
 

 

 والاهتهاكاث الحاصلت لضحايا جرائم الىظام السوري احصائيت وخرائط جداول 

 2013 أكتوبر/أول  تشريً نهايتحتى 

 

س املوجص، خسائط وم احصائيت جخعلم بالضحاًا الرًً طلطوا خالل الثوزة الظوزٍت حتى نهاًت شهس خططاث ٌشمل هرا الخلٍس

ً أول/أكخوبس  والتي جصدزها هيئاث عدًدة صفصلت للضحاًا، املحصائياث عبر ملاطعت البياهاث ولا ، والتي جم إعدادها 2013حشٍس

 ،(3)"املسصد الظوزي لحلوق لاوظان"، و(2)"املحليتلجان الخيظيم "و، (1)"كاعدة بياهاث شهداء الثوزة الظوزٍت"موكع مً أهمها 

مسكص دمشم لدزاطاث حلوق "وموكع ، (5)"مسكص جوجيم لاهتهاكاث في طوزٍت"وموكع ، (4)"املسكص الظوزي لإلحصاء والبحوث"و

 .(7)والشبكت الظوزٍت لحلوق لاوظان. (6)"لاوظان

 :عدد الشهداء بحسب املحافظاث .1

ً نهاًت حتىعدد الشهداء  بلغ ، ًخوشعون على املحافظاث بحظب الجدول زكم  95،981،   2013 أكخوبس/أول  حشٍس
ً
 : 1شهيدا

ف دمشم دًس الصوز : ، 6040حماة: ، 7017، دمشم: 8415، دزعا: 11،149، إدلب: 14429،  حمص: 14705 حلب:  ،21990 :ٍز

داء ، ا583، طسطوض: 751، الحظكت: 824، اللىيطسة: 1093، الالذكيت: 1425، السكت: 5812 ، الصفلظطيييين في كافت 69لظٍو

 .1680املىاطم: 

ً نهاًت حتى: عدد الشهداء بحظب املحافظاث الظوزٍت 1الجدول زكم   2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهداء ألاطفال: .2

ً نهاًت عدد الشهداء ألاطصفال خالل الثوزة الظوزٍت بحظب املحافظاث حتى بلغ   83639،  2013 أكخوبس/أول  حشٍس
ً
شهيدا

  23657 و،  ذكوز  53982منهم 
ً
 فلظطيني. طصفل 128 إلى إهاث، إضافت

 

 المحافظة م
النسبة 

المئوية
عدد الشهداء

21,990%22.91ريف دمشق1

14,705%15.32حلب2

14,429%15.03حمص3

11,149%11.62إدلب4

8,415%8.77درعا5

7,017%7.31دمشق6

6,040%6.29حماة7

5,812%6.05دير الزور8

1,680%1.75الفلسطينيين في كافة المناطق9

1,425%1.48الرقة10

1,093%1.14الالذقية11

824%0.86القنيطرة12

751%0.78الحسكة13

583%0.61طرطوس14

69%0.07السويداء15

100.00%95,981

عدد شهداء الثورة السورية بالنسبة للمحافظات )مسقط الرأس(

المجموع



 

 

ً نهاًت حتى املحافظاث الظوزٍت بحظبعدد الشهداء ألاطصفال : 2الجدول زكم   2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 2013 أكتوبر/أول  تشريًعدد الشهداء ألاطفال في املحافظاث حتى نهايت 

 العدد اليسبت % املحافظت

 1,832 %20.90 حلب

ف دمشم  1,678 %19.14 ٍز

 1,327 %15.14 حمص

 1,129 %12.88 إدلب

 812 %9.26 دزعا

 622 %7.09 حماة

 485 %5.53 دًس الصوز

 429 %4.89 دمشم

 176 %2.01 السكت

 128 %1.46 املخيماث الصفلظطيييت

 38 %0.43 الالذكيت

 35 %0.40 طسطوض

 53 %0.60 الحظكت

 20 %0.23 اللىيطسة

داء  3 %0.03 الظٍو

 8,767 %100.00 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syrianshuhada.com/Default.asp?a=la&p=Muhafatha&v=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1&ppp=Gender&vvv=%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89


 

 

 

 

ً نهاًت حتىعدد الشهداء ألاطصفال خالل الثوزة الظوزٍت بحظب املحافظاث : 1زكم  خازطت  2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الشهيداث اليساء .3

ً  نهاًت املحافظاث حتى بحظب الظوزٍت الثوزة خالل الشهيداث اليظاء عددبلغ  شهيدة  7,670 ، 2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 إلى  ألاطصفال مً لاهاث()بدون الشهداء 
ً
  .فلظطيييت شهيدة 170، إضافت

 بحظب املحافظاث الظوزٍت. الشهيداث اليظاء: عدد 3الجدول زكم 

 2013 أكتوبر/أول  تشريًعدد اليساء الشهيداث في املحافظاث حتى نهايت 

 العدد اليسبت % املحافظت

 1,520 %19.39 ريف دمشق

 1,278 %16.30 حمص

 1,498 %19.11 حلب

 995 %12.69 إدلب

 708 %9.03 درعا

 484 %6.17 دير الزور

 488 %6.22 حماة

 407 %5.19 دمشق

 170 %2.17 وساء فلسطييياث

 170 %2.17 الرقت

 51 %0.65 طرطوس

 48 %0.61 الالذقيت

 52 %0.66 الحسكت

 15 %0.19 القىيطرة

 2 %0.03 السويداء

 7,840 %100.00 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ً نهاًت حتىخالل الثوزة الظوزٍت بحظب املحافظاث  الشهيداث اليظاءعدد : 2زكم  خازطت  2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :عدد ألافراد املتأثريً بجرائم الىظام والاهتهاكاث .4

ً نهاًت حتىًبين عدد الضحاًا  4الجدول زكم  ، مع عدد أفساد العائالث املخأجسة، حيث ًوضح الجدول أن  2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 حوالي هصف حعداد الشعب الظوزي كد جأجس بشكل مباشس بجسائم الىظام والاهتهاكاث الحاصلت.  

 

 

 

 

 

 

 :عدد العائالث التي أصبحت بدون معيل .5

ً نهاًت حتىًبين عدد الضحاًا  5زكم الجدول  ، مع عدد أفساد العائالث التي أصبحت بدون معيل، حيث  2013 أكخوبس/أول  حشٍس

 ألف عائلت كد أصبحت بدون معيل.   112ًوضح الجدول أن حوالي 

 

 

 

 

 

 2013-11-15  - "الدًملساطيت الجمهوزٍت دزاطاث مسكص" في لاحصائياث كظم/  الظوزٍت الثوزة إعداد احصائياث

  املساجع:

                                                           
 

1
 http://syrianshuhada.com/ 

 
2

 https://www.facebook.com/LCCSy 

 
3

 http://www.syriahr.com/ 

 
4

 sy.org-http://csr 

 
5

 sy.info/-https://www.vdc 

 
6

 http://www.dchrs.org/ 

 
7

 http://www.syrianhr.org/ 

العددالوصفم

عدد أفراد 

العائالت 

المتأثرين
معدل األفراد المتأثرين 4 أفراد 95,981383,924عدد الشهداء1

معدل األفراد المتأثرين 3 أفراد 248,957746,871عدد المعتقلين2

معدل األفراد المتأثرين 3 أفراد 90,920272,760عدد المفقودين3

معدل األفراد المتأثرين 3 أفراد 149,420448,260عدد الجرحى4

معدل األفراد المتأثرين نفس العدد3,015,2403,015,240عدد الالجئين خارج سورية5

معدل األفراد المتأثرين نفس العدد6,800,0006,800,000عدد النازحين داخل سورية6

معدل األفراد المتأثرين 2 فرد980,0001,960,000عدد البيوت المهدمة7

10,400,51813,627,055

عدد أفراد العائالت المتأثرة بجرائم النظام واالنتهاكات 

أكثر من نصف تعداد الشعب السوري داخل سوريا تأثر بشكل مباشر بانتهاكات النظام السوريالمجموع

العددالوصفم
عدد العائالت 

بدون معيل

95,98128,794عدد الشهداء1

248,95762,239عدد المعتقلين2

90,92018,184عدد المفقودين3

149,4203,437عدد الجرحى4

585,278112,654 حوالي 112 ألف عائلة سورية أصبحت بدون معيلالمجموع

عدد المتزوجين حوالي 30% من عدد الشهداء

عدد المتزوجين حوالي 25% من عدد المعتقلين

عدد المتزوجين حوالي 20% من عدد المفقودين 

عدد المتزوجين حوالي 23% من عدد الجرحى المصابين بإعاقات الذين تبلغ نسبتهم حوالي 10% من عدد الجرحى

عدد العائالت التي أصبحت بدون معيل 

http://syrianshuhada.com/
https://www.facebook.com/LCCSy
http://www.syriahr.com/
https://www.vdc-sy.info/
http://www.dchrs.org/
http://www.syrianhr.org/

