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قام مركز توثيق االنتهاكات VDC بإعداد وتوثيق البيانات في هذا التقرير اعتمادًا على فرق عمله 
الميدانية في سوريا٬ باإلضافة لبيانات الضحايا التي وفرتها للمركز كل من مستشفيات الغوطة 

الشرقية والهالل األحمر في عفرين وفرق الدفاع المدني في الغوطة الشرقية  وريف إدلب. وسجل 
المركز 36 خرقًا للقرار 2401 في هذا اليوم٬ متضمنة خروقات اليوم السابق اعتبارًا من الساعة 21:30 

بتوقيت دمشق.

إن األرقام والبيانات الواردة في هذا التقرير ليست نهائية في أي حال من األحوال وهي تخضع للتحديث 
والتدقيق المستمر بحسب البيانات المتوفرة.

أواًل في الغوطة الشرقية:

24/01/2018

25/01/2018

22:30  غارة جوية للطيران الحربي السوري على مدينة أوتايا عند الساعة. أطلق صواريخ على حي سكني  
أدت لمقتل شخص واحد.  

01:00   صباحًا. قصف براجمات الصواريخ التابعة للجيش السوري على بلدة الشيفونية. لم يسجل
  سقوط ضحايا. 

07:30   صباحًا. استهداف مدينة حرستا بست صواريخ أرض-أرض. لم يسجل سقوط ضحايا.
07:50   صباحًا. غارات جوية للطيران الحربي السوري قامت بقصف على بلدة الشيفونية. لم يسجل 

سقوط  ضحايا.  
صواريخ أطلقت من طرف الجيش السوري على حرستا كانت محملة بمادة النابالم الحارقة. لم    

يسجل وقوع ضحايا.  
سقوط 80 قذيفة مدفعية أطلقها الجيش السوري على مدينة حرستا. لم يسجل وقوع ضحايا.  

08:00  استهداف أبنية سكنية في بلدة مسرابا من قبل قوات الجيش السوري المتمركز في إدارة 
المركبات. لم يسجل وقوع ضحايا.   

08:00  استهداف األحياء السكنية الغربية في مدينة دوما بالرشاشات الثقيلة من قبل الجيش السوري 
المتمركز في إدارة المركبات. لم يسجل وقوع ضحايا.  

09:20  قصف مدينة دوما من قبل الجيش السوري وسقوط 3 قذائف صاروخية في حي العب. لم يسجل  
وقوع ضحايا.  

09:30  سقوط قذيفة أطلقها الجيش السوري غرب مدينة دوما. لم يسجل وقوع ضحايا. 
قصف قرية أوتايا من قبل مدفعية الجيش السوري. لم يسجل وقوع ضحايا.  

-1

-2

-3
-4

-5

-6
-7

-8

-9

-10
-11



Violations Documentation Center in Syria

3

09:40  قصف مدفعي من قبل الجيش السوري على مدينة عربين. لم يسجل وقوع ضحايا.
09:40  ست غارات جوية للطيران الحربي السوري على مدينة الشيفونية. لم يسجل وقوع ضحايا.

09:30  قصف مدفعي من قبل الجيش السوري على مدينة كفر بطنا. لم يسجل وقوع ضحايا.
10:00  قصف مدفعي من قبل الجيش السوري على مدنية حمورية. مقتل امرأة مدنية.
10:00  قصف مدفعي من قبل الجيش السوري على قرية بيت سوى. مقتل رجل مدني.

11:00  غارات للطيران الحربي السوري على مدينة سقبا استهدفت مشفى الزهراء بصواريخ موجهة 
أدت لتدمير المشفى وخروجه عن الخدمة. تسجيل إصابات بجروح متفاوتة لثالث أشخاص من    

الكادر الطبي للمشفى.   
11:30  غارات للطيران الحربي السوري على مدينة سقبا. مقتل رجلين مدنيين.

11:40  غارات للطيران الحربي السوري على مدينة حرستا. لم يسجل وقوع ضحايا.
13:30  قصف مدفعي من قبل الجيش السوري على مدينة دوما. مقتل عائلة مكونة من طفل بعمر  

1 سنة وطفلة بعمر 3 سنوات مع أمهما.  
13:50  غارات للطيران الحربي السوري على مدينة حرستا. لم يسجل وقوع ضحايا.
14:30  غرات للطيران الحربي السوري على مدينة حرستا. لم يسجل وقوع ضحايا. 

15:00  استهداف نقطة طبية في مدينة سقبا بصواريخ أطلقت من الطيران الحربي السوري.
15:00  غارات للطيران الحربي السوري على مدينة مسرابا. مقتل رجل مدني.

17:50  قصف مدفعي من قبل الجيش السوري على مدينة عين ترما. لم يسجل وقوع ضحايا.
19:00  غارات للطيران الحربي السوري على مدينة الشيفونية باستخدام صواريخ محملة بغاز سام.   

مقتل طفل.  
23:46  غارات للطيران الحربي الروسي على مدينة دوما. لم يسجل وقوع ضحايا.

قصف براجمات الصواريخ والمدفعية من قبل الجيش السوري وغارات للطيران الحربي السوري    
على منطقة أوتايا. 14 برميل متفجر – 220 قذيفة مدفعية – 560 صاروخ راجمة. لم تتوفر    

معلومات الضحايا حتى اآلن.  

قصف براجمات الصواريخ والمدفعية من قبل الجيش السوري وغارات للطيران الحربي السوري    
على بلدة األشعري. 5 براميل متفجرة – 68 قذيفة مدفعية – 80 صاروخ راجمة. لم تتوفر     

معلومات الضحايا حتى اآلن.  

قصف براجمات الصواريخ والمدفعية من قبل الجيش السوري على بلدة النشابية. 50 قذيفة   
مدفعية – 200 صاروخ راجمة. لم تتوفر معلومات الضحايا حتى اآلن.  

قصف براجمات الصواريخ والمدفعية من قبل الجيش السوري على بلدة حرزما. 40 قذيفة     
مدفعية – 80 صاروخ راجمة. لم تتوفر معلومات الضحايا حتى اآلن.  
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 في ريف دير الزور:

في ريف حماه:

في ريف حلب – مدينة عفرين:

 في مدينة دمشق:

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

خامسًا

قام طيران التحالف الدولي بقصف على مخيم ظهرة العلوني٬ بين بلدتي السوسة والشعفة. مقتل 
16 مدنيًا. لم يتم التحقق من جنس وعمر القتلى حتى اآلن.

قصف الطيران الحربي الروسي مدينة كفرزيتا بأربع صواريخ. لم يتم التحقق من معلومات 
الضحايا حتى اآلن.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي على قرى شران وجنديرس. لم يتم التحقق من معلومات 
الضحايا حتى اآلن.

غارات للطيران الحربي التركي على قرية شيخ الحديد. مقتل ثالث مسلحين من القوات الشعبية 
التابعة للحكومة السورية.

سقوط 21 قذائف هاون أطلقت من الغوطة الشرقية على أحياء باب توما والعباسيين ومخيم 
الوافدين ومحيط ضاحية األسد. لم يسجل وقوع ضحايا. 
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ألية مالحظات أو استفسارات يرجى التواصل معنا على اإليميل:
editor@vdc-sy.info

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية 
/http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة االنكليزية 
 /http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports
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