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السبت 1 أيلول 2012

إحصائية كاملة ابالسم واملكان والزمان والصورة والفيديو لشهداء الثورة املدنيني 
بيان الشبكة السورية حلقوق اإلنسان شهداء الثورة السورية املدنيني جتاوزا شهداء 

الثورة الليبني 

االحصائية من اتريخ 18/03/2011 وحىت هناية شهر آب 31/08/2012
 

بلغ عدد شهداء الثورة السورية املدنيني ) التستطيع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق العسكريني من الطرفني بسبب منع 
النظام السوري لنا من العمل على األراضي السورية وبسبب عدم ارتباطنا ابملطلق مع احلكومة السورية وهناك حاالت اندرة 

وثقنا فيها بعض القتلى من جيش النظام أو قوات األمن أو اجليش احلر (
 

العدد اإلمجايل :  25869
عدد األطفال الكلي  : 1822 ينقسمون إىل 558 طفلة أنثى و 1264 طفل ذكر

عدد النساء : 1918
الذين قامت قوات النظام السوري ابعتقاهلم مث تعذيبهم حىت املوت : 804

 
مالحظة هامة للغاية  : يف حاالت احلروب النظامية بني جيشني يفرتض أن التزيد نسبه القتل بني النساء واألطفال عن 2 

% أما يف حالة النظام السوري فلو حسبنا النسبة لوجدان أهنا :
نسبة النساء واألطفال يف العدد اإلمجايل للشهداء : 7 %

أي أن النظام السوري جتاوز ثالثه أضعاف نسبة قتل النساء واألطفال يف حاالت احلروب النظامية وهذا يدل على توسع مفرط 
واستخدام منهجي للقتل والقصف ضد املدنيني وهلؤالء املدنيني احلق الكامل يف تلقي احلماية من اجملتمع الدويل واملنظمات 

احلقوقية لكنهم مل يصل إليهم شيئ من احلماية وإيقاف القتل حىت اللحظة .
 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عندما تذكر أن حصيلة الشهداء بلغت 25869 هذا يعين أهنا تزوكم ب25869 اسم لدى 
أغلبهم صور اثبتة أو فيديوهات موجوده ضمن ملف اليب دي اف املزود وختلو االحصائية من أي اسم أو فيديو أو صورة 
مكررة ، وميكننا تزويد بعض اجلهات املختصه مبلفات اكسل وقد قمنا هبذا مع أكثر من جهة دولية ، وهناك تفاصيل أخرى 

أكثر تفصيال مثل الرقم الوطين ، والنصدر أي احصائيه بدون بياانت كاملة وليس جمرد أرقام .
 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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منهج الشبكة السورية حلقوق اإلنسان واضح أبهنا تقوم بتوثيق القتلى املدنيني فقط ) وهم األكثر تضررا وقتال ( ، بسبب 
استحالة توثيق العسكريني من الطرفني سواء من طرف جيش وخمابرات النظام بسبب منع النظام السوري لنا من العمل على 
األراضي السورية وعدم منحنا أي تراخيص للعمل بل اعتقال كوادران ، أو من اجليش السوري احلر ألن أعداد كبرية منهم 
تقتل وتدفن أثناء املعارك واليصل إليهم أحد ، هناك حاالت اندرة ملدنيني التحقوا ابجليش السوري احلر استطعنا توثيقهم عرب 

التواصل مع أصدقائهم وأهلهم  مجيعهم التيجازو عددهم 1505 من العسكريني .
 

حيتوي هذا الرابط على ملف يب دي اف بداخله جتدون  كافة التفاصيل :
 

وقد توزعت الضحااي حبسب مامت توثيقه على احملافظات السورية على الشكل التايل :
محص : 6564

ريف دمشق : 4210
ادلب : 3619

محاة :2780
درعا : 2689

حلب : 2148
ديرالزور : 1544
دمشق : 1148

الالذقية:531
القنيطرة: 175
احلسكة: 149

الرقة :94
طرطوس  : 74
السويداء: 22 

جنسيات أخرى )غري سوريني غلبهم فلسطينيني بينهم صحفيون ( :122 

ونشري بذا املقام إىل وجود حاالت كثريه مل نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخاصه يف حاالت اجملازر وتطويق البلدات والقرى 
وقطع االتصاالت اليت تقوم هبا احلكومة السورية يف كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي لالرتفاع ألن هناك العشرات 
من احلاالت اليت قام فيها األهايل بدفن الشهداء يف مقابر مجاعيه خوفا من انتشار األمراض واألوبئة وكل ذلك بسبب منع 

احلكومة السورية ألي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها .
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 هذاوإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حنمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب واجملازر اليت حدثت يف سورية  إىل 
رئيس النظام السوري  و القائد العام للجيش والقوات املسلحة بشار األسد ابعتباره املسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك 
األفعال،و نعترب كافة أركان النظام السوري اليت تقود األجهزة األمنية و العسكرية شريكة مباشرة يف تلك األفعال ويف هذا 
املمولني  القانونية والقضائية ،إضافة إىل كافة  القتل وتتحمل املسؤولية  بعمليات  فعليا  إيران  مشاركة  تعترب حكومة  السياق 
والداعمني هلذا النظام و الذي يقوم ابرتكاب جمازر بشكل شبه يومي ومنهجي و اليتوقف يف ليل أو هنار،وحنملهم مجيعا 
كافة ردات الفعل والنتائج املرتتبة عليها و اليت  قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصا من أقرابء الشهداء وذويهم  ..

نطالب جملس األمن واألمم املتحدة والدول االعضاء  ابلعمل بسرعة قصوى الختاذ كل مامن شأنه محاية املدنيني يف سوراي، وإهنم 
يف ختاذهلم عن نصرة الشعب السوري ومحاية املدنيني يتحملون مع النظام السوري قدرا كبريا من املسؤولية حيث يتوجب عليهم  

االمتثال ملسئوليتهم األخالقية والقانونية وتسريع اخلطوات ابجتاه إحالة كافة املتورطني يف تلك اجملارز إىل حمكمة اجلناايت الدولية
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