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 تركيا/  عينتاب غازي

 

 احلريب الطريان قبل من السورية الصحية للمنشآت املمنهج االستهداف حول بيان

 وثقت أهنا املنظمة ذكرت 7/01/2102 يوم الصادر" اإلنسان حقوق أجل من أطباء" ملنظمة الصحفي البيان يف
 071 من أكثر خالهلا فُقد ،2100 يف األحداث بداية منذ سوراي يف الصحية للمنشآت استهدافات 717

 .الستهدافات هذه من %01 من أكثر عن مسؤول   السوري النظام وكان املنشآت هلذه الطبية الطواقم من شخصا  

 السوري لشمالا يف مستشفيات ثالثة استهداف التقرير نفس يف" اإلنسان حقوق أجل من أطباء" منظمة ووثقت
 :التالية املنشآت وهي أكتوبر يف الروسي احلريب الطريان قبل من

 لبإد ريف يف الزاوية جببل بينني يف 2/01/2102 يف استهدف الذي اإلسعايف واملستودع اإلسعاف نقطة. 

 تنيممرض إصابة الستهداف عن جنم الشمايل، محاة ريف يف 2/01/2102 يف استهدف الذي اللطامنة مشفى 
 .املشفى وحارس

 الرتكية احلدود قرب الشمايل الالذقية ريف يف 7/01/2102 يف استهدف الذي الربانص مشفى. 

 تدعمها اليت الطبية املنشآت أحد 2102/أكتوبر/20 املوافق اخلميس يوم احلريب الطريان استهدف وقد هذا
 تدمري نع الستهداف وأسفر دوما، مدينة يف املركزي اإلسعاف مركز وهي دمشق ريف يف اإلنسانية الشام مؤسسة

 توثيق مت وقد شهراي ، مستفيد 2211 من ألكثر خدماته يقدم املركز أبن علما   املركز، كادر من اثنني وإصابة املركز
 هاكانت يعترب مما احلريب الطريان قبل من 2102 العام من أكتوبر شهر خالل صحية ملنشآت استهدافا   عشرة مخسة
 إنسانية   بكارثة   نبئي مما الطبية، والكوادر الصحية املنشآت محاية على تنص اليت جنيف لتفاقيات وصريح واضح

 األخري الشهر يف تريتهو  ارتفعت والذي الصحية للمرافق والنوعي املمنهج التدمري بسبب سوراي يف الصحي القطاع يف
 .سوراي يف الدائرة باحلر  يف الروسية القوات مشاركة بدء منذ ملحوظ بشكل

 

 



 

 

 

 :يلي ما وفق الستهدافات كانت وقد

 استشهاد إىل أدى مما إدلب، بريف إحسم بلدة يف 2/01/2102 يف اإلسعافية أورينت منظومة استهداف 
 .خطرية جبروح آخرين ثالثة وإصابة املسعفني أحد

 إدلب بريف كفرنبل يف 8/01/2102 يف األورينت مشفى استهداف. 
 اجلنويب حلب ريف يف 02/01/2102 يف احلاضر مشفى استهداف. 
 اجلنويب حلب ريف يف 02/01/2102 يف العيس مشفى استهداف. 
 شهيدين وخلف السامز قبل من وثق إدلب ريف يف 21/01/2102 يف سرمني عيادات مركز استهداف 

 .وممرض فيزايئي معاجل ومها الطيب الكادر من
 الشمايل محاة ريف يف 27/01/2102 يف أكتوبر شهر خالل الثانية للمرة اللطامنة مشفى استهداف 

 .جبراحه متأثرا   األمس يوم التخدير فنيي أحد واستشهد الطيب الكادر من مخسة فيه أصيب
 الشرقي حلب ريف يف 20/01/2102 يف امليداين الباب مشفى استهداف. 
 الشمايل محاة ريف يف 20/01/2102 يف كفرزيتا مشفى استهداف. 
 الشرقية الغوطة يف دوما مدينة يف 20/01/2102 يف املركزي اإلسعاف نقطة استهداف. 
 خبمس استهدافه بعد مستودعه وتدمري 71/01/2102 يف لألدوية الوطنية الشركة معمل استهداف 

 .غارات
 محص بريف الغنطو يف 71/01/2102 يف استشفاء ودار طبية نقطة استهداف. 
 اابتإص عدة عنه نتج والشرقي، اجلنويب محاة ريف يف 70/01/2102 يف اإلسعافية املنظومة استهداف 

 .املنظومة كادر يف
 هبا اإلضرار حرمةو  فيها الطبية والطواقم الصحية املنشآت هذه أمهية على نؤكد إذ اإلنسانية الشام مؤسسة يف وحنن

 عام، بشكل دنيةامل املنشآت ومجيع خاص بشكل املنشآت هذه استهداف بشدة   ندين والتشريعات القوانني كل يف
 سؤولياهتمم وبتحمل انجعة حلول إجياد دون القلق عن ابلكف اإلنسان حقوق ومنظمات الدويل اجملتمع ونطالب

 .الطبية وطواقمها املنشآت هلذه احلماية توفري يف

 : الربيد عرب واصلالت ميكنكم البيان حول مقابلة لرتتيب أو املعلومات من ملزيد

ziad@alshamfoundation.com 

 



 

 

 

 

 :سوراي يف الصحي القطاع ملرافق املمنهج االستهداف حول وأخبار وتقارير صحفية بياانت

 يف حيةالص للمنشآت الروسي احلريب الطريان استهداف حول اإلنسان حقوق أجل من ألطباء صحفي بيان 
     http://goo.gl/t4dzmu: سوراي

 سوراي يف املستهدفة الصحية املنشآت خريطة: qhttps://goo.gl/zsNUA 

 أايم 7 خالل السوري الشمال يف صحية منشآت 7 استهداف حول لألوسم بيان: 
https://goo.gl/lGcdwS 

 دوما يف املركزي اإلسعاف نقطة استهداف حول لسيما صحفي بيان: shttp://goo.gl/WdWv2 

 سوراي مشال الصحية املنشآت استهداف حول حدود بال ألطباء صحفي بيان: http://goo.gl/lodtwp 

 اللطامنة مشفى استهداف حول محاة صحة ملديرية صحفي بيان: https://goo.gl/bVpQbW 

 استهدافه بعد سرمني يف العيادات مركز يف عامَلني استشهاد حول لسامز صحفي بيان: 
https://goo.gl/3eoult 

 (:راحلاض مشفى استهداف) الطبية املنشآت استهداف لوقف لروسيا نداء حول لسامز فيصح بيان 
https://goo.gl/d5truf 

 اإلسعاف ومنظومة أورينت مشفى استهداف حول املؤقتة السورية احلكومة موقع يف خرب: 
http://goo.gl/DC6B5R 

 إدلب بريف اإلسعافية أورينت منظومة استهداف خرب: http://goo.gl/41DFow 

 لألدوية الوطنية الشركة ومستودع معمل استهداف حول بلدي عنب جريدة من خرب: 
http://goo.gl/appsCz 

 محص بريف الغنطو يف الطبية النقطة استهداف حول شام شبكة من خرب: http://cutt.us/AZ8bW 

 والشرقي اجلنويب محاة ريف يف اإلسعافية املنظومة استهداف حول لسيما بيان: https://goo.gl/wHZ5NI 
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