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 مقدمة وتنويه:

ــة       ــوم الجمع ــة ي ــى نهاي ــن يومــي الســبت 8-11-2014 إل ــا بي ــة م ــرة الواقع ــر األســبوعي الفت يغطــي هــذه التقري

ــة:                                                                                      ــاط التالي ــى النق ــه إل ــكان التنوي ــة بم ــن األهمي 14-11-2014 وم

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 أو 

اإليرانيــة، وهــو – أي هــذا التقريــر – فقــط يتضمــن أعــداد الضحايــا علــى يــد قــوات النظــام باإلضافيــة إلــى ملحــق 

خــاص بأعــداد الضحايــا علــى يــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام »داعــش« وأعــداد ضحايــا »التحالــف 

الدولــي ضــد داعــش« فــي حــال توفرهــا وخاصــة مــن المدنييــن العــزل، وال يتضمــن هــذا التقريــر أعــداد الضحايــا 

علــى يــد الكتائــب والفصائــل المقاتلــة المعارضــة 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 )348( شــخصاً، توزعــوا 

علــى المحافظــات الســورية، حيــث تــّم توثيــق )302( شــخصاً باالســم الكامــل مــن مجمــوع الشــهداء، بينمــا اســتطاع 

المركــز توثيــق )46( شــخصاً كمجهولــي الهويــة بســبب عــدم القــدرة علــى التعــرف عليهــم وخاصــة فــي حــاالت 

ــاث  ــم ث ــن ضمنه ــهداء، م ــدد الش ــوع ع ــن مجم ــبتهم )13 %( م ــت نس ــرة وكان ــاء متناث ــى أش ــة إل ــّول الجث تح

ــم توثيقهــم               ــة ت ــو الهوي ــو و )33( شــهداء مجهول ــم توثيقهــم بالفيدي ــم توثيقهــم بالصــورة و)10( شــهداء ت شــهداء ت

فقــط بالخبــر.                                                                                                                   
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أوالً: توزع الشهداء حسب المحافظات:

     شــهدت محافظــة درعــا ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا، حيــث بلــغ عددهــم )86( شــهيداً أي بنســبة            

)25 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، تلتهــا محافظــة ريــف دمشــق بعــدد الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم )74( شــهداء 

أي بنســبة )21 %( فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا فــي محافظــة حلــب )61( شــهيداً، وبلــغ عــدد الضحايــا فــي محافظــة 

حمــص )36( شــهيداً.                                          
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ثانياً: توزع الشهداء حسب أسباب الوفاة:

ــا الذيــن قضــوا نتيجــة إطــاق النــار ونيــران القناصــة )28 %( حيــث بلــغ عددهــم )98(       بلغــت نســبة الضحاي

شــهيداً، وبلغــت نســبة الضحايــا بســبب القصــف الجــوي بالطيــران الحربــي والبراميــل المتفجــرة )33 %( حيــث بلــغ 

عــدد الضحايــا )114( شــهيداً، وبلــغ عــدد الشــهداء الذيــن قضــوا نتيجــة القصــف بقذائــف الهــاون والمدافــع والقصــف 

بالدبابــات )51( أي بنســبة )15%( وقــد اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط )48( معتقــاً تــّم تعذيبهــم حتــى المــوت فــي 

أقبيــة أجهــزة األمــن وبلغــت نســبتهم )14 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، كــم اســتطاع المركــز توثيــق )7( شــهداء 

نتيجــة نقــص التغذيــة والجــوع بســبب حصــار قــوات النظــام.                                    
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ثالثاً: توزع الشهداء حسب أيام األسبوع:

     كان يــوم الثاثــاء المصــادف 11-11-2014 اليــوم األكثــر دمويــة فــي هــذا األســبوع حيــث ســقط فيــه )78( شــخصاً 

أي بنســبة )22.5 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، تــاه يــوم األحــد 9-11-2014 مــن حيــث عــدد الشــهداء حيــث ســقط 

ــث عــدد  ــن المصــادف 10-11-2014 مــن حي ــوم االثني ــاه ي ــوم )71( شــخصاً أي بنســبة )20.5 %( ت ــك الي ــي ذل ف

الشــهداء حيــث ســقط فيــه )53( شــخصاً.                                                                                                                     
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رابعاً: توزع الشهداء بحسب الجنس:

ــا،  ــدد الضحاي ــوع ع ــن مجم ــبة )78 %( م ــهيداً أي بنس ــن )271( ش ــور البالغي ــن الذك ــهداء م ــدد الش ــغ ع       بل

ــاً أي بنســبة )10 %(، وبلــغ عــدد الضحايــا مــن  ــن األطفــال الذكــور )36( شــهيداً طف وبلــغ عــدد الضحايــا م

ــة أي                           ــال )14( طفل ــاث األطف ــن اإلن ــا م ــغ عــدد الضحاي ــا وبل ــات )27( شــهيدة أي بنســبة )8 %( كم ــاث البالغ اإلن

بنســبة )4 %(.                                                  
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توزع الشهداء حسب الجنس

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

     بلــغ عــدد الضحايــا مــن المدنييــن )270( مدنيــاً أي بنســبة )77.5 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلغــت عــدد 

الضحايــا مــن المقاتليــن )78( مقاتــاً أي بنســبة )22.5 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا.
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سادساً: إحصائيات أخرى:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مقتــل مــا ال يقــل عــن )21( شــخصاً 

ــن و)9( شــهداء مــن  ــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( منهــم )12( مدنيي ــم الدول ــد عناصــر مــن تنظي ــى ي عل

كتائــب الجيــش الحــر وكتائــب مقاتلــة أخــرى.   

سابعاً: ضحايا قوات التحالف الدولي ضد »داعش«:

اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط مدنييــن اثنيــن خــال عمليــات التحالــف ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق 

والشــام »داعــش« وتنظيمــات جهاديــة أخــرى، بينمــا لــم يتمكــن المركــز مــن معرفــة األرقــام الدقيقــة للمقاتليــن الذيــن 

ســقطو خــال هــذه العلمليــات بســبب التكتــم اإلعامــي الشــديد مــن قبــل هــذه التنظيمــات.                                                                            

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


