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إحصائيات
عامة 

أعداد الضحايا منذ منتصف آذار 2011

وثق مركز توثيق االنتهاكات منذ منتصف شهر آذار 
2011 وحتى نهاية تشرين األول/أكتوبر 2022 مقتل ما 

مجموعه 239,765 شخصًا في سوريا.

    )60.70%( 145,539      
منهم من المدنيين 

   )39.30%( 94,226      
منهم من غير المدنيين
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القتلى حسب الجهة الفاعلة

القتلى من المدنيين حسب الجهة الفاعلة

المسؤولين عن مجمل القتلى )من المدنيين و غير المدنيين( منذ منتصف آذار 2011 و لغاية تشرين األول/
أكتوبر 2022

المسؤولين عن القتلى المدنيين منذ منتصف آذار 2011 و لغاية تشرين األول/أكتوبر 2022
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إحصائيات
تشرين األول/أكتوبر 2022

أعداد القتلى جراء المعارك:
وثق مركز توثيق االنتهاكات خالل شهر تشرين األول/أكتوبر 2022  138 قتياًل بمختلف المحافظات السورية, 

منهم 138 تم توثيقهم بأسمائهم الكاملة و 0 حالة وثقت كمجهول الهوية.
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القتلى حسب المحافظات

شهدت محافظة درعا سقوط العدد األكبر من 
القتلى على أرضها حيث وثق مركز توثيق االنتهاكات 

في سوريا سقوط 54 قتيل، يليها محافظة حلب 
بـ 40 ثم محافظة ريف دمشق بـ 16 قتياًل. 

توزع 28 قتياًل على باقي المحافظات السورية.

توزع القتلى حسب الفئات )مدني و غير مدني(

بلغ عدد القتلى المدنيين 70 بينما بلغ عدد القتلى من غير المدنيين 68
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بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة إطالق النار المباشر والقنص 68 قتيل. وتسبب القصف الجوي والبراميل 
المتفجرة بمقتل 5 أشخاص. بينما بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدافع 

والقصف بالدبابات 13.  

0 حالة تّم تعذيبهم حتى الموت في مراكز االحتجاز التابعة للحكومة السورية، و 26 قتيل نتيجة السيارات 
المفخخة وااللغام، خطف 0 حالة من قبل جهات مجهولة.
تم توثيق 0 حالة نتيجة الحصار و 0 حالة اختناقًا بغاز الكلور.

أخيرًا وثق المركز 16 أشخاص قتل ألسباب أخرى.

توزع القتلى حسب أسباب الوفاة

توزع القتلى حسب الجنس

بلغ عدد القتلى من الذكور البالغين من من يزيد عمرهم 
عن الثامنة عشر عامَا  121 ذكرًا بالغًا . وبلغ عدد النساء 

البالغات 8 أنثى بالغة. 
بينما بلغ عدد القتلى من األطفال الذكور 8 أطفال. فيما 

بلغ عدد القتلى من األطفال اإلناث 1.
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تم إعداد جميع األرقام واإلحصاءات الواردة في هذا التقرير من قاعدة بيانات مركز توثيق االنتهاكات. هي ليست 
نهائية وتخضع للتدقيق المستمر والدوري من قبل مدراء قواعد بيانات مركز توثيق االنتهاكات وفريق التوثيق 

الميداني. تختلف األرقام بين التقارير ويعتبر التقرير األخير األكثر دقة.

نحن ممتنون جدًا ألعضاء فريق التوثيق الميداني الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم من أجل توثيق انتهاكات 
حقوق اإلنسان المرتكبة في سوريا والذين لم يكن من الممكن إصدار منشورات المركز من دونه.



ألية مالحظات أو استفسارات يرجى التواصل معنا على اإليميل:
inquiry@vdc-sy.info

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية 
/http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة االنكليزية 
 /http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports
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