
 

 

          السوري النظام جرائم لضحايا الاحصائيات الشاملة

  2013 كاهون أول/ديسمبر حتى نهاية 
 
 
 

 احصائيات

   2014الثاني/يناير كانون  11

الديمقراطية الجمهورية دراسات مركز  



 الاحصائية الشهرية لضحايا جرائم النظام السوري

 3102 كاهون أول/ديسمبر نهايةحتى 

  
   في ظل 

، كان إحصاء   حالت الخضييم إلاعالمي   بالغ  والفلودًً  عدد الشهداء واملعخللين وألامني  التي مازسها الىظام السوزي 

إعداد وجحدًث مً املدهيت املعىيت  الهيئاث واملساكص واملجموعاثالعدًد مً  جمكىذوزغم ذلك، ، املىاظم معظمالصعوبت في 

 املاضيت احصائياث مفصلت للطحاًا في الثوزة السوزٍت
ً
كاعدة بياهاث شهداء "موكع وأهم هره الهيئاث ، ظوال الثالزين شهسا

هره وجضم ، (2)"الخيسيم املحليتلجان "و "لجىت شهداء الثوزة السوزٍت"الري ٌعخمد على عدة مصادز مثل  (1)"الثوزة السوزٍت

مسكص دمشم "وموكع ، (4)"مسكص جوزيم إلاهتهاكاث في سوزٍت"وموكع ، (3)"املسكص السوزي لإلحصاء والبحور" كرلكالهيئاث 

هره الهيئاث بيشس الاحصائياث اليوميت للشهداء  حيث جلوم، (6)والشبكت السوزٍت لحلوق إلاوسان. (5)"لدزاساث حلوق إلاوسان

ً والىاشحين. كرلك جلوم بعض هره املساكص بيشس  واملعخللين، وفي بعض ألاحيان، جيشس معلوماث الجسحى واملفلودًً واملهجٍس

س  ت وبعض الخلاٍز ت وسىٍو  الخاصت.الاحصائيت احصائياث شهٍس

ت املسفلت، والتي أصدز ، (7)مجموعت احصائياث الثوزة السوزٍت  في كسم الاحصاء في "مسكص ث الاحصائيت الشهٍس
ً
والتي حعمل حاليا

 بئمكاهياث 2012   عام في "السوزٍت  الثوزة مع الخضامً شبكت" مجموعت ضمًبدأث العمل الجمهوزٍت الدًملساظيت"،  دزاساث

ل، أو حهت يبأ الازجباط ودون  ذاجيت ت احصائياث جحدًثفي  عملذ حيث جمٍو  والتي السوزي الىظام  حسائم ضحاًا ملجمل شهٍس

ً،  والىاشحين واملفلودًً واملعخللين والجسحى الشهداء عدد مجموع جدىاول    واملهجٍس
ً
في مصادزها على جلاظع املعلوماث  معخمدة

والخصحيح املسخمس جخعلم بخدكيم ألازكام وملازهتها املسخلاة مً الهيئاث املركوزة أعاله، مع جعبيم بعض املعاًير الاحصائيت التي 

س التي  املخعللت بعدد وجواجس سلوط بعض املؤشساث الاحصائيت ، وحساب للبياهاث الطحاًا، مع ألاخر بعين الاعخباز للخلاٍز

جفصيليت  بئعداد احصائياث جلوم كرلك جصدز عً هيئت ألامم املخحدة بهرا الخصوص. مجموعت احصائياث الثوزة السوزٍت

ت بهرا للشهداء الفلسعيييين  بالخعاون مع هاشعين فلسعيييين في مخخلف ألازاض ي السوزٍت، مع وشس احصائياث شهٍس

 الخصوص.

وذلك  2013 كاهون أول/دٌسمبرحتى نهاًت شهس في سوزٍا  ضحاًا حسائم الىظام السوزيالاحصائيت ألاخيرة املسفلت، جمثل عدد 

  33.5 ظوال
ً
  1022/  شهسا

ً
  245528/  ًوما

ً
 جخلخص بالبياهاث الخاليت:و ، ساعت

 1025455: كامل بشكل املوزلين الشهداء عدد -
ً
 ،: وساء شهداء 842’8 و أظفال، شهداء 763’9 و فلسعيني، 15740 بينهم شهيدا

 .الخعرًب جحذ شهداء 45010

 205643: امللاجلين الشهداء عدد ،815812:  املدهيين الشهداء عدد -

 305107 شهداء اللصفعدد  -

بي الجسحى عدد -  1605420 فوق : الخلٍس

بي املعخللين عدد -  2515602 فوق : الخلٍس

بي املفلودًً عدد -  935630 فوق : الخلٍس

 352905240 فوق : سوزٍت خازج الالحئين عدد -

 751255000 فوق : سوزٍت داخل الىاشحين عدد -

 (هاشحين الحئين، مفلودًً، معخللين، حسحى، شهداء،) 1150235347: الطحاًا عدد مجموع -

 عائالث الجسحى، عائالث الشهداء، عائالث)1453425016:  السوزي الشعب حعداد مً% 60 املخأزسة العائالث افساد عدد -

 (الىاشحين الالحئين، املفلودًً، عائالث املعخللين،

 (فسد ألف 800 حوالي) عائلت الف 120 حوالي: معيل بدون  أصبحذ التي العائالث عدد -

http://syrianshuhada.com/redir.asp?url=http://syrianmartyr.com/ar/15-0


  شهيد 2005000 ًفوق  واملفلودًً املعخللين عدد بحسب الخلدًسي  الكلي الشهداء عدد -

 (:كامل بشكل املوزلت ألاعداد بحسب) الخاليت باملعدالث إلاحماليت ألاعداد جفيد

  الىظام ٌعخلل....... دكائم 4 كل -
ً
 مواظىا

  الىظام ًجسح.... دكائم 10 كل -
ً
 مواظىا

ب..... دكيلت 13 كل -   الىظام ٌغي 
ً
 مواظىا

  الىظام ًلخل..... دكيلت 15 كل -
ً
 مواظىا

 أظفال 8 الىظام ًلخل...ًوم كل -

 الخعرًب جحذ مواظىين 4 الىظام ًلخل...ًوم كل -

س.... ًوم كل- ، 35219 الىظام ًهج 
ً
نزح مواظىا   65970 ٍو

ً
 .الوظً داخل مواظىا

 2014-01-11  - "الدًملساظيت الجمهوزٍت دزاساث مسكص" في إلاحصائياث كسم/  السوزٍت الثوزة إعداد احصائياث

  املساحع:
                                                           

 
1

 http://syrianshuhada.com/ 

 
2

 https://www.facebook.com/LCCSy 

 
3

 sy.org-http://csr 

 
4

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

 
5

 http://www.dchrs.org/ 

 
6

 http://www.syrianhr.org/ 

 
7

  https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics 

http://syrianshuhada.com/
https://www.facebook.com/LCCSy
https://www.vdc-sy.info/
http://www.dchrs.org/
http://www.syrianhr.org/
https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics
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عدد الشهداءالنسبة المئوٌة المحافظة م

23,573%23.01ريف دمشق1

15,687%15.31حلب2

15,394%15.03حمص3

11,893%11.61إدلب4

8,977%8.76درعا5

7,485%7.31دمشق6

6,443%6.29حماة7

6,200%6.05دير الزور8

1,740%1.70الفلسطينيين في كافة المناطق9

1,520%1.48الرقة10

1,166%1.14الالذقية11

879%0.86القنيطرة12

802%0.78الحسكة13

622%0.61طرطوس14

74%0.07السويداء15

100.00%102,455

(الرأس مسقط) للمحافظات بالنسبة السورٌة الثورة شهداء عدد

2013 دٌسمبر/أول كانون نهاٌة حتى السورٌة الثورة احصائٌات

المجموع



2013 دٌسمبر/أول كانون نهاٌة حتى السورٌة الثورة احصائٌات

العددالوصفم

عدد أفراد 

العائالت 

المتأثرٌن

 أفراد 4معدل األفراد المتأثرين 102,455409,820عدد الشهداء1

 أفراد 3معدل األفراد المتأثرين 251,602754,806عدد المعتقلين2

 أفراد 3معدل األفراد المتأثرين 93,630280,890عدد المفقودين3

 أفراد 3معدل األفراد المتأثرين 160,420481,260عدد الجرحى4

معدل األفراد المتأثرين نفس العدد3,290,2403,290,240عدد الالجئين خارج سورية5

معدل األفراد المتأثرين نفس العدد7,125,0007,125,000عدد النازحين داخل سورية6

 فرد2معدل األفراد المتأثرين 1,000,0002,000,000عدد البيوت المهدمة7

11,023,34714,342,016

 واالنتهاكات النظام بجرائم المتأثرة العائالت أفراد عدد

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



2013 دٌسمبر/أول كانون نهاٌة حتى السورٌة الثورة احصائٌات

العددالوصفم
عدد العائالت 

بدون معٌل

102,45530,737عدد الشهداء1

251,60262,901عدد المعتقلين2

93,63018,726عدد المفقودين3

160,4203,690عدد الجرحى4

608,107116,053  ألف عائلة سورٌة أصبحت بدون معٌل116حوالً المجموع

من عدد الشهداء% 30عدد المتزوجين حوالي 

من عدد المعتقلين% 25عدد المتزوجين حوالي 

من عدد المفقودين % 20عدد المتزوجين حوالي 

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

 معٌل بدون أصبحت التً العائالت عدد


