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 مقدمة وتنويه:

يغطــي هــذه التقريــر األســبوعي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن يومــي الســبت 25-10-2014 إلــى نهايــة يــوم الجمعــة     
ــة:                                                                                      ــاط التالي ــى النق ــه إل ــة بمــكان التنوي 31-10-2014 ومــن األهمي

1 – ال يتضمــن هــذا التقريــر قتلــى الجيــش النظامــي الســوري ومــن يقــوم بالقتــال إلــى جانبــه مــن عناصــر الشــبيحة 

أو مــا يســّمى »جيــش الدفــاع الوطنــي« أو العناصــر الخارجيــة مثــل حــزب هللا اللبنانــي أو الميليشــيات العراقيــة 

ــي العــراق  ــة اإلســامية ف ــوات النظــام والدول ــد ق ــى ي ــا عل ــام الضحاي ــط يتضمــن أرق ــر فق ــة، والتقري أو اإليراني

والشــام »داعــش« وقــوات التحالــف ضــد داعــش، بينمــا ال يتضمــن أرقــام الضحايــا علــى يــد الكتائــب والفصائــل       

المقاتلــة األخــرى.                                                                         

2 – ال تعتبــر هــذه اإلحصائيــات نهائيــة بــأي حــال مــن األحــول، فهــي تخضــع لعمليــة التدقيــق الــدوري والمســتمر 

مــن قبــل نشــطاء المركــز أوالً ومدخلــي البيانــات وفريــق الرصــد الميدانــي فــي الداخــل الســوري ثانيــاً.                                                     

3 – إن اختــاف األرقــام مــن تقريــر إلــى آخــر – حتــى بالنســبة إلــى المنطقــة الواحــدة – يعــود ســببه إلــى التدقيــق 

ــة  ــن متابع ــأ، فضــاً ع ــص والخط ــدارك مواضــع النق ــذي يت ــي، وال ــطاء الرصــد الميدان ــل نش ــن قب ــتمر م المس

الضحايــا مجهولــي الهويــة حيــث يتــم توثيقهــم باالســم عنــد التعــرف علــى هويتهــم.                                                                                            

شهداء األسبوع:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مقتــل )401( شــخصاً، توزعــوا 

علــى المحافظــات الســورية، حيــث تــّم توثيــق )331( شــخصاً باالســم الكامــل مــن مجمــوع الشــهداء، بينمــا اســتطاع 

المركــز توثيــق )84( شــخصاً كمجهولــي الهويــة بســبب عــدم القــدرة علــى التعــرف عليهــم وخاصــة فــي حــاالت 

تحــّول الجثــة إلــى أشــاء متناثــرة وكانــت نســبتهم )20 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، مــن ضمنهــم شــهيدين تــم 

توثيقهــم بالصــورة و)40( شــهيداً تــم توثيقــه بالفيديــو و )42( شــهداء مجهولــو الهويــة تــم توثيقهــم فقــط بالخبــر.                                                                                                                   
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أوالً: توزع الشهداء حسب المحافظات:

ــبة          ــهيداً أي بنس ــم )90( ش ــغ عدده ــث بل ــا، حي ــن الضحاي ــر م ــدد األكب ــقوط الع ــص س ــة حم ــهدت محافظ      ش

)22.5 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، تلتهــا محافظــة ريــف دمشــق بعــدد الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم )59( شــهداء 

أي بنســبة )15 %( فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا فــي محافظــة حمــاه )53( شــهيداً، وبلــغ عــدد الضحايــا فــي محافظــة 

ادلــب )48( شــهيداً.                                          
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ثانياً: توزع الشهداء حسب أسباب الوفاة:

ــا الذيــن قضــوا نتيجــة إطــاق النــار ونيــران القناصــة )22 %( حيــث بلــغ عددهــم )88(       بلغــت نســبة الضحاي

شــهداء، وبلغــت نســبة الضحايــا بســبب القصــف الجــوي بالطيــران الحربــي والبراميــل المتفجــرة )45 %( حيــث بلــغ 

عــدد الضحايــا )179( شــهيداً، وبلــغ عــدد الشــهداء الذيــن قضــوا نتيجــة القصــف بقذائــف الهــاون والمدافــع والقصــف 

بالدبابــات )62( أي بنســبة )16%( وقــد اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط )53( معتقــاً تــّم تعذيبهــم حتــى المــوت فــي 

أقبيــة أجهــزة األمــن وبلغــت نســبتهم )13.5 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، كــم اســتطاع المركــز توثيــق ضحيتيــن 

نتيجــة نقــص التغذيــة والجــوع بســبب حصــار قــوات النظــام وشــخص واحــد نتيجــة اســتخدام النظــام للمــواد الكيماوية 

والســامة فــي مدينــة حرســتا بريــف دمشــق بتاريــخ 2014-10-25.  
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ثالثاً: توزع الشهداء حسب أيام األسبوع:

     كان يــوم األربعــاء المصــادف 29-10- 2014 اليــوم األكثــر دمويــة فــي هــذا األســبوع حيــث ســقط فيــه )100( 

شــخصاً أي بنســبة )25 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، تــاه يــوم الســبت 25-10-2014 مــن حيــث عــدد الشــهداء 

ــن  ــد المصــادف 26-10-2014 م ــوم األح ــاه ي ــبة )18.5 %( ت ــوم )74( شــخصاً أي بنس ــك الي ــي ذل ــقط ف ــث س حي

حيــث عــدد الشــهداء حيــث ســقط فيــه )56( شــخصاً.  
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رابعاً: توزع الشهداء بحسب الجنس:

ــا،  ــدد الضحاي ــوع ع ــن مجم ــبة )79 %( م ــهيداً أي بنس ــن )318( ش ــور البالغي ــن الذك ــهداء م ــدد الش ــغ ع       بل

ــاً أي بنســبة )10 %(، وبلــغ عــدد الضحايــا مــن  ــن األطفــال الذكــور )38( شــهيداً طف وبلــغ عــدد الضحايــا م

ــة أي                          ــال )21( طفل ــاث األطف ــن اإلن ــا م ــغ عــدد الضحاي ــا وبل ــات )24( شــهيدة أي بنســبة )6 %( كم ــاث البالغ اإلن

بنســبة )5 %(.                                                  
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24

إناث بالغات

21

إناث أطفال

204

ذكور بالغين

38

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الجنس

خامساً: توزع الشهداء بحب الفئة )مدني –غير مدني(

     بلــغ عــدد الضحايــا مــن المدنييــن )287( مدنيــاً أي بنســبة )72 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلغــت عــدد 

الضحايــا مــن المقاتليــن )114( مقاتــاً أي بنســبة )28 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا.
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سادساً: إحصائيات أخرى:

ــن )19(  ــل ع ــا ال يق ــل م ــق مقت ــبوع توثي ــذا األس ــال ه ــوريا خ ــي س ــاكات ف ــق االنته ــز توثي ــتطاع مرك      اس

شــخصاً علــى يــد عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( منهــم )12( مدنييــن و)7( 

ــة أخــرى.                                                                                                                      شــهداء مــن كتائــب الجيــش الحــر وكتائــب مقاتل

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports


