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مقدمة وتنويه:

يغطــي هــذا التقريــر ضحايــا شــهر أيار/مايــو  2015حيــث مــا زال ســقوط الضحايــا مســتمرا ً فــي ظــل النــزاع
القائــم فــي ســوريا ومــازال المدنيــون يشــكلون النســبة األعظــم مــن الضحايــا بمــا فيهــم األطفــال والنســاء ،ومــازال
القصــف بمختلــف األســلحة يســتهدف األحيــاء المدنيــة الــذي عــادة مــا يترافــق مــع موجــات نــزوح جماعيــة وخاصــة
مــن المناطــق التــي تُســتهدف بالبراميــل المتفجــرة فــي هجمــات عشــوائية متع ّمــدة ،وقــد دخــل النــزاع فــي ســوريا
مرحلــة جديــدة بتاريــخ  23أيلــول  2014بعــد أن بــدأت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفاؤهــا فيمــا ســ ّمي
«التحالــف الدولــي ضــد داعــش» بضربــات عســكرية داخــل األراضــي الســورية كان تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي
العــراق والشــام «داعــش» أبــرز المســتهدفين إضافــة إلــى تنظيمــات أخــرى منهــا جبهــة النصــرة وحركــة أحــرار
الشــام اإلســامية.
من األهمية بمكان اإلشارة والتنويه إلى النقاط التالية وأخذها بعين االعتبار قبل قراءة التقرير:
 – 1ال يتضمــن هــذا التقريــر ضحايــا الجيــش النظامــي الســوري ومــن يقــوم بالقتــال إلــى جانبــه مــن عناصــر
الشــبيحة أو مــا يس ـ ّمى «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 ،وال يتضمــن هــذا التقريــر أعــداد
الضحايــا علــى يــد الكتائــب والفصائــل المقاتلــة المعارضــة األخــرى.
 – 2ال 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 ثاني ـا ً ويتــم كل
ذلــك وفــق المنهجيــة المتبعــة عــادة مــن قبــل مركزنــا.
 – 3إن اختــاف األرقــام مــن تقريــر إلــى آخــر – حتــى بالنســبة إلــى المنطقــة الواحــدة – يعــود ســببه إلــى التدقيــق
المســتمر مــن قبــل نشــطاء الرصــد الميدانــي ،والــذي يتداركــون فيــه مواضــع النقــص والخطــأ ،فضـاً عــن متابعــة
الضحايــا مجهولــي الهويــة حيــث يتــم توثيقهــم باالســم عنــد التعــرف علــى هويتهــم.
يتقــدم فريــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع النشــطاء المتعاونيــن مــع
المركــز وعائــات وذوي الضحايــا باإلضافــة إلــى فــرق الرصــد الميدانــي وباحثيــه المتواجديــن علــى معظــم
التــراب الســوري والذيــن يواجهــون مخاطــر يوميــة أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم فــي ســبيل توثيــق الجرائــم وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا واســتكمال البيانــات والمعلومــات وإيصــال صــوت الضحايــا وعائالتهــم إلــى الجهــات
والمنظمــات المعنيــة.
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أوالً :ضحايا الثورة

وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا منــذ بدايــة الثــورة الســورية وحتــى نهايــة شــهر أيــار /مايــو 2015
مصــرع ( )117785شــخصاً ،قضــى منهــم فــي أيار/مايــو  )1579( 2015شــخصاً ،بينمــا بلــغ عــدد ضحايــا أيــار
 /مايــو مــن العــام  )2454( 2014شــخصاً ،أ ّمــا فــي شــهر أيــار /مايــو مــن العــام  2013فقــد بلــغ عــدد الضحايــا
( )3473شــخصا ً بينمــا بلــغ عــدد ضحايــا شــهر أيــار /مايــو مــن العــام  )1355( 2012شــخصا ً وبلــغ عــدد الضحايــا
فــي أيــار /مايــو )396( 2011ضحيّــة.
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ثانياً :ضحايا شهر أيار/مايو :2015
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا الشــهر توثيــق مصــرع ( )1579شــخصاً ،وقــد
توزعــوا علــى جميــع أيــام الشــهر ،منهــم ( )1426شــخصا ً تــم توثيقهــم باالســم الكامــل ،بينمــا اســتطاع المركــز
توثيــق ( )153ضحيــة كمجهــول الهويــة لــم يتــم التعــرف عليهــم وخاصــة فــي حــاالت تحــول الجثــة إلــى أشــاء
متناثــرة ،وكانــت نســبتهم ( )%10مــن عــدد الضحايــا ،مــن ضمنهــم – أي مــن ضمــن الرقــم  )19( – 153ضحيــة تـ ّم
توثيقهــا مــع صــورة ،و( )43ضحيــة تـ ّم توثيقهــا مــع مقطــع فيديــو ،بينمــا تـ ّم توثيــق ( )91ضحيــة مجهولــة الهويــة
فقــط بالخبــر.
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ثالثاً :توزع الضحايا حسب األيام:
تــوزع ضحايــا هــذا الشــهر علــى جميــع أيــام الشــهر ليصــل عــدد الضحايــا وســطيا ً فــي كل يــوم إلــى ( )50ضحيــة
أي بنقصــان ضحيــة واحــدة عــن شــهر نيســان/أبريل الــذي ســبقه حيث كان متوســط عــدد الضحايــا ( )51ضحية.
شــهد اليــوم الثالثــون مــن هــذا الشــهر ســقوط العــدد األكبــر للضحايــا فــي هــذا الشــهر حيــث بلــغ عددهــم ()126
شــخصا ً أي بنســبة ( )%8مــن مجمــوع عــدد الضحايــا ،تــاه اليــوم األول حيــث ســقط فيــه ( )116شــخصاً ،بينمــا
ســقط ( )91ضحيــة فــي اليــوم الســادس.
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رابعاً :توزع الضحايا حسب المحافظات:
شــهدت محافظــة حلــب ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم ( )464ضحيــة أي بنســبة ()%29
مــن مجمــوع عــدد الضحايــا ،تلتهــا محافظــة ادلــب حيــث بلــغ عــدد الضحايــا فيهــا ( )289ضحيــة أي بنســبة ()%18
مــن إجمالــي عــدد الضحايــا ،تلتهــا محافظــة ريــف دمشــق حيــث ســقط فيهــا ( )202ضحيــة ومــن ثـ ّم محافظــة ديــر
الــزور ( )178ضحيــة.
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خامساً :توزع الضحايا بحسب أسباب الوفاة:
بلــغ عــدد الضحايــا نتيحــة القصــف الجــوي والقصــف بالبراميــل المتف ّجــرة ( )764ضحيــة ،أي بنســبة ()%48
مــن مجمــوع عــدد الضحايــا ،أ ّمــا عــدد الضحايــا ممــن قتلــوا نتيجــة إطــاق نــار ســواء مــن مدنييــن أوعســكريين
خــال االشــتباكات العســكرية فقــد كان ( )433ضحيــة أي بنســبة ( )%27مــن مجمــوع عــدد الضحايــا ،أمــا عــدد
ضحايــا القصــف العشــوائي بالدبابــات وقذائــف الهــاون والمدفعيــة بقــد بلــغ ( )169شــخصا ً أي بنســبة ( )%11مــن
إجمالــي عــدد الضحايــا ،وقــد اســتطاع المركــز توثيــق مصــرع ( )50معتقـاً 1تحــت التعذيــب أو نتيجــة الجــوع أو
ممــن تـ ّم إعدامهــم فــي المعتقــات وقــد بلغــت نســبتهم ( )%3مــن إجمالــي عــدد الضحايــا ،واســتطاع المركــز أيضـا ً
توثيــق أســماء ( )18شــخصا ً قضــوا نتيجــة الجــوع أو ســوء التغذيــب أو نقــص الــدواء والغــذاء أو بســبب الحصــار
المفــروض مــن قبــل قــوات النظــام علــى بعــض المــدن والبلــدات الخارجــة عــن ســيطرتها ،كمــا ت ـ ّم توثيــق أربــع
ضحايــا نتيجــة اســتعمال قــوات الحكومــة الســورية لغــاز الكلــور الســام فــي محافظتــي إدلــب ودمشــق.

 -1ال يشــمل عــدد المعتقليــن الــوارد فــي هــذا التقريــر ( )8معتقليــن تـ ّم التعــرف عليهــم مــن قبــل ذويهــم أو /و مــن قبــل «النشــطاء» ضمــن سلســلة التعــرف علــى صــور ضحايــا مــا سـ ّمي
بتقريــر «ســيزر – القيصــر»
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سادساً :توزع الضحايا بحسب الجنس:
بلــغ عــدد الضحايــا مــن الذكــور البالغيــن ( )1178ذكــرا ً بالغـاً ،أي بنســبة ( )%74مــن مجمــوع عــدد الضحايــا،
بينمــا بلــغ عــدد الضحايــا مــن الذكــور األطفــال ( )155ذكــرا ً طفـاً أي بنســبة ( )%10مــن مجمــوع عــدد الضحايــا،
وبلــغ عــدد النســاء البالغــات ( )156أنثــى بالغــة أي بنســبة ( )%10فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا األطفــال اإلنــاث ()98
طفلــة بنســبة ( )%6مــن مجمــل عــدد الضحايــا.
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توزع الضحايا حسب الجنس

156
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إناث بالغات

إناث أطفال

ذكور بالغين

ذكور أطفال

سابعاً :توزع الضحايا بحسب الفئة:
بلــغ عــدد الضحايــا المدنييــن ( )1126مدنيـاً ،أي بنســبة ( )%71مــن مجمــل عــدد الضحايــا ،فيمــا بلــغ نســبة الضحايــا
مــن غيــر المدنييــن ( )%29حيــث بلــغ عددهــم ( )453مقات ـاً كان مــن بينهــم طفــل مقاتــل ضمــن صفــوف القــوات
المناهضــة للحكومــة مــا دون ســن الثامنــة عشــر.
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ذكور بالغين

%71

%29

مدني

عسكري

ثامناً :ضحايا على يد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام «داعش»:
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا الشــهر توثيــق مصــرع أكثــر ( )187شــخصا ً علــى يــد
تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام – داعــش ،كان مــن ضمنهــم أكثــر مــن ( )82مدنيـا ً ومــا ال يقــل عــن
( )103مقاتـاً عســكريا ً مــن قــوات المعارضــة المســلّحة كتائــب وفصائــل مقاتلــة مختلفــة.

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

www.vdc-sy.info
editor@vdc-sy.info
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