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 مقدمة وتنويه:

     يغطــي هــذا التقريــر ضحايــا شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2015 حيــث مــا زال ســقوط الضحايــا مســتمراً فــي ظــل 

النــزاع القائــم فــي ســوريا ومــازال المدنيــون يشــكلون النســبة األعظــم مــن الضحايــا بمــا فيهــم األطفــال والنســاء، 

ــزوح  ــات ن ــع موج ــق م ــا يتراف ــادة م ــذي ع ــة وال ــاء المدني ــتهدف األحي ــلحة يس ــف األس ــازال القصــف بمختل وم

جماعيــة وخاصــة مــن المناطــق التــي تُســتهدف بالبراميــل المتفجــرة فــي هجمــات عشــوائية متعّمــدة، وقــد دخــل 

النــزاع فــي ســوريا مرحلــة جديــدة بتاريــخ 23 أيلــول 2014  بعــد أن بــدأت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفاؤهــا 

فيمــا ســّمي »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:
 ال يتضمــن هــذا التقريــر قتلــى الجيــش النظامــي الســوري ومــن يقــوم بالقتــال إلــى جانبــه مــن عناصــر الشــبيحة . 1

أو مــا يســّمى »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 

ــا  ــة اإلســامية فــي العــراق والشــام »داعــش« وأعــداد ضحاي ــد الدول ــى ي ــا عل ملحــق خــاص بأعــداد الضحاي

»التحالــف الدولــي ضــد داعــش« فــي حــال توفرهــا وخاصــة مــن المدنييــن العــزل، وال يتضمــن هــذا التقريــر 

أعــداد الضحايــا علــى يــد الكتائــب والفصائــل المقاتلــة المعارضــة األخــرى.                                                           

 ال تعتبــر هــذه اإلحصائيــات نهائيــة بــأي حــال مــن األحــول، فهــي تخضــع لعمليــة التدقيــق الــدوري والمســتمر . 2

مــن قبــل نشــطاء المركــز أوالً ومدخلــي البيانــات وفريــق الرصــد الميدانــي فــي الداخــل الســوري ثانيــاً ويتــم كل 

ذلــك وفــق المنهجيــة المتبعــة عــادة مــن قبــل مركزنــا. 

 إن اختــاف األرقــام مــن تقريــر إلــى آخــر – حتــى بالنســبة إلــى المنطقــة الواحــدة – يعــود ســببه إلــى التدقيــق . 3

ــه مواضــع النقــص والخطــأ، فضــاً عــن  ــذي يتداركــون في ــي، وال ــل نشــطاء الرصــد الميدان المســتمر مــن قب

متابعــة الضحايــا مجهولــي الهويــة حيــث يتــم توثيقهــم باالســم عنــد التعــرف علــى هويتهــم.                                                                                                       

ــع  ــن م ــع النشــطاء المتعاوني ــى جمي ــل إل ــي ســوريا بالشــكر الجزي ــاكات ف ــق االنته ــز توثي ــق مرك ــدم فري      يتق

ــم  ــى معظ ــن عل ــه المتواجدي ــي وباحثي ــد الميدان ــرق الرص ــى ف ــة إل ــا باإلضاف ــات وذوي الضحاي ــز وعائ المرك

التــراب الســوري والذيــن يواجهــون مخاطــر يوميــة أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم فــي ســبيل توثيــق الجرائــم وانتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فــي ســوريا واســتكمال البيانــات والمعلومــات وإيصــال صــوت الضحايــا وعائاتهــم إلــى الجهــات 

ــة.                                                                          والمنظمــات المعني
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 أوالً: ضحايا الثورة

      وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا منــذ بدايــة الثــورة الســورية وحتــى نهايــة كانــون الثانــي/ ينايــر 

2015  مصــرع )111422( شــخصاً علــى يــد قــوات النظــام والميلشــيات التابعــة لهــا، قضــى منهــم فــي شــهر كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2015 )1060( شــخصاً، بينمــا بلــغ عــدد ضحايــا شــهر كانــون الثانــي / ينايــر مــن العــام 2014 )3106( 

شــخصاً، أّمــا فــي شــهر كانــون الثانــي / ينايــر مــن العــام 2013  فقــد بلــغ عــدد الضحايــا )4164( شــخصاً بينمــا بلــغ 

عــدد ضحايــا شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر مــن العــام 2012 )983( شــخصاً.                                                                                                                    
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ثانياً: ضحايا شهر كانون الثاني / يناير 2015 :

ــق مصــرع  ــر 2015 توثي ــي / يناي ــون الثان ــهر كان ــي ســوريا خــال ش ــاكات ف ــق االنته ــز توثي ــتطاع مرك      اس

)1060( شــخصاً، وقــد توزعــوا علــى جميــع أيــام الشــهر، منهــم )941( شــخصاً تــم توثيقهــم باالســم الكامــل، بينمــا 

ــاء  ــى أش ــم إل ــبب تحوله ــم بس ــرف عليه ــم التع ــم يت ــة ل ــول الهوي ــة كمجه ــق )119( ضحي ــز توثي ــتطاع المرك اس

متناثــرة، وكانــت نســبتهم )11 %( مــن عــدد الضحايــا، مــن ضمنهــم – أي مــن ضمــن الرقــم 119 – )24( ضحايــا 

تــّم توثيقهــم مــع صــورة، و)26( ضحيــة تــّم توثيقهــم مــع مقاطــع الفيديــو، بينمــا تــّم توثيــق )69( ضحيــة مجهــول 

الهويــة فقــط بالخبــر.                                                                                     
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 ثالثاً: توزع الضحايا حسب األيام: 

     تــوزع ضحايــا شــهر كانــون الثانــي / ينايــر 2015 علــى جميــع أيــام الشــهر ليصــل عــدد الضحايــا وســطياً فــي 

كل يــوم إلــى )34( ضحيــة، بنقصــان )10( ضحايــا عــن شــهر كانــون األول / ديســمبر 2014 الــذي ســبقه، حيــث 

كان المعــدل الوســطي للضحايــا )44( ضحيّــة.

     شــهد اليــوم الثالــث والعشــرون مــن شــهر كانــون الثانــي / ينايــر 2015 ســقوط أكبــر عــدد للضحايــا فــي هــذا 

ــادس  ــوم الس ــاه الي ــا، ت ــدد الضحاي ــوع ع ــن مجم ــبة )9 %( م ــخصاً أي بنس ــم )94( ش ــغ عدده ــث بل ــهر حي الش

ــوم العشــرون.                                                                                                   ــي الي ــة ف ــا ســقط )72( ضحي ــه )93( شــخصاً، بينم ــث ســقط في والعشــرون حي

4
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 رابعاً: توزع الضحايا حسب المحافظات:

      شــهدت محافظــة ريــف دمشــق ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم )273( شــخصاً أي بنســبة 

)26 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، تلتهــا محافظــة درعــا حيــث بلــغ عــدد الضحايــا فيهــا )159( شــخصاً أي بنســبة 

)15%( مــن إجمالــي عــدد الضحايــا، تلتهــا محافظــة حلــب حيــث ســقط فيهــا )155( شــخصاً ومــن ثــّم محافظــة ادلــب 

أشخاص.                           )103(
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 خامساً: توزع الضحايا بحسب أسباب الوفاة:

     كان القصــف الجــوي والقصــف بالبراميــل المتفّجــرة هــو الســبب الرئيســي لســقوط العــدد األكبــر مــن ضحايــا 

ــدد  ــوع ع ــن مجم ــبة )34 %( م ــة، أي بنس ــم )358( ضحي ــغ عدده ــث بل ــر2015، حي ــي / يناي ــون الثان ــهر كان ش

الضحايــا منهــم )110( ســقطوا نتيجــة اســتهدافهم بالبراميــل المتفجــرة مــن الطيــران المروحــي ، أّمــا عــدد الضحايــا 

ممــن قتلــوا نتيجــة النيــران مــن مدنييــن أو خــال االشــتباكات العســكرية مــن غيــر المدنييــن فقــد بلــغ عددهــم )329( 

ضحيــة أي بنســبة )31 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، أمــا عــدد ضحايــا القصــف العشــوائي بالدبابــات وقذائــف 

الهــاون والمدفعيــة بقــد بلــغ )110( شــخصاً أي بنســبة )10%( مــن إجمالــي عــدد الضحايــا، وقــد اســتطاع المركــز 

ــد بلغــت  ــي المعتقــات وق ــّم إعدامهــم ف ــب أو نتيجــة الجــوع أو ممــن ت ــاً تحــت التعذي ــق مصــرع )95( معتق توثي

نســبتهم )9 %( مــن إجمالــي عــدد الضحايــا، واســتطاع المركــز أيضــاً توثيــق أســماء )69( شــخصاً قضــوا نتيجــة 

ــدواء والغــذاء أو نتيجــة البــرد بســبب الحصــار المفــروض مــن قبــل قــوات  الجــوع أو ســوء التغذيــب أو نقــص ال

النظــام علــى بعــض المــدن والبلــدات الخارجــة عــن ســيطرتها.                                                                                                                   

%34 %10%31
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 سادساً: توزع الضحايا بحسب الجنس: 

     بلــغ عــدد الضحايــا مــن الذكــور البالغيــن )823( ذكــراً بالغــاً، أي بنســبة )78%( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، 

بينمــا بلــغ عــدد الضحايــا مــن الذكــور األطفــال )97( ذكــراً طفــاً أي بنســبة )9 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، 

وبلــغ عــدد النســاء البالغــات )82( أنثــى بالغــة أي بنســبة )8 %( فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا األطفــال اإلنــاث )58( طفلــة 

بنســبة )5%( مــن مجمــل عــدد الضحايــا.            

82

إناث بالغات

58

إناث أطفال

823

ذكور بالغين

97

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الجنس
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 سابعاً: توزع الضحايا بحسب الفئة: 

بلــغ عــدد الضحايــا المدنييــن )760( مدنيــاً، أي بنســبة )72 %( مــن مجمــل عــدد الضحايــا، فيمــا بلــغ نســبة الضحايــا 

الغيــر مدنييــن )28%( حيــث بلــغ عددهــم )300( مقاتــاً كان مــن بينهــم أربــع أطفــال مــا دون ســن الثامنــة عشــر.
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توزع الشهداء حسب الفئات
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في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

 

 

 ثامناً: توزع الضحايا حسب الفئة والمحافظة:

تاسعاً: ضحايا على يد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام »داعش«:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا الشــهر توثيــق مصــرع أكثــر )85( شــخص علــى يــد 

تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام – داعــش، كان مــن ضمنهــم أكثــر مــن )40( مدنيــاً، و أكثــر مــن 45 

مقاتــاً مــن كتائــب المعارضــة المســلّحة وفصائــل أخــرى، وكان مــن ضمــن الضحايــا أربــع أطفــال.                                                                                   

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

9


