متوز  /يوليو 3102
مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
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* تنويه وشكر:
مع اقتراب الثورة السورية من اكمال عامها الثالث ،يستمر سقوط عشرات الشهداء يومياً من المدنيين والجنود والضباط

المنشقين إلى جانب المتطوعين في الجيش السوري الحر.

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا ،والذي عمل منذ بداية الثورة على رصد وتوثيق كافة انتهاكات النظام وجرائمه ،يقدم
تقريره حول شهداء الكرامة لشهر تموز  3102ويغطي التقرير الفترة الواقعة ما بين  0تموز  3102حتى تاريخ  20تموز
 ، 3102مع التنويه على النقاط التالية:
 -0ال يتضمن هذا التقرير قتلى النظام والجيش النظامي السوري.

 -3ال تعتبر هذه األرقام نهائية بأي حال من األحوال ،وهي خاضعة للتدقيق الدوري والمستمر؛ من قبل نشطاء المركز
أوالً ،وفريق التوثيق والرصد والتدقيق الميداني ثانياً.

إن اختالف األرقام من تقرير إلى آخر – حتى بالنسبة – إلى المنطقة الواحدة ،يعود مرده إلى التدقيق المناطقي
ّ -2
المستمر؛ والذي يكشف مواضع النقص واألخطاء ،فضالً عن متابعة الشهداء مجهولي الهوية ،حيث يتم توثيقهم
يتم التعرف إلى هوياتهم.
باسمهم حيثما ّ

جبار من أجل
مركز توثيق االنتهاكات في سوريا يتقدم بالشكر العميق لجميع النشطاء الميدانيين الذين يقومون بعمل ّ
توثيق الشهداء واستكمال ببياناتهم ،وذلك من خالل تزويدنا بالبيانات وتصويب وتصحيح بعضها اآلخر.
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شهداء الثورة:
وثق مركز توثيق االنتهاكات في سورية منذ بداية الثورة السورية في آذار من العام قبل الماضي وحتى نهاية شهر تموز من
عام  )77066( 3102شهيدا استشهد منهم في شهر تموز األخير  3786شهيداً.

من الشهداء الذين جرى توثيقهم خالل شهر تموز ( )3762شهيداً تم توثيقهم باالسم و ( )377شهيدا مجهول الهوية

منهم ( )002شهيدا مجهوال تم توثيقهم بالفيديو أو الصور و ( )082شهيدا مجهول الهوية غير موثقين إال بالخبر.

توزع شهداء شهر تموز  3102على جميع ايام الشهر ليصل عدد الشهداء وسطياً (  ) 23شهيداً يوميا بزيادة (  ) 7شهداء
عن الشهر الماضي حيث كان وسطي عدد الشهداء (  ) 76شهيدا لتصل ذروة عدد الشهداء في يوم  30تموز الى 310

شهيداً.
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* بلغت نسبة من قضوا نتيجة إلطالق النار وقناصة النظام % 80

فيما بلغت نسبة الشهداء في القصف المدفعي %27

من مجمل شهداء الشهر وتحت التعذيب % 6

•

بلغ عدد الشهداء من المدنيين  0677شهيداً ومن غير المدنيين  0172شهيداً منهم  6اطفال .
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• بلغ عدد الشهداء من الذكور  3822شهيداً أي بنسبة  % 77ومن االناث  278شهيدا بنسبة .%03

•

توزع شهداء شهر تموز  3102حسب المحافظات:

ألية مالحظات أو أسئلة يمكن التواصل معنا عبر بريدنا االلكتروني
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