األوراا المهداورة
تقوريور تاثيقي يسلط الضاء على أبورز االنتهاكات التي تعورضت لها المورأة الفلسطينية في ظل األزمة
الساورية.
( آذاور – ماورس  -2011الغاية شباط فبورايور ) 2017/

الفهورس
تقديم.
المورأة الفلسطينية في قلب الصوراع.
األوراا المهداورة.
التازع المكاني العام للضحايا من النساء داخل ساورية.
ضحايا على طوريق الهجورة.
االنتهاكات الااقعة على المورأة الفلسطينية داخل ساورية.
ضحايا الحصاور.
ضحايا القصف.
ضحايا التفجيور ااالغتياالت.
ضحايا القنص االطلق الناوري.
االعتقال ااالختفاء القسوري االتعذيب حتى المات.
النتائج االتاصيات.

تقديم
عانتتالمرأتتالفلمرينيتتفينيوليتتمليتتةايولأ انتتافلاعتتاعلاعتتةهلأ تتاعيولعأتتهليتتةم الأتتهليةيتتولحتتامجتلمرأ اأ ت ل
مرينيفينم،ليهملمألملةمألخالةمرزة ولةياراارملعانال ملمألاأنولةمرثعنىلةزة ولمرأيةةعللةلللمرأ اةل.ل ل
عأتتالا ا تتاليتتعةا الر عاةتتالللةلللمرخف ت للةلللمرأتتةاللةلللمإلعاقتتوللةلللحاتتىلمر ن ت لمر نيتتمل،لناي تتول
مرصتتامالمرتتعمجاليتتمليتتةايولأنتتملمنتتع المرأةم هتتاال نتتا ليتتملأتتاا ل–لآممال2011ليتتيهللفتتام لمألزأتتول
مريةايوليملا اةزلةم تتلرأتالنصتالعنيتشلمرحتامج لمريتأاةيولةمرة ت يولمراتملحاأتالقاتللمرتني لمريحتايول
يحعللعامللةلللا اي هالرألمىل،ليةعلنصالمرأاعفلمرثارثولمرأحااعوليملإاياقياال نيي لمألاي ولر تامل1949ل
عنىلحأايولمرأعنييهللثناءلمرنزمالمرأيتنتلييتالمرتعةرمليليتملحتاللقيتاملنتزمالأيتنتلرتي لرتشلفتاي لعةرتمليتمل
لام مللحعلل فام لمرياأيولمرأا اقعفلينازملعللفا للهليفيقلعحعللعنىلمألحعتاملعنتىلمألحتخاللمرتميهل
ليحااعةهلأياحافليملمألعأاللمر عمجيول،ليأهلييهملليامعلمرةةمالمرأينحولمرميهلمرةةمللينحاهمل،لةمألحخالل
مر ا زةهلعهلمرةاالليييبلمرأاضللةلللمر احللةلللأليلييبلآختا،لةي تاأنةهليتمل أيت لمألحتةمللأ اأنتول
إنيانيول،لعةهلليلاأييزل اايةةملعنىلمر نصاللةمرنتةهللةلللمرتعيهللةلللمرأ اةتعللةلللمر تن للةلللمرأةرتعللةللل
مرثاةفللةلللليلأ ياالآخالأأاثل" (.)1ل
ةيهع لاينيفلمر ةءلعنىلم ناهاعاالمرةمق وليحقلمرنياءلمرينيفينيااليملمرأخيأاالةمرأعهلمريةايولقاأال
أ أةعولمر أللياصعلةاةثيقلي ضلمرحةمعثلمراملنارالأنههليأخان لمألعأااليةمءلأاللعىلأنهالإرتىلقاتلل
مر عيعلأنههللةلللأهلا اضلأنههلر عاةاللمرا ييم .ل
يارأةايلل ليعلأهلمإلحاافلإرىللهلمر اعمالةمراةاريعلمريتاجعفلرتعىلي تضلحتامجتلمرأ اأت لمرينيتفينملعتارخة ل
أهلانةثلمريأ وللةللل يلمري يحوليلأن المرعثيايهلأهلمر اج المراينيغلعهلمخاياءلينااههللةلللمخافايههللةللل
مإلعاعمءلعنيههلأهلقيلل هولأالأهلمر هاالمرأاصااعولعمخلليةايو،لأأالي للمألععمعلمرأةثةولاةايييو.ل

1أ أةعولأهلمرأةمثيقلمرعةريولةم قنيأيولمرخاصوليار جيهلةييا ملأأهليعخنةهليملنفاقلمرأية يول–لأهلأنحةامالمرأية يولمرياأيولرألأمل
مرأاحعفلرحؤةهلمر جيهل–لمرأعابلم قنيأمليأصال–لمرةا افل-لميايلل2006ل-لمرفي ولمرثارثولل2007ل.لماياقيول يني ليحأهلحأايولمرأعنييهلةقال
مرحابل1949للمرأاعفلمرثارثول-للل174ل.ل ل

المورأة الفلسطينية في قلب الصوراع
رةعلل االمرحابلمرعمجافليمليةايولعنتىلأ متملمرأخيأتاالمرينيتفينيوليتمليتةايول،لةرتملاعتعلايتنملعاجنتولأتهل
مر االمرميللصابلمرأنفةول،ليأنهالأهل االةأنهالأهليةعاللحعلليناجهالةأنهالحةصاالعمخللأخيأااهال
لةلللأهلعخللإرىللمري ةهلةمرأ اة الرعىلفايملمرصامالةرةليحعللأاياةالنةعتاللأتال،لةياراتارملرتملاعتهل
مرأالفليأ زللعهلأحيفهاليارأ اأ لمرينيفينمليمليةايولياةزالأالييهل51ل%لمعةالة49ل%لأهلم ناثل
ليللنهالا اعللحةمرملنص لمرأ اأ لمرينيفينملرممليأعهلمرةةلليأهلحةةقل مهلمرحايحولمرعييافلةمرهاأولأتهل
حامجتلمرأ اأ لعانالعا ولر ناهاعاالةيةعمهلمرحأايولمراملحاصتالحتاعولحةتةقلم نيتاهللةم اياقيتاال
مرعةريولمرخاصولعنىلاةعيأهالرننياءلةمألفيالللثناءلمرنزمعاالمرأينحولعنىلصياناهالةمعايتاالمرأيتا لييهتال
نةعاللأهللنةمالمألعأاللمإل امأيولل( .)2ل
األوراا المهداورة
ةثةالأ أةعولمر أللأهلل تللينيتفينمليتةايوليتةةفل(ل)462ل تحيولأتهلمرنيتاءلمرينيتفينياالأنتمليعميتول
مرأةم هتااليتمليتةايولأتنههل()429لعمختللمألام تملمريتةايولةل()33لمأتالفلختاا ليتةايول،للأتالي تتاعلل
حةمرمل13.37ل%لأهلإ أارملمر تحايالمرتميهليتةفةملخت للياتافلمأاتعمعلمرصتامالمرأأاتعفليتيهلآممالأتاا ل
2011لةرغايول28لحيافل–ليياميا/ل2017لةمريارغل3453ل

جاللينيفينيال.ل ل

جدال ياضح تازع الضحايا من النساء حسب العمور
العمر
بالغ

العدد
376

النسبة
81.39%

طفل

86

18.61%

المجموع

462

100.00%

ل
2للمرحةمالمرأاأعه-مر عع:ل1029ل-ل2004ل/ل11ل/ل26ل-ل- 09:31لمرأحةا:لحةةقلمرأامفلةأياةماهالمرعاأنوليملعايولمرأ ا ا .ل
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930ل
معاأعلةنحالعنملمرأألليأة بلقامالمر أ يولمر اأولرألأملمرأاحعفل3318ل(ع)29-لمرأؤاخليمل14لعانةهلمألةل/عييأيال 1974ل

التازع المكاني العام للضحايا من النساء داخل ساورية
اياةااللععمعلمر حاياليملمرأعهلةمرينعمالمريةايوليحيبلمحتاعمعلمرأ تاا للةلللخيةاهتال،ليةتعليت نالأعينتول
عأحقليةةفل150لمأالفلينيفينيول()11لأنههليمللحياءلأعينولعأحقلعتارزم افلةمرأتزفلةمر تعةيلةمرةصتاال
ةمرا اأهلةمرأارعملةمرصتارحيولةيتابلاةأتال،ليينأتالحتهعالأحايمتولايت لعأحتقلةيتافل147ل تحيولييتيبل
مرحابل،لا لمر لأعينولعاعالمراملاحهعللحعمثلعمأيولييهلمريينولةمريينو.ل ل
جدال ياضح التازع العام للضحايا من النساء حسب المكان داخل ساورية
العدد
150
147
35
62
20
8
3
1
1
1
1
429

مكان الافاة
دمشق
وريف دمشق
غيور معوراف
دورعا
حلب
حمص
الحسكة
الالذقية
القنيطورة
إدلب
حماة
المجماع

ل
للأاليملمرأخيأاالمرينيفينيوليملعأحقلةاييهاليةعلي لليةةفل()131ل تحيوليتملأختيملمرياأتة لل،لةيتمل
أخيملعاعال()35ل

جولةيملمرأزيايبل()11ل

ينيفينيول،لةيملأخيملييينول7ل

جول،لةعمر لي لليملأخيملمرحيينيوليتةةفل(27ل)ل

جتول

جاالةيملأخيملختاهلمرحتيتل()28لمأتالفل،لةيتملأختيمل اأانتال()3لنيتاءل

ةيملأنفةولمرييعفلزينبلةمرأخيمل(ل22ل)لةيملأخيملمرةميعيهلمثنااهلل.ل ل
ةيملأخيملمر اجعيهلحألليةفلل(3ل)ل حايالأهلنياءلمرأخيمل،لةيملأخيملمر اجعيهليتملأعينتولحأتاهلييت لل
يةةفلمأالفليملحملم اي يه .ل
للأاليتملأعينتولحنتبليةتعليتةفلييهتال()16لينيتفينيوليأ تعلل()9ل تحاياليتملأختيملمرنيتابلة(3ل)ليتملأختيمل
حنعامالةمثنااهليملل اأ ولحنبلةةمحعفليملحمل نانةلةةمحعفليملمرأعينوللثناءلةقةيهالعنىلفةمييالمرخيز .ل

جدال يبين تازع الضحايا من النساء على المخيمات االتجمعات الفلسطينية الورئيسية داخل ساورية
العدد
131
35
28
27
22
11
9
7
3
3
3
1
1
1
282

مكان الافاة
دمشق  -مخيم اليورماك
دورعا  -المخيم
وريف دمشق  -مخيم خان الشيح
وريف دمشق  -الحسينية
دمشق  -السيدة زينب  +المخيم
دورعا  -المزيوريب
حلب  -مخيم النيورب
وريف دمشق  -السبينة
حلب  -مخيم حندورات
وريف دمشق  -مخيم جورمانا
حمص  -المخيم
حماة  -المخيم
وريف دمشق  -مخيم دنان
وريف دمشق  -الذيابية
المجماع

النسبة
46.45%
12.41%
9.93%
9.57%
7.80%
3.90%
3.19%
2.48%
1.06%
1.06%
1.06%
0.35%
0.35%
0.35%
100.00%

ل
ضحايا على طوريق الهجورة
لأتتالختتاا ليتتةايوليةتتعلق تتال()33للمأتتالفلينيتتفينيوللثنتتاءلأحتتاةراههلمريتتيالإرتتىلللةاةيتتال10لنيتتاءليتتيهل
مرحةمفئلمرنيييولةمرأارفيوليملحاعثولياقل ملمألحهالأتهلنةعهتالةق تاليتةمل-11لاحتايهلم ةلل–لمعاتةيال
2013ل ةامحل تتحياهالمر حتتامالأتتهلمر

جتتيهلمرينيتتفينييهلةمريتتةاييهل،لةعتتمر لل()8ل تتحايالق تتيهلليتتمل

مريحتتالمرأاةيتتفلمأتتاملمرحتتةمفئلمرأصتتايول،للةل()1ليتتملأارفتتالة()3ليتتملمريةنتتاهلةل()2للعنتتىلمريتتةمحلل
م يفاريولي علمرا اضل زأتاالصتحيوللةعاليحيااهأتالعأتال تةلمرحتاللأت لنهتاعلأحأتعلمرحتاعامرامللصتاياهال
لزأتتولايتتةلحتتاعفلقييتتللمرةصتتةللإرتتىللمرحتتافئلياتتاايخل9لآممال–لأتتاا ل2013ل،لللأتتاليتتملرينتتاهليةتتعلق تتال
مر

جول(لال.لل)لمناحاامللعنعأاللرةالينييهالأهللحايولأنزرهاليملمرفايقلمرثارثليمللحعلمألينيوليأعينولصيعمل

مرنينانيوليملمرامي لأهلحيافل–ليياميال2014ل.لل ل
عأالي نالحةمعثلقاانولعنىلمرحعةعلمريةايولمرااعيوللثناءلأحاة المر يةالإرتىللااعيتاليتامل،لييتمل31لآبل
–للييتتف ل2015لق تتالمرحتتايولأيتتاعفلنتتةما لل،للثنتتاءليتتيا الإرتتىللااعيتتال،لةيت نالمرأ أةعتتوليتتاقل6ل
جاالينيفينيااليمليحالإي وللثناءلأحاة العيةا هلإرىللمريةناهلعيالمرةتةمابلمرأفافيتو،ليةتعلق تال

مرييعفل ناءلعيعلمرةاعالمرأنةيوللمليؤمعل-لأهليعاهلأخيملمرياأة لياقاللي علمنة بلمرةتاابللمرتميليةنهتالقيارتول
أعينوليةعاةملعنىلمرياحللمر نةيملمرغايملرااعياليةمل23لحزيامهل–ليةنيةل2015/ل .ل
جدال يبين تازع الضحايا من النساء الفلسطينيات خاورج ساورية
البلد

العدد

ليبيا
مصر
تركيا
اليونان
إيطاليا
مالطا
لبنان
ألمانيا
المجموع

10
9
6
3
2
1
1
1
33

ل

ل

االنتهاكات الااقعة على المورأة الفلسطينية داخل ساورية
ناجلعهلمر أنياالمر يعايولمرعمجافلييهللفام لمرصاماليمليةايولأ أةعولأهلمرأأاايتاالمراتمللعالإرتىلل
ةقةال مهلمألععمعلمرعييافلنييياللأهلمر حايالييهلمرنياءلمرينيفينيااليمليةايولنمعالأنهال:ل ل
ضحايا الحصاور
يازحلأخيملمرياأة لر

جيهلمرينيفينييهلرحصاالأفيقلةخانقلأنملاأةزل–ليةريتةل2013لاأاايتشلمرةتةمال

مر يتتعايولمرااي تتولرن تتيالمرنمتتاأملمريتتةايلةمرن تتاهلمألأنيتتولةقتتةمالمرتتعياالمرتتةفنملةمريصتتاجللمرينيتتفينيول
مرأةمريولرشلعار يهولمرح ييولراحايالينيفيهلمرةياعفلمر اأولةياتلم نايا ولة يهولمرن اللةييا ا.ل ل
لثالمرحصاالعنىلعايولأناحملمرحيافلعمخللمرأخيملةمهاالاعمعيااشلعنىلمريعاهلمرميهلاي ةملمرخاة لأنتشل
ألييابلأا ععفلاامةحالييهلمراأي ليارييالةلمرأختيمللةلللعتعملمرةتعافلعنتىلم يتاج االةمريتعهليتملأنتافقل
لعثاللأنال .ل
رةعلةصللعععل حايالمرحصاالعمخللأخيملمرياأة لإرىلل(ل190ل)ل حيولرغايتولحتيافل–ليياميتالل/ل2017للل
حعنالمرنياءلقاميولل32.63ل%للليليأ علل62لمأتالفلأتهلعايتولمألعأتاا،لةيأيتيابلأخانيتول،ليعتاهلمريتيبل
مرياازلرةيياالمألفياللأهلمإلناثلمرا يا لةنةللمر نايولمرفييول،للةيمل18لآبل–للييف ل2013للق ال
مرفينوللمرا ي ول ناللحأعلحيهليييبلععملاةيالحنيبلمألفياللمرأنايبلي علمرايايقليينهالةيتيهللأهتالمراتمل
خا الإرىلل خاا لمرأخيملةرملااأعهلأهلمر ةعفلمريشليييبلأنت لحتا زمر يالمرنمتاأمللرهتالأتهلمر تةعفلإرتىلل
مرأخيمللةععملاةيللمرفينولأليلأا

وللخاى،لليملخفةفلا ايالمناهاعالليا حاللرنةتانةهلمرتعةرمللمإلنيتانمل

مرميل ية مليأهلا األلمرنيتاءلمرحةمأتللةلأهتاالمألفيتاللمرصتغاا،لة ليتيأالمألأهتاالمرأا ت اا،لي نايتول
خاصول(،)3لييأالق المر

جولمرينيفينيول ناءلييصللمر ةضليااايخل12لليتاال–لأتايةل2013لي تعلمرتة عفل

إلصاياهالينزي للعىلإرىلليةالمرعمل،ليملحيهلق المرأينولعزيزفلأحأعلن يأمل(ل92ل)عاأالناي ولإصاياهال
يارا يا ل .ل
إهلإنيحابلمرعتةمعالمرفييتولأتهلعمختللمرأختيملةإيت قلمألةنتاةملرأياةصتيااهالعمختللمرأختيملحتاملمألأهتاال
عمخللمرأخيأاالأهلأام ولعياعمالمألأةأولةمرفيةرولرنحصةللعنىلمرنةاحاالمر زأولرنأالفلخت للياتامال
3لhttp://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htmللحماية النساء
بماجب القانان الدالي اإلنساني  - 15-04-2010 -نظورة عامة .
ل

مرحأتتللةأاحنتتولأتتالي تتعلمرتتة عفل،لعأتتاللهلحتتايحولمرنيتتاءلأتتهلمةمالمألأتتامضلمرأزأنتتولعار تتغفلةمريتتعال
ةلأامضلمرعنىلةمرةنبلةمرحامييهلقعلاأماليحعللةم تلةأنحةمليييبليةعمهلمر ت

لمرت زمل،لأتاللعىلإرتىلل

حعةثلةيياالعييافلأنهه.لل ل
ةأهلمرنااججلييالمرأياحتافل رنحصتاالحتعةثلي تضلمرةييتااليتيهلعيتاالمريتهلمرنتةماملي تانيهلأتهلمرةحتعفلي تعل
احاالمأليافلييهلعمخللةخاا لمرأخيملةمنةفاالمراةميفلمر اجنيول،ليةعلاتملمإلعت هلياتاايخل20لليتاال–لأتايةل
2014لعهلة ةعل ثولأاحننول أالفلع ةزليمللحعلييةالمرأخيملقاللمألفياءلإهللااايخلمرةيافللي ةعلألعثتال
أهلياوللحهال.ل ل
عأالاملاصعلمر عيعلأهلحا الم عاعمءلعنىلمرنياءليار ابلةياألرياملمرأهينولرنعامأتولمإلنيتانيولةمراحتاال
مر نيملأهلقيللعناصالمرحا زلي علا مالخاة لمرا اللإرىللان لمرنةفولأهلمرأخيملأليتيابلأا تععفلل أهتال
مرختتة لأتتهلمرا تتاضلر عاةتتالل،لأأتتال تتلليتتعاهلمرأختتيملمرأحاصتتايهلياي تتةهلميتتا ملمرأيتتاععمالايتتمل
مرحا تتولمرأايتتوللرهتتالييتتملمألةللأتتهللحزيامه/يةنيتتةل2014للصتتعالل تتارملأختتيملمرياأتتة لييانتتاللعننتتةملييتتشل
إ تتاميهملعتتهلمرف تتاملةاي تتهملايتتنلملمرأيتتاععمالمرغممجيتتو،لةمر ت لمحا ا تتالعنتتىلمعاةتتاللمر تتيالمرنمتتاأمل
ةمر يهولمرح ييول-مرةياعفلمر اأولعععمللأهلنيتاءلمرأختيملللثنتاءلايتنلملمرفتاةعلمرغممجيتولعنتىلفايتقلحتا زلييتال
يحم .ل
إهل مهلمراصاياالا ايالمناهاعاللةم حاللرحةةقلم نياهليةعلنللم ع هلمرصاعالعتهلم أتملمرأاحتعفلعتامل
1973ليحأهلحأايولمرنياءلةمألفيالليملحا المرفةمائلةمرأنازعاالمرأينحولليملمريةافلمرياعيولأنشلعنىل
ععمل ةمزلحاأاهلمرنياءلةمألفياللأهلمرأتأةىللةلللمرغتممءللةلللمرأ ةنتولمرفييتوللةلللييتالمرت لأتهلمرحةتةقل
مرثاياو،لةيةالألحعاملمإلعت هلمر تارأملرحةتةقلمإلنيتاه،لةمر هتعلمرتعةرملمرختالليتارحةةقلمرأعنيتولةمرييايتيو،ل
ةمر هعلمرعةرملمرختالليتارحةةقلم قاصتاعيولةم

اأاعيتولةمرثةاييتو،لةإعت هلحةتةقلمرفيتل،لةييتالمرت لأتهل

صعة لمرةانةهلمرعةرمل(.)4ل ل
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ضحايا القصف
حتعللمرةصت ليأنةمعتتشللحتتعلل تتمللعةمالمرةاتتللمراتتملحنتتاليتتارأالفلمرينيتتفينيولعمختتللةختتاا لمرأخيأتتااليتتمل
يةايوليةعلاصعالأ أةعولمر أتللأتهلل تللينيتفينييمليتةايوليتةةفل(226ل)ل تحيولينيتفينيولناي تول
مرةص ،لييملأخيملمرياأة لر

جيهلمرينيتفينييهلمرةمقت لعنتىلي تعلثأانيتولعينتةلأاتامالعتهلأعينتولعأحتقل

ق ال(56ل)لمأالفل ناي ولقممج لمرهتاةهلةمرصتةمايخلمراتملميتاهعيالمرأختيملأتنههل(ل)4ل تحايالأتهلحتمل
مرح المأليةعلمرأ صقلرش،للييههل15ل حيولعةهليهلمرثاأنولعحتالل،ليةتعلق تالياتاايخل2لحزيتامهل–ل
يةنيةل2013لللاي ولنيةفلأهلعاجنولعيا لةلمراياهل(خأييولعيا لةلعزيولعيا لةناايأاهليت يعلايتاهل
ةثايالاياهل)لناي وليةةفلقمييول اةهلعنىلأنزرههليملحااالمر اةيولعمخللأخيملمرياأة ل.لعأالناجلعهل
ميتتاهعم لأختتيملمرياأتتة ليصتتااةخليتتامعلياتتاايخل24لاأتتةزل–ليةريتتةل2013لليتتةةفللخأيتتولنيتتاءلعي تتول
ةمحعفلأهل أهلأ أةالمر حاياليينههللملةمينايهال(عيا لأعاع لةفينايهالايعلةحمملي نةه )ل.ل
لأتاليتملأختتيملمرحيتينيوليايت لعأحتقليةتعليت لليتةةفل25لمأتتالفلناي تولمرةصت ل()11لحارتتولأنهتالناي تتول
مياهعم لمرأخيمليارةصت لمر تةيلأتهلقيتللمرفيتامهلمرحايتمليلمرأيتغليلياتاايخل17لعتانةهلمرثتانمل–لينتايال
2013ل(.)5ل
ةيملأخيملييينولةمرييعفلمرزينتبليةتعلق تىل()10للنيتةفلييتيبلمرةصت ل()7ليتملأختيمليتيينولةل()3ليتمل
مرييعفلزينبل،لمأاليملأختيملمر اجتعيهليتملحأتلليةتعليت لليتةةفل تحيايهليتملأنفةتولةمعيلمرتم بليتمل
أعينولحألللثناءلاةم ع أال نا ل،للأاليملأختيملختاهلمرحتيتليت هلأ متمل تحايالمرأختيملأتهلمرنيتاءلعتاهل
يييشلمرةص ليةعلاملمحصاءليةةفل(ل23ل)لمأالفليةعلق الن أاالخارعلحيعالةميناهالأايولي للعينةفمل
ناي ولمياهعم لأعايولعيتالعأتاةللمرااي تولرألةنتاةمليتارأخيملياتاايخل20لحزيتامهل–ليةنيتةل،2013لعأتالل
يةفالاجييولياا لإثالقصت لأيتا ئلعنتىلمرأختيمليتةملةقيتولعيتعلمريفتال2013لةعتمر لمألخاتيهليتنةىل
ةععاءلعيعلهللاليممالمريةملأهلعامل2014ليملقص لأعي يولأيا ئلعنىللحياءلمرأخيم ،ل
ةناي تتولمراصت يعلمر يتتعايلمرتتميلحتتهعهلأختتيملختتاهلمرحتتيتلصتتي ل2016ليةتتعلق تتالمرفينتتولحتتهعليةيت ل
إيأاعيلليةم ل10لاحتتايهلمرثتتانمل–لنتتةيأيال2017/لليتتملمرةصتت للمرأتتعي ملمرتتميلنيماتتشلقتتةمالمرنمتتامل
مريةايلعنىلأحيفلأنفةولمرعازيوليملمرأخيم .ل ل

5لأناالأصفيىل-لحيأاءلامجعل-لنةالمرحةاىل-للايملعيعلهللال-للحنيهلعيعلهللال-ليأالعيعلهللال-لح لعيعلهللال-لأنىلعيعلهللال–ل أينول-لل
أنالل-ليﺪيﺮلقﺪيﻴول.ل ل

للل يينأاليملأخيمل اأانالي لليةةفلث ثولنياءلإحتعم هل نتاءلمرعتاعيلمراتمليتةفالمرةمييتولعنتىلأنزرهتال
يااايخل14لاحايهلمألةلل–لمةعاةيا2013لليأاعاهالصاي ول.ل ل
ةيملأعينولعأحقليةعلاصعالمرأ أةعوليةةفل()6لنيتاءليتمللحيتاءلأخانيتولييهتاللأتالعنتىلصت يعلمرايت ل
مرعأحةمليةعلي لليةةفل()41ل حيوليملأنافقلأخانيوللياز اليةةفل()16ل حيوليملينعفلزأنعالناي ول
مياهعميهالياري حلمرعيأاةيليااايخل21للآبل–للييف ل2013ل( )6ل
ةيتملأعينتولعاعتتالةأخي أهتالةينتعماهالليةتتعلق تىلناي تتولمرةصت ليارهتاةهلةمريامأيتتللمرأاي تافل()45لمأتتالفل
اةزعالعنىلمرنحةلمراتارملأختيملعاعتال()25ل تحيولةيتملينتعفلمرأزيايتبل()11ل تحايالق تةمليارةصت ل
ياريامأيللمرأاي افليااايخل18لحيافل–ليياميال2014للةلمثنااهليتملأعينتولعاعتالإحتعم هلمرأعايتوليتعةىل
مر يملمراملق الإثالمياهعم لمرأعايولمراملاعا لييهاليااايخل10لاحايهلمرثانملنةيأيال2012ل .ل
عتمر لق تيهلخأيتتولنيتةفليتتملأنتافقلأاياقتتولأتهلأعينتتولعاعتالةاييهتتال(لفيت ل–ليتتحملمر تة هل–لحتتمل
مريحاايل–لنصيبل...ل)،لةمثنااهليملأنافقلييالأحععفليارعقو.ل ل
ةيملأعينولحنبليةفال()9لنياءلناي ولمرةص ليةعلق الزينتبلمرحتةيخليتملقصت لعنتىلأخيتزلقا تمل
عيعاليملحنبل،ليينأالق الع لأهلرأي لمرأغايملةيأيافلياعيالناي ولمرةص لمر تةيلمرتميلميتاهع ل
اأ ولحنبليااايخل17لعتانةهلمرثتانمل–لينتايال2013ل،ليتملحتيهلق تالز يتوليتارعيامليتملأختيملمرنيتابل
ةحناهلعيعةليملأخيملحنعامالةرةاءلأحأعلعيعلمراحيمليملحمل نانةليأعينولحنبل.ل ل
مهلمرأأااياالمرةمق ولعنىلمر

جيهلمرينيفينييهلاحعللمناهاعاللصااخاللرحةةقلم نيتاهلةأيتاعئلمرةتانةهل

مرعةرملمراملحمتاالليلم عاتعمءلعنتملمرأتعنييهلةقصتيهمليارةنايتليلةأن تالميتا أالليلمأليتنحولمرعيأاةيتول
ةمريعاايةرة يوللثناءلمر أنياالمر يعايولليلةمعاياالمرت لةمحتعلأتهلليتعحلم ناهاعتاالرياةاةعتةلل نيت ل
ر تتامل،1925لةماياقيتتاال ني ت لر تتامل،1949لةأيتتاعئلمرةتتانةهلمرتتعةرملمإلنيتتانم،لةينتتزللخيتتاجال يتتيأول
ياريعاهلمرأعنييه،ليأهلييهملمرنياءلةمألفياللمر زللأهلةياجللمرعياالعهلمرني ،لةيعةهلأحللإعمنولحتعيعفل
( .)7ل

6ل حايالمرةص لياري حلمرعيأاةيل11للمأالفلأهلعاجنوليازيليا ايولإرىللخأيوليحعنةهل زءلأهلعاجنولميةلزيعل.ل ل
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ضحايا التفجيور ااالغتياالت
رملاةاصالمأل ييابلمراملعاناليييالليمليتةةفلمرأزيتعلأتهلمر تحايالأتهلمرنيتاءلعنتىلمرةصت لةمرحصتااليتلل
ا عاهالإرىلللييابللختاىلعتاراي يامالمراتمللةعاليحيتافل()37لمأتالفليتملأنتافقلأخانيتولأتهليتةايول،ليةتعل
ق المر

جولمرينيفينيوليةيهلمرحا لعنمليملاي يالمياهع لأنزرهاليملأخيملمرياأة ليااايخل12لاحايهل

مألةلل–للةعاةيال2012ل ،لعأالق العتللأتهللأتانملةأايتالةريتعلصتياملي تعلمني تااليتياافلأيخختوليتمللحتعل
ليةمقل عيعفلعافةزليملاي لعأحقليااايخل13لعانةهلمألةلل2012ل،لةيملحاعثتولأحتايهوليينتعفلمريتاعةعفل
يارةابلأهلأعينولعاعاللعىلمني االحاينولاعابلأيخخولإرىللأةالللاي لنياءل هلعاأنولحييهلعنتملةإيأتاهل
مر اأة لةعاجحولمريياة ملة يولا ةمهلمريياة مليااايخل27لآممال–لأاا ل .2014ل
ةيملأنفةولمريتيعفلزينتبلق تال()18لمأتالفلينيتفينيوليتملاي يتاليتياافلأيخختوليتارةابلأتهلأختيملمريتيعفل
زينبل(لقيالمريال)ليةمل21لحيافل–ليياميال2016/ل.ل ل
عأالحعنالمراصييولمرأياحافلفايةولأهلفاقليةةفلي ضلمر حاياليةعلة عالمر حيوليااهلمرهحيمل(ل40ل)ل
عاأاللأهليتعاهلأختيملمرياأتة لياتاايخل19للينتةلل–ليتياأيال2012لأةاةرتولليحتملمر زيتافللمراتاي لرنح تال
مأليةعلمرةايبلأهلأخيملمرياأة لةعنىل ثاهالآثاالمرا ميب.ل ل
ةيملأنفةولمرأتزفلليأعينتولعأحتقلا ا تاليلليتأاءلصتارتلليتةليعتايل-لأيتؤةرولمراقايتولمرحعةأيتولمرعمخنيتول
يارأصا لمرأاعزيلمريتةاي-للياتاايخل19لاحتايهلمرثتانمل–لنتةيأيال2012لإلفت قلنتاالأياحتالليأيتع ل
عااملرنصةال(فنةايهليملمرال )للأاملميناهالمرصغيافل.ل ل

ضحايا القنص االطلق الناوري
ةثةالأ أةعولمر أللأهلل للينيتفينمليتةايوليتةةفلل(52ل)لمأتالفلينيتفينيولناي تولمرا تاضلرنةتنلللةللل
مإلصايوليفنقلناايل()14لأنههليملأنافقلأخانيولأهلاي لعأحقل،لييأالق ال()8لنيةفليملأعينولعاعال
ناي ولمرةنللةمر ليييبلم ناحاالمرعثي لرنةناصولعنىلليفتلمرأنازللةمرأؤيياالمرأحيفوليارأخيملةمراتمل
اياهع لعللأاحا ل نا ل،للأالأخيملمرياأة ليةفلييتشل()15ل تحيوللناي تولمرةتنلل،ليةتعللق تاليافأتول
ميام يملميأاعيللإثالاأيهالليأاي لفنةااليملمرمهالأهلقيللمرةناللمرأاأاعزلعنعلينعيولمرياأة ليملحااال
ينيتتفيهلة تتملأيتتاةنوليتتياافلمأل تتافلةمر ت لياتتاايخل22لعتتانةهلمألةلل2012ل،لللأتتالمرنتتةمامليتتةفهلناي تتول
مرا اضلر صايوليفنقلناايليهأالمثنااهلينأىلمرأصايلةعاجحولميةلمرحتعال()65لعاأتالمراتملق تاللثنتاءل
م حاياعاالمراملحهع اللةللمرأخيملمثناءلخاة هالأنشليملصياحل4لآممال2013ل .ل
عأالق المر

جولأايملمرنا مليةمل6لحيافل–ليياميال2017/للإثالإصاياهالياصتاللقناصتو،لةمرت للثنتاءل

اةم ع اليملمرحاامالمرأةاينولرأييتلمريايل،ليارةابلأهلحااالمر اةيتوليتملأختيملمرياأتة ل،لحيتثللحتااال
مرأصاعالإرىلللهلأينولمرةنللاأالأتهل هتولقفتاالمرأيتيتليتملينتعفلينتعم،لمرتميلييتيفالعنيتشلأيتنحةليحتامل
ل

مرايةليلإحعىلأ أةعاالمرأ اا ولمرأينحو.

لأاليملأخيأاالحنبليةعلاملاةثيقليةةفلللاي ل حايالأهلمرنياءلمثنااهلأهلأخيملمرنيابلةمرثارثولأهلأختيمل
حنعامال،لييااايخل1لآممال2013للق اليلعاييشلز يالياععليلأاتأثافلي امحهتال تامءلمفت قلمراصتالل
عنىللحاينولاعابلاةللعععلأهليتعاهلأختيملمرنيتابلعنتعلأيتاقلمرم ييتولأتهلقيتللأ أةعتولأيتنحولأ هةرتول
مرهةيتو.ليينأتالق تالمر

جتولخيايتتولز يتالصتيامليتةمل5لحزيتتامهل–ليةنيتةل2016/لياصتاللقنتاللعنتتىل

فايقليمرامأةيوي،لحيثلاملمياهعم لمرأاعيولمراملعانالاةللأعنييهلأهل هولأنفةولمر اأايول.لل ل
ةيتتملمرأنفةتتولمرةيتتفىللق تتالمألملرفينتتيهلمر

جتتوللليلنتتعىلحيتتهلليتتةلمريت علل()22لعاأتتالليتتمل16لآبل–ل

لييتتف ل2011ليأعينتتولمر مقيتتولناي تتولإصتتاياهاليفنتتقلنتتااي،لعأتتالق تتالعتتللأتتهلياعيتتولليتتةليتتارملةميايتتامل
عاميتتمللأتتهلل تتارملأختتيملمر اجتتعيهل–ل حأتتللعنتتىلفايتتقلعأحتتقلمرني ت لمثتتالم حتتاياعاالمراتتملةق تتاللثنتتاءل
ة ةع أتتال نتتا لياتتاايخل31لآممال–لأتتاا ل2013ل،لييأتتالق تتالامأتتالحيتتيهلمرايتتاعملأتتهلأختتيملمر اجتتعيهل
قنصالليملحملمألاي يهليأعينولحأافليةمل26للبل–للييف ل2012ل.ل ل
ل

ل

االعتقال ااالختفاء القسوري االمات تحت التعذيب
رمليخللُلأخيملأهلمرأخيأاالمرينيفينيولأهلة ةعلأ اة الأهلنياجشلييشلاملاةقييههلعنىلمرحةم زلمرأاةم عفل
عنىليةميتاالةأتعمخللمرأخيأتاالةمرأتعهل،ليةتعلةثةتالمرأ أةعتولمعاةتالل()94لمأتالفلينيتفينيولحاتىلرحمتول
مععمعل مملمراةايال،إ للنشلاملم يام لعهل()33للأ اةنول حةالل()4لأنههل تأهلإحتعىلمرصتيةاالمراتملاأتال
يتتيهلمر تتيالمرنمتتاأملةمر تتيالمرحتتال،لييأتتال لاتتزملل()61لينيتتفينيولأ هةرتتولمرأصتتيالعمختتللمرأ تتاة ال
مريةايو.ل ل
ةقارتالأ أةعتتولمر أتللإهلي تتضلمرأ تتاة ال تهلعيتتاافلعتهلفاريتتاال اأ تتوللةلللناحتفاال،لييتتملاتتاايخل6ل
عانةهلمرثانمل2013لاملمعاةالل(ل ل–لال)لمرفاريوليملعنيول نعيولمر أاافلأهلقيللعناصالمرحا زلمرأة ةعل
لةللأخيملمرياأة لييأتالمعاةنتال(ل ل–لمل)لياتاايخل9لآبللييتف ل2013لأتهلمرحتاملمر تاأ مليتملأعينتول
حأللحيثلاملاةقييهالرأعفلا اعللمييةعيهل.لةيمل مملأخاريولةم حولرإلع هلمر ارأمليحأهلحأايولمرنيتاءل
ةمألفيالليملحا المرفةمائلةمرنزمعاالمرأيتنحولمرصتاعاليتملعتامل1974لليتملمرأتاعفلاقتمل()5لأنتشلمراتمل
نصالعنىلمعاياال مهلمرأأاايااليم امأيوليللا اياللعأا للإ امأيول أي للحتعاللمرةأت لةمرأ اأنتولمرةايتيول
ةمر إنيانيولرننياءلةمألفيال،ليأاليملمر لمرحي لةمرا ميبليل()8ل.ل ل

8للمرحةمالمرأاأعه-مر عع:ل1029ل-ل2004ل/ل11ل/ل26ل-ل- 09:31لمرأحةا:لحةةقلمرأامفلةأياةماهالمرعاأنوليملعايولمرأ ا ا .ل
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930ل
معاأعلةنحالعنملمرأألليأة بلقامالمر أ يولمر اأولرألأملمرأاحعفل3318ل(ع)29-لمرأؤاخليمل14لعانةهلمألةل/عييأيال 1974ل

ل
لأال حايالمرا ميبلحاىلمرأةاليةعلاصعالأ أةعولمر ألليةةفل()34لمأالفليملأ اة المرنماملمريةايل
أنتمليتعءلمرثتةافلمريتةايولةرغايتولمعتعمعل تمملمراةايتا،لحيتثلاا تاضلمرأ تاة العمختللمريت ةهلرحتاىللنتةمال
مرا ميبليعءمللأهلمر ابلةمرص قليارعهاياءلنهايوليا ياصاب،لةةيةتاللرحتهاعفلإحتعىلمرأ تاة المرنتةماملاتمل
اةثيقلحهاعاههلي نهاليلا ا اللرعايوللحتعاللمرا تميب،ليي تعلمرتز ليهتاليتملزنزمنتولأيتاحاهال3ل×4للأاتاا،ل
ةأ هال18لأ اةنولأ مأههلينيفينياا،ليعللأينيللمرا ميبلأهلمرص قليارعهاياءلةمرحيتلةمر ابليارييافل
ةمر صملمرحعيعيو،لةصة للإرىللمر زللم نيامعي  ".ل
ةحةللماة لمإلعاةتاللاحتيالمرحتا عفلإرتىللةيتافلإحتعىلمرأ تاة الييتيبليتةءلمراغميتولةم ياصتابلحيتثل
ا ا الرنزي لحاع،لةااعاليملمرزنزمنولعةهلليلعنايولفييتول،لعأتاللحتااالإرتىللقيتاملمر تيافليا عاتعمءل
مر حتتةمجملعنتتىلمرأ تتاة العمختتللمرزنتتازيهليار تتابليتتعةهلأيتتاالياإل تتايولرحتتاملمألعتتامضلةمرتتعيه،لحيتتثل
اةييالإحعىلمرأ اة الممالأافلي علإصاياهالينزي ليملاليهالناي ولم عاعمءلمر حةمجملعنيهايل .ل
ةاحيالمرع جللإرىلللهللععمعلأهلا ا هلر عاةاللرعىلفايملمرصامالأهلمرنياءللعيالأهل تمملمر تعع،لةلهل
ح ملمرعااثولمراملا اضلرهاللعياليعثيالأأاليأعهللهليةال،للةرعتهليتاملمراعتاملعنيهتالأليتيابلخاصتولاا نتقل
يان لمرحا ال.لل ل
النتائج االتاصيات :
يةتتعالمرأتتالفلمرينيتتفينيوليتتمليتتةايولمرحأايتتولمراتتمل تتأن اهالرهتتالمرةتتةمنيهلةمرأةمثيتتقلمرعةريتتوللثنتتاءلةقتتةال
مرنزمعاالمرأينحولأهلخ للا ا هالرنةالليعللمألعةمالمراملاياخعمليملمألعأاللمرةااريوليةمءلمر اعيوللةللل
مرأحاأولعةرياللعاألينحولمرعيأاةيو،لةعمر لا ا الر ياصابلةم يا ياعلمر نيملةر عاةتاللةم خايتاءل
مرةيايلعةهلمراأ عهلأهلمرحصةللعنىلمرأحاعأاالمر اعرولمرأعيةرولرنأ اةنيهلقانةنتاللرتممل يتعلأتهلمراحتا ل
مرياعللعنىلعللمرأياةياالمرةفنيولةمإلقنيأيولةمرعةريوللنحتةل تأاهلإعتاعفلمرحأايتولمرأيةتةعفلرهتالةمرعحت ل
عهلأصيالمرأ اة الةمر أللعنىلصةهلعامأاهالةاعلمعاياا النمامللرنأعانولمإل اأاعيولةمإلنيانيولمرامل
احانهتتالمرأتتالفلعمختتللمرأ اأ تتاال.ل ةعتتمر لاةتتعيملأ اأتتملمرحتتابلرن عمرتتولةمرةصتتالليأة تتبلمرةتتةمنيهل
مرأنصةللعنيهاليملماياقياال يني لمرأاعفلمرثارثتولمرأحتااعوليتيهلم اياقيتاالمألايت ،لةمرأتاعفلمرامي تولأتهل
مرياةاةعةللمرثانملحيثلانللمريةافل( ـ)لأنشلعنىللهليلمناها لمرعامأولمرحخصيولةية شلخاللمرأ اأنتول
مرأهينولةمرأحفولأهلقعالمإلنياهلةم ياصابلةمإلعامهلعنىلمرععاافلةعللأالأتهلحتأنشلختعالمرحيتاءلا تعل

أهلمألعأاللمرأحمةافلحا للةأياةي لةيملعتللمألزأتاهلةمألأتاعهليل.لةعتمر لنمتاملاةأتالمأليايتملمرتميل
معاياليملمرأاعفلمرياي وليةافل1لليلمألي اللمرااريو:لم ياصابللةم يا ياعلمر نيمللةلللمإلعامهلعنىلمريغاءل
لةمرحأللمرةيايللةلللمرا ةيملمرةيايللةلللليلحعللآخالأهللحعاللمر ن لمر نيملعنتىلأثتلل تمهلمرعا تول
أهلمرخفةافلاأثلل امجمل علمإلنيانيو:لي.ل

