق زملكا
قوات 
 النظام

 صواريخ

2017/04/14  

ُقتل عبادة محمد 
حد 

أ
عيد الكراد، ا
عناصر الدفاع 

 المدني

 درعا ق السدطري
قوات 
 النظام

 قذائ ف مدفعية

2017/04/29 

غسان -1
 الدالل

حمد خالد  -2
أ
ا

 المصطفى
مصطفى  -3

 النجار
حمد  -4

أ
ا

 الحالق
 عامر العبود -5

حمد  -6
أ
ا

 الحسين
مازن  -7

 السجناوي
عبد الحليم  -8

 شاهين

 107عرض المركز ت
التابع للدفاع 

المدني في مدينة 
ّدى 

أ
ك فرزيتا لقصف ا

من عناصر  8لمقتل 
الدفاع المدني، 

بينهم سائق سيارة 
 اسعاف. 

 حماة ك فرزيتا
سالح 
الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/05/02 

فادي 
نصر  -الطرشان
خليل  -العليان
عبد هللا -العلي 

 العليان

 
أ
ربعة من عناصر ا

الدفاع المدني في 
ثناء قتلوا درعا 

أ
ا

توجههم إلسعاف 
مصابين في قصف 

 لطيران النظام 

طريق بصر 
-الحرير
 ناحتة

 درعا
جهة 
 مجهولة

 عبوة ناسفة

 وليد بريتاوي 2017/05/10
الدفاع  عنصر
ثناء قتل المدني 

أ
ا

 حلب الباب
تنظيم 
 الدولة

 لغم
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 الفاعل المحافظة المكان الحدث الضحية التاريخ
السالح 

 المستخدم
زرعه  تفكيك لغم

 تنظيم الدولة 

 فهد سويد 2017/05/15

الدفاع  عنصر
ثرًا مات  المدني

أ
متا

بإصابته في 
10/5/2017 

رضيبانفجار لغم 
أ
 ا

من مخلفات تنظيم 
 الدولة

 حلب الباب
تنظيم 
 الدولة

 لغم

2017/06/08 
غازي محمود 
 الشكيطي

الدفاع عنصر 
بعد  قتل المدني

تعّرضه لقذيفة 
ثناء 

أ
مدفعية ا
مصابين  معالجة

 من قصف سابق

 حماة السطحيات
قوات 
 النظام

 قذائ ف مدفعية

 حامد بكداش 2017/07/01

عنصر الدفاع 
المدني من مركز 

بريف دمشق،  103
ُقتل جراء إطالق 

قوات النظام 
ثناء 

أ
الرصاص عليه ا

دية عمله 
أ
 تا

 ريف دمشق ريف دمشق
قوات 

 النظام
 رصاص

 سامر رزق  2017/07/20

عنصر الدفاع 
ثرًا 

أ
المدني، توفي متا
بإصابته بشظية 

ثناء 
أ
قذيفة مدفعية ا

قيامه بواجباته يوم 
19/7/2017 

 ريف دمشق دوما
قوات 

 النظام
 قذائ ف مدفعية

 محمود قدادو 2017/09/05

مدير الدفاع المدني 
السوري بمحافظة 

ريف دمشق، توفي 
ثرًا بإصابته 

أ
متا

بشظية قذيفة 
ثناء 

أ
مدفعية ا

محاولته إسعاف 

 ريف دمشق مسرابا
قوات 

 النظام
 قذائ ف مدفعية
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 الفاعل المحافظة المكان الحدث الضحية التاريخ
السالح 

 المستخدم
 جرحى قصف سابق

 محمد عاليا 2017/11/17

الدفاع عنصر 
ُقتل جراء ، المدني
ثناء القصف 

أ
طيران ا

قيامه بإسعاف 

 سابق  جرحى قصف

 ريف دمشق دوما
قوات 

 النظام
 صواريخ

 محمد حيمور  2017/11/17

الدفاع عنصر 
ُقتل جراء ، المدني
ثناء القصف 

أ
طيران ا
قيامه بإسعاف 

 سابق جرحى قصف

 ريف دمشق دوما
قوات 
 النظام

 صواريخ

حمد كعكة 2017/11/17
أ
 ا

الدفاع عنصر 
ُقتل جراء ، المدني
ثناء القصف 

أ
طيران ا
قيامه بإسعاف 
 سابق جرحى قصف

 ريف دمشق دوما
قوات 

 النظام
 قذائ ف

عالء الدين  2017/11/19
 جحا

الدفاع عنصر 
ُقتل جراء ، المدني

ثناء القصف 
أ
طيران ا
قيامه بإسعاف 

 سابق جرحى قصف

 ريف دمشق حمورية
قوات 

 النظام
 صواريخ

وائل عمر  2017/11/22
 العمر

مدير قسم التوعية 
في مديرية الدفاع 
المدني بمحافظة 

برصاص . ُقتل إدلب

 مجهولين 

 إدلب شلخ
جهة 
 مجهولة

 رصاص
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 الفاعل المحافظة المكان الحدث الضحية التاريخ
السالح 

 المستخدم

 بشار ددو 2017/12/26

الدفاع عنصر 
ُقتل جراء ، المدني
طيران القصف 

لتجمع مراكز الدفاع 

 المدني

خان 

 شيخون
 إدلب

قوات 

 النظام
 صواريخ

حمد  2017/12/28
أ
عبد هللا ا
 الشيخ

الدفاع عنصر 
ُقتل جراء ، المدني
بالراجمات قصف 

ثناء قيامه بإسعاف 
أ
ا

 سابق جرحى قصف

 إدلب بداما
قوات 
 النظام

 صواريخ

صابات  الإ

 الفاعل المحافظة المكان الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/01/13 

صيب عشر 
أ
من عناصر  ونا

ريحا وبزابور للدفاع 
أ
مركزي ا
بعد قصف للمكان المدني 

 المتواجدين فيه

ريحا
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب ا

2017/01/14 
صيب 

أ
عناصر الدفاع من  3ا

سيارتهم  إصابةإثر المدني 
 ذيفة مدفعيةبق

 فصائل درع الفرات حلب الباب
قذائ ف 
 مدفعية

2017/02/25 
صيب 

أ
عناصر من مركز  4ا

للدفاع المدني في  427
 مدينة بنش 

 صواريخ قوات النظام إدلب بنش

2017/02/26 

صيب وائل البكري عنصر 
أ
ا

 412الدفاع المدني من مركز 
ثناء عمله في إنقاذ 

أ
ا

 المصابين 

 غير محدد قوات النظام إدلب ك فرنبل

2017/03/22 
عرج 

أ
صيب موسى اال

أ
ا

للدفاع  445المتطوع مركز 
 غير محدد قوات النظام إدلب بداما
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 الفاعل المحافظة المكان الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم
 المدني 

2017/04/04 

صيب عدد من عناصر 
أ
ا

المدني المشاركين الدفاع 
باسعاف المصابين في 
 مجزرة خان شيخون

 الكيماوية

خان 
 شيخون

 صواريخ قوات النظام إدلب

2017/04/17 
صيب محمد بديع اإلبراهيم 

أ
ا

عنصر الدفاع المدني بعد 
 قصف مشفى اإلخالص 

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب شنان

2017/05/10 

صيب فهد سويد عنصر 
أ
ا

ثناء تفكيكه 
أ
الدفاع المدني ا
تنظيم لغم زرعه تنظيم 

الدولة، وقد توفي الحقًا في 
15/5/2017 

 لغم تنظيم الدولة حلب الباب

2017/06/26 
براهيم 

أ
حمد شيخ ا

أ
صيب ا

أ
ا

 المتطوع في الدفاع المدني 
جسر 
 الشغور 

 صواريخ قوات النظام إدلب

2017/06/26 

صيب ماجد الدخيل عنصر 
أ
ا

ثناء قيامه الدفاع المدني 
أ
ا

بمعالجة المصابين من 
قصف على قرى القطاع 

وسط
أ
 اال

نبع 
 الصخر

 صواريخ سالح الجو الروسي القنيطرة

2017/08/19 
صيب ثالثة من عناصر 

أ
ا

الدفاع المدني إصابات بين 
 الخفيفة والمتوسطة

المرج 
 وزملكا

ريف 
 دمشق

 قوات النظام
قذائ ف 
 مدفعية

حد عناصر الدفاع  2017/09/08
أ
صيب ا

أ
ا

 المدني بإصابات متوسطة

 قوات النظام حمص الرستن
قذائ ف 
 مدفعية

صيب خمسة من عناصر  2017/09/19
أ
ا

 الدفاع المدني
 صواريخ قوات النظام إدلب الهبيط

2017/10/06 
بو كاسم 

أ
صيب محمد ا

أ
ا

قذائ ف  قوات النظامريف  دوما
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 الفاعل المحافظة المكان الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم
ثناء 

أ
عنصر الدفاع المدني ا

 قيامه بمعالجة المصابين 
 مدفعية دمشق

2017/10/06 
حد عناصر الدفاع 

أ
صيب ا

أ
ا

ثناء قيامه بمعالجة 
أ
المدني ا

 المصابين

 مديرا
ريف 
 دمشق

 قوات النظام
قذائ ف 
 مدفعية

2017/11/17 

صيب 
أ
من ( عنصرًا 11)ا

في  الدفاع المدنيعناصر 
قصف جوي ومدفعي على 

 مدينة دوما

 دوما
ريف 
 دمشق

 النظامقوات 
صواريخ 

 قذائ فو
 مدفعية

2017/11/18 

حد عناصر الدفاع 
أ
صيب ا

أ
ا

المدني في برضوض في 
الصدر جراء قصف طيران 

 النظام الحربي

 مديرا
ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/11/27 
 
أ
 صيب ا

أ
حد عناصر الدفاع ا

المدني جراء قصف طيران 
 النظام السوري الحربي 

 مسرابا
ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/12/02 
حد عناصر الدفاع 

أ
صيب ا

أ
ا

 المدني جراء قصف جوي
 حرستا

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/12/25 

حد عناصر مركز 
أ
صيب ا

أ
ا

التابع للدفاع المدني  250
ثناء قيامه بإسعاف مصابين 

أ
ا

 من قصف سابق

 الشيفونية
ريف 
 دمشق

 قذائ ف قوات النظام

 الطبية. استهداف المشافي والمراكز 4

 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة

2017/01/11 
محيط مشفى مدينة 

 طفس
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام درعا طفس

2017/02/02 
مشفى الحياة 
 الجراحي

 دمشق حي القابون مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 صواريخسالح الجو  دير الزورحي مادية  َاضرارمشفى الطب  2017/02/03
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة
البلعوم/  متوسطة الحديث

 ادينالمي
 الروسي

2017/02/06 
مشفى ك فرزيتا 
 التخصصي

 براميل متفجرة قوات النظام حماة ك فرزيتا مادية كبيرة َاضرار

 درعا درعا البلد مادية كبيرة َاضرار المشفى الميداني 2017/02/13
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 درعا اليادودة مادية كبيرة َاضرار المشفى الميداني 2017/02/15
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/02/15 
مشفى نصيب 
 الحدودي

 درعا نصيب مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 درعا الجيزة مادية كبيرة َاضرار مشفى الجيزة 2017/02/15
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/02/15 
مشفى الغارية 

 الشرقية
 مادية كبيرة َاضرار

الغارية 
 الشرقية

 درعا
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 درعا درعا البلد مادية كبيرة َاضرار مشفى درعا البلد 2017/02/15
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/02/15 
مشفى طريق السد 
 )عيسى عجاج(

 درعا السدطريق  مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 درعا النعيمة مادية كبيرة َاضرار مشفى النعيمة 2017/02/15
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/02/15 
 مشفى صيدا

 
 درعا صيدا مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 حلب الباب مادية كبيرة َاضرار المشفى الميداني 2017/02/16
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 درعا نصيب مادية كبيرة َاضرار المشفى الميداني 2017/02/19
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/02/21 
ة مشفى مدينة معر 

 مصرين
مادية  َاضرار

 متوسطة
معرة 
 مصرين

 صواريخ قوات النظام إدلب

 صواريخ قوات النظام دمشق حي القابون مادية كبيرة َاضرار مشفى الحياة 2017/02/24

2017/02/26 
مشفى الهدى 
 الجراحي

 صواريخ قوات النظام حلب حور  مادية كبيرة َاضرار

2017/02/27 
مشفى الجامعة 

 السورية
 إدلب الدير شرقي مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 فيل صواريخ قوات النظامريف  النشابية مادية كبيرة َاضرارالنقطة الطبية في  2017/02/27
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة
 دمشق بلدة النشابية

2017/03/07 
مشفى ك فرزيتا 
 التخصصي

 براميل متفجرة قوات النظام حماة ك فرزيتا مادية كبيرة َاضرار

2017/03/25 
مشفى ك فرنبل 

 الجراحي
 إدلب ك فرنبل مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 صواريخ قوات النظام إدلب ك فرنبودة مادية كبيرة َاضرار النقطة الطبية 2017/03/28

 حلب المهدوم مادية كبيرة َاضرار المركز الصحي 2017/03/28
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/04/02
معرة 
 النعمان

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/03 
محيط مركز عيادات 

 ابن حيان
 جسرين مادية كبيرة َاضرار

ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

 مادية كبيرة َاضرار مشفى الرحمة 2017/04/04
خان 
 شيخون

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/07 
محيط مستوصف 

 حيش
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب حيش

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 درعا داعل مادية كبيرة َاضرار مشفى نبض حوران 2017/04/09
 سالح الجو
 الروسي

 صواريخ

 إدلب شنان مادية كبيرة َاضرار مشفى اإلخالص 2017/04/17
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 إدلب عابدين مادية كبيرة َاضرار المشفى المركزي  2017/04/22
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/25 
مشفى الشهيد وسيم 

 حسينو
 إدلب ك فرتخاريم مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/26 
مشفى اللطامنة 

 الجراحي
مادية  َاضرار

 متوسطة
 حماة اللطامنة

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/27 
مشفى الجامعة 

السورية غرب قرية 
 الدير الشرقي

 مادية كبيرة َاضرار
الدير 
 الشرقي

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/27 
نقطة طبية تابعة 
 لمنظومة شام الطبية

من  4مقتل 
الكوادر الطبية، 

مادية  َاضرارو
 كبيرة

 إدلب معرزيتا
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة

2017/04/28 
محيط مشفى التوليد 

 والنسائية
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب ك فرتخاريم

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/29 
مشفى ك فرزيتا 
 التخصصي

 حماة ك فرزيتا مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/05/01 
نقطة طيبة تابعة 
لمشفى عربين 

 الجراحي
 حمورية مادية كبيرة َاضرار

ريف 
 دمشق

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مشفى الرسالة 2017/05/28
مادية  َاضرار

 طفيفة

شارع تل 
بيض/ 

أ
تل ا

 ابيض
 الرقة

قوات سورية 
 الديموقراطية

 قذيفة

 مادية كبيرة َاضرار المشفى الميداني 2017/06/09
جديد 
 عكيدات

 دير الزور
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/06/10 
مشفى فاطمة الزهراء 
المعروف باسم 
 مشفى التوليد

 دير الزور الميادين مادية كبيرة َاضرار
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

2017/07/16 

انفجار عبوة ناسفة 
مجهولة المصدر 
مزروعة في سيارة 
مام المشفى 

أ
ا

 الجراحي التخصصي

مادية  َاضرار
 بسيطة

 عبوة ناسفة جهة مجهولة إدلب إدلب

 الرقة معدان مادية كبيرة َاضرار مستوصف التوليد 2017/07/24
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/08/05
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار مشفى السالم 2017/08/08
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

 دير الزور التبني مادية كبيرة َاضرار المستوصف الصحي 2017/08/09
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 قذائ فقوات سورية  الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/08/24
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة
 الديموقراطية

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار مشفى المواساة 2017/08/30
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

 الرقة تل ابيض مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/08/31
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

مادية  َاضرار مشفى الفاتح 2017/09/13
 متوسطة

 ك فربطنا
ريف 

 دمشق
 قذائ ف قوات النظام

2017/09/19 

اإلسعاف ملحق 
الخارجي في مشفى 

 الرحمة
 مادية كبيرة َاضرار

خان 

 شيخون
 إدلب

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/19 
مشفى الرحمن 
الخيري المعروف 

 باسم مشفى التوليد

مادية  َاضرار
كبيرة، ومقتل 

 ممرضة

 إدلب التح
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/09/19 
محيط مشفى 
 ك فرنبل الجراحي

مادية  َاضرار
 متوسطة

 إدلب ك فرنبل
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/09/20 
محيط مشفى شام 

 الجراحي
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب حاس

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/09/26 

المركز التخصصي 
هيل ورعاية 

أ
لتا

ذيات الحبل 
أ
ا

 الشوكي

مادية  َاضرار
 متوسطة

 دوما
ريف 

 دمشق
 صواريخ قوات النظام

2017/09/27 
المركز محيط 

 الصحي
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب البشيرية

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

مل 2017/09/27
أ
 صواريخسالح الجو  حلب دارة عزة مادية كبيرة َاضرار مشفى اال
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة
 الروسي

2017/07/16 

عبوة ناسفة مجهولة 
المصدر مزروعة في 
مام المشفى 

أ
سيارة ا

 الجراحي التخصصي

مادية  َاضرار
 بسيطة

 عبوة ناسفة جهة مجهولة إدلب إدلب

 الرقة معدان مادية كبيرة َاضرار مستوصف التوليد 2017/07/24
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/08/05
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار مشفى السالم 2017/08/08
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

 دير الزور التبني مادية كبيرة َاضرار المستوصف الصحي 2017/08/09
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/08/24
قوات سورية 
 الديموقراطية

 قذائ ف

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار مشفى المواساة 2017/08/30
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 الرقة تل ابيض مادية كبيرة َاضرار المشفى الوطني 2017/08/31
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

مادية  َاضرار مشفى الفاتح 2017/09/13
 متوسطة

 ك فربطنا
ريف 
 دمشق

 قذائ ف قوات النظام

2017/09/19 
ملحق اإلسعاف 

مشفى الخارجي في 

 الرحمة
 مادية كبيرة َاضرار

خان 

 شيخون
 إدلب

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة

2017/09/19 
مشفى الرحمن 
الخيري المعروف 

 باسم مشفى التوليد

مادية  َاضرار
كبيرة، ومقتل 

 ممرضة

 إدلب التح
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/19 
مشفى محيط 

 ك فرنبل الجراحي
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب ك فرنبل

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/20 
مشفى شام محيط 

 الجراحي
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب حاس

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 إدلب ك فرنبل مادية كبيرة َاضرار مشفى شام المركزي  2017/09/26
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/26 

المركز التخصصي 
هيل ورعاية 

أ
لتا

ذيات الحبل 
أ
ا

 الشوكي

 دوما مادية كبيرة َاضرار
ريف 

 دمشق
 صواريخ قوات النظام

2017/09/27 
المركز محيط 

 الصحي
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب البشيرية

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

مل 2017/09/27
أ
 حلب دارة عزة مادية كبيرة َاضرار مشفى اال

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/11/12 
مبنى تابع للمنظومة 

منظمة  فياإلسعافية 
 سيما

 مادية كبيرة َاضرار
رسم 
 الظاهرية

 حماة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 ك فربطنا مادية كبيرة َاضرار مشفى الكهف 2017/11/20
ريف 
 دمشق

 صواريخ قوات النظام

2017/12/04 
محيط النقطة 

 الطبية
مادية  َاضرار

 بسيطة
 
أ
 حلب م العمدا

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

  مادية كبيرة َاضرار النقطة الطبية 2017/12/13
أ
 حلب م العمدا

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 محيط مشفى الرحمة 2017/12/26
مادية  َاضرار

 بسيطة
خان 
 شيخون

 براميل متفجرة قوات النظام إدلب
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 الفاعل المحافظة المكان ارضرارالأ  الجهة التاريخ
سلحة 

أ
ال

 المستخدمة

2017/12/26 
مشفى اللطامنة 

 الجراحي
 حماة اللطامنة مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/12/28 
حسن مشفى الشهيد 

عرج )المعروف 
أ
اال

 باسم مشفى المغارة(
 حماة ك فرزيتا مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 

 
حد عناصر الدفاع المدني يسير في مركز )

أ
( للدفاع المدني في خان شيخون في ريف إدلب بعد 403ا

 19/9/2017استهدافه يوم 
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  وسائل اإلعالم واإلعالميني استهداف

  2017في عام  حّلت سورية
أ
ن كانت تتبوا

أ
خطر دول العالم بالنسبة للصحفيين، بعد ا

أ
في المرتبة الثانية في قائمة ا

ول منذ عام 
أ
   .2016وحتى نهاية عام  2012المركز اال

ن يعمل في مؤسسة إعالمية مسّجلة، وُيعّد العمل الصحفي مصدر رزقه  "اإلعالمي" وتعتمد اللجنة تعريف لكل م 
ساسي، سواء 

أ
و في العمل الصحفي المساند، كالمصورين مثاًل. بينما اعتمدت اال

أ
كان عمله صحفيًا مباشرًا، ا

أ
ا

و ال يعتمد على  "الناشط اإلعالمي" لمن يعمل في مؤسسة إعالمية وصف
أ
غير مسجلة، كصفحات الفيسبوك، ا

ساسي
أ
  .عمله اإلعالمي كمصدر رزق ا

بشكل تقريبي،  -ظم المؤسسات العاملة في مجال التوثيقومن قبل مع-ويتم تطبيق هذا التعريف من قبل اللجنة 
ّكد بدقة مما إذا كان العمل اإلعالمي الذي يقوم به الناشط هو مصدر رزقه 

أ
إذ ال يمكن في الحالة السورية التا

ساسي، وما إذا كانت المؤسسات اإلعالمية الموجودة في داخل سورية هي مؤسسات مسّجلة خارجها بشكل 
أ
اال

م ال
أ
   .رسمي ا

ي جهة مسلحة باعتبارهم وتصّنف اللجنةُ 
أ
إعالميين، ما لم تظهر قرائن  نشطاء العاملين في مجال اإلعالم لدى ا

   تظهر قيامهم بالمشاركة في العمل المسلح.
وإلى جانب ، 2017 خالل عام وناشطًا إعالمياً صحفيًا ( 24اللجنة السورية لحقوق اإلنسان مقتل )وّثقت وقد 

عمال القتل، و
أ
القصف  جراء ، معظمهم2017 إعالميًا خالل عام ( صحفيًا وناشطاً 17إصابة ) ّثقت اللجنةا

و نتيجة
أ
ثناء تغطية االشتباكات للقصف وإطالق النار العشوائي، ا

أ
  .ا

ي 2017 ولم ُيسّجل عاُم 
أ
مر بشكل خطف لصحفيين إجانب حالة ا

أ
عوام السابقة. ويعود هذا اال

أ
، على خالف اال

ساسي إلى توقف 
أ
جانب عن الدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة بشكل كامل، وهي المناطق التي ا

أ
اإلعالميين اال

    الغالبية العظمى لحاالت الخطف تقريبًا خالل السنوات الماضية. شهدت
خيرة من حيث عدد االعتقاالت واستهداف 

أ
تي في المرتبة اال

أ
ن النظام يا

أ
وُيالحظ في رصد انتهاكات اإلعالميين ا

إلعالم، ويليه في ذلك تنظيم داعش، مقارنة مع ارتفاع هذه االنتهاكات من طرف المعارضة المسلحة وسائل ا
ن هذا المؤّشر ال يمكن استخدامه بشكل مجّرد، إذ

أ
سايش الكردية. إال ا

أ
ّنه ُيشير إلى حالة عكسية عن  وقوات اال

أ
ا

ّدت سياس
أ
ي والتعبير بشكل عام!. إذ ا

أ
ات استهداف وسائل اإلعالم واإلعالميين واقع حريات اإلعالم، وحرية الرا

ي عمل 
أ
بشكل حاد من طرف النظام وتنظيم داعش، وإعدام اإلعالميين المعارضيين تحت التعذيب إلى وقف ا

إعالمي معارض في مناطق النظام والتنظيم، وتحّول العمل اإلعالمي في تلك المناطق إلى "عمل انتحاري 
ركان متكامل

أ
   "!!.اال

ي شكل إلى درجة لكن حالة اإلع
أ
الم في مناطق المعارضة المسلحة ومناطق اإلدارة الذاتية الكردية لم تصل با

ي حاالت إعدام 
أ
تقبل المقارنة مع حالة الحريات اإلعالمية في مناطق النظام وتنظيم داعش، حيث لم ُتسّجل ا

نها تقف إلعالميين من قبل سلطات مناطق المعارضة والمناطق الكردية، وإن كانت هذه السل
أ
حيانًا با

أ
طات ُتتهم ا

قل تغاضت عن حاالت اعتداء واختطاف لنشطاء 
أ
نها على اال

أ
و ا
أ
عمال قتل الصحفيين مجهولة المصدر، ا

أ
خلف ا

   إعالميين.
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ول قائمة مرتكبي االنتهاكات بحق اإلعالميين في
أ
تي هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة( في ا

أ
مناطق سيطرة  وتا

على المعارارضة
أ
خر، ويليها في ذلك فصيل جيش ، حيث سّجلت ا

آ
ي فصيل ا

أ
نسبة انتهاكات بحّقهم مقارنة مع ا

   اإلسالم.
شهر، وفي عدد

أ
يام وعّدة ا

أ
متواتر من  وتقوم هيئة تحرير الشام بإيقاف النشطاء اإلعالميين لفترات تتراوح بين ا

جهزة الحاسالحاالت تعّرض المعتقلون للتعذيب. وغالبًا ما تقوم الهيئة بمصادرة معدات التصوي
أ
ب، لفترات ور وا

و دائمة.
أ
   مؤقتة ا

وتقوم هيئة تحرير الشام وجيش اإلسالم بفرض قيود على النشطاء اإلعالميين بحّجة النيل من المقدسات 
و عدم احترام الشعائر.. إلى غيرها من التهم.

أ
   اإلسالمية، ا

ابع لهيئة تحرير الشام، بطلب قام المك تب الشرعي في ك فرنبل، والت 24/2/217في  وعلى سبيل المثال،
ثير "راديو فريش" إيقاف

أ
، وقام الشرعي إدلببلدة ك فرنبل في ريف  ، ومقرها"برنامج نقاش"، والذي ُيبث على ا

مر.
أ
   الذي طلب اإليقاف بتهديد مقّدم البرنامج في حال رفضه االمتثال لال

لفصيل جيش اإلسالم الذي ُيسيطر على المدينة( قررت النيابة العامة في مدينة دوما )والتي تتبع  9/3/2017وفي 
نه 
أ
إغالق كافة المقرات العائدة لمجلة )طلعنا عالحرية(، وشبكة )حراس(، على خلفية مقالة قالت المحكمة ا

بحسب بيان  "واضح على حق هللا، وك فر صريح وإساءة للمسلمين تعّد " وبدا فيه "،يتعّرض للذات اإللهية
  .للمحكمة

ما
أ
س ا

أ
فتقوم بشكل مرتفع الوتيرة باعتقال اإلعالميين المعارضين لها،  التابعة لإلدارة الذاتية الكردية ايشقوات ال

بلغ المفرج عنهم عن تعّرضهم 
أ
شهر، وفي عدد من الحاالت ا

أ
وتستمر االعتقاالت عادة ما بين يوم واحد وعدة ا

   للتعذيب النفسي والبدني.
ي وسيلة إعالم  سلطات النظام وال تسمح

أ
مستقلة بالعمل بحرية داخل مناطق سيطرتها، إذ تقتصر حرية ال

و فعليًا، والمؤسسات اإلعالمية القريبة من المحور اإليراني 
أ
الحركة على المؤسسات اإلعالمية التابعة لها رسميًا ا

   والروسي.
رت وزارة إعالم قر  15/3/2017تضييقًا من النظام على إعالميين موالين له. ففي  2017ومع ذلك، فقد شهد عام 

النظام سحب الترخيص الممنوح لمراسل قناة الميادين اللبنانية رضا الباشا، بعد تقديمه تقريرًا إخباريًا تناول فيه 
   عفرين!.-في طريق حلب ىالفساد والرشاو

ذونات بتسجيل تقارير إعالمية برفقة عناصر
أ
 بشكل متزايد بمنح إعالميين غربيين ا

أ
جيش  لكن النظام السوري بدا

ذونات ُتمنح عادة للصحفيين الذي ُيعرف 
أ
حيانًا في شوارع المناطق التي ُيسيطر عليها. لكن هذه اال

أ
النظام، وا

ى فعليًا إدارة تحركات هؤالء اإلعالميين، وتقوم ببرمجة لقاءاتهم،  ميلهم للنظام
ّ
ّن سلطات النظام تتول

أ
صاًل، كما ا

أ
ا

   حتى ما يبدو عفويًا منها.
منية في  وتشّكل سياسةُ 

أ
جهزة اال

أ
ساسيًا من استراتيجية اال

أ
التحّكم بجوالت اإلعالميين الغربيين في سورية جزءًا ا

. وقد ك تب عشرات من اإلعالميين الغربيين عن تجاربهم 2011إدارة صورة النظام الموّجهة للغرب حتى قبل عام 
   قبل المخابرات!.  في "الرحالت المهندسة" من

  2017ولم ُيسّجل عاُم 
أ
، على غرار السنوات السابقة، نظرًا الدولة تنظيم ي إعدامات علنية لإلعالميين على يدا

لته الدعائية. كما لم 
آ
ّثر على ما يبدو على ا

أ
مر الذي ا

أ
لحالة الضعف التي اعترت التنظيم بشكل متزايد هذا العام، اال
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ّدت ُتسجل إعدامات واعتقاالت إلعالميين في مناطقه، نظرًا لحالة الرعب التي 
أ
زرعها في السنوات السابقة، والتي ا

   إلى تجفيف العمل اإلعالمي، والمدني بشكل عام، في كل مناطق نفوذه.
كبر من ضحايا قطاع اإلعالم في  وكما في

أ
عوام الخمسة الماضية، فإّن النشطاء اإلعالميين مّثلوا النسبة اال

أ
اال

مامية للمواجهات2017 عام
أ
مان التي  ، نظرًا لوجودهم في الخطوط اال

أ
المسلحة، وعدم امتالكهم لمعّدات اال

يستعملها الصحفيون المحترفون، مثل السترات الواقية من الرصاص، وعدم خضوعهم لدورات تدريبية في مجال 
مان والحماية.

أ
   اال

ن، فإّن هؤالء
آ
زمة السورية حتى اال

أ
ال  النشطاء ورغم التضحيات الكبيرة التي قّدمها النشطاء اإلعالميون منذ بداية اال

ي جهة تقريبًا بتعويضهم ماليًا عند 
أ
يحصلون على التغطية المناسبة من وسائل اإلعالم عند مقتلهم، وال تقوم ا

و حتى عند فقدانهم لمعداتهم،
أ
و  وسائل اإلعالم في العالم على معظم رغم اعتماد إصابتهم ا

أ
ما يقومون بتصويره ا

خبار
أ
  .بّثه من ا

 
 

 
ثناء تغطيته لالشتباكات في درعا البلد يوم اإلعالمي باسل ُقتل 

أ
 12/2/2017الدروبي ا
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عالميين. 1   مقتل الإ

السالح   الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث التاريخ
  المستخدم

2017/01/10 

بو 
أ
ُقتل الناشط اإلعالمي عمار الكامل )ا

حرار حوران 
أ
عبادة(، عضو تجمع ا
جراء قصف  ومراسل قناة الجسر سابقًا،

  .للطيران الحربي

 صواريخ قوات النظام درعا خربة غزالة

13/1/2017 

 الغباغبي عبيدة اإلعالمي الناشط ُقتل
ثناء قيامه 

أ
جراء إصابته بقذيفة مدفعية ا

بتغطية االشتباكات بين فصائل 
   المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة.

ويعمل الغباغبي إعالميًا في فصيل عمر 
حد 

أ
فصائل المعارضة بن عبد العزيز، ا

   المسلحة.

 قذيفة مدفعية تنظيم الدولة درعا حوض اليرموك

20/1/2017 

ُقتل الناشط اإلعالمي شعبان الطويل 
جراء إصابته بشظايا تفجير سيارة مفخخة 
ثناء قيامه بتغطية خروج مقاتلي فصائل 

أ
ا

المعارضة من بيت جن في ريف 
   دمشق.

 مفخخةسيارة  غير محدد ريف دمشق بيت جن

28/1/2017 

حمد دك جراء انفجار لغم 
أ
ُقتل المصّور ا

ن تنظيم الدولة قد قام 
أ
رضي ُيعتقد ا

أ
ا

ثناء قيام دك بتغطية 
أ
بزراعته، وذلك ا

االشتباكات بين التنظيم وفصائل 
   المعارضة المسلحة.

رضي تنظيم الدولة حلب الباب
أ
 لغم ا

3/2/2017 

ماجد الترك جراء إصابته  المصّور  ُقتل
ثناء قيامه 

أ
بشظايا قذائ ف مدفعية، ا

بتغطية القصف المدفعي على مدينة 
   دوما.

ويعمل الترك في مصورًا في شبكة 
  "سوريا مباشر".

 قذائ ف مدفعية قوات النظام ريف دمشق دوما

2017/02/12 

ُقتل اإلعالمي باسل 
الهيئة السورية  مراسل الدروبي،

ثناء تغطيته االشتباكات بين 
أ
لإلعالم، ا

فصائل المعارضة المسلحة وقوات 
  .النظام

 دبابات قذائ ف قوات النظام درعا درعا البلد



73 
 

السالح   الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث التاريخ
  المستخدم

13/2/2017 

ُقتل اإلعالمي عبد السالم محمد الحريري 
ثناء تغطيته االشتباكات بين فصائل 

أ
ا

   المعارضة المسلحة وقوات النظام.
ويعمل الحريري إعالميًا في فرقة عامود 

المعارضة حوران، إحدى فصائل 
   .المسلحة

 قناص رصاص قوات النظام درعا المنشية

2017/02/13 

بو 
أ
حمد ا

أ
ُق تل اإلعالمي عمر ا

 اإلعالمية،  ،نبوت
أ
مراسل مؤسسة نبا

ثناء تغطيته االشتباكات بين فصائل 
أ
ا

  .وقوات النظام المعارضة المسلحة

 قناص رصاص قوات النظام درعا المنشية

2017/02/22 

محمد براء رياض اإلعالمي  ُقتل
بو اليزيد  الحالق

أ
)المعروف باسم ا

مراسل قناة الجسر  ،التفتنازي(
جراء قصف للطيران  الفضائية،
ثناء تغطيته االشتباكات بين  الحربي،
أ
ا

فصائل المعارضة المسلحة وقوات 
  النظام.

 صواريخ سالح الجو الروسي حماة جبهة الشنابرة

22/2/2017 

عثر الدفاع المدني على مقبرة جماعية 
قصى المبايع 

أ
بعد خروج تنظيم جند اال

. وقد تم إدلبلتنظيم الدولة من 
على جثث اإلعالميين:  فيها التعرف

محمد خالد العيسى، وحكم زيدان، 
وباسل الدرويش. ويعمل 

حد  ثالثتهم
أ
إعالميون في جيش النصر، ا

   .فصائل المعارضة المسلحة
نهم 

أ
سبوع وُيعتقد ا

أ
عدموا قبل حوالي ا

أ
ا

  من تاريخ العثور على جثثهم.

 إدلب خان شيخون
جند 

قصى/تنظيم 
أ
اال

 الدولة

إطالق رصاص 
من مسافات 

 قريبة

2017/03/12 

با  ُقتل
أ
الناشط اإلعالمي محمد قاسم ا

جراء  (،بجورج سمارة )المعروف زيد
ثناء تغطيته  قصف للطيران الحربي،
أ
ا

المعارضة االشتباكات بين فصائل 
  .المسلحة وقوات النظام السوري 

 
أ
با زيد مصورًا في مؤسسة نبا

أ
ويعمل ا
   اإلعالمية.

 صواريخ سالح الجو الروسي درعا درعا البلد
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السالح   الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث التاريخ
  المستخدم

15/3/2017 

ُقتل المصور علي سليمان جراء انفجار 
ن تنظيم الدولة قد 

أ
رضي ُيعتقد ا

أ
لغم ا

ثناء قيامه بتغطية 
أ
زرعه، وذلك ا
التنظيم وقوات  بيناالشتباكات 

   النظام.
ويعمل سليمان في المركز اإلخباري 

   السوري التابع للنظام.

ريف حلب 
 الشرقي

رضي تنظيم الدولة حلب
أ
 لغم ا

16/3/2017 

ُقتل المصّور حسين خاسكي برصاص 
ثناء قيامه 

أ
فصائل المعارضة المسلحة ا

بتغطية االشتباكات بين هذه الفصائل 
   وقوات النظام.

خاسكي مصورًا لدى اإلعالم  ويعمل
   الحربي المركزي التابع للنظام.

 حمص حي الوعر
فصائل المعارضة 

 المسلحة
 رصاص

2017/03/20 

الناشط اإلعالمي محمود الجباوي،  ُقتل
ثناء تغطيته االشتباكات بين 

أ
ا

وفصائل المعارضة  الدولة تنظيم
  .المسلحة
تجمع  الجباوي مراساًل لمؤسسة ويعمل
حرار 

أ
   حوران اإلعالمية.ا

 رصاص تنظيم الدولة درعا وادي اليرموك

2017/03/22 
عبد الهادي عماد  ُقتل المصّور 

بو محمود( بكداش
أ
جراء  ،)ا

  الحربي. للطيران قصف
 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب الطيبات

2017/03/28 

 الناقوح محمود اإلعالمي ُقتل
جراء قصف  (،بمحمود الغابي )المعروف

  للطيران الحربي.
الناقوح إعالميًا في الفرقة   ويعمل

الوسطى، إحدى فصائل المعارضة 
   المسلحة.

 صواريخ قوات النظام حماة ك فرزيتا

2017/03/30 

على جثة اإلعالمي محمد علي  ُعثر
مراسل مركز المعرة اإلخباري على  ،بكور 

ريحا 
أ
الطريق الواصل بين مدينتي ا

  بعد تعرضه إلطالق نار. إدلبو

 رصاص جهة مجهولة إدلب إدلبريف 

2017/04/26 
حمد  ُقتل الناشط

أ
اإلعالمي مصعب ا

عرابي،
أ
   جراء قصف للطيران الحربي. ا

عربي ويعمل
أ
حمر  مع ا

أ
منظمة الهالل اال

 صواريخ سالح الجو الروسي إدلب الجانودية
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السالح   الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث التاريخ
  المستخدم

وكانت لديه قناة إعالمية على  ،القطري 
   يوتيوب.

حمد نايف  ُقتل 2017/04/29
أ
الناشط اإلعالمي ا

  جراء قصف للطيران الحربي. الحسين،
 صواريخ سالح الجو الروسي حماة ك فرزيتا

2017/05/04 

اإلعالمي عالء  ُقتل الناشط
، مراسل (المعروف بمحمد القابوني) كرم

المك تب اإلعالمي لقوى الثورة والمك تب 
تغطيته اإلعالمي لحي القابون، اثناء 

االشتباكات بين قوات النظام 
  المعارضة المسلحة. وفصائل

 صواريخ قوات النظام دمشق حي القابون

2017/05/23 

سامة الهبالي 
أ
علم ذوو الناشط اإلعالمي ا

بمقتله تحت التعذيب في سجن 
صيدنايا. وكانت قوات النظام قد قامت 

على الحدود  18/8/2012باعتقاله في 
ثناء عودته من رحلة  اللبنانية-السورية

أ
ا

  العالج من إصابة سابقة.

 تعذيب قوات النظام ريف دمشق صيدنايا

2017/06/23 
الناشط اإلعالمي مهران  ُقتل

جراء قصف للطيران  الكرجوسلي،
  الحربي.

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حزة

2017/07/19 

الناشط اإلعالمي مصعب العزو،  ُقتل
هيئة تحرير  عناصر برصاصجراء إصابته 

ثناء مشارك ته في مظاهرة ُتطالب 
أ
الشام ا

بوقف االشتباكات الحاصلة بين التنظيم 
حرار الشام اإلسالمية

أ
  .وحركة ا

 رصاص هيئة تحرير الشام إدلب سراقب

30/7/2017 

ُقتل اإلعالمي خالد الخطيب، مراسل 
ثناء توجهه لتغطية 

أ
قناة روسيا اليوم، ا
قوات النظام وتنظيم االشتباكات بين 

   الدولة.

 رصاص تنظيم الدولة حمص السخنة

2017/08/21 

سامة ناصر ظاهر  ُقتل
أ
الناشط اإلعالمي ا

فراد عائلته، جراء 
أ
الزعبي، مع اثنين من ا

انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر قرب 
سيارتهم على الطريق الواصل بين قريتي 
الكرك الشرقي ورخم بريف محافظة درعا 

  الشرقي.

 عبوة ناسفة جهة مجهولة درعا ريف درعا
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السالح   الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث التاريخ
  المستخدم

ويعمل الزعبي مع الهيئة السورية 
   لإلعالم.

28/8/2017 

ُقتل الناشط اإلعالمي عبد الغفار قاسم 
مؤسسة شاهد "البدوي، مراسل 

بصاروخ حراري  جراء إصابته ،"اإلعالمية
ثناء تغطيته االشتباكات بين 

أ
ا

وتنظيم  المعارضة المسلحة فصائل
  الدولة.

 صاروخ حراري  تنظيم الدولة درعا حوض اليرموك

12/9/2017 

ُقتل الناشط اإلعالمي عدنان خالد 
ثناء تغطيته االشتباكات بين 

أ
كراد ا

أ
اال

فصائل المعارضة المسلحة وقوات 
كراد مديرًا إعالمية في 

أ
النظام. ويعمل اال

ذار. 18فصيل فرقة 
آ
   ا

 رصاص قوات النظام درعا حي المنشية

16/9/2017 

الناشط اإلعالمي خالد عمر  ُقتل
ثرًا 

أ
الشامي، الملقب بخالد العمري، متا

صيب بها جراء إطالق 
أ
بجراحه التي ا

حد الحواجز التابعة لفيلق 
أ
عناصر ا
الرصاص  -قرب بلدة حمورية-الرحمن 

ثناء عبور السيارة التي 
أ
بشكل عشوائي، ا

  كان يستقلها بالقرب منهم.

 رصاص معارضة مسلحة ريف دمشق حمورية

2017/10/12 

ُقتلت اإلعالمية دليشان إيبش، مراسلة 
وكالة هاوار اإلعالمية في انفجار سيارة 
مفخخة قرب نقطة تفتيش تابعة لقوات 

 سورية الديموقراطية في الحسكة. 

بو فاس
أ
 سيارة مفخخة جهة مجهولة الحسكة ا

2017/10/15 

عالمي هوكر محمد، مراسل وكالة اإلتوفي 
صيب 

أ
ثرًا بجراحه التي ا

أ
نباء هاوار، متا

أ
ا

بها جراء انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة 
تفتيش تابعة لقوات سورية الديموقراطية 

 .12/10/2017في  في الحسكة

بو فاس
أ
 سيارة مفخخة جهة مجهولة الحسكة ا

2017/10/29 
عالمي قيس القاضي، مراسل قناة اإلُقتل 

الجسر الفضائية، جراء قصف مدفعية 
 .النظام قوات 

 مدفعية قذائ ف قوات النظام ريف دمشق حمورية



77 
 

السالح   الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث التاريخ
  المستخدم

10/11/2017 

عالمي عمر عويتي ثر على جثمان اإلعُ 
بعد اختطافه  ،(عمر الجوالنيبالملقب )

، من قبل 2017في تشرين الثاني 
عناصر مسلحة مجهولة من مكان وجوده 

مراسل وعويتي هو  في مدينة جاسم.
 ".سوريا مباشر"شبكة 

 رصاص جهة مجهولة درعا جاسم

2017/12/29 

تعرض فريق قناة سما شبه الحكومية 
ثناء 

أ
الموالية للنظام إلى قصف مدفعي ا

تغطيته للمواجهات بين قوات النظام 
 إدلبوفصائل المعارضة في ريف 

دى إلى مقتل المصور كرم 
أ
الجنوبي، مما ا

 قبيشو 

م حارتين
أ
 إدلب ا

فصائل المعارضة 
 المسلحة

 مدفعية قذائ ف

عالميين. 2 صابات الإ   اإ

  السالح  الفاعل  المحافظة  المنطقة  التفصيل التاريخ

5/2/2017 

حمد الحمدوش بشظايا 
أ
صيب المصور ا

أ
ا

لقتها طائرة مسيرة عن بعد، وذلك 
أ
قنبلة ا

ثناء توجهه مع وفد إعالمي روسي إلى دير 
أ
ا

   الزور.
ويعمل الحمدوش في "القناة اإلخبارية 

   للنظام. السورية"، التابعة

 تنظيم الدولة دير الزور جنوب دير الزور
قنابل طائرة 
 مسيرة عن بعد

17/2/2017 

صيب اإلعالمي محمد السراحين بشظايا 
أ
ا

ّدى إلى بتر 
أ
قصف للطيران الحربي، مما ا

ثناء قيامه بتغطية القصف على 
أ
يده، وذلك ا
   مدينة درعا.

   ويعمل السراحين مراساًل لقناة الجزيرة.

 درعا البلددرعا 
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/02/22 

صيب
أ
اإلعالميون سيف  الناشطون ا

ورينت نيوز " مراسل ،هللا العبد
أ
، ومحمد "ا

وتيم  "،وكالة سمارت" مراسل هويش،
مراسل "قناة الجسر  اليوسف،

بو الفضائية"،
أ
وكالة " مراسل ، الجود وإياد ا

ثناء تغطيتهم االشتباكات  "،عاصي برس
أ
ا

بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات 

 حماة جبهة الشنابرة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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  النظام السوري.

22/2/2017 

صيب اإلعالمي محمد العلي جراء إصابته 
أ
ا

بقصف للطيران استهدف مقر المركز 
   الصحفي السوري.

لمك تب حماة في  ويعمل العلي مديراً 
   المركز.

 إدلبريف 
 الجنوبي

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

1/3/2017 

حمد جراء إصابته 
أ
صيب اإلعالمي محمد اال

أ
ا

ثناء قيامه 
أ
بشظايا قذيفة مدفعية، وذلك ا

بتغطية االشتباكات بين قوات النظام 
   وفصائل المعارضة المسلحة.

حرار 
أ
حمد مصورًا لدى فصيل "ا

أ
ويعمل اال

حد فصائل 
أ
المعارضة الشرقية"، وهو ا

   المسلحة.

 قوات النظام حلب الباب
قذائ ف 
 مدفعية

5/3/2017 

صيب اإلعالميان عالء سويد وجميل 
أ
ا

الحسن، وهما مراسالن لراديو فرش، جراء 
ثناء قيامهما 

أ
غارة للطيران الحربي، وذلك ا

   بتغطية القصف الروسي على بلدة ك فرنبل.

 إدلب ك فرنبل
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

22/3/2017 

صيب المصور ماهر شمس الدين برصاص 
أ
ا

ثناء قيامه بتغطية االشتباكات بين قوات 
أ
ا

   النظام وفصائل المعارضة المسلحة.
نباء  ويعمل شمس الدين مراساًل لوكالة

أ
اال

   السورية التابعة للنظام.

 دمشق حي جوبر
فصائل 
المعارضة 
 المسلحة

 رصاص

4/4/2017 

صيب )
أ
وناشطًا إعالميًا جراء ( إعالميًا 13ا

استهداف مدينة خان شيخون بالغازات 
السامة، وبالغارات التي تلت المجزرة. 
وبحسب المركز السوري للحريات الصحفية 

نس  فإّن اإلعالميين المصابين هم:
أ
ا

الدياب، عبد الرؤوف قنطار، محمد حسن 
الدغيم، عبد القادر محمد البكري، عبد 

دهم الحس
أ
حمد الحميد القطيني، ا

أ
ين، ا

حمد إسالم، حسين عبد المنعم 
أ
جركس، ا

كيال، يمان الخطيب، فادي الحلبي، 
  محمد حردان، وعبد القادر حبق.

 قوات النظام إدلب خان شيخون
صواريخ 

 وغازات سامة
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2017/04/29 

صيب
أ
اإلعالمي في مك تب حي  الناشط ا

ثناء تغطيته  القابون اإلعالمي
أ
عدي عودة ا

المعارضة المسلحة  فصائل بيناالشتباكات 
  وقوات النظام.

 رصاص قوات النظام دمشق حي القابون

2017/06/09 

صيب االعالمي عالء عبد السالم سعدون، 
أ
ا

نباء، بشظايا قنبلة 
أ
مراسل وكالة سمارت لال

لقتها طائرة
أ
عن بعد تابعة لتنظيم  مسيرة ا

بين  اثناء تغطيته االشتباكات الدولة
   سوريا الديمقراطية.وقوات  التنظيم

 تنظيم الدولة الرقة حي المشلب
قنابل طائرة 
 مسيرة عن بعد

2017/06/09 

صيب
أ
اإلعالمي رستم حسن،  الناشط ا

مراسل وكالة االتحاد برس، جراء إصابته 
لقتها طائرة مسيرة بشظايا

أ
عن بعد  قنبلة ا

تابعة لتنظيم الدولة اثناء تغطيته 
سوريا وقوات  التنظيم االشتباكات بين

   الديمقراطية.

 تنظيم الدولة الرقة حي المشلب
قذائ ف طائرة 
 مسيرة عن بعد

2017/06/09 

صيب
أ
اإلعالمي رضوان رشيد  الناشط ا

مراسل  (،المعروف برضوان بيراز) عثمان
ثناء تغطيته  ، بشظايا24قناة كردستان 

أ
ا

وقوات  تنظيم الدولة بين االشتباكات
  .سوريا الديمقراطية

 تنظيم الدولة الرقة حي المشلب
قذائ ف 
 مدفعية

2017/06/22 

صيب
أ
اإلعالمي محمد عمر  الناشط ا

وهو  (،المعروف بدحام المزاوي) النبكي
مراسل مركز دمشق اإلعالمي، باالختناق 
بالغازات السامة وشظايا في اليد والك تف 

قصف قوات النظام قنبلة  االيسر جراء
  .تالها قصف مدفعي ساماً  تحوي غازاً 

 غازات سامة قوات النظام دمشق جوبرحي 

2017/06/25 

صيب
أ
حمد  الناشط ا

أ
اإلعالمي محمد فاتح ا

ب نيوز وشبكة  رسالن، وهو مراسل ست 
س وتهتك في 

أ
حلب نيوز، بشظايا في الرا

ذن جراء انفجار عبوة ناسفة 
أ
غشاء طبلة اال

ثناء  ؛مجهولة المصدر داخل حاوية قمامة
أ
ا

  .مرور سيارته بالقرب منها

 عبوة ناسفة جهة مجهولة إدلب الضبيطحي 

25/7/2017 
صيب الناشط اإلعالمي زاهر كرنبة، 

أ
ا

المصّور في المك تب اإلعالمي الموحد في 
ثناء تغطيته 

أ
عربين، جراء قصف للطيران ا

 ريف دمشق عربين
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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  السالح  الفاعل  المحافظة  المنطقة  التفصيل التاريخ

   للقصف الجوي.

28/7/2017 

صيب الناشط اإلعالمي إبراهيم الضحيك 
أ
ا

ثناء توجهه لتغطية االشتباكات 
أ
بطلق ناري ا

بين قوات النظام وفصائل المعارضة 
   المسلحة.

 رصاص قوات النظام حمص تلبيسة

30/7/2017 

صيب المصّور 
أ
معتز يعقوب وسائق سيارة  ا

النقل محمد وحيد همهم، والذان يعمالن 
ثناء توجههم لتغطية 

أ
في قناة روسيا اليوم، ا

النظام وتنظيم االشتباكات بين قوات 
  الدولة.

 رصاص تنظيم الدولة حمص السخنة

23/9/2017 

حمد العبد هللا جراء 
أ
صيب اإلعالمي ليث ا

أ
ا

ثناء قيامه بتغطية 
أ
قصف الطيران الحربي، ا

   المدني. عمل عناصر الدفاع

ويعمل العبد هللا إعالميًا ومصورًا في مركز 
   الدفاع المدني في سراقب.

 إدلب قرية تل مريدخ
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/10/12 

صيب 
أ
اإلعالمييون في وكالة هاوار اإلعالمية ا

رزكار دنيز وهوكر محمد في انفجار سيارة 
مفخخة قرب نقطة تفتيش تابعة لقوات 
سورية الديموقراطية. وقد توفي هوكر محمد 

 الحقًا.

بو فاس
أ
 سيارة مفخخة جهة مجهولة الحسكة ا

2017/10/29 

صيب 
أ
عالمي عمر الدمشقي، مصور قناة اإلا

الجسر الفضائية، جراء قصف مدفعية 
النظام السوري قذائ ف عدة على بلدة 

 حمورية.

 قوات النظام ريف دمشق حمورية
 قذائ ف
 مدفعية

7/11/2017 

صيب 
أ
وشينين ون الروس: الصحفيا

أ
إيليا ا

وتيمور فورونوف من قناة "إن تي في"، 
وكونستانتين هودوليف وديمتري 

في انفجار ستارودوبسكي من قناة "زفيزدا"، 
نه من مخلفات تنظيم 

أ
رضي ُيعتقد ا

أ
لغم ا
 .الدولة

 

رضي تنظيم الدولة دير الزور دير الزور
أ
 لغم ا
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  السالح  الفاعل  المحافظة  المنطقة  التفصيل التاريخ

2017/12/09 
عضاء 

أ
قام مجهولون باالعتداء بالضرب على ا

دى إلى مركز دمشق اإل
أ
صابة إعالمي، مما ا

 صابات متوسطة.إعدد منهم 
سلحة بيضاء جهة مجهولة ريف دمشق ريف دمشق

أ
 ا

2017/12/29 

تعرض فريق قناة سما شبه الحكومية 
ثناء 

أ
الموالية للنظام إلى قصف مدفعي ا

تغطيته للمواجهات بين قوات النظام 
الجنوبي،  إدلبوفصائل المعارضة في ريف 

دى إلى 
أ
صابة مراسل القناة عبد الغني إمما ا

 جاروخ

م حارتين
أ
 إدلب ا

فصائل 
المعارضة 
 المسلحة

 قذائ ف
 مدفعية

 

 

ثار الغارات التي شنها طيران النظام الحربي على السوق الشعبي في مدينة خان شيخون في ريف إدلب 
آ
ا

 )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان( 8/10/2017يوم 
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عالميين اعتقالت. 3  الإ

 الفاعل المحافظة المكان  الحدث التاريخ

13/1/2017 

قامت عناصر من الجبهة الشامية باعتقال اإلعالمي عامر 
   الحسن بعد مداهمة مك تبه في مدينة اعزاز.

فرج عنه في 
أ
التعامل مع  ، بعد تبرئ ته من تهمة7/2/2017وا

كراد وروسيا.
أ
   اال

 "عين على لمؤسسة مراسالً  الحسن ويعمل
  اإلعالمية. "إيمجن" ووكالة الوطن"

 حلب اعزاز
معارضة 

مسلحة/الجبهة 
 الشامية

22/1/2017 
حمد، وهو 

أ
قام مجهولون باختطاف اإلعالمي سيف هللا ا

ورينت نيوز، وقاموا بضربه
أ
خلوا  مراسل قناة ا

أ
بشدة، وا

   سبيله في نفس اليوم.
 جهة مجهولة حمص تلبيسة

4/2/2017 
حد قامت 

أ
سايش باعتقال اإلعالمي جلنك كنعو عند ا

أ
قوات اال

طلق سراحه في اليوم التالي.
أ
منية. وقد ا

أ
   حواجزها اال

    ويعمل كنعو مراساًل لشبكة كورد ستريت.
سايش الحسكة الجوادية

أ
 قوات اال

2017/02/23 

اإلعالمي محمد  باعتقال من هيئة تحرير الشام عناصر قامت
اليوم، من مكان إقامته في بلدة صبيح، مراسل وكالة مدار 
معداته اإلعالمية، واقتادوه إلى  ك فر سجنة، وقاموا بمصادرة

  جهة مجهولة

 إدلب ك فرسجنة
معارضة 

مسلحة/هيئة تحرير 
 الشام

4/3/2017 
سايش باعتقال المصور جوان عبد العزيز 

أ
قامت قوات اال

فرج عنه في 
أ
   .13/3/2017شهاب، وا

رتا لإلعالم والتنمية".ويعمل جوان مصورًا لدى 
أ
    "مؤسسة ا

سايش الحسكة عامودا
أ
 قوات اال

8/3/2017 
الن محمد 

آ
قررت محكمة في القامشلي الحكم على اإلعالمي ا

حمد بالسجن مدة عام.
أ
الن، الذي يعمل مراساًل  سليم ا

آ
وكان ا
   .16/8/2016لموقع يكيتي ميديا، قد اعُتقل بتاريخ 

سايش الحسكة القامشلي
أ
 قوات اال

11/3/2017 
سايش باعتقال اإلعالمي باور معروف مال 

أ
قامت قوات اال

حمد. وتم اإلفراج عنه مساء اليوم نفسه.
أ
   ا

حمد مراساًل لموقع يكيتي ميديا.
أ
   ويعمل مال ا

سايش الحسكة القامشلي
أ
 قوات اال

18/4/2017 

قام عناصر من الحزب التركستاني اإلسالمي، المنضوي تحت 
باعتقال الناشط اإلعالمي براء  الشام،هيئة تحرير 

فرج عنه بعد  الجسري 
أ
حد حواجزها. وا

أ
عند مروره على ا

   يومين، وتّم مصادرة كاميرته ومعداته.

 إدلب جسر الشغور 
معارضة 

مسلحة/هيئة تحرير 
 الشام

2017/05/04 
اإلعالمي  الناشط الشام باعتقال هيئة تحرير قام عناصر من

غياث الرجب، مراسل مركز حلفايا اإلعالمي، بعد استدعائه 
حد مراكزها في محافظة 

أ
  .إدلبإلى ا

 حماة حلفايا
معارضة 

مسلحة/هيئة تحرير 
 الشام
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25/6/2017 
سايش في عفرين باعتقال الناشطة الحقوقية 

أ
قامت قوات اال
روديا إسماعيل إبراهيم. وتقيم روديا في والصحفية 

هلها خالل عطلة عيد الفطر. ،تركيا
أ
   وكانت في زيارة ال

سايش حلب عفرين
أ
 قوات اال

اإلعالمي عبد  باعتقال هيئة تحرير الشام من قام عناصر 2017/07/20
  .إدلبوكالة قاسيون في محافظة  مراسل ،الغني العريان

 إدلب سلقين
معارضة 
تحرير مسلحة/هيئة 
 الشام

2017/07/20 
الناشط اإلعالمي جمعة خلف  باختطاف جهة مجهولة قامت

راديو  . ويعمل خلف فيإدلبفي مدينة  إقامته من مكان
  .إدلبالكل في مدينة 

 جهة مجهولة إدلب إدلب

15/8/2017 
سايش في مدينة عفرين باعتقال الناشط 

أ
قام حاجز لال

إذاعة وطن إف إم، اإلعالمي يحي  ى صبيح، مدير البث في 
فرج عنه في 

أ
  .27/8/2017وا

سايش حلب عفرين
أ
 قوات اال

2017/08/17 
حمد  باعتقال من هيئة تحرير الشام قام عناصر

أ
اإلعالمي ا

بسيم الحنيني، مراسل المركز الصحفي السوري، من مكان 
  وجوده في مدينة ك فرنبل.

 إدلب ك فرنبل
معارضة 

مسلحة/هيئة تحرير 
 الشام

2017/08/20 

الناشط اإلعالمي  باعتقال من هيئة تحرير الشام قام عناصر
علي خالد المرعي، لدى مروره من نقطة تفتيش 

على الطريق الواصل بين قرية حزارين ومدينة  للهيئة تابعة
فرج عنه في اليوم  الغربي. إدلبدركوش بريف محافظة 

أ
وا

  معداته. التالي بعد مصادرة

 إدلب إدلبريف 
معارضة 

ئة تحرير مسلحة/هي
 الشام

2017/08/22 
الناشط  باعتقال جيش اإلسالم فصيل من قام عناصر

بو تيم، مراسل مركز دمشق اإلعالمي، إثر 
أ
اإلعالمي منيب ا

طلق سراحه يوم  مداهمة مكان إقامته.
أ
  .10/9/2017وا

 ريف دمشق دوما
معارضة 

جيش /مسلحة
 اإلسالم

10/9/2017 

الناشط اإلعالمي علي خالد قامت هيئة تحرير الشام باعتقال 
حد مراكزها الستالم 

أ
ن طلبت منه الحضور إلى ا

أ
المرعي، بعد ا

   .20/8/2017معداته التي صودرت منه عند اعتقاله يوم 
فرج عنه يوم 

أ
  .23/9/2017وا

 إدلب جبل الزاوية
معارضة 

مسلحة/هيئة تحرير 
 الشام

2017/09/14 
سايش قامت

أ
مراسل  عز الدين صالح، باعتقال قوات اال

س العين، 
أ
رتا إف إم، من مكان إقامته في مدينة را

آ
إذاعة ا

  واقتادته إلى جهة مجهولة
سايش الحسكة راس العين

أ
 قوات اال

2017/09/15 
سايش قامت

أ
حمد صوفي، مراسل قناة  باعتقال قوات اال

أ
ا

رك، من مكان إقامته في مدينة المالكية، واقتادته إلى جهة 
أ
ا

   مجهولة.
سايش الحسكة المالكية

أ
 قوات اال
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2017/09/15 
سايش قامت

أ
اإلعالمي برزان  باعتقال قوات اال

المحرر في موقع يكيتي ميديا، من مكان إقامته  ،شيخموس
   عامودا، واقتادته إلى جهة مجهولة. في مدينة

سايش الحسكة عامودا
أ
 قوات اال

2017/09/15 
سايش قامت

أ
إبراهيم علي  اإلعالمي باعتقال قوات اال

السليمان، مراسل مؤسسة فرات بوست، من مكان إقامته 
  في مدينة الشدادي، واقتادته إلى جهة مجهولة.

سايش الحسكة الشدادي
أ
 قوات اال

2017/10/26 
نس صالحقام فيلق الرحمن باعتقال الناشط 

أ
من  اإلعالمي ا
حد مراكز مكان تواجده في مدينة ك فربطنا، وتم اقتياده 

أ
إلى ا

فرج عنه في اليوم التالي. حتجاز في بلدةاال
أ
 عين ترما، وا

 ريف دمشق ك فربطنا
فصائل المعارضة 

 المسلحة

2017/10/26 
علي بكر من اإلعالمي قام فيلق الرحمن باعتقال الناشط 

حد مراكز مكان تواجده في مدينة ك فربطنا، وتم اقتياده 
أ
إلى ا

فرج عنه في اليوم التالي.اال
أ
 حتجاز في بلدة عين ترما، وا

 ريف دمشق ناك فربط
فصائل المعارضة 

 المسلحة

عالمية. 4   استهداف المكاتب والمؤسسات الإ

  الفاعل  المحافظة  المكان  الحدث  التاريخ

8/3/2017  

قامت النيابة العامة التابعة لجيش اإلسالم في مدينة دوما 
بمحافظة ريف دمشق بإغالق مكاتب عدة منظمات مدنية في 

االنتهاكات في سوريا ومك تب  توثيقمركز  وهي المدينة،
شبكة حراس سوريا ومجلة طلعنا على الحرية ومك تب التنمية 

واضح على حق هللا  المحلية، بتهمة نشر مقال يتضمن تعّد 
  معارضة مسلحة  ريف دمشق  دوما  ".طلعنا على الحرية" تعالى في مجلة

8/3/2017  

صدر الجانب السوري في معبر باب الهوى بياناً 
أ
علن فيه عن  ا

أ
ا

منع دخول مجلة "طلعنا على الحرية"، والتي ُتطبع في 
   تركيا.

معبر باب 
  معارضة مسلحة  إدلب  الهوى

2017/06/23  
قام طيران النظام باستهداف مك تب مراسلي الغوطة الشرقي 

ّدى إلى تدمير المك تب بشكل كامل.
أ
  قوات النظام  ريف دمشق  حزة   في البلدة، مما ا

2017/08/13  

اعتدى عناصر من الحراك الشعبي التابع لجيش اإلسالم 
عضاء مك تب مركز توثيق االنتهاكات في سوريا 

أ
بالضرب على ا

لحق  في مدينة دوما شرق محافظة ريف دمشق، مما
أ
ا

  معارضة مسلحة  ريف دمشق  دوما  مادية متوسطة. اً َاضرار  به
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 قطاع التعليماستهداف 

ز 
أ
طفال حملتهامة السورية بكل االنتهاكات التي تركت اال

أ
ثارًا عميقة على جيل اال

آ
، والذين دفعوا ثمن والناشئين ا

ثار مضاعفة من 
آ
ثار، كما تعّرضوا ال

آ
الحرب بشكل مضاعف. فقد تعّرضوا مع الكبار للموت والتهجير وغيرها من اال

قل على المقا
أ
 ومة. الناحية الصحية والنفسية باعتبارهم فئة ذات قدرة ا

نية التي يتعرض لها السوريون اليوم، حيث 
آ
طفال وعلى المجتمع يتجاوز االنتهاكات اال

أ
عمق على اال

أ
ثر اال

أ
لكن اال

طفال خارج إطار العملية 
أ
ثر بحالة التعليم في المناطق المستهدفة، والتي دفعت جياًل كاماًل من اال

أ
يرتبط هذا اال

 التنمية.التعليمية، وبالتالي خارج إطار عملية 

همها تضرر المباني المدرسية، وتسرب 
أ
سباب، ا

أ
ويعود توقف العملية التعليمية في المناطق المستهدفة إلى عّدة ا

 الكادر التعليمي، والحالة االقتصادية الصعبة. 

إلى االستهداف المباشر بالقصف بالغارات الجوية والصواريخ، بما في ذلك  2012منذ عام تعّرضت المدارس 
ثناء وجود الطلبة داخل المدارسالقصف 
أ
استهداف  2017وقد وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان خالل عام . ا

 .ومركز تعليمي ( مدرسة101)

ّدت سنوات الحرب ، فإّن 2017ووفقًا لتقديرات دولية في عام 
أ
% من المدارس في سورية بشكل 14.5إلى تدمير ا

على نسبة ل 14.7كامل، و
أ
دمار المدارس في حلب، تليها محافظة درعا. وُتقّدر نسبة المدارس بشكل جزئي. وتقع ا
ن بقية المدارس، حتى من غير المدمرة، تستخدم إما مقرات 57العاملة في سورية اليوم بحوالي 

أ
% فقط، حيث ا

وى للنازحين.
أ
و ما

أ
 عسكرية ا

ولية لشّكلت المدارس وجهة و
أ
ن مبانيها معظم النازحين، باعتبارا

أ
ن تست ا

أ
عدادُيمكن ا

أ
كبيرة من المدنيين،  اً وعب ا

، وُيقّدر عدد المدارس )خاصة في ظل توقف العملية التعليمية في الك ثير من المناطق( ويمكن استخدامها بسهولة
قل. مدرسة 800التي ُتستخدم كمراكز إيواء للنازحين بحوالي 

أ
 على اال

نها ت
أ
ماكن بديلة لنقلهم، ويرفض وتتسم عملية إخراج النازحين من المدارس بصعوبة بالغة، إذ ا

أ
مين ا

أ
تطلب تا

النازحون مغادرة المبنى إلى مخيم، وال يمكن عادة استخدام القوة إلخراج النازحين، لما تتركه مثل هذه اإلجراءات 
ي العام.

أ
ثر على الرا

أ
  من ا

ّدت و
أ
طفال وذويهم في دوالمناطق التي تقع خارج سيطرة النظامالمعطيات السابقة في ا

أ
إلى ل اللجوء ، وظروف اال

طفال عن التعلي
أ
ن حوالي  .مانقطاع عدد كبير من اال

أ
سوري خرجوا من ماليين طفل  3وتشير التقديرات الدولية إلى ا

ي تعليم على اإلطالق. 
أ
ك ثر من نصفهم لم يحصلوا على ا

أ
ن ا

أ
 العملية التعليمية، وا

مية 
أ
طفال من العملية التعليمية نهائيًا حسب ما يبدو إلى ارتفاع نسبة اال

أ
وسيؤدي خروج هذا العدد الضخم من اال

ّدت إلى انقطاع الطلبة عن 
أ
ن الظروف التي ا

أ
خذنا بنظر االعتبار ا

أ
بين السوريين بشكل غير مسبوق، خاصة إذا ا
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يضاً 
أ
طفال إلى التعليم في السنوات السابقة ما زالت قائمة، وتفاقمت ا

أ
الف من اال

آ
، باإلضافة إلى دخول مائت اال

ي تعليم. 
أ
ن يحصلوا على ا

أ
 سن التعليم في السنوات السابقة، دون ا

طفال المحرومين من التعليم من المحافظات المعارضة للنظام )حلب، 
أ
ن ترّكز اال

أ
، دير الزور، الرقة، إدلبكما ا

ثارًا درعا، ريف دمشق، حمص( سيؤّدي إلى خلل ديموغرافي و
آ
اقتصادي في المجتمع السوري، وسيترك ا

 المدى البعيد.على ية عميقة واقتصادية واجتماعية وتنم

ثار التجاذبات 
آ
وبمقابل الحرمان من التعليم، تخضع العملية التعليمية في مناطق النفوذ المختلفة في سورية إلى ا

مناهج تعليمية مختلفة، تعكس كل منها  في سورية السياسية التي خّلفتها سنوات الحرب. حيث يدرس الطالُب 
لجهة السيطرة. حيث يدرس الطالب في مناطق النظام ومناطق اإلدارة الذاتية ومناطق تنظيم اإلرادة السياسية 

عددًا من المناهج،  ةداعش مناهج مختلفة تعكس رؤية الجهة المسيطرة، فيما يدرس الطلبة في مناطق المعارض
 ة في المنطقة التي تقع فيها. بحسب المدرسة وجهة السيطر 

كبر تغيير في المناهج الدراسية منذ قيام الدولة السورية. حيث تم تعديل وتغيير 
أ
وقام النظام في هذا العام بإجراء ا

 ك تابًا مدرسيًا دفعة واحدة. لكن هذه المناهج القت انتقادات واسعة حتى من طرف المؤيدين للنظام.  50حوالي 

صدر وزير التربية والتعليم في حكومة النظام قرارًا وبعد صدور المناهج 
أ
حذف قصيدة تضمنها بالجديدة وتوزيعها، ا

طرش، معارض للنظام. 
أ
ن كاتب القصيدة، الشاعر ياسر اال

أ
ن تبين ا

أ
ول، بعد ا

أ
 ك تاب التربية الموسيقية للصف اال

 

ضرار التي لحقت بالمدرسة الريفية الشمالية في قرية معرة حرمة في ريف 
أ
إدلب الجنوبي بعد غارات روسية يوم اال

  )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان( 25/9/2017
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 2017استهداف قطاع التعليم في عام 

 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/01/01 
مدرسة ميزناز 
 االبتدائية

مادية  َاضرار
 متوسطة

 حلب ميزناز
الجو سالح 

 الروسي
 صواريخ

2017/01/11 
مدرسة المهدوم 

 االبتدائية
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب المهدوم

2017/01/13 
محيط مدرسة الدار 
الكبيرة للتعليم 

ساسي
أ
 اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 إدلب الدار الكبيرة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 المدرسة الريفية 2017/01/13
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب كنصفرة

 الرقة الطبقة مادية كبيرة َاضرار الثانوية الصناعية 2017/01/21
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين مادية كبيرة َاضرار مدرسة المعلوماتية 2017/01/23

 مادية كبيرة َاضرار الثانوية الصناعية 2017/01/25
حوايج 
 البومعصة

 صواريخ قوات النظام دير الزور

2017/01/30 
مبنى كلية الطب 

 البيطري 
مادية  َاضرار

 بسيطة
 صواريخ قوات النظام إدلب إدلب

 صواريخ قوات النظام إدلب إدلب مادية كبيرة َاضرار محيط ثانوية المتنبي 2017/02/03

2017/02/03 
هنانو مدرسة إبراهيم 

ساسي
أ
 للتعليم اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب إدلب

 مدرسة المعلوماتية 2017/02/03
مادية  َاضرار

 متوسطة
 دير الزور الميادين

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 ثانوية معرة حرمة 2017/02/06
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب معرة حرمة

 المدرسة الريفية 2017/02/07
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب معرة حرمة

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

نوار 2017/02/10
أ
 محيط روضة اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب بنش

 للبنينمدرسة سفوهن  2017/02/11
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب سفوهن

مل 2017/02/16
أ
 روضة شعاع اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 درعا النعيمة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/02/20 
مدرسة موسى بن 

 نصير
مادية  َاضرار

 متوسطة
حي حلب 
 الجديدة

 حلب
فصائل 
المعارضة 
 المسلحة

قذائ ف 
 مدفعية

2017/02/23 
محيط مدرسة ثانوية 

 وليد شعبان
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب جسر الشغور 

 مدرسة سوسيان 2017/02/24
مادية  َاضرار

 متوسطة
 تنظيم الدولة حلب سوسيان

سيارة 
 مفخخة

 محيط مدرسة الكندي 2017/03/02
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام حمص حي الوعر

طفال 2017/03/03
أ
 روضة لال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام درعا درعا البلد

 مدرسة الكندي 2017/03/04
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام حمص حي الوعر

وتايا  2017/03/07
أ
 صواريخ قوات النظام ريف دمشق اوتايا مادية كبيرة َاضرار االبتدائيةمدرسة ا

2017/03/09 
محيط مدرسة الشهيد 

 فضل الخطيب
 صواريخ النظامقوات  إدلب ك فرنبل مادية كبيرة َاضرار

2017/03/09 
مدرسة دارة عزة 

 الشرقية
 حلب دارة عزة مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/03/09 
مدرسة عبد الجبار 

 الرحبي
 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين مادية كبيرة َاضرار

 إدلب إدلب مادية كبيرة َاضرار مدرسة اإلعداد الحزبي 2017/03/19
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/03/20 
مدرسة عبد الرحمن 

 الناصر
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب جسر الشغور 

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 قوات النظام ريف دمشق جسرين مادية كبيرة َاضرار روضة نبع الحنان 2017/03/21
قذائ ف 
 مدفعية

 الرقة المنصورة مادية كبيرة َاضرار مدرسة البادية 2017/03/21
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 الرقة الطبقة مادية كبيرة َاضرار مدرسة ميسلون 2017/03/21
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 إدلب ك فرنبل مادية كبيرة َاضرار مدرسة الصناعة 2017/03/22
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ
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 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/03/23 
مدرسة عبد الفتاح 

 بعث
مادية  َاضرار

 متوسطة
 حلب الراشدينحي 

فصائل 
المعارضة 
 المسلحة

قذائ ف 
 مدفعية

2017/03/24 
بو عالء 

أ
محيط مدرسة ا
 المعري 

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مبنى كلية التربية 2017/03/25
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب إدلب

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 مدرسة قنيطرات 2017/03/27
مادية  َاضرار

 متوسطة
 قوات النظام حلب قنيطرات

قذائ ف 
 مدفعية

2017/04/01 
مدرسة كنيسة نخلة 
ساسي

أ
 للتعليم اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 إدلب كنيسة نخلة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 صواريخ قوات النظام حماة حلفايا مادية كبيرة َاضرار مدرسة ابن الهيثم 2017/04/03

2017/04/10 
مدرسة الحويز 
 االبتدائية

مادية  َاضرار
 متوسطة

 قوات النظام حماة الحويز
قذائ ف 
 مدفعية

2017/04/13 
محيط مدرسة ثانوية 

 وليد شعبان
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب جسر الشغور 

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/15 
مدرسة سليمان الجزار 

 اإلعدادية
 صواريخ قوات النظام حمص ك فرالها مادية كبيرة َاضرار

 الرقة العبارة مادية كبيرة َاضرار مدرسة ابتدائية 2017/04/17
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

2017/04/18 
بي 

أ
مدرسة علي بن ا

 االبتدائيةطالب 
 حلب دارة عزة مادية كبيرة َاضرار

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/21 
مدرسة حليمة 
 السعدية

 الرقة الطبقة مادية كبيرة َاضرار
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 قوات النظام إدلب الحمبوشية  مدرسة الحمبوشية 2017/04/22
قذائ ف 
 مدفعية

ذار 8مدرسة  2017/04/22
آ
 الرقة الطبقة مادية كبيرة َاضرار ا

التحالف 
 الدولي

 صواريخ

2017/05/01 
ولى 

أ
مدرسة سقبا اال
 االبتدائية

 ريف دمشق سقبا مادية كبيرة َاضرار
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/05/11 
مدرسة بداما للتعليم 

ساسي
أ
 اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب بداما
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 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/05/27 
مدرسة الرشيد 
 االبتدائية

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

2017/05/28 
مدرسة في الحي 

 الشمالي
 الرقة المنصورة مادية كبيرة َاضرار

التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار كلية العلوم 2017/05/29
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

2017/05/30 
محيط مدرسة عليا 

 بنت المهدي
مادية  َاضرار

 بسيطة
 الرقة معدان

التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 محيط مدرسة ابتدائية 2017/06/02
مادية  َاضرار

 متوسطة
 الرقة السويدة

التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 الرقة الرقة مادية كبيرة َاضرار نتفاضةمدرسة اال 2017/06/06
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

 مدرسة تؤوي نازحين 2017/06/14
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام درعا طفس

 قذائ ف قوات النظام حماة ك فرزيتا مادية كبيرة َاضرار مدرسة اإلخالص 2017/07/08

2017/07/15 
المدرسة الثانوية 

 دير الزور الميادين مادية كبيرة َاضرار لإلناث
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

 دير الزور الكشيكة مادية كبيرة َاضرار المدرسة اإلعدادية 2017/07/17
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

مين 2017/07/17
أ
مادية  َاضرار مدرسة اال

 متوسطة
بو حمام

أ
 دير الزور ا

التحالف 

 الدولي
 صواريخ

2017/07/17 

مدرسة المشيرفة 
الشرقية للتعليم 

ساسي
أ
 اال

 الرقة الغانم العلي مادية كبيرة َاضرار
التحالف 

 الدولي
 صواريخ

2017/07/20 
حدى مدارس بلدة إ

 الرقة معدان مادية كبيرة َاضرار معدان
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/07/30 
مدرسة الشهيد محيط 

حمد
أ
 فايز اال

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام حمص ك فرالها
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 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

 دير الزور البوكمال مادية كبيرة َاضرار مدرسة فايز منصور  2017/08/11
التحالف 
 الدولي

 صواريخ

2017/08/11 
مدرسة عليا بنت 

 الرقة معدان مادية كبيرة َاضرار المهتدي
 سالح الجو
 الروسي

 صواريخ

2017/08/16 

محيط كلية الحقوق 
بجامعة حلب في حي 

 الجامعة

مادية  َاضرار
 متوسطة

 حلب حي الراشدين
معارضة 
 مسلحة

 قذائ ف

2017/09/19 
محيط مدرسة 

 بتدائيةمعرزيتا اال
مادية  َاضرار

 بسيطة
 صواريخ قوات النظام إدلب معرزيتا

مادية  َاضرار مدرسة اليرموك 2017/09/19
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب الهبيط

2017/09/20 
مدرسة الدار الكبيرة 

 إدلب الدار الكبيرة مادية كبيرة َاضرار بتدائيةاال
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/21 
حمد 

أ
محيط مدرسة ا

 بتدائيةالرمضان اال
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب التح

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/25 
مدرسة الدار الكبيرة 

 إدلب الدار الكبيرة مادية كبيرة َاضرار االبتدائية
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/25 
المدرسة الريفية 

 إدلب معرة حرمة مادية كبيرة َاضرار الشمالية
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

مادية  َاضرار مدرسة بشير حلي 2017/09/26
 متوسطة

 إدلب جسر الشغور 
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 حلب قناطر مادية كبيرة َاضرار مدرسة قرية قناطر 2017/09/26
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 حلب باتبو مادية كبيرة َاضرار مدرسة قرية باتبو 2017/09/27
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ
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 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/09/29 
مدرسة قورقنيا 
 إدلب قورقينا مادية كبيرة َاضرار اإلعدادية

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 صواريخ قوات النظام دير الزور غرانيج مادية كبيرة َاضرار مدرسة بيضان 2017/09/30

2017/10/06 
مدرسة الهلبة 

 صواريخ قوات النظام إدلب الهلبة مادية كبيرة َاضرار االبتدائية

مادية  َاضرار مدرسة الحمزات 2017/10/07
 متوسطة

 صواريخ النظام قوات إدلب غريبة

2017/10/12 
المدرسة اإلعدادية 

 لإلناث
مادية  َاضرار

 متوسطة
 هاون قوات النظام حلب عندان

2017/10/15 
مدرسة تحتايا للتعليم 

ساسي
أ
 إدلب تحتايا مادية كبيرة َاضرار اال

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

مادية  َاضرار مدرسة حمود الضابط 2017/10/18
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام الزوردير  غرانيج

مادية  َاضرار مدرسة البعث 2017/10/24
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور البوكمال

 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق ك فربطنا مادية كبيرة َاضرار روضة نقابة المعلمين 2017/10/29

2017/10/31 
مدرسة محمد ناصر 
 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق جسرين مادية كبيرة َاضرار عشعوش االبتدائية

مادية  َاضرار مدرسة تل الضمان 2017/11/07
 متوسطة

 إدلب المنبطح
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

طفال 2017/11/08
أ
 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حمورية مادية كبيرة َاضرار روضة التميز لال

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق سقبا مادية كبيرة َاضرار مدرسة البيدر 2017/11/08

بو حمام شرقي 2017/11/11
أ
بو حمام مادية كبيرة َاضرار مدرسة ا

أ
 دير الزور ا

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

مادية  َاضرار درسة الخنساءمحيط م 2017/11/15
 متوسطة

 عبوة ناسفة جهة مجهولة حلب قباسين
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 الفاعل المحافظة المكان الناجمة ارضرارالأ  الحدث التاريخ
السالح 

 المستخدم

2017/12/03 
مدرسة سنابل 
 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حمورية مادية كبيرة َاضرار الفسطاط

طفال 2017/12/03
أ
 لال

أ
 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق سقبا مادية كبيرة َاضرار روضة اقرا

2017/12/04 
مدرسة السميرية 

 االبتدائية
مادية  َاضرار

 متوسطة
 حلب السميرية

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/12/04 
م العمد 

أ
مدرسة ا

 اإلبتدائية
مادية  َاضرار

 متوسطة
 حلب ام العمد

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

مادية  َاضرار مدرسة ابتدائية 2017/12/06
 متوسطة

 إدلب ابو الظهور 
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/12/07 
مدرسة الحانوتة 

 حلب الحانوتة مادية كبيرة َاضرار اإلبتدائية
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/12/09 
 درسة جبمحيط 

 حلب جب عليص مادية كبيرة َاضرار عليص اإلبتدائية
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

 حلب تل الضمان مادية كبيرة َاضرار مدرسة تل الضمان 2017/12/16
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

مادية  َاضرار تجمع لثالث مدارس 2017/12/28
 متوسط

 قوات النظام إدلب بابولين
براميل 
 متفجرة
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  والزنوحاللجوء 

على رقم مسجل وصل له التاريخ  22.5إلى  2017وصل عدد الالجئين في العالم في عام 
أ
مليون شخص، وهو ا

تي  .مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء حول العالم 2.8، ونازحمليون  40المسّجل للبشرية، باإلضافة إلى 
أ
وتا

ولى عالميًا في عدد الالجئين سورية
أ
زمة تهجير انتهاكات السنوات السابقة  تسببتحيث ، في المرتبة اال

أ
كبر ا

أ
في ا

و خاللها جبر قسري في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ا  
أ
ك ثر من نصف السوريين على مغادرة منازلهم، لجوءًا ا

أ
ا

 نزوحًا. 

مم المتحدة لشؤون الالجئين عتبة الخمسة  9/3/2017في و
أ
تجاوز عدد الالجئين السوريين بحسب مفوضية اال

ول مرة منذ عام 
أ
مليون الجئ، منهم  5.4وصل عدد الالجئين السوريين إلى  31/12/2017وفي  .2011ماليين ال

لف الجئ يقيمون في مخيمات 459
أ
بقوا منهم  % 56مليون شخص،  5.7عدد النازحين داخل سورية فيما بلغ . ا

ولى عالميًا في عدد داخل محافظاتهم
أ
 . ؛ كما هي في عدد الالجئينالنازحين، لتكون سورية في المرتبة اال

الخمسة الماضية، خاصة مع ارتفاع معّدل  بالسنواتانخفاضًا في معدل اللجوء السوري، مقارنة  2017وشهد عام 
لف سوري  600حوالي  2017الهجرة العكسية. حيث عاد إلى سورية حتى نهاية شهر تموز/يوليو 

أ
 . ا

نمفإن لمنظمة الدولية للهجرة ووفقًا ل
أ
نها اط العودة ا

أ
بشكل رئيسي، ولكنها ليست بالضرورة طوعية  عفويةتتصف با

و مستدامة
أ
منة ا

آ
و ا
أ
ن ا

أ
خرى 10، وا

أ
 . % من العائدين إلى ديارهم يميلون إلى النزوح مرة ا

مني واالقتصادي 
أ
منية في مناطق سيطرة النظام وتنظيم داعش، وعدم االستقرار اال

أ
ويشّكل الخوف من المالحقة اال

صاًل، المعارضة، في مناطق 
أ
مام امتناع معظم الالجئين والنازحين وفقدان الك ثير منهم لبيوتهم ا

أ
ساسي ا

أ
الدافع اال

ن. م
آ
 ن العودة حتى اال

عدد من عائدين إلى سورية من الالجئين، كما تّم توثيق عددًا واسعًا من حاالت االعتقال بحّق  2017عام  شهدو
  .المعتقلينتحت التعذيب لبعض هؤالء القتل حاالت 

منية للنظام بتوقيف كل الذكور البالغين من العائدين، وفي عدد محدد من الحاالت تم إيقاف 
أ
وتقوم السلطات اال

و 
أ
ة بمفردها ا

أ
يضًا، وخاصة إذا كانت المرا

أ
ن يستمر التوقيف لبضع كانت اإلناث ا

أ
سرة العائدة. ويمكن ا

أ
ربة اال

طول. وتعتمد فترة التوقيف 
أ
و لفترات ا

أ
فراد ساعات، ا

أ
نشطة التي قام بها الشخص وا

أ
على ما يبدو على طبيعة اال

قربائهم المالي، وما إذا كان بإمكانهم دف
أ
ثناء لجوئهم، وعلى وضعهم ووضع ا

أ
باهظة لإلفراج عنهم  ىرشاو ععائلته ا
م ال. 

أ
 ا

م، هدد فيها تصريحات لقائد كبير في جيش النظا 10/9/2017وكانت وسائل اإلعالم الرسمية للنظام قد بّثت يوم 
نه يرجو الالجئين بالقتل في حال عودتهم حتى لو سمحت لهم الدولة بالعودة. و

أ
قال العميد عصام زهر الدين با

ولئك الذين خرجوا مم
أ
ن الدولة إذا سامحت ا

أ
ن ال يعود، وا

أ
خر ا

آ
ي بلد ا

أ
فإّننا لن ننسى ولن "ن خرج من سورية إلى ا
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ن ُيحدد ما إذا كان يتحّدث باسنسامح
أ
و باسم مجموعات الشبيحة التي قاد عددًا منها خالل "؛ دون ا

أ
م الجيش ا

 .السنوات السابقة

زمة اللجوء السوري على الحدود المغربية 2017وشهد عام 
أ
الحكومة الجزائرية الجزائرية، حيث قامت -حضورًا ال

المغربية، وبقي هؤالء -لى الحدود الجزائرية)فكيك( ع الجاًئ سوريًا إلى منطقة( 54بنقل ) 18/4/2017و 17يومي 
ن رفضت الحكومتان المغربية والجزائرية طيلة هذه الفترة السماح لحوالي شهرين، الالجئين على الحدود 

أ
بعد ا

ي من البلدين.
أ
 سمحت السلطات المغربية لمعظمهم بالدخول إلى المغرب.  21/6/2017وفي  لهم بالدخول إلى ا

 
 12/9/2017بنه في مخيم للجوء في نيقوسيا/قبرص الجئ سوري يلتقي با

 استهداف النازحين

ثناء عملية نزوحهم. 
أ
و حتى ا

أ
ماكن سكنهم المؤقتة ا

أ
 استمّر معظم الفاعلين في سورية باستهداف النازحين في ا

برز هذه الدوافع هي منع بقية المدنيين من 
أ
وتختلف دوافع استهداف النازحين بحسب الجهة المستهدفة، وا

جل استخدامهم كدروع بشرية
أ
و دفع النازحين  ذهوه - النزوح من ا

أ
استراتيجية يتبعها تنظيم داعش بشكل كبير، ا

و لعبور الحدود السورية لغايات جيوسياسية، 
أ
خرى ا

أ
حد لالنتقال إلى مناطق ا

أ
و لمعاقبة الحاضنة االجتماعية ال

أ
ا

 لى العموم.وهي االستراتيجية المتبعة من قبل روسيا والنظام عالفصائل، 
برز حوادث استهداف النازحين خالل هذا العام: 

أ
 ومن ا
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قامت قوات النظام باستهداف تجّمع للمدنيين في قرية دير قانون قرب وادي بردى في ريف  15/1/2017في 
ّدى إلى مقتل 

أ
واستهدف القصف صالة الريم التي تؤوي نازحين . شخصاً  12دمشق الغربي بقذائ ف الدبابات، مما ا
 في ضهور قرية ك فير الزيت. فيها. وجرى القصف من دبابة متمركزٍة 

-انفجرت سيارة مفخخة مجهولة المصدر داخل مخيم الركبان للنازحين على الحدود السورية 21/1/2017في و
ردنية

أ
دى إلى مقتل اال

أ
شخاص. 7، مما ا

أ
  ا

لقى  23/1/2017وفي 
أ
حلب، مما في ريف وي نازحين في بلدة بزاعة ؤ مدرسة تعلى  متفجراً  الطيران المروحي برميالً ا

دى إلى مقتل 
أ
 .نازحين 6ا

نفجرت سيارة مفخخة في بلدة سوسيان في ريف حلب الشرقي شمال غرب مدينة الباب، مما ا 24/2/2017وفي 
ّدى إلى مقتل 

أ
ة شخصًا. واستهدفت السيارة تجمعًا لنازحين من مدينة الباب. وجاء االنفجار بعد يوم من سيطر  75ا

المعارضة المسلحة مدعومة بالقوات التركية على مدينة الباب، والتي كانت تخضع لسيطرة تنظيم من قوات 
 .داعش. وقد تبّنى تنظيم داعش المسؤولية

بو حنايا في ريف حلب، مما الطيران الحربي القام  27/2/2017وفي 
أ
روسي باستهداف تجمع للنازحين في قرية ا

دى إلى مقتل 
أ
شخاص. 10ا

أ
 ا

قام طيران التحالف باستهداف مدرسة البادية في بلدة المنصورة في ريف الرقة التي تؤوي  21/3/2017ي وف
ك ثر من 

أ
ّدى إلى مقتل ا

أ
قل. 40نازحين، مما ا

أ
 شخصًا على اال

ّدى إلى  15/4/2017وفي 
أ
فراد حماية قافلة مهّجري منطقتي ك فريا والفوعة، مما ا

أ
انفجرت سيارة مفخخة في تجّمع ال

حرار الشام وهيئة تحرير الشام المشرفتين على عملية  40شخص، منهم  100والي مقتل ح
أ
قل من فصيلي ا

أ
على اال

نفسهم.
أ
 التهجير، والباقي من المهّجرين ا

ريف محافظة في مخيم جدار معراتة شرق بلدة تلمنس باستهداف طيران النظام الحربي قام  26/4/2017وفي 
دى إلى مقتل شخصي إدلب

أ
 .بالمخيم مادية كبيرة َاضرارن، إضافة إلى إلحاق الشرقي، مما ا

لقى طيران النظام المروحي  30/4/2017وفي 
أ
براميل متفجرة على تجمع للنازحين في منطقة الشياح جنوب عدة ا

دى إلى مقتل 
أ
شخاص. 10مدينة درعا، مما ا

أ
 ا

 في ريف محافظة الحسكةتجمع للنازحين قرب حاجز رجم الصليبي باستهداف تنظيم داعش قام  2/5/2017في و
دى إلى مقتل بقذائ ف مدفعية

أ
 .شخصاً  37، مما ا

 إدلبللنازحين غرب بلدة دركوش في ريف  "1مخيم حلب "قام الطيران الحربي باستهداف  3/5/2017في و
ك ثر من 

أ
دى إلى مقتل طفلة من سكان المخيم، إضافة إلى احتراق ا

أ
 .خيمة بشكل كامل 50الغربي، مما ا

قرية بئر الهشم في ريف محافظة الرقة تجمع للنازحين في قام طيران التحالف الدولي باستهداف  11/5/2017في و
دى إلى مقتل 

أ
 .نازحًا من الرقة 13الشمالي، مما ا
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قام طيران التحالف الدولي باستهداف مخيم للنازحين بين قريتي المارودة وشنينة في ريف  14/5/2017في و
دى إلى مقتل محافظة الرقة الشمالي، مما 
أ
 .نازحين 5ا

ردنية، -انفجرت سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مخيم الركبان للنازحين عند الحدود السورية 15/5/2017في و
أ
اال

دى إلى مقتل 
أ
 اشخاص. 10مما ا

ريف محافظة درعا في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة طفس باستهداف طيران النظام الحربي قام  14/6/2017في و
دى إلى الغربي، 

أ
شخاص. 9مقتل مما ا

أ
 ا

ريف محافظة السويداء في تجمع للنازحين في منطقة الحقاف باستهداف الحربي النظام طيران قام  2/7/2017في و
دى إلى مقتل 

أ
 شخصًا. 16الشمالي الشرقي، مما ا

الرقة ريف محافظة للنازحين في مخيم الجويزات باستهداف روسي قام الطيران الحربي ال 2017/07/24وفي 
دى إلى مقتل 

أ
شخاص. 9الجنوبي الشرقي، مما ا

أ
 ا

ريف في خيمة للنازحين في بادية قرية زغير شامية باستهداف روسي قام الطيران الحربي ال 11/9/2017في و
دى إلى مقتل 

أ
شخاص. 8محافظة دير الزور الغربي، مما ا

أ
 ا

ريف محافظة دير في ين في قرية مظلوم مدرسة تؤوي نازح باستهداف طيران النظام الحربي قام  13/9/2017في و
دى إلى مقتل 

أ
شخاص. 7الزور الشرقي، مما ا

أ
 ا

 إدلبالحربي باستهداف مخيم للنازحين في محيط قرية الهلبة في ريف النظام قام طيران  6/10/2017وفي 
خر بجر 

آ
ّدى إلى مقتل نازح وإصابة عدد ا

أ
 ح.ا الجنوبي، مما ا

بو فاس جنوب غرب الشدادى بريف الحسكة وسط تجّمع  12/10/2017وفي 
أ
انفجرت سيارة مفخخة فى منطقة ا

ّدى إلى مقتل ) دير الزورمحافظة للنازحين من 
أ
شخاص. 9قرب حاجز لقوات سورية الديموقراطية، مما ا

أ
 ( ا

الجنوبي  إدلبريف محافظة في مخيم الفرجة للنازحين باستهداف طيران النظام المروحي قام  2017/11/06وفي 
لحق به ، مما بعّدة براميل متفجرة الشرقي

أ
 .مادية بسيطة اً َاضرار ا

ريف في مخيم تل الشيح للنازحين شرق قرية التح باستهداف محيط طيران النظام الحربي قام  2017/11/09وفي 
لحق به الجنوبي الشرقي، مما  إدلبمحافظة 

أ
 .مادية متوسطة اً َاضرار ا

لخيم نازحين قرب ضفة نهر الفرات في قرية الروسي باستهداف تجمع حربي الطيران قام ال 2017/11/11وفي 
دى إلى مقتل في السكرية التابعة لمدينة البوكمال 

أ
 .نازحاً  32ريف محافظة دير الزور الشرقي، مما ا

فظة مخيم للنازحين في منطقة جليب غانم في ريف محاباستهداف طيران النظام الحربي قام  2017/11/13وفي 
دى إلى مقتل 

أ
 .نازحين 5دير الزور الشرقي، مما ا

لخيم نازحين في منطقة العوينة في بادية قرية  عتجمباستهداف روسي الحربي الطيران قام ال 2017/11/14وفي 
لحق به ريف محافظة دير الزور الشرقي، مما في معيزيلة 

أ
 .مادية كبيرة اً َاضرار ا
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ريف محافظة في للنازحين في بادية بلدة محكان  تجمعباستهداف روسي الحربي الطيران قام ال 2017/11/17وفي 
دى إلى مقتل 

أ
 .نازحين 7دير الزور الشرقي، مما ا

سيارة مفخخة مجهولة المصدر ضمن تجمع للنازحين قرب حاجز لقوات سوريا انفجرت  2017/11/17وفي 
بو النيتل 

أ
دى إلى مقتل ريف محافظة دير الزور الشمافي الديمقراطية في قرية ا

أ
 .نازحاً  15لي، مما ا

لخيم نازحين في منطقة سوح الرفاعي في بادية باستهداف تجمع روسي الحربي الطيران قام ال 25/11/2017وفي 
دى إلى مقتل في البوكمال 

أ
 .نازحاً  22ريف محافظة دير الزور الشرقي، مما ا

ريف محافظة في عجاز إعجاز للنازحين في قرية إمخيم باستهداف محيط طيران المروحي قام ال 25/12/2017في و
لحق ، مما بعّدة براميل متفجرة الشرقي إدلب

أ
 .مادية بعدد من الخيم اً َاضرار ا

ريف في مخيم رسم العبد للنازحين جنوب بلدة سنجار قام الطيران الحربي الروسي باستهداف  26/12/2017في و
لحق الشرقي، مما  إدلبمحافظة 

أ
 .مادية كبيرة بعدد من الخيم اً َاضرار ا

ريف في مخيم التل للنازحين قرب قرية الصرمان باستهداف محيط المروحي قام الطيران  27/12/2017في و
لحق ، مما بعّدة براميل متفجرة الشرقي إدلبمحافظة 

أ
 مادية بسيطة بعدد من الخيم. اً َاضرار ا

 الوارضع في لبنان
 على اإلطالق مقارنة مع بقية دول اللجوء السوري.  وتشمل ايعّد وضع الالجئين السوريين في لبنان 

أ
سوا

أ
ال

من المختلفة والميليشيات شبه 
أ
جهزة اال

أ
االنتهاكات التي يتعّرض لها الالجئون في لبنان: قيام الجيش اللبناني وا

عمال االعتقاالت التعسفية والمعاملة الحاطة بالكرامة والتعذيب بحق الالجئين، إضافة إل
أ
ى حرمان الرسمية با

ممية المخصصة لهم، بسبب رفض المجموعات السياسية المؤيدة 
أ
الالجئين من الحصول على المساعدات اال

سوة ببقية دول اللجوء. 
أ
 للنظام إقامة مخيمات رسمية لالجئين ا

بمداهمة مخيمات لالجئين  ، مصحوبًا بعناصر من ميليشيا حزب هللا،30/6/2017قام الجيش اللبناني في لقد و
قوات الجيش والميليشيات العاملة معها المعاملة . واستخدمت هم، وقام باعتقال عشرات منعرسالوريين في الس

المهينة والحاطة بالكرامة بحّق الشباب في المخيمات المذكورة، حيث قامت بتقييدهم وهم عراة الصدور على 
 
أ
رض في ظل حرارة مرتفعة، فيما قال شهود عيان إن عناصر الجيش واال

أ
من قاموا باستخدام الشتائم والكلمات اال

 .النابية بحق الالجئين، بمن فيهم النساء
نه بسبب التعذيب الشديدمحتجزين،  8وقد توفي 

أ
صدر بعد يوم واحد من اعتقالهم ،فيما ُيعتقد ا

أ
الجيش . وا

مراض المزمنة التي الوفيات ن إبيانًا تبريريًا قال فيه اللبناني 
أ
بسبب وكان المحتجزون ُيعانون منها كانت بسبب اال

حوال المناخية!!
أ
شرف على عملية دفن الجثث. وقد قام الجيش اال

أ
 بتسليم الجثث إلى رئيس بلدية عرسال، والذي ا

و إجراء تشريح طبي لها ، ومنع ذويهم من تصوير الجثثفوراً 
أ
 .ا
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ريين في بلدة بريتال في محافظة بمداهمة مخيم وتجمعات لالجئين السو  8/7/2017يوم قام الجيش اللبناني و

وراق والوثائق القانونية"اعتقال خمسين الجاًئ سوريًا بحّجة ، وقام ببعلبك الهرمل
أ
نهم ال يستوفون اال

أ
، كما "ا

 .دراجة نارية وعددًا من السيارات في المخيم 20صادر الجيش 

 

 
بالكرامة اإلنسانية مع الالجئين السوريين استخدمت قوات الجيش والميليشيات المصاحبة لها المعاملة الحاطة 
ثناء اقتحامها لمخيماتهم في عرسال يوم 

أ
 30/6/2017ا
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حوال المعيشية والصحية، في ظل ضعف قدراتهم المادية، وغياب و
أ
مين ُيعاني الالجئون في لبنان من سوء اال

أ
التا

الالجئين من قبل الحكومة الصحي، وضعف الخدمات المقّدمة من المنظمات الدولية بسبب سوء إدارة ملف 
 اللبنانية. 

مام باب  5/5/2017وفي 
أ
ن رفض مدينة طرابلسفي " المستشفى اإلسالمي الخيري  "توفيت الجئة سورية ا

أ
، بعد ا

مين
أ
 .المستشفى إدخالها بانتظار وصول موافقة من شركة التا

ضد الالجئين السوريين بشكل  وبالتوازي مع كل هذه االنتهاكات، تصاعدت لغة الكراهية والعنصرية والتحريض
كبير، وشارك فيها عدد من السياسيين الفنانين واإلعالميين، وفتحت قنوات تلفزيون وصحف منشورة مجالها 
لنشر هذه اللغة. كما شهدت وسائل اإلعالم االجتماعي نشر عشرات الفيديوهات لمواطنين لبنانيين ُيحّرضون فيها 

. كما شهدت وسائل اإلعالم االجتماعي ليالً في الشارع منهم الذين يسيرون  إلى ضربيدعون على طرد السوريين، و
خونة ومتطاولين  متهديدات بالقتل بحق النشطاء اللبنانيين الذين ُيطالبون بالتحقيق بانتهاكات الجيش، باعتباره

برز النشطاء
أ
عيتاني والمحامية  فداء: اإلعالمي الذين تعّرضوا للتهديد بسبب مواقفهم على مؤسسة الجيش. ومن ا

 والمحامي نبيل الحلبي.  دياال شحادة

برز من ساهم في نشر خطاب الكراهية ضد الالجئين السوريين 
أ
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من ا

عوام الماضية. كما شارك فيها هذا العام 
أ
من الفنانيين كل من مايا دياب ونادين الراسي. كما عرضت على مدار اال

و لغة كراهية واضحة ضد السوريين.  LBCو MTVوات الجديد وقن
أ
 برامج كوميدية تحمل إشارات عنصرية ا

خرى. 
أ
وشهد لبنان هذا العام صفقتين بين ميليشيا حزب هللا من جهة، وجبهة النصرة وتنظيم داعش من جهة ا

  2/8/2017ففي يوم 
أ
جرود عرسال الراغبين بالخروج معهم من خروج مقاتلي جبهة النصرة وذويهم والالجئين بدا

من منطقة مخيمات عرسال  مدنيًا وعسكرياً  7777وبلغ عدد من شملتهم الصفقة  .إدلبفي لبنان باتجاه محافظة 
لف مقاتل والتي تقع تحت سيطرة الجيش اللبناني، و
أ
التي تقع خارج  من منطقة وادي حميد والمالهي الجائً  560ا

 .سيطرة الجيش

مقاتلو تنظيم داعش من منطقة جرود القلمون في لبنان باتجاه محافظة دير الزور السورية، خرج  28/8/2017وفي 
جر 
أ
اللبنانية إلى محافظة دير  شخصًا من جرود عرسال 670خروج . وشملت الصفقة حزب هللاميليشيا ه تبعد اتفاق ا

 بًا. مصا 26مسلحين من تنظيم داعش و 308مدنيًا و 331، منهم الزور السورية

صدرت 
أ
وبعد قيام قوات التحالف باستهداف القافلة وسط البادية السورية لمنعها من الوصول إلى دير الزور، ا

سمته "ميليشيا حزب هللا بيانًا دعت فيه المجتمع الدولي لمنع الواليات المتحدة من ارتكاب 
أ
 "مجزرة بشعةما ا

 ن هم في القافلة. بحق م  
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 واألثريةاألماكن الدينية استهداف 

ماكن المحمية في 
أ
نها كبقية اال

أ
تحمل دور العبادة حصانة من االستهداف العسكري في القانون الدولي اإلنساني. إال ا

ي حصانة خالل سنوات الحرب في سورية. بل وعلى 
أ
القانون الدولي، كالمدارس والمشافي، لم تحظ با

ن ُيظهر حالة  2012وجه الخصوص منذ عام العكس،فإن تتبع الهجمات التي يقوم بها طيران النظام على 
آ
وحتى اال

و بدونهم. 
أ
ثناء وجود المصلين ا

أ
 من التعمد الستهداف المساجد، سواء ا

  سة واحدة.ي( مسجدًا، إضافة لكن90استهداف ) 2017ووّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في عام 

في  الجينةفي قرية عمر بن الخطاب لحق بمسجد ُم  طيران التحالف باستهداف مجمٍع قيام  16/3/2017وشهد يوم 
ّدى إلى مقتل )

أ
ة، كانوا يحضرون درسًا دينيًا في المسجد.  5( شخصًا، بينهم 36ريف حلب، مما ا

أ
طفال وامرا

أ
 ا

ّدت إلى 
أ
مريكية بيانًا تبنت فيه استهداف المسجد، وقالت فيه إن الغارة ا

أ
صدرت القيادة المركزية للقوات اال

أ
وقد ا

مريكي إلجراء تحقيق في مقتل عدد م
أ
ثناء اجتماع لهم. لكن تداعيات الحادث دفعت الجيش اال

أ
ن اإلرهابيين ا

ن الخلية التي شّنت الغارة لم توّفق في تحديد الطابع الديني للمبنى".
أ
 الحادث، وانتهى التحقيق إلى "ا

ثرية بشكل مباشر خال  2017وشهد عام 
أ
ماكن اال

أ
ل العمليات العسكرية من انخفاضًا في عدد حاالت استهداف اال

ثرية من قبل الفاعلين، ومن عصابات 
أ
قبل كل الفاعلين، مع استمرار في عمليات استهداف المحتويات اال

 التهريب. 

ثرية بحسب الفاعلين، ففي مناطق سيطرة النظام ومناطق اإلدارة الذاتية 
أ
ثار والمناطق اال

آ
ويختلف التعامل مع اال

قسام رسمية م
أ
قسام في مناطق الكردية تتواجد ا

أ
ثار وحمايتها، فيما ال يتوفر مثل هذه اال

آ
عنية بالتعامل مع اال

ما في مناطق سيطرة داعش، والتي تتضاءل بشكل سريع منذ بداية عام 
أ
، فإّن االهتمام 2017سيطرة المعارضة. ا

و اإلشراف على تهريب وبيع المق
أ
ثار، ا

آ
ثرية. ينعكس في قيام التنظيم بشكل رسمي إما بتدمير بعض اال

أ
 تنيات اال

 السرقة والتهريب

ثرية من  عديدةذكرت تقارير 
أ
المك تبة خالل هذا العام قيام ميليشيات عراقية مدعومة إيرانيًا بنهب مخطوطات ا

 .في حلب المدرسة الخسروية منتماثيل وقطع فخارية إضافة إلى ، والمك تبة الوقفية في حلب الثانوية الشرعية
، بعد دخول هذه الميليشيات إلى المناطق التي كانت 2017وبداية عام  2016وتّمت هذه العمليات نهاية عام 
 تحت سيطرة المعارضة المسلحة. 

يار 
أ
ثار السورية،  2017وفي شهر مايو/ا

آ
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال المعروفة تقريرًا مطّواًل عن تهريب اال

حد 
أ
وروبا. وقال ا

أ
ثار التي بحوزة تنظيم الدولة إلى ا

آ
وتضّمن التقرير مقابالت مع مهربين يعملون على بيع وتهريب اال

ثار في مناطق س
آ
ن عمليات التنقيب تتم بإشراف المهربين إنه عمل في التنقيب عن اال

أ
يطرة التنظيم في سورية، وا

جنبية في التنظيم. 
أ
 عناصر ا
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من الداخليوفي نفس الشهر 
أ
وقفت مفرزة استقصاء الشمال في قوى اال

أ
ثار دينية  ا

آ
شخصين يقومان بتهريب وبيع ا

ثرية مجهولة، إلى لبنان، وضبطت بحوزتهما ك تابًا مقدسًا قديمًا مقّلدًا وقطعة معدنية لع ةمن سوري
أ
كانا و ملة ا

ميركي.
أ
لف دوالر ا

أ
 يحاوالن بيعهما بمبلغ مئة ا

ثار العامة صّرح م 13/9/2017وفي 
آ
ردنية دير عام دائرة اال

أ
ثرية التي اال

أ
س به من القطع اال

أ
ن "الدائرة لديها عدد ال با

أ
ا

ردن
أ
ثناء محاولة تهريبها من سورية إلى اال

أ
 ضبطتها خالل السنوات الماضية ا

أ
ضاف ا

أ
ت "، وا

أ
نشا

أ
 اً مستودعن دائرته ا

ردنية.با اً خاص
أ
راضي اال

أ
ثار السورية المضبوطة على اال

آ
 ال

 
أ
 ضاف كما ا

أ
ثريةفي نفس المقابلة ا

أ
عمال حفر وتنقيب غير شرعي وتفجير للمواقع اال

أ
واستخدام  ؛ن درعا شهدت ا

ردن 
أ
ثار وتهريبها إلى اال

آ
ليات الهندسية الثقيلة في الحفريات وسرقة اال

آ
وتركيا واإلمارات وبعض دول وإسرائيل اال

وروبا.
أ
 ا

 
أ
ك توبر ا

أ
ول/ا

أ
نقرة بحوزته إنجيل وفي بداية شهر تشرين اال

أ
لقت السلطات التركية القبض على مواطن سوري في ا

 دوالر.مليون قيمة هذا الك تاب بنحو مليون ونصف وتبلغ يعود إلى العهد البيزنطي، مهّرب من سورية، 

ثار
آ
 استهداف ال

النيران في المسجد العمري في درعا بعد قيام طيران النظام الحربي باستهداف المسجد  اشتعلت 9/6/2017في 
ثري قد فقد مئذنته في قصف لقوات النظام السوري في 

أ
ومحيطه بقنابل النابالم الحارقة. وكان المسجد اال

13/4/2013 . 

يلول/سبتمبر قامت جرافات تابعة ل  "
أ
المتحالف مع هيئة تحرير ة" ي سوريالحزب اإلسالمي التركستاني فوفي شهر ا

ثار الرومانية الموجودة في تل قرقور في محافظة الشام 
آ
عمال هدم واسعة في اال

أ
 . إدلببا

ُنشر مقطع فيديو ُيظهر قيام مقاتلين لم ُتحدد هويتهم يقومون بهدم مبنى بيزنطي في دير سنبل  4/10/2017وفي 
لسيطرة هيئة تحرير الشام ومجموعات  إدلببة. وتخضع محافظة بإطالق النار عليه من مسافة قري إدلبفي ريف 

 من المعارضة المسلحة. 
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 2017استهداف دور العبادة في عام 

 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ

2017/01/12 
محيط مسجد 

 الفتح
مادية  َاضرار

 متوسطة
 قوات النظام ريف دمشق حزرما

قذائ ف 
 مدفعية 

 المسجد الشمالي 2017/01/12
مادية  َاضرار

 كبيرة
 قوات النظام ريف دمشق مضايا

قذائ ف 
 مدفعية 

2017/01/18 
المسجد محيط 

 الكبير
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب إدلب

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/01/18 
بو جبار 

أ
مسجد ا

 الشمالي
مادية  َاضرار

 كبيرة
 حلب خربة كيار

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

 مسجد النور  2017/01/20
مادية  َاضرار

 بسيطة
 صواريخ قوات النظام دير الزور البوليل

 مسجد الطابية 2017/01/23
مادية  َاضرار

 كبيرة
الطابية 
 الشامية

 صواريخ قوات النظام دير الزور

 مسجد سرج فارع 2017/02/10
مادية  َاضرار

 متوسطة
سرج قرية 

 فارع
 قوات النظام حلب

قذائ ف 
 مدفعية 

 مسجد شعيب 2017/02/26
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام إدلب إدلب

2017/02/27 
بو 
أ
محيط مسجد ا
 بكر الصديق

مادية  َاضرار
 متوسطة

 قذائ ف الهاون  قوات النظام دمشق حي القابون

2017/03/16 
عمر بن مسجد 

 الخطاب
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي حلب الجينة

 المسجد الكبير 2017/03/20
مادية  َاضرار

 متوسطة
جسر 
 الشغور 

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

 المسجد الكبير 2017/03/20
مادية  َاضرار

 متوسطة
معارة 
تارب

أ
 اال

 حلب
سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/03/21 
مسجد خالد بن 

 الوليد
مادية  َاضرار

 متوسطة
 صواريخ قوات النظام حماة العميقة

 المسجد الشمالي 2017/03/24
مادية  َاضرار

 متوسطة
 قوات النظام ريف دمشق مضايا

قذائ ف 
 مدفعية 

 المسجد الكبير 2017/03/25
مادية  َاضرار

 كبيرة
 حماة حلفايا

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/03/25 
حمد 

أ
مسجد ا

 الرفاعي
مادية  َاضرار

 كبيرة
 حماة حلفايا

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

 مسجد الروضة 2017/03/25
مادية  َاضرار

 كبيرة
 ريف دمشق حمورية

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ
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 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ

 مسجد الرحمن 2017/03/28
مادية  َاضرار

 كبيرة

جبل 
ربعين

أ
/ اال

ريحا
أ
 مدينة ا

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

 مسجد الروضة 2017/04/04
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب سلقين

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

 المسجد الكبير 2017/04/07
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ قوات النظام ريف دمشق عربين

 مسجد غير محدد 2017/04/07
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب الظاهرية

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/04/08 
مسجد حمزة بن 
 عبد المطلب

مادية  َاضرار
 كبيرة

جسر 
 الشغور 

 إدلب
سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

 مسجد غير محدد 2017/04/10
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ قوات النظام دمشق حي تشرين

 مسجد غير محدد 2017/04/12
مادية  َاضرار

 متوسطة
 قذائ ف الهاون  قوات النظام ريف دمشق ك فربطنا

2017/04/14 
مسجد جعفر بن 

بي طالب
أ
 ا

مادية  َاضرار
 كبيرة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرحيات

2017/04/24 
محيط المسجد 

 الكبير
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ قوات النظام حمص تلدو

 مسجد غير محدد 2017/04/25
مادية  َاضرار

 متوسطة
 إدلب التوامة

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/04/27 
بو 
أ
محيط مسجد ا
 بكر الصديق

مادية  َاضرار
 متوسطة

 إدلب معرشورين
سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/04/29 
بو عبيدة 

أ
مسجد ا

 بن الجراح
مادية  َاضرار

 كبيرة
 حماة ك فرزيتا

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/05/03 
مسجد حمادة 

 العليوي
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة هنيدة

2017/05/06 
العروة مسجد 

 الوثقى
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة هنيدة

2017/05/16 
مسجد حمورية 

 الكبير
 )المسجد القديم(

مادية  َاضرار
 كبيرة

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حمورية

2017/05/17 
بو بكر 

أ
مسجد ا

 الصديق
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ قوات النظام حماة الزكاة
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 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ

 مسجد بيوض 2017/05/19
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة بيوضقرية 

 مسجٍد غير محدد 2017/05/25
مادية  َاضرار

 كبيرة
 الرقة الترن 

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/05/27 
محيط مسجد 

 العلو
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة

2017/05/28 
محيط مسجد 
 عثمان بن عفان

مادية  َاضرار
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور القورية

2017/06/02 
بو بكر 

أ
مسجد ا

 الصديق
مادية  َاضرار

 كبيرة
 حلب الجويم

سالح الجو 
 الروسي 

 صواريخ

2017/06/06 
مسجد الحسين 

 بن علي
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة

 المسجد الغربي 2017/06/09
مادية  َاضرار

 كبيرة
جديد 
 عكيدات

 صواريخ قوات النظام دير الزور

2017/06/10 
بو بكر 

أ
مسجد ا

 الصديق
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي دير الزور محيمدة

 مسجد النور  2017/06/10
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة

2017/06/13 
محيط مسجد 

 الشهداء
مادية  َاضرار

 متوسطة
حي 

 الحميدية
 صواريخ قوات النظام دير الزور

 المسجد الكبير 2017/06/13
مادية  َاضرار

 كبيرة
 الرقة الرقة

قوات سورية 
 الديموقراطية

قذائ ف 
 مدفعية 

بو ذر 2017/06/16
أ
 مسجد ا

مادية  َاضرار
 متوسطة

 جهة مجهولة إدلب إدلب
نارية دراجة 

 مفخخة

 مسجد حرويل 2017/06/24
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ قوات النظام دير الزور حي العرضي

 مسجد الحني 2017/06/27
مادية  َاضرار

 كبيرة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة

2017/07/04 

بو 
أ
مسجد قرية ا

 دالي
مادية  َاضرار

بو دالي كبيرة
أ
 حماة ا

سالح الجو 

 صواريخ الروسي

2017/07/05 

مسجد قرية 

 المشيرفة
مادية  َاضرار

 حماة المشيرفة كبيرة

سالح الجو 

 صواريخ الروسي



106 
 

 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ

2017/07/05 

مسجد خالد بن 

 الوليد
مادية  َاضرار

 صواريخ قوات النظام دير الزور مراط كبيرة

مادية  َاضرار مسجد اإليمان 2017/07/16
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور الصبحة

2017/07/17 
مادية  َاضرار مسجد العاقولة

 قوات النظام ريف دمشق دوما متوسطة

 قذائ ف

 مدفعية

2017/07/17 

مسجد الرحمن 
مسجد )

 (الحميدات

مادية  َاضرار
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الغانم العلي كبيرة

2017/07/24 

مسجد سعد بن 

 معاذ
مادية  َاضرار

 صواريخ النظامقوات  دير الزور الشميطية كبيرة

مادية  َاضرار عثمان بن عفان 2017/07/28
 كبيرة

 صواريخ قوات النظام دير الزور الميادين

2017/07/31 
مادية  َاضرار مسجد الرحمن

 كبيرة

الخميسية 

 الرقة فوقاني

سالح الجو 

 صواريخ الروسي

مادية  َاضرار مسجد النور  2017/08/08
 كبيرة

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق حزة

2017/08/08 
كنيسة سيدة 

 بشارةال
مادية  َاضرار

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة كبيرة

2017/08/09 
بو بكر 

أ
مسجد ا

 الصديق
مادية  َاضرار

 حماة حمادة كبيرة
سالح الجو 
 صواريخ الروسي

2017/09/10 
م 
أ
مسجد ا

 المؤمنين عائشة
مادية  َاضرار

 صواريخ الدوليالتحالف  دير الزور رويشد كبيرة

2017/09/17 

مسجد الشمطي 
عمر بن مسجد )

 عبد العزيز(

مادية  َاضرار
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة كبيرة

بو محيط  2017/09/20
أ
 إدلب جرجنازمادية  َاضرارمسجد ا

سالح الجو 
 صواريخ
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 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ
 الروسي متوسطة بكر الصديق

2017/09/26 
مسجد بداما 

 الكبير
مادية  َاضرار

 صواريخ قوات النظام إدلب بداما كبيرة

2017/09/27 

مسجد محيط 

 اإليمان
مادية  َاضرار

 متوسطة

جسر 

 إدلب الشغور 

سالح الجو 

 صواريخ الروسي

2017/09/28 
المسجد محيط 

 الكبير
مادية  َاضرار

 متوسطة

جسر 

 إدلب الشغور 

سالح الجو 

 صواريخ الروسي

مادية  َاضرار مسجد البوعواد 2017/10/10
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور القورية

2017/10/12 
بو بكر 

أ
مسجد ا

 الصديق
مادية  َاضرار

 قوات النظام حلب عندان كبيرة

 قذائ ف

 مدفعية

2017/10/15 

المسجد الكبير 
)مسجد عمر بن 

 الخطاب(

مادية  َاضرار
 صواريخ قوات النظام حماة حربنفسة متوسطة

مادية  َاضرار الفريجمسجد  2017/10/17
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور الجالء

مادية  َاضرار مسجد الطعس 2017/11/01
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور صبيخان

2017/11/01 

مسجد عمر بن 

 الخطاب
مادية  َاضرار

 صواريخ قوات النظام دير الزور العشارة متوسطة

مادية  َاضرار مسجد الفريح 2017/11/06
 بسيطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور الجال

مادية  َاضرار المسجد الكبير 2017/11/08
 كبيرة

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق ك فربطنا

2017/11/08 

مسجد التوحيد 
المعروف بمسجد 

 العزاوي

مادية  َاضرار
 صواريخ قوات النظام دير الزور العشارة كبيرة

 قوات النظام حمص تلبيسةمادية  َاضرارسجد عثمان بن م 2017/11/11
 قذائ ف
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 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ
 مدفعية متوسطة عفان

2017/11/11 
بو بكر 

أ
مسجد ا

 الصديق
مادية  َاضرار

 قوات النظام حمص تلبيسة متوسطة
 قذائ ف
 مدفعية

2017/11/12 

مسجد لم يحدد 

 اسمه
مادية  َاضرار

 حلب ك فرناها متوسطة

تحرير هيئة 

 هاونقذائ ف  الشام

2017/11/14 
مادية  َاضرار مسجد الخوالني

 قوات النظام ريف دمشق حمورية كبيرة

 قذائ ف

 مدفعية

2017/11/15 
مادية  َاضرار المسجد القديم

 قوات النظام ريف دمشق حمورية متوسطة

 قذائ ف

 مدفعية

2017/11/17 
مادية  َاضرار سجد التوحيدم

 كبيرة
 دير الزور الغبرة

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/11/19 
مادية  َاضرار مسجد برج سبنة

 كبيرة
 حلب برج سبنة

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/11/22 

مسجد عمر بن 

 الخطاب
مادية  َاضرار

 صواريخ قوات النظام دير الزور الكشكية متوسطة

مادية  َاضرار المسجد القديم 2017/11/27
 بسيطة

 صواريخ قوات النظام ريف دمشق مسرابا

2017/11/29 

مسجد عبد 

 الرؤوف
مادية  َاضرار

 قوات النظام ريف دمشق دوما بسيطة

 قذائ ف

 مدفعية

مادية  َاضرار مسجد الحشيش 2017/12/05
 كبيرة

 صواريخ قوات النظام دير الزور الشعفة

2017/12/08 

مسجد جب 

بيض
أ
 ا

مادية  َاضرار

 بسيطة
 جب 
أ
 حلب بيضا

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/12/08 

مسجد قرية 

 الزرزور

مادية  َاضرار

 كبيرة
 إدلب الزرزور

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ
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 السالح الجهة المحافظة المنطقة ارضرارالأ  المسجد التاريخ

2017/12/09 

مسجد تل 

 الضمان

مادية  َاضرار

 متوسطة
 حلب تل الضمان

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/12/14 

مسجد زملكا 

 الكبير

مادية  َاضرار

 كبيرة
 قذائ ف قوات النظام ريف دمشق زملكا

2017/12/15 
 المسجد الكبير

مادية  َاضرار
 متوسطة

 عبوة ناسفة جهة مجهولة حمص تلدو

 

 

مام قلعة حلب 
أ
 14/9/2017يوم عناصر الشرطة العسكرية الروسية يقومون بالتمركز ا
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 قطاع الخدماتاستهداف 

سواق والمراكز التجارية والصناعية. 1
أ
 ال

ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

 صواريخ قوات النظام حلب القاسمية َاضرار مادية كبيرة فرن الذرة 2017/01/05

السوق  2017/01/07
 الرئيسي

َاضرار مادية 
 بسيطة

بو الظهور 
أ
 صواريخ قوات النظام إدلب ا

السوق  2017/01/12
 الرئيسي

َاضرار مادية 
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب بنش

ندلس 2017/01/13
أ
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الرقة َاضرار مادية كبيرة فرن اال

 صواريخ قوات النظام إدلب معرة مصرين َاضرار مادية كبيرة سوق الهال 2017/01/14

لي  2017/01/14
آ
الفرن اال
ول

أ
 اال

َاضرار مادية 
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام إدلب معرة مصرين

 صواريخ قوات النظام إدلب إدلب مادية كبيرةَاضرار  فرن الذرة 2017/02/03

2017/02/25 
السوق 
 الرئيسي

 َاضرار مادية كبيرة
دوار البازار 

ريحا
أ
 ا

 صواريخ قوات النظام إدلب

2017/03/04 
 سوق المواشي

شخاص  9مقتل 
أ
ا

وعدد كبير من 
 المواشي

 حماة عقيربات
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/03/15 
محيط فرن 
لي
آ
 الخبز اال

 حلب مسكنة َاضرار مادية كبيرة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/03/24 
 َاضرار مادية كبيرة فرن بعجانو

الحي الغربي 
 جسر الشغور 

 براميل متفجرة قوات النظام إدلب

2017/03/25 
 حمورية َاضرار مادية كبيرة السوق الكبير

ريف 
 دمشق

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/01 
ليالفرن 

آ
 حماة ك فرزيتا َاضرار مادية كبيرة اال

سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/21 
 سوق الهال

َاضرار مادية 
 متوسطة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة

2017/04/24 

السوق 

 الشعبي
شخاص  7مقتل 

أ
ا

 وَاضرار مادية كبيرة
 صواريخ قوات النظام إدلب خان شيخون
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ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/04/24 
لي
آ
 صواريخ قوات النظام حمص تلدو َاضرار مادية كبيرة المخبز اال

2017/06/17 
 َاضرار مادية كبيرة فرن النضير

شارع المنصور 
 الرقة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة

2017/07/10 

السوق 

 الشعبي
َاضرار مادية 
 متوسطة

 ك فربطنا
ريف 

 دمشق
 قذائ ف قوات النظام

2017/07/18 

السوق 

 عين ترما كبيرةَاضرار مادية  الشعبي
ريف 

 دمشق
 صواريخ قوات النظام

2017/07/31 
لي
آ
 َاضرار مادية كبيرة الفرن اال

الخميسية 

 فوقاني
 الرقة

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/08/08 

السوق 

 الشعبي
َاضرار مادية 
 متوسطة

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة مركدة

2017/08/11 
لي
آ
 الرقة معدان َاضرار مادية كبيرة الفرن اال

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/04 

السوق 

 عين ترما َاضرار مادية كبيرة الشعبي
ريف 

 دمشق
 قذائ ف قوات النظام

2017/09/12 

السوق 

 صواريخ التحالف الدولي الحسكة الدشيشة َاضرار مادية كبيرة التجاري 

2017/09/25 

السوق 

 إدلب جسر الشغور  َاضرار مادية كبيرة الشعبي
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/28 
َاضرار مادية  سوق المواشي

 متوسطة
بو الظهور 

أ
 إدلب ا

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

6/10/2017 

السوق 

 صواريخ قوات النظام إدلب خان شيخون َاضرار مادية كبيرة الشعبي

َاضرار مادية محيط فرن  7/10/2017
 متوسطة

 صواريخ قوات النظام دير الزور العشارة
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ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم
 الجميل

8/10/2017 

السوق 

 صواريخ قوات النظام إدلب معرة النعمان َاضرار مادية كبيرة الشعبي

2017/10/27 

السوق 

 دير الزور البصيرة َاضرار مادية كبيرة الشعبي
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/10/29 

السوق 

 الشعبي
َاضرار مادية 
 متوسطة

 ك فربطنا
ريف 

 دمشق
 مدفعية قذائ ف النظامقوات 

2017/11/13 

السوق 

  َاضرار مادية كبيرة الشعبي
أ
 حلب تارباال

سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/11/27 

السوق 

 الشعبي
َاضرار مادية 
 متوسطة

 دوما
ريف 

 دمشق
 مدفعية قذائ ف قوات النظام

6/12/2017 

بو 
أ
فرن ا

لي
آ
ضرار مادية كبيرة الظهور اال

أ
  ا

أ
 إدلب بو الظهور ا

الجو سالح 

 صواريخ الروسي

2017/12/22 

السوق 

 دوما َاضرار مادية كبيرة الشعبي

ريف 

 قوات النظام دمشق
 مدفعية قذائ ف

2017/12/31 

السوق 

 الشعبي
َاضرار مادية 
 ك فربطنا بسيطة

ريف 

 قوات النظام دمشق
 مدفعية قذائ ف
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حد ضحايا التفجير الذي استهدف 
أ
النازحين في منطقة الراشدين، عناصر الدفاع المدني يحملون ا

 )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان( 15/4/2017

 الجسور . 2

ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/01/20 
جسر شعيب 

 الذكر
خروج الجسر عن 

 الخدمة
 الطبقة

قرية 
شعيب 
 الذكر الرقة

 صواريخ التحالف الدولي

2017/01/29 
جسر مزرعة 
نصار

أ
 اال

خروج الجسر عن 
 الخدمة

قرية مزرعة 
 االنصار

 صواريخ التحالف الدولي الرقة

 جسر المنصور  2017/02/02
خروج الجسر عن 

 صواريخ التحالف الدولي الرقة جنوب الرقة الخدمة
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ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/02/03 
جسر 
 "المغلة"

خروج الجسر عن 
 الخدمة

قرب بلدة 
 معدان

 صواريخ الدوليالتحالف  الرقة

2017/02/20 
جسر المنصور 

)الجسر 
 القديم(

خروج الجسر عن 

 الخدمة
طراف مدينة 

أ
ا

 الرقة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة

 جسر العشارة 2017/03/16
خروج الجسر عن 

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور العشارة الخدمة

2017/03/19 
جسر وادي 
 السلماني

خروج الجسر عن 

 الخدمة
طراف مدينة 

أ
ا

 الطبقة
 صواريخ التحالف الدولي الرقة

2017/03/23 
جسر قرية 
 رسم الفالح

خروج الجسر عن 

 حلب مسكنة الخدمة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/04/06 
الجسر 
 الروماني

خروج الجسر عن 

 إدلب جسر الشغور  الخدمة
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/08/28 
جسر الحديد 
الواصل بين 
قريتي الرمادي 
بو الحسن

أ
 وا

خروج الجسر عن 

 الخدمة
ريف دير الزور 

 الشرقي
 صواريخ التحالف الدولي دير الزور

 قطاع الكهرباء. 3

ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/01/06 

محطة توليد 
الكهرباء في 
حقل العمر 
 النفطي

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور دير الزورريف  َاضرار مادية كبيرة

2017/03/23 
شركة كهرباء 

 إدلب
َاضرار مادية 
 متوسطة

 إدلب إدلب
سالح الجو 
 الروسي

 صواريخ

2017/03/24 
محيط محطة 
تصفية توليد 
 الكهرباء

 الرقة الطبقة َاضرار مادية كبيرة
قوات سورية 
 الديموقراطية

 قذائ ف مدفعية
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ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/09/22 
خان محطة 

شيخون 
لتحويل 
 الكهرباء

 إدلب خان شيخون َاضرار مادية كبيرة
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

2017/09/22 

محطة سراقب 
لتحويل 
الكهرباء 
)محطة 
 شابور(

 إدلب سراقب َاضرار مادية كبيرة
سالح الجو 

 الروسي
 صواريخ

 قطاع البريد. 4

ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/04/24 

 مبنى البريد 

َاضرار مادية كبيرة 
به، وانقطاع خدمة 
رضية 

أ
االتصاالت اال
 في المدينة

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة

2017/02/03 
محيط مركز 
 بريد تشرين 

َاضرار مادية 
 متوسطة

حي الناعورة 
 إدلب

 صواريخ قوات النظام إدلب

 

 قطاع المياه. 5

ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

2017/01/25 
محطة تصفية 
وضخ مياه 
 الشرب

 صواريخ قوات النظام دير الزور حطلة َاضرار مادية كبيرة

2017/03/08 
خزان المياه 
في قرية 
 الغسانية

 صواريخ التحالف الدولي الرقة الغسانية َاضرار مادية كبيرة

2017/03/08 
المعبر المائي 
في بلدة 
 البوليل

تدمير جميع 
العّبارات والقوارب 
 المائية في المعبر

 صواريخ التحالف الدولي دير الزور البوليل
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ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم

 خزان مياه 2017/03/10
َاضرار مادية كبيرة 
وانقطاع المياه عن 

 القرية
 صواريخ التحالف الدولي الرقة حمرة ناصر

 صواريخ التحالف الدولي الرقة خس عجيل َاضرار مادية كبيرة خزان المياه 2017/03/13

2017/03/24 
محطة تصفية 
 مياه الشرب

 الرقة الطبقة َاضرار مادية كبيرة
قوات سورية 
 الديموقراطية

قذائ ف 
 مدفعية

2017/03/25 
خزان المياه 

 العالي
 صواريخ سالح الجو الروسي حماة حلفايا َاضرار مادية كبيرة

2017/03/25 
ة سد 

أ
منشا

 الفرات

احتراق غرفة 
التحكم الرئيسة في 

 السد
 صواريخ التحالف الدولي الرقة الطبقة

2017/03/28 
المعبر المائي 
في بلدة 

 حوايج ذياب
 صواريخ التحالف الدولي دير الزور حوايج ذياب َاضرار مادية كبيرة

2017/04/22 

خزان مياه 
الشرب قرب 
منطقة 
 البانوراما

 كبيرةَاضرار مادية 
المدخل 

 الجنوبي للرقة
 عبوة ناسفة تنظيم الدولة الرقة

2017/10/04 

المعبر المائي 
بين مدينة 
القورية وقرية 

 الشنان

 َاضرار مادية كبيرة
واحتراق عدد من 

 العّبارات
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور القورية

 معبر مائي 2017/10/10
 َاضرار مادية كبيرة
واحتراق عدد من 

 العّبارات
 صواريخ سالح الجو الروسي دير الزور صبيخان

 معبر المائي 2017/11/14
 َاضرار مادية كبيرة
واحتراق عدد من 

 العّبارات
 صواريخ قوات النظام دير الزور صبيخان

 معبر مائي 2017/11/16
 َاضرار مادية كبيرة
واحتراق عدد من 

 العّبارات
 صواريخ قوات النظام دير الزور العباس

 معبر مائي 2017/11/27
 َاضرار مادية كبيرة
واحتراق عدد من 

 صواريخ قوات النظام دير الزور هجين
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ارضرار الحدث التاريخ  الفاعل المحافظة المنطقة الأ
السالح 

 المستخدم
 العّبارات

2017/12/24 
خزان مياه 
 الشرب العالي

ضرار مادية كبيرة
أ
  ا

أ
 عبوة ناسفة داعش دير الزور بو حردوبا

2017/12/26 
خزان مياه 
 الشرب العالي

ضرار مادية 
أ
 صواريخ سالح الجو الروسي حماة اللطامنة كبيرةا

 

 

 
بو عبيدة بن الجراح في مدينة ك فرزيتا في ريف حماة يوم 

أ
الدمار الذي تسببت به غارة روسية على مسجد ا

 )عدسة اللجنة السورية لحقوق اإلنسان( 28/4/2017

 

 


