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بيان حصيلة عام 2012بـــــيــــان

مقتل 36332 مواطنًا سوريًا مبعدل 101 مواطنًا كل يوم مبعدل 4 مواطنني كل ساعة.
بينهم 3327 طفاًل
بينهم 3194 نساء 

بينهم 957 حتت التعذيب 
بينهم 1941 ضحايا املعارضة املسلحة، أغلبهم من املواطنني املدنيني انضموا للجيش احلر.

بينهم 467 من املسنني الذين جتاوز عمرهم 60 عامًا.

منجهية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في التوثيق: 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان متتلك أرشيفًا متكاماًل وتامًا للشهداء بسبب اهتمام القائمني عليها ومنذ بدء االحتجاجات الشعبية 
املوجودين يف كافة األراضي  السورية، وعرب أعضائها  بتوثيق وأرشفة األمساء والصور والفيديوهات كافة، ومن خمتلف احملافظات 

السورية.

أهم ثالثة معايير تعتمد عليها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عدا عن اآللية التي يتم فيها التوثيق بشكل يومي:
أوالً: ال تصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أية إحصائية دون تزويد مجيع اجلهات مبلفات مرفقة حتتوي على تفاصيل دقيقة للغاية 
لكل حالة من احلاالت، وهلذا السبب حتديدًا مت اعتمادها كمصدر أساسي لدى اجلهات واللجان الدولية حول العامل، ويتم طلب 

القوائم بشكل مستمر لدى كل حتديث هلا.
ثانياً: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختتص وبشكل مطلق يف توثيق مقتل املدنيني بسبب الصعوبة الشديدة جدًا يف توثيق العسكريني 
وخاصة التابعني للقوات احلكومية )اجليش، واألمن، واملليشيات احمللية واألجنبية(، ذلك بسبب منع السلطات السورية إعطاءنا أية 
تراخيص للعمل، بل اعتقال عدد من كوادرنا على أراضيها، كما أنه ليس لدينا أي ارتباط مع احلكومة السورية، وقد استطعنا توثيق 
بعض ضحايا اجليش السوري احلر عرب التواصل مع أصدقائهم وأهلهم وأغلب من يتم توثيقهم من اجليش السوري احلر هم باألصل 

من املدنيني.
ثالثاً: نقوم بتوثيق معظم اجملازر اليت ترتكبها القوات احلكومية حبق املدنيني، وهو العمل األكثر تعقيدًا وصعوبة، وبناء على توثيق اجملازر 

ومعرفة عدد الضحايا يف كل جمزرة يظهر لدينا العدد الكلي بدقة وموضوعية.

التفاصيل:
وثقت الشبكة السورية حلقوقو اإلنسان 36332 شخصًا. 

نسبة النساء واألطفال إىل جمموع الشهداء بلغت 5.2، وهي دليل قاطع وصارم على استهداف القوات احلكومية للمدنيني، حيث 
تبلغ النسبة املتعارف عليها دوليًا يف حالة احلروب النظامية 2%، أي أن احلكومة السورية جتاوزت ضعفي تلك النسبة ويف بعض 

األشهر ثالثة أضعاف.
وقد توزعت الضحايا حبسب ما وثقته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان لعام 2012 على احملافظات السورية على النحو التايل:

ريف دمشق: 8271، محص: 5635، حلب: 5447، إدلب: 4724، درعا:2991، محاة: 2727، دير الزور:2647، دمشق: 
2425، الالذقية: 416، الرقة: 326، القنيطرة: 268، احلسكة: 208، جنسيات أخرى: 195، طرطوس:27، السويداء: 25.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ 2011 وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.
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توزع الشهداء حسب أشهر السنة، يتصدرها شهر آب 5605 شهداء، ويليه شهر أيلول بـ 4690 شهيدًا فشهر تشرين أول بـ 
4628 شهيدًا.

 
وكان أعلى يوم يف حصيلة الشهداء هو يوم السبت بتاريخ 25/ آب/ 2012، إثر ارتكاب أعظم جمزرة، وهي جمزرة مدينة داريا 

بريف دمشق حيث بلغت احلصيلة يف ذلك اليوم 405 مواطنني.
بينما سجلت مجعة )أمريكا أمل يشبع حقدك من دمائنا( بتاريخ 19/ تشرين األول/ 2012 أعلى نسبة يف حصيلة الشهداء بني كافة 

أيام مجع عام 2012، حيث بلغت حصيلة الشهداء يف تلك اجلمعة 227 مواطنًا.

البلدات  مالحظة مهمة: نشري إىل وجود حاالت كثرية مل نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخاصة يف حاالت اجملازر وتطويق 
والقرى وقطع االتصاالت، اليت تقوم هبا القوات احلكومية يف كل مرة وبشكل متكرر؛ ما يرشح العدد الفعلي لالرتفاع؛ ألن هناك 
العشرات من احلاالت اليت قام فيها األهايل بدفن الشهداء يف مقابر مجاعية؛ خوفًا من انتشار األمراض واألوبئة وكل ذلك بسبب منع 

القوات احلكومية ألي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.

إدانة وتحميل مسؤولية:
هذا وإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كمنظمة وطنية سورية حقوقية تعىن بالدفاع عن حقوق اإلنسان، حنمل مسؤولية كل 
أفعال القتل والتعذيب واجملازر اليت حدثت يف سورية إىل رئيس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات املسلحة بشار األسد، 
باعتباره املسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك األفعال، ونعترب كافة أركان احلكومة السورية اليت تقود األجهزة األمنية والعسكرية 
شريكة مباشرة يف تلك األفعال، ويف هذا السياق تعترب حكومة إيران وحزب اهلل مشاركة فعليًا يف عمليات القتل، وتتحمل املسؤولية 
القانونية والقضائية، إضافة إىل كافة املمولني والداعمني هلذا النظام، الذي يقوم بارتكاب جمازر بشكل شبه يومي ومنهجي وال يتوقف 
يف ليل أو هنار، وحنملهم مجيعًا كافة ردات الفعل والنتائج املترتبة عليها، اليت قد تصدر عن أبناء الشعب السوري، وخصوصًا من 

أقرباء الشهداء وذويهم.
 

نطالب جملس األمن واألمم املتحدة والدول األعضاء بالعمل بسرعة قصوى الختاذ كل ما من شأنه محاية املدنيني يف سوريا، وإهنم 
يف ختاذهلم عن نصرة الشعب السوري ومحاية املدنيني يتحملون مع النظام السوري قدرًا كبريًا من املسؤولية، حيث يتوجب عليهم 
االمتثال ملسؤوليتهم األخالقية والقانونية، وتسريع اخلطوات باجتاه إحالة كافة املتورطني يف تلك اجملارز إىل حمكمة اجلنايات الدولية.
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