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الديمقراطية الجمهورية دراسات مركز  



5102تشرين أول/أكتىبر نهاية حتى السىري النظام جرائم ضحايا حصائيةإ  

إضحايا جرائم النظام السوري إحصائية إ

إ5102نهاية تشرين أول/أكتوبر حتى 

ِّ ّّ اليّ مازهاا الىاا  الووزِّحالت الخضييم إلاعالمّيِ ولاِّ في ظّلِ ، كان إحصاُء عدد الشاداء واملعخللين ّيِّمي
 الصعوبت في معام املىاظم، فلودًً وامل

َ
ملدهيت جمكىذ العدًد مً الايئاث واملساكص واملجموعاث اوزغم ذلك، بالغ

ِّإاملعىيت مً إعداد وجحدًث  ، وأهم الوىواث الثالر املاضيتلت للطحاًا في الثوزة الووزٍت ظوال مفصِّّ حصائياث 

لجىت شاداء الري ٌعخمد على عدة مصادز مثل " (1)هره الايئاث موكع "كاعدة بياهاث شاداء الثوزة الووزٍت"
، (3)"هره الايئاث كرلك "املسكص الووزي لإلحصاء والبحور ، وجضم ِّ(2)" و"لجان الخيويم املحليت"الثوزة الووزٍت

. والشبكت الووزٍت (5)وموكع "مسكص دمشم لدزاهاث حلوق إلاووان"، (4)في هوزٍت"هتهاكاث لاِّوموكع "مسكص جوزيم 

اليوميت للشاداء واملعخللين، وفي بعض لاحيان، حصائياث إلاِّ، حيث جلو  هره الايئاث بيشس (6)لحلوق إلاووان
ً والىاشحين.  ِّإكرلك جلو  بعض هره املساكص بيشس جيشس معلوماث الجسحى واملفلودًً واملهجٍس ت  حصائياث  شاٍس

س إلاِّوهىوٍت وبعض الخل  ت.حصائيت الخاصِّّاٍز

ت املسف، واليّ أصدزث إلاِّ(7)حصائياث الثوزة الووزٍتإمجموعت   في كوم حصائيت الشاٍس
ً
لت، واليّ حعمل حاليا

حصاء في "مسكص دزاهاث الجماوزٍت الدًملساظيت"، بدأث العمل ضمً مجموعت "شبكت الخضامً مع الثوزة إلاِّ

، حيث عملذ في جحدًث وال جصال ودون لازجباط بأي حات أو جموٍل تجعوعيِّّ تبئمكاهياث ذاجيِّّ 2012ِِّّالووزٍت" في عا  ِّ
ت ملجمل ضحاًا إ الىاا  الووزي واليّ جدىاول مجموع عدد الشاداء والجسحى واملعخللين واملفلودًً ِّحصائياث شاٍس

 في مصادزها على جلاظع املعلوماث املوخلاة مً الايئاث املركوزة ِّوالىاشحين 
ً
ً، معخمدة أعاله، مع جعبيم واملهجٍس

للبياهاث، وحواب بعض املؤشساث وملازهتها والخصحيح املوخمس  حصائيت اليّ جخعلم بخدكيم لازكا بعض املعاًير إلاِّ
س اليّ جصدز عًإلاِّ هيئت لامم  حصائيت  املخعللت بعدد وجواجس هلوط الطحاًا، مع لاخر بعين لاعخباز للخلاٍز

ِّ.املخحدة بهرا الخصوص

ً هاًتن حيى حسائم الىاا  الووزي في هوزٍاحصائيت لاخيرة املسفلت، جمثل عدد ضحاًا إلاِّ  2015 أكخوبس/أولِّ حشٍس

ِّ 2252 ظوالوذلك 
ً
ِّ 096,0/  شاسا

ً
ِّ. ًوما

 0209652: كامل بشكل املوزلين الشاداء عدد ِّ
ً
 و أظفال، شاداء 069,61 و فلوعييّ، 39611 بينهم شايدا

ِّ ، :وواء شاداء 069022

ِّ.الخعرًب جحذ شاداء  059101

  :65,55ووبت الشاداء جحذ الخعرًب: %، 01562ووبت الشايداث  اليواء: %، ,0050ووبت الشاداء لاظفال%ِّ

 5519111: الخلدًسيِّ الشاداء عدد ِّ ِّ(نِّمدهيوِّ منهم% 82) شايد 

 بّ الجسحى عدد 5659561ِّ فوقِّ: الخلٍس

 بّ املعخللين عدد ِّحصء ٌشمل) 55590,2 فوقِّ: الخلٍس
ً
ِّخسحوا( الرًً املعخللين مً ا

 بّ املفلودًً عدد ِّ 01,9232 فوقِّ: الخلٍس

 1ِّ,,،9,21, فوقِّ: هوزٍت خازج الالحئين عدد

 90119111ِّ, فوقِّ: هوزٍت داخل الىاشحين عدد

 ِّهاشحين( الحئين، مفلودًً، معخللين، حسحى، شاداء،) 1433563625 العىف ضحاًا عدد مجموع

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


5102تشرين أول/أكتىبر نهاية حتى السىري النظام جرائم ضحايا حصائيةإ  

 أهس الجسحى، أهس  الشاداء، أهس) 1937193680:  الووزي الشعب حعداد مً% 70 املخأزسة لاهس فسادأ عدد 

ِّ املعخللين،

ِّالىاشحين(. الالحئين، املفلودًً، أهس

 (فسد مليونِّ هحو)أهسة  1443000 هحو: معيل بدونِّ أصبحذ اليّلاهس  عدد 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ(:كامل بشكل املوزلت لاعداد بحوب) الخاليت باملعدالث إلاحماليت لاعداد جفيد

 الىاا  ٌعخلل....... دكائم 4 كل ِّ
ً
ِّمواظىا

 الىاا  ًجسح.... دكائم 10 كل ِّ
ً
ِّمواظىا

 الىاا  ٌغّيب..... دكيلت 13 كل ِّ
ً
ِّمواظىا

 الىاا  ًلخل..... دكيلت 15 كل ِّ
ً
ِّمواظىا

 ِّأظفال 8 الىاا  ًلخل...ًو  كل

 الخعرًب جحذ مواظىين 4 الىاا  ًلخل...ًو  كل 

 23600 الىاا  هّجس.... ًو  كل ِّ  ً ِّ 53300 وأحبر ،مواظ  ً ِّ.الداخل في النزوح على مواظ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ٍِّّ دزاهاث مسكص في إلاحصائياث كوم/  الووزٍت الثوزة حصائياثإ إعداد ِّتالدًملساظيِّّ تالجماوز

2015ِّ-11-06: دمشم
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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/
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http://www.syrianhr.org/
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