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 ضحايا جرائم النظام الصورياحصائية 

 2014 آذار/مارسحتى نهاية 

ت في ظّلِ حالت الخضييم إلاعالمّيِ وألامنّي التي مازطها الىظام الظوزّي، كان إحصاُء عدد الشهداء واملعخللين والفلودًً بالَغ الصعوب

جمكىذ العدًد مً الهيئاث واملساكص واملجموعاث املدهيت املعىيت مً إعداد وجحدًث احصائياث وزغم ذلك، في معظم املىاظم، 

 املاضيت، وأهم هره الهيئاث موكع "كاعدة بياهاث شهداء الثوزة الظوزٍت"مفصلت ل
ً
 (1)لضحاًا في الثوزة الظوزٍت ظوال الثالزين شهسا

، وجضم هره الهيئاث كرلك "املسكص (2)" و"لجان الخيظيم املحليت"لجىت شهداء الثوزة الظوزٍتالري ٌعخمد على عدة مصادز مثل "

. (5)، وموكع "مسكص دمشم لدزاطاث حلوق إلاوظان"(4)، وموكع "مسكص جوزيم إلاهتهاكاث في طوزٍت"(3)الظوزي لإلحصاء والبحور"

، حيث جلوم هره الهيئاث بيشس الاحصائياث اليوميت للشهداء واملعخللين، وفي بعض ألاحيان، (6)لشبكت الظوزٍت لحلوق إلاوظانوا

ت وبعض  ت وطىٍو ً والىاشحين. كرلك جلوم بعض هره املساكص بيشس احصائياث شهٍس جيشس معلوماث الجسحى واملفلودًً واملهجٍس

س الاحصائيت الخاصت.  الخلاٍز

 في كظم الاحصاء في "مسكص (7)مجموعت احصائياث الثوزة الظوزٍت
ً
ت املسفلت، والتي حعمل حاليا ، والتي أصدزث الاحصائيت الشهٍس

بئمكاهياث ذاجيت  2012الظوزٍت" في عام دزاطاث الجمهوزٍت الدًملساظيت"، بدأث العمل ضمً مجموعت "شبكت الخضامً مع الثوزة 

ت ملجمل ضحاًا حسائم ودون الازجباط بأي حهت أ ل، حيث عملذ في جحدًث احصائياث شهٍس الىظام الظوزي والتي جدىاول و جمٍو

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

حصائيت التي جخعلم بخدكيم ألازكام وملازهتها والخيحيا املظخمس للبياهاث، الهيئاث املركوزة أعاله، مع جعبيم بعض املعاًير الا

س التي جصدز عً هيئت  وحظاب بعض املؤشساث الاحصائيت  املخعللت بعدد وجواجس طلوط الضحاًا، مع ألاخر بعين الاعخباز للخلاٍز

ئعداد احصائياث جفصيليت للشهداء الفلظعيييين ألامم املخحدة بهرا الخصوص. مجموعت احصائياث الثوزة الظوزٍت جلوم كرلك ب

ت بهرا الخصوص. بالخعاون مع هاشعين فلظعيييين في مخخلف ألازاض ي الظوزٍت، مع وشس احصائياث شهٍس

 36.5وذلك ظوال  2014الاحصائيت ألاخيرة املسفلت، جمثل عدد ضحاًا حسائم الىظام الظوزي في طوزٍا حتى نهاًت شهس آذاز/مازض 

 / 
ً
 /  11112شهسا

ً
 261688ًوما

ً
طاعت

 بينهم  1121938عدد الشهداء املوزلين بشكل كامل:  -
ً
شهداء وظاء: ،  101802شهداء أظفال، و  111525فلظعيني، و  2000شهيدا

.شهداء جحذ الخعرًب 51472

 ) 2201000عدد الشهداء الخلدًسي:  -
ً
 131000شهداء أظفال، و  141000فلظعيني، و  21200بينهم % منهم مدهيين(، 80شهيدا

شهداء جحذ الخعرًب )ٌشمل العدد الوازد في الصوز املظسبت( 171000شهداء وظاء ، و 

بي: فوق  - 1771470عدد الجسحى الخلٍس

بي: فوق  - )ٌشمل حصء مً املعخللين الرًً خسحوا( 2551252عدد املعخللين الخلٍس

بي: فوق عدد املفلودًً ال - 971720خلٍس

314721240عدد الالحئين خازج طوزٍت: فوق  -

714201000عدد الىاشحين داخل طوزٍت: فوق  -

)شهداء، حسحى، معخللين، مفلودًً، الحئين، هاشحين(1115261520مجموع عدد ضحاًا العىف  -

ث الشهداء، عائالث الجسحى، عائالث املعخللين، )عائال1510681018% مً حعداد الشعب الظوزي:  60عدد افساد العائالث املخأزسة  -

(عائالث املفلودًً، الالحئين، الىاشحين

ألف فسد( 850الف عائلت )حوالي  121عدد العائالث التي أصبحذ بدون معيل: حوالي  -

 شهيد 2201000عدد الشهداء الكلي الخلدًسي بحظب عدد املعخللين واملفلودًً ًفوق  -

http://syrianshuhada.com/redir.asp?url=http://syrianmartyr.com/ar/15-0
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اليت باملعدالث الخاليت )بحظب ألاعداد املوزلت بشكل كامل(جفيد ألاعداد إلاحم

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

 10كل  -
ً
دكائم.... ًجسح الىظام مواظىا

 13كل  -
ً
دكيلت..... ٌغّيب الىظام مواظىا

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

أظفال 8كل ًوم...ًلخل الىظام  -

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

نزح  31122كل ًوم.... ًهّجس الىظام - ، ٍو
ً
 داخل الوظً 61672مواظىا

ً
.مواظىا

  -

إعداد احصائياث الثوزة الظوزٍت / كظم إلاحصائياث في مسكص دزاطاث الجمهوزٍت الدًملساظيت

2014-04-11دمشم: 

 2014-02-20  -مسكص دزاطاث الجمهوزٍت الدًملساظيت" "ث في إعداد احصائياث الثوزة الظوزٍت / كظم إلاحصائيا

املساحع:
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 المراجع:
                                                           

 
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

