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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 وريف إدلب. وسجل المركز 18 
خرقًا للقرار 2401 في هذا اليوم.

إن األرقام والبيانات الواردة في هذا التقرير ليست نهائية في أي حال من األحوال وهي تخضع للتحديث 
والتدقيق المستمر بحسب البيانات المتوفرة. يعتمد تسجيل الضحايا على استكمال البيانات المطلوبة 

لتوثيق الحاالت. لذا فإن هذا الموجز ال يعكس حجم الخسائر البشرية بدقة. 

لمزيد من البيانات حول أرقام الضحايا٬ الرجاء مراجعة قاعدة بيانات مركز توثيق االنتهاكات.

أواًل في الغوطة الشرقية:

08:00 – 15:00 نفذ الطيران الحربي السوري غارات جوية على مدينة حرستا. لم يتم تسجيل ضحايا.
نفذت قوات تابعة للحكومة السورية قصفًا بالراجمات على مدينة حرستا. تم توثيق مقتل امرأة     08:50

مدنية.  
نفذت قوات تابع للحكومة السورية قصفًا صاروخيًا على مدينة حرستا. لم يتم تسجيل ضحايا.   11:00

نفذ الشران الحربي الروسي قارة جوية على مدينة أوتايا. لم يتم تسجيل ضحايا.   11:00
ألقت مروحية عسكرية تابعة للحكومة السورية برمياًل متفجرًا فوق مدينة أوتايا. لم يتم تسجيل    12:00

ضحايا.  
نفذت قوات مدفعية تابعة للحكومة السورية قصفًا مدفعيًا على بلدتي حزرما وتل النشابية. لم   

يتم تسجيل ضحايا.  
نفذت قوات تابعة للحكومة السورية قصفًا براجمات الصواريخ على أحياء الشرقية والمكاسر   

والسنديانة والقوتلي في مدينة دوما. تم توثيق مقتل سبع مدنيين.  
نفذت قوات تابعة للحكومة السورية قصفًا مدفعيًا على مدينة زملكا. لم يتم تسجيل ضحايا.   14:00

نفذ الطيران الحربي السوري غارات على مدينة عين ترما. لم يتم تسجيل ضحايا.   15:00
نفذ الطيران الحربي السوري وقوات مدفعية تابعة للحكومة السورية قصفًا متزامنًا على مدينة    15:20

قرية أوتايا. تم توثيق مقتل طفل.   
18:00 – 21:00 نفذت المدفعية السورية قصفًا على مدينة دوما. لم يتم تسجيل ضحايا.

20:00 – 21:30 ألقت مروحيات تابعة للحكومة السورية 10 براميل متفجرة على مدينة دوما. لم يتم  
    تسجيل ضحايا.
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ثانيًا في ريف حمص:

نفذت قوات مدفعية تابعة للحكومة السورية قصفًا مدفعيًا على قرية حميمة. تم توثيق مقتل امرأة 
مدنية.

في ريف حماه:

في ريف حلب – مدينة عفرين:

 في مدينة دمشق:

ثالثًا

رابعًا

خامسًا

نفذت قوات تابعة للحكومة السورية قصفًا مدفعيًا من حاجز البريديج على قلعة المضيق. لم 
يتم تسجيل وقوع ضحايا.

نفذ الطيران الحربي السوري غارتان جويتان على بلدة اللطامنة مع تنفيذ الحواجز العسكرية 
القريبة والتي تتمركز فيها قوات تابعة للحكومة السورية قصفًا مدفعيًا متزامنًا. لم يتم تسجيل 

وقوع ضحايا.
نفذت قوات تابعة للحكومة السورية قصفًا مدفعيًا انطالقًا من معسكر جورين على قرية 

الدقماق. لم يتم تسجيل وقوع ضحايا.

نفذ الطيران الحربي التركي قصفًا صاروخيًا على قرية يالن قوز. تم توثيق مقتل خمسة مدنيين.

16 قذيفة هاون أطلقت من الغوطة الشرقية٬ سقطت على ساحة التحرير وشارع بيروت وشارع 
حلب والمزرعة ومنطقة الدويلعة. لم يسجل وقوع ضحايا. 



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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