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مقارنة بين أعداد الضحايا الذين قتلهم النظام السوري والنظام االسرائيلي

النظام السوري تفوق على النظام االسرائيلي في قتل المدنيين 
منهجية التقرير :

الفترة التي يغطيها التقرير : 7 / تموز / 2014 حتى 10 / تموز / 2014
مصدر توثيق الضحايا الفلسطينيين : وزارة الصحة في قطاع غزة
مصدر توثيق الضحايا السوريين : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

التقرير يرصد الضحايا من المدنيين.

تفاصيل التقرير :
قتلت القوات االسرائيلية خالل حملتها العسكرية على قطاع غزة مااليقل عن )87  مدنيا بينهم 19 طفال و 12 سيدة( وتؤكد النسبة المرتفعة 
للضحايا من النساء و األطفال)36% من مجموع الضحايا( على تعمد القوات االسرائيلية استهداف المدنيين مرتكبة جرائم حرب عبر القصف 

العشوائي عديم التمييز و أيضا االستخدام المفرط للقوة.
في ذات الفترة تفوقت القوات الحكومية السورية على نظيرتها االسرائيلية في قتل المواطنين السوريين مع فارق مهم أن الحكومة السورية تقوم 
بقتل أبناء شعبها ،فقد وثقنا مقتل مااليقل عن )134 مدنيا بينهم 25 طفال و 8 سيدات و 21 تحت التعذيب( وهنا أيضا 25% من الضحايا هم نساء 
وأطفال وهو دليل صارخ على تعمد استهداف المدنيين، مرتكبة بذلك جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية، كما الحظ فريق توثيق الضحايا في 

الشبكة السورية لحققو اإلنسان في هذه الفترة تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الضحايا بسبب ظروف التعذيب.

جدول للمقارنة بحسب األيام ويظهر فيه تفوق النظام السوري في معدل القتل في جميع األيام :

المرفقات واالدلة : 
الرابط التالي يحتوي على اسماء وتفاصيل الضحايا المدنيين الذين قضوا بيد القوات الجكومية  االسرائيلية.

الرابط التالي يحتوي على اسماء وتفاصيل الضحايا المدنيين الذين قضوا بيد القوات الحكومية السورية.

التوصيات :
إلى مجلس األمن الدولي :

1. العمل على تفعيل وتطبيق مبدأ » حماية المدنيين » الذي أقرته الجميعة العامة لألمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
2. يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن و السلم األهلي في المنطقة.

3. فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان ،وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية.

الحمعة 11 تموز 2014

قتلت القوات الحكومية السورية قتلت القوات الحكومية االسرائيلية التاريخ

19 مدنيا بينهم 6 أطفال و4 سيدة 
و3 تحت التعذيب 8  مدنيين االثنين 7 تموز 2014

وسيدة  اطفال   4 بينهم  مدنيا   38
و5 تحت التعذيب 24 مدنيا  بينهم 7 اطفال و سيدتان الثالثاء 8 تموز 2014

و  طفل   11 بينهم  مدنيا   44
3سيدات و5 تحت التعذيب 23  مدنيا بينهم 5 اطفال و  6 سيدات االربعاء 9 تموز 2014

 8 و  اطفال   4 بينهم  مدنيا   33
تحت التعذيب 32 مدنيا بينهم  4 اطفال و 4 سيدات الخميس 10 تموز 2014

134  مدنيا بينهم 25 طفال و 8 
سيدات و 21  تحت التعذيب 87  مدنيا بينهم  19 طفال و 12 سيدة حصيلة الضحايا المدنيين
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