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 يم تقد

أتتهليةيتتولحتتامجتلمرأ اأتت لعانتتالمرأتتالفلمرينيتتفينيوليتتمليتتةايولأ انتتافلاعتتاعلاعتتةهلأ تتاعيولعأتتهليتتةم ال

ل.لمرأ اةللةلللزة ولمرأيةةعلراارملعانال ملمألاأنولةمرثعنىلة،ليهملمألملةمألخالةمرزة ولةيامرينيفينم

مر نيتتمل،لناي تتولحاتتىلمر نتت للللةلمإلعاقتتوللةلللمرأتتةاللةلللمرخفتت للةلللعأتتالا ا تتاليتتعةا الر عاةتتالل

يتتيهللفتتام لمألزأتتولل2011آممالل–مرصتتامالمرتتعمجاليتتمليتتةايولأنتتملمنتتع المرأةم هتتاال نتتا ليتتملأتتاا ل

مريةايوليملا اةزلةم تتلرأتالنصتالعنيتشلمرحتامج لمريتأاةيولةمرة ت يولمراتملحاأتالقاتللمرتني لمريحتايول

ل1949رأحااعوليملإاياقياال نيي لمألاي ولر تاملنصالمرأاعفلمرثارثولم،ليةعلا اي هالرألمىللةللليحعللعامل

عنىلحأايولمرأعنييهللثناءلمرنزمالمرأيتنتلييتالمرتعةرمليليتملحتاللقيتاملنتزمالأيتنتلرتي لرتشلفتاي لعةرتمليتمل

لام مللحعلل فام لمرياأيولمرأا اقعفلينازملعللفا للهليفيقلعحعللعنىلمألحعتاملعنتىلمألحتخاللمرتميهل

اللمر عمجيول،ليأهلييهملليامعلمرةةمالمرأينحولمرميهلمرةةمللينحاهمل،لةمألحخالل ليحااعةهلأياحافليملمألعأ

أليلييبلآختا،لةي تاأنةهليتمل أيت لمألحتةمللأ اأنتوللةلللمر احللةلللمر ا زةهلعهلمرةاالليييبلمرأاضل

لةلللمرأةرتعللةلللمر تن للةلللمرأ اةتعللةلللمرتعيهللةلللإنيانيول،لعةهلليلاأييزل اايةةملعنىلمر نصاللةمرنتةهل

 .ل(1) "ليلأ ياالآخالأأاثللةلللمرثاةفل

مرأعهلمريةايولقاأاليملمرأخيأاالةلمرنياءلمرينيفينياا ناهاعاالمرةمق وليحقلمعنىلمر ةءللةيهع لاينيف

قاتللإرتىليأخان لمألعأااليةمءلأاللعىلأنهاللةثيقلي ضلمرحةمعثلمراملنارالأنههأ أةعولمر أللياصعلةا

ل.أهلا اضلأنههلر عاةاللمرا ييمللللةمر عيعلأنههل

مرأ اأت لمرينيتفينملعتارخة لمراةاريعلمريتاجعفلرتعىلي تضلحتامجتللهلمر اعمالةلإرىيارأةايلل ليعلأهلمإلحاافل

لةلللمخافايههللةللليلمري يحوليلأن المرعثيايهلأهلمر اج المراينيغلعهلمخاياءلينااههللةلللأهلانةثلمريأ ول

 .لرأةثةولاةايييوععمعلم،لأأالي  للمألأهلمر هاالمرأاصااعولعمخلليةايولقيلل هولأاأهلمإلعاعمءلعنيههل

 

 

 

                                                           
أهلأنحةامالمرأية يولمرياأيولرألأملل–يهلةييا ملأأهليعخنةهليملنفاقلمرأية يولأ أةعولأهلمرأةمثيقلمرعةريولةم قنيأيولمرخاصوليار  ج1 

.لماياقيول يني ليحأهلحأايولمرأعنييهلةقالل2007مرفي ولمرثارثوللل-ل2006ميايللل-مرةا افلل–مرأعابلم قنيأمليأصالل–مرأاحعفلرحؤةهلمر  جيهل
ل.لل174للل-مرأاعفلمرثارثوللل1949مرحابل



 الصوراع  في قلبالمورأة الفلسطينية 

االمرحابلمرعمجافليمليةايولعنتىلأ متملمرأخيأتاالمرينيتفينيوليتمليتةايول،لةرتملاعتعلايتنملعاجنتولأتهللرةعل

حةصاالعمخللأخيأااهالليناجهالةأنهالحعلللاهليةعةأنهالألاصابلمرأنفةول،ليأنهالأهل  المر االمرميل

أتال،لةياراتارملرتملاعتهللمري ةهلةمرأ اة الرعىلفايملمرصامالةرةليحعللأاياةالنةعتا لإرىللعخلللأهلةللل

أهلم ناثلل%ل49معةالةل%ل51مرأالفليأ زللعهلأحيفهاليارأ اأ لمرينيفينمليمليةايولياةزالأالييهل

يأعهلمرةةلليأهلحةةقل مهلمرحايحولمرعييافلةمرهاأولأتهل اأ لمرينيفينملرمملليللنهالا اعللحةمرملنص لمرأ

مراملحاصتالحتاعولحةتةقلم نيتاهللةم اياقيتاالةيةعمهلمرحأايولعا ولر ناهاعاالحامجتلمرأ اأ لعانال

هتالةمعايتاالمرأيتا لييهالانياعنىلصلثناءلمرنزمعاالمرأينحولفياللرننياءلةمأللعنىلاةعيأهامرعةريولمرخاصول

ل.(2)ل امأيولنةمالمألعأاللمإللنةعال لأهل

 األوراا  المهداورة

ل تحيولأتهلمرنيتاءلمرينيتفينياالأنتمليعميتول(462ل)ل تللينيتفينمليتةايوليتةةفلةثةالأ أةعولمر أللأهل

أتالي تتاعلللختاا ليتةايول،لمأتالفل(ل33(لعمختللمألام تملمريتةايولةل)429أتنههل)مرأةم هتااليتمليتةايول

مرأأاتعفليتيهلآممالأتاا لرملمر تحايالمرتميهليتةفةملخت للياتافلمأاتعمعلمرصتامال أاإأهلل%ل13.37حةمرمل

ل.ل  جال لينيفينيال ل3453ةمريارغلل2017ليياميا/ل–لحيافل28ةرغايولل2011

 جدال ياضح تازع الضحايا من النساء حسب العمور

 النسبة العدد العمر

 %81.39 376 بالغ

 %18.61 86 طفل

 %100.00 462 المجموع

ل

                                                           
 .ل مرأ ا العايوليملمرعاأنولةأياةماهالمرأامفلحةةق:لمرأحةال- 09:31ل-ل26/لل11/لل2004ل-ل1029:لمر عع-رأاأعهملمرحةمالل2 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930ل

ل1974عانةهلمألةل/عييأيالل14(لمرأؤاخليمل29-)عل3318 يولمر اأولرألأملمرأاحعفلمعاأعلةنحالعنملمرأألليأة بلقامالمر أ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930


 داخل ساوريةللضحايا من النساء العام التازع المكاني 

خيةاهتال،ليةتعليت نالأعينتوللةلللاياةااللععمعلمر حاياليملمرأعهلةمرينعمالمريةايوليحيبلمحتاعمعلمرأ تاا ل

ارزم افلةمرأتزفلةمر تعةيلةمرةصتاالعتعأحقلأعينوليمللحياءل(لأنههل11ينيفينيول)مأالفلل150عأحقليةةفل

 تحيولييتيبلل147أحتقلةيتافلعمرصتارحيولةيتابلاةأتال،ليينأتالحتهعالأحايمتولايت لةمرا اأهلةمرأارعملة

لمرحابل،لا لمر لأعينولعاعالمراملاحهعللحعمثلعمأيولييهلمريينولةمريينو.ل

 لضحايا من النساء حسب المكان داخل ساوريةالعام لتازع الجدال ياضح 

 العدد مكان الافاة

 150 دمشق

 147 وريف دمشق

 35 غيور معوراف

 62 دورعا

 20 حلب

 8 حمص

 3 الحسكة

 1 الالذقية

 1 القنيطورة

 1 إدلب

 1 حماة

 429 المجماع

ل

ةيتملل تحيوليتملأختيملمرياأتة لل،ل(131)ي لليةةفللأاليملمرأخيأاالمرينيفينيوليملعأحقلةاييهاليةعلل

  جتولل(ل27)فلةعمر لي لليملأخيملمرحيينيوليتةة(ل  جول،ل11(ل  جولةيملمرأزيايبل)35أخيملعاعال)

نيتاءلل(3)،لةيتملأختيمل اأانتالمأتالفلل(28)  جاالةيملأخيملختاهلمرحتيتلل7ينيفينيول،لةيملأخيملييينول

ل.للمثنااهلأخيملمرةميعيهليملة(لل22ل)أخيملأنفةولمرييعفلزينبلةمرةيمل

اهلييت لل(ل حايالأهلنياءلمرأخيمل،لةيملأخيملمر اجعيهليتملأعينتولحأتل3ةيملأخيملمر اجعيهلحألليةفلل)

ليملحملم اي يه.مأالفليةةفل

(ليتملأختيملل3 تحاياليتملأختيملمرنيتابلة)ل(9)يأ تعلللينيتفينيو(ل16لأاليتملأعينتولحنتبليةتعليتةفلييهتال)ل

ل.وللثناءلةقةيهالعنىلفةمييالمرخيزحنعامالةمثنااهليملل اأ ولحنبلةةمحعفليملحمل نانةلةةمحعفليملمرأعين

 



 على المخيمات االتجمعات الفلسطينية الورئيسية داخل ساوريةجدال يبين تازع الضحايا من النساء 

 النسبة العدد مكان الافاة

 %46.45 131 مخيم اليورماك -دمشق 

 %12.41 35 المخيم -دورعا 

 %9.93 28 مخيم خان الشيح -وريف دمشق 

 %9.57 27 الحسينية -وريف دمشق 

 %7.80 22 السيدة زينب + المخيم -دمشق 

 %3.90 11 المزيوريب -دورعا 

 %3.19 9 مخيم النيورب -حلب 

 %2.48 7 السبينة -وريف دمشق 

 %1.06 3 مخيم حندورات -حلب 

 %1.06 3 مخيم جورمانا -وريف دمشق 

 %1.06 3 المخيم -حمص 

 %0.35 1 المخيم -حماة 

 %0.35 1 مخيم دنان -وريف دمشق 

 %0.35 1 الذيابية -وريف دمشق 

 %100.00 282 المجماع

ل

 على طوريق الهجورة  ضحايا

نيتتاءليتتيهلل10لةاةيتتالإرتتىللينيتتفينيوللثنتتاءلأحتتاةراههلمريتتيالمأتتالفللل(33ق تتال)يةتتعللختتاا ليتتةايولأتتال

معاتةيالل–احتايهلم ةللل-11مرحةمفئلمرنيييولةمرأارفيوليملحاعثولياقل ملمألحهالأتهلنةعهتالةق تاليتةمل

يتتملل تتحايالق تتيهل(ل8)هل،لةعتتمر للةامحل تتحياهالمر حتتامالأتتهلمر  جتتيهلمرينيتتفينييهلةمريتتةاييل2013

(للعنتتىلمريتتةمحلل2(ليتتملمريةنتتاهلةل)3(ليتتملأارفتتالة)1ةل)لمريحتتالمرأاةيتتفلمأتتاملمرحتتةمفئلمرأصتتايول،ل

مرامللصتاياهالمرحتاعالأحأتعلنهتاعم يفاريولي علمرا اضل زأتاالصتحيوللةعاليحيااهأتالعأتال تةلمرحتاللأت ل

لأتتاليتتملرينتتاهليةتتعلق تتالل،لل2013أتتاا لل–آممالل9يخلياتتاامرحتتافئلإرتتىلللزأتتولايتتةلحتتاعفلقييتتللمرةصتتةلل

لصيعمليأعينولمألينيوللحعليملمرثارثلمرفايقليملحايولأنزرهالعنعأاللرةالينييهالأهل.لل(لمناحاامل للامر  جول)ل

لل.لل2014يياميالل–يملمرامي لأهلحيافللمرنينانيو

آبلل31ااعيتاليتامل ،لييتملإرتىللر يةالعأالي نالحةمعثلقاانولعنىلمرحعةعلمريةايولمرااعيوللثناءلأحاة الم

ل6،لةيتت نالمرأ أةعتتوليتتاقللااعيتتاإرتتىللق تتالمرحتتايولأيتتاعفلنتتةما لل،للثنتتاءليتتيا الل2015ييتتف للل–

مريةناهلعيالمرةتةمابلمرأفافيتو،ليةتعلق تالإرىللثناءلأحاة العيةا هللي ولإ  جاالينيفينيااليمليحال



لقيارتومرتميليةنهتالللمرةتاابلمنة بلي علياقا للمرياأة لأخيمليعاهلأهل-ليؤمعللملأنةيومرييعفل ناءلعيعلمرةاعالمر

ل.ل2015يةنيةل/ل–حزيامهلل23يةمللرااعيالمرغايملمر نةيملمرياحللعنىليةعاةملأعينو

 جدال يبين تازع الضحايا من النساء الفلسطينيات خاورج ساورية

 العدد البلد

 10 ليبيا

 9 مصر

 6 تركيا

 3 اليونان

 2 إيطاليا

 1 طامال

 1 لبنان

 1 ألمانيا

 33 المجموع

ل

ل

 

 

 

 

 



 ساورية  داخلاالنتهاكات الااقعة على المورأة الفلسطينية 

إرتىللعاللأ أةعولأهلمرأأاايتاالمراتملمر أنياالمر يعايولمرعمجافلييهللفام لمرصاماليمليةايوللناجلعه

لااليمليةايولنمعالأنهال:لععمعلمرعييافلنيييال لأهلمر حايالييهلمرنياءلمرينيفينيألةقةال مهلم

 ضحايا الحصاور 

اأاايتشلمرةتةمالل2013يةريتةلل–يازحلأخيملمرياأة لر  جيهلمرينيفينييهلرحصاالأفيقلةخانقلأنملاأةزل

مر يتتعايولمرااي تتولرن تتيالمرنمتتاأملمريتتةايلةمرن تتاهلمألأنيتتولةقتتةمالمرتتعياالمرتتةفنملةمريصتتاجللمرينيتتفينيول

ليالينيفيهلمرةياعفلمر اأولةياتلم نايا ولة يهولمرن اللةييا ا.لمرأةمريولرشلعار يهولمرح ييولراحا

لثالمرحصاالعنىلعايولأناحملمرحيافلعمخللمرأخيملةمهاالاعمعيااشلعنىلمريعاهلمرميهلاي ةملمرخاة لأنتشل

عتعملمرةتعافلعنتىلم يتاج االةمريتعهليتملأنتافقللةلللألييابلأا ععفلاامةحالييهلمراأي ليارييالةلمرأختيمل

لأنال .لعثالل

للل7201ل/ليياميتالل–حتيافللرغايتو(ل حيولل190)لإرىللرةعلةصللعععل حايالمرحصاالعمخللأخيملمرياأة ل

اهلمريتيبلعأتاا،لةيأيتيابلأخانيتول،ليعتأتهلعايتولمألمأتالفلل62ليليأ علللل%ل32.63حعنالمرنياءلقاميولل

ق اللل2013لييف لل–آبلل18مرياازلرةيياالمألفياللأهلمإلناثلمرا يا لةنةللمر نايولمرفييول،للةيمل

أهتالمراتمللي علمرايايقليينهالةيتيهل ناللحأعلحيهليييبلععملاةيالحنيبلمألفياللمرأنايبلمرفينوللمرا ي ول

إرتىللخاا لمرأخيملةرملااأعهلأهلمر ةعفلمريشليييبلأنت لحتا زمر يالمرنمتاأمللرهتالأتهلمر تةعفلإرىللخا ال

يملخفةفلا ايالمناهاعال ليا حال لرنةتانةهلمرتعةرمللمإلنيتانملل،ليلأا  وللخاىمرفينولألاةيللمرأخيمللةععمل

أالمألأهتاالمرأا ت اا،لي نايتوليأهلا األلمرنيتاءلمرحةمأتللةلأهتاالمألفيتاللمرصتغاا،لة ليتيية مل مرميل

مرتة عفلي تعلل2013أتايةلل–ليتاالل12يااايخلل ناءلييصللمر ةضييأالق المر  جولمرينيفينيول،ل(3ول)خاص

عاأا لناي ولإصاياهال(ل92ل)عزيزفلأحأعلن يأمل،ليملحيهلق المرأينوليةالمرعملإرىللي للعىلنزإلصاياهالي

ل. يا لايار

يت قلمألةنتاةملرأياةصتيااهالعمختللمرأختيملحتاملمألأهتاالإنيحابلمرعتةمعالمرفييتولأتهلعمختللمرأختيملةإإهل

ر زأولرنأالفلخت للياتامالعمخللمرأخيأاالأهلأام  ولعياعمالمألأةأولةمرفيةرولرنحصةللعنىلمرنةاحاالم

                                                           
حماية النساء للprotected.htm-women-persons/women/overview-law/protected-and-http://www.icrc.org/ara/warل3 
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مرحأتتللةأاحنتتولأتتالي تتعلمرتتة عفل،لعأتتاللهلحتتايحولمرنيتتاءلأتتهلمةمالمألأتتامضلمرأزأنتتولعار تتغفلةمريتتعال

إرتىللةلأامضلمرعنىلةمرةنبلةمرحامييهلقعلاأماليحعللةم تلةأنحةمليييبليةعمهلمر ت  لمرت زمل،لأتاللعىل

لحعةثلةيياالعييافلأنهه.لل

رنحصتاالحتعةثلي تضلمرةييتااليتيهلعيتاالمريتهلمرنتةماملي تانيهلأتهلمرةحتعفلي تعللةأهلمرنااججلييالمرأياحتاف

أتايةلل–ليتاالل20يةعلاتملمإلعت هلياتاايخلةمنةفاالمراةميفلمر اجنيول،لاحاالمأليافلييهلعمخللةخاا لمرأخيمل

ألعثتالهللااايخلمرةيافللي ةعلإع ةزليمللحعلييةالمرأخيملقاللمألفياءلأالفلعهلة ةعل ثولأاحننول ل2014

لأهلياوللحهال.ل

عأالاملاصعلمر عيعلأهلحا الم عاعمءلعنىلمرنياءليار ابلةياألرياملمرأهينولرنعامأتولمإلنيتانيولةمراحتاال

ان لمرنةفولأهلمرأخيملأليتيابلأا تععفلل أهتالإرىللي علا مالخاة لمرا اللمر نيملأهلقيللعناصالمرحا زل

ختتيملمرأحاصتتايهلياي تتةهلميتتا ملمرأيتتاععمالايتتمل،لأأتتال  تتلليتتعاهلمرأمرختتة لأتتهلمرا تتاضلر عاةتتالل

لصتتعالل تتارملأختتيملمرياأتتة لييانتتا للعننتتةملييتتشلل2014ييتتملمألةللأتتهللحزيامه/يةنيتتةلرهتتاللأايتتولمرحا تتولمر

مر تتيالمرنمتتاأمللمعاةتتالملمرأيتتاععمالمرغممجيتتو،لةمرتت لمحا ا تتا لعنتتىليتتن لا تتاميهملعتتهلمرف تتاملةاي تتهملإ

لملمرفتاةعلمرغممجيتولعنتىلفايتقلحتا زلييتايتن لالثنتاءلللأهلنيتاءلمرأختيملم لعععلمرةياعفلمر اأو-ةمر يهولمرح ييول

ل.يحم

إهل مهلمراصاياالا ايالمناهاعال لةم حال لرحةةقلم نياهليةعلنللم ع هلمرصاعالعتهلم أتملمرأاحتعفلعتامل

ولأنشلعنىليملمريةافلمرياعيلليحأهلحأايولمرنياءلةمألفيالليملحا المرفةمائلةمرأنازعاالمرأينحول1973

ييتالمرت لأتهلمرحةتةقللةلللمرأ ةنتولمرفييتوللةلللمرغتممءللةللللىأهلمرأتأةفياللععمل ةمزلحاأاهلمرنياءلةمأل

مرثاياو،لةيةالألحعاملمإلعت هلمر تارأملرحةتةقلمإلنيتاه،لةمر هتعلمرتعةرملمرختالليتارحةةقلمرأعنيتولةمرييايتيو،ل

ةمرثةاييتو،لةإعت هلحةتةقلمرفيتل،لةييتالمرت لأتهلةمر هعلمرعةرملمرختالليتارحةةقلم قاصتاعيولةم  اأاعيتول

لل.(4)لصعة لمرةانةهلمرعةرم
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 ضحايا القصف 

حتعللمرةصتت ليأنةمعتتشللحتتعلل تتمللعةمالمرةاتتللمراتتملحنتتاليتتارأالفلمرينيتتفينيولعمختتللةختتاا لمرأخيأتتااليتتمل

 تحيولينيتفينيولناي تولل(ل226أ أةعولمر أتللأتهلل تللينيتفينييمليتةايوليتةةفل)لايةايوليةعلاصع

جيهلمرينيتفينييهلمرةمقت لعنتىلي تعلثأانيتولعينتةلأاتامالعتهلأعينتولعأحتقلييملأخيملمرياأة لر  ،لمرةص 

(ل تحايالأتهلحتمل4أتنههل)لناي ولقممج لمرهتاةهلةمرصتةمايخلمراتملميتاهعيالمرأختيملمأالفل(لل56ق ال)

ل–حزيتامهلل2،ليةتعلق تالياتاايخلل حيولعةهليهلمرثاأنولعحتالل15ييههللل،مرح المأليةعلمرأ صقلرش

لناايأاهليت يعلايتاهةلعزيولعيا ةللخأييولعيا لاي ولنيةفلأهلعاجنولعيا لةلمراياهل)لل2013يةنيةل

عمخللأخيملمرياأة ل.لعأالناجلعهللحااالمر اةيو(لناي وليةةفلقمييول اةهلعنىلأنزرههليمللثايالاياهة

فللخأيتتولنيتتاءلعي تتوليتتةةلل2013يةريتتةلل–اأتتةزلل24ميتتاهعم لأختتيملمرياأتتة ليصتتااةخليتتامعلياتتاايخل

 (ل.ل حمملي نةهةمحعفلأهل أهلأ أةالمر حاياليينههللملةمينايهال)عيا لأعاع لةفينايهالايعلة

(لحارتتولأنهتالناي تتول11ناي تولمرةصت ل)مأتتالفلل25لأتاليتملأختتيملمرحيتينيوليايتت لعأحتقليةتعليتت لليتةةفل

ينتايالل–عتانةهلمرثتانملل17لمياهعم لمرأخيمليارةصت لمر تةيلأتهلقيتللمرفيتامهلمرحايتمليلمرأيتغليلياتاايخ

 (.ل5)ل2013

(ليتمل3(ليتملأختيمليتيينولةل)7(للنيتةفلييتيبلمرةصت ل)10ةيملأخيملييينولةمرييعفلمرزينتبليةتعلق تىل)

مرييعفلزينبل،لمأاليملأختيملمر اجتعيهليتملحأتلليةتعليت لليتةةفل تحيايهليتملأنفةتولةمعيلمرتم بليتمل

مرحتيتليت هلأ متمل تحايالمرأختيملأتهلمرنيتاءلعتاهلأعينولحألللثناءلاةم ع أال نا ل،للأاليملأختيملختاهل

يةعلق الن أاالخارعلحيعالةميناهالأايولي للعينةفملمأالفل(لل23يييشلمرةص ليةعلاملمحصاءليةةفل)ل

لعأتالل،2013يةنيتةلل–حزيتامهلل20مرااي تولرألةنتاةمليتارأخيملياتاايخللعيتالعأتاةلناي ولمياهعم لأعايول

مألخاتيهليتنةىلةعتمر لل2013ةقيتولعيتعلمريفتاللميتةليةفالاجييولياا لإثالقصت لأيتا ئلعنتىلمرأختيم

ل،قص لأعي يولأيا ئلعنىللحياءلمرأخيميملل2014يممالمريةملأهلعاملةععاءلعيعلهللال

ليةيتت لحتتهعيةتتعلق تتالمرفينتتولل2016ةناي تتولمراصتت يعلمر يتتعايلمرتتميلحتتهعهلأختتيملختتاهلمرحتتيتلصتتي ل

لمرنمتتاملقتتةمامرأتتعي ملمرتتميلنيماتتشلللةصتت مرليتتملل2017نتتةيأيال/ل–احتتايهلمرثتتانملل10ليةملإيأاعيل

لل.مرأخيمليملمرعازيولأنفةولأحيفلعنىلمريةاي
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يينأاليملأخيمل اأانالي لليةةفلث ثولنياءلإحتعم هل نتاءلمرعتاعيلمراتمليتةفالمرةمييتولعنتىلأنزرهتالللل

ل.ليأاعاهالصاي وللل2013مةعاةيال–احايهلمألةللل14يااايخل

(لنيتاءليتمللحيتاءلأخانيتولييهتاللأتالعنتىلصت يعلمرايت ل6ةيملأعينولعأحقليةعلاصعالمرأ أةعوليةةفل)

(ل حيوليملينعفلزأنعالناي ول16(ل حيوليملأنافقلأخانيوللياز اليةةفل)41مرعأحةمليةعلي لليةةفل)

ل(6)ل2013لييف لل–آبللل21مياهعميهالياري حلمرعيأاةيليااايخل

مأتتالفل(ل45أهتالةينتعماهالليةتتعلق تىلناي تتولمرةصت ليارهتاةهلةمريامأيتتللمرأاي تافل)ةيتملأعينتولعاعتتالةأخي

(ل تحايالق تةمليارةصت ل11(ل تحيولةيتملينتعفلمرأزيايتبل)25اةزعالعنىلمرنحةلمراتارملأختيملعاعتال)

ةلمثنااهليتملأعينتولعاعتالإحتعم هلمرأعايتوليتعةىللل2014يياميالل–حيافلل18ياريامأيللمرأاي افليااايخل

ل.ل2012احايهلمرثانملنةيأيالل10راملق الإثالمياهعم لمرأعايولمراملاعا لييهاليااايخلمر يملم

حتتملل–يتتحملمر تة هلل–عتمر لق تيهلخأيتتولنيتةفليتتملأنتافقلأاياقتتولأتهلأعينتتولعاعتالةاييهتتال)لفيت ل

للنصيبل...ل(،لةمثنااهليملأنافقلييالأحععفليارعقو.ل–مريحاايل

زينتبلمرحتةيخليتملقصت لعنتىلأخيتزلقا تملةص ليةعلق ال(لنياءلناي ولمر9ةيملأعينولحنبليةفال)

،ليينأالق الع لأهلرأي لمرأغايملةيأيافلياعيالناي ولمرةص لمر تةيلمرتميلميتاهع للعيعاليملحنب

،ليتملحتيهلق تالز يتوليتارعيامليتملأختيملمرنيتابلل2013ينتايالل–عتانةهلمرثتانملل17 اأ ولحنبليااايخل

لعيعلمراحيمليملحمل نانةليأعينولحنبل.لةحناهلعيعةليملأخيملحنعامالةرةاءلأحأعل

مهلمرأأااياالمرةمق ولعنىلمر  جيهلمرينيفينييهلاحعللمناهاعال لصااخال لرحةةقلم نيتاهلةأيتاعئلمرةتانةهل

مأليتنحولمرعيأاةيتوليلةأن تالميتا أالليلم عاتعمءلعنتملمرأتعنييهلةقصتيهمليارةنايتلمرعةرملمراملحمتاالليل

ةمحتعلأتهلليتعحلم ناهاعتاالرياةاةعتةلل نيت ليلةمعاياالمرت للالمر يعايولةمريعاايةرة يوللثناءلمر أنيا

،لةأيتتاعئلمرةتتانةهلمرتتعةرملمإلنيتتانم،لةينتتزللخيتتاجال يتتيأول1949،لةماياقيتتاال نيتت لر تتامل1925ر تتامل

لياريعاهلمرأعنييه،ليأهلييهملمرنياءلةمألفياللمر زللأهلةياجللمرعياالعهلمرني ،لةيعةهلأحللإعمنولحتعيعف

ل(.7)
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 ااالغتياالت  ايا التفجيور ضح

ييابلمراملعاناليييال ليمليتةةفلمرأزيتعلأتهلمر تحايالأتهلمرنيتاءلعنتىلمرةصت لةمرحصتااليتللرملاةاصالمأل

،ليةتعليتملأنتافقلأخانيتولأتهليتةايولمأتالفل(ل37مراتمللةعاليحيتافل)ييابللختاىلعتاراي ياماللإرىللا عاهال

احايهلل12مياهع لأنزرهاليملأخيملمرياأة ليااايخلق المر  جولمرينيفينيوليةيهلمرحا لعنمليملاي يال

،لعأالق العتللأتهللأتانملةأايتالةريتعلصتياملي تعلمني تااليتياافلأيخختوليتمللحتعلل2012ةعاةياللل–مألةلل

،لةيملحاعثتولأحتايهوليينتعفلمريتاعةعفلل2012عانةهلمألةللل13ليةمقل عيعفلعافةزليملاي لعأحقليااايخل

لإيأتاهةعنتمللحييهأةالللاي لنياءل هلعاأنولإرىللالحاينولاعابلأيخخوليارةابلأهلأعينولعاعاللعىلمني ا

ل.2014أاا لل–آممالل27يااايخللمريياة ملا ةمهلة يولمريياة ملمر اأة لةعاجحو

ينيتفينيوليتملاي يتاليتياافلأيخختوليتارةابلأتهلأختيملمريتيعفلمأتالفلل(18ةيملأنفةولمريتيعفلزينتبلق تال)

ل.لل2016يياميال/ل–حيافلل21زينبل)لقيالمريال(ليةمل

(لل40)للمرهحيمليااهعأالحعنالمراصييولمرأياحافلفايةولأهلفاقليةةفلي ضلمر حاياليةعلة عالمر حيول

مراتاي لرنح تالللمر زيتافليحتملأةاةرتولل2012يتياأيالل–لينتةللل19ياتاايخللمرياأتة لأختيمعاأال لأهليتعاهل

ل.لا ميبمرلآثااعلمرةايبلأهلأخيملمرياأة لةعنىل ثاهالةيمأل

لمرعمخنيتولمرحعةأيتولمراقايتولأيتؤةرول-يليعتالليتةلصتارتلليتأاءةيملأنفةولمرأتزفلليأعينتولعأحتقلا ا تاليل

ليأيتع إلفت قلنتاالأياحتاللل2012نتةيأيالل–احتايهلمرثتانملل19ياتاايخللل-مريتةايلمرأاعزيليارأصا 

للأاملميناهالمرصغيافل.لل(مرال ليملفنةايه)لرنصةالعاام

 

 

 

 

 

 



 لناوري ضحايا القنص االطلق ا

لةلللينيتفينيولناي تولمرا تاضلرنةتنللمأتالفل(لل52أ أةعولمر أللأهلل للينيتفينمليتةايوليتةةفلل)لةثةا

عاعاللأعينو(لنيةفليمل8(لأنههليملأنافقلأخانيولأهلاي لعأحقل،لييأالق ال)14صايوليفنقلناايل)مإل

ياالمرأحيفوليارأخيملةمراتملناي ولمرةنللةمر ليييبلم ناحاالمرعثي لرنةناصولعنىلليفتلمرأنازللةمرأؤي

لوناي تولمرةتنلل،ليةتعللق تاليافأتل تحيول(ل15اياهع لعللأاحا ل نا ل،للأالأخيملمرياأة ليةفلييتشل)

لحاااليملمرياأة لينعيولمرأاأاعزلعنعلقيللمرةناللأهلمرمهاليملفنةاالأاي ياأيهالللإثالميأاعيللميام يم

،لللأتتالمرنتتةمامليتتةفهلناي تتولل2012عتتانةهلمألةللل22مأل تتافلةمرتت لياتتاايخلليتتياافلأيتتاةنولة تتملينيتتفيه

ل(لعاأتال مراتملق تاللثنتاء65مرا اضلر صايوليفنقلناايليهأالمثنااهلينأىلمرأصايلةعاجحولميةلمرحتعال)

ل.ل2013آممالل4يملصياحللأنشلخاة هالمثناءلمرأخيمللةللحهع المراملم حاياعاا

للثنتاءلةمرت لقناصتو،لياصتاللإصاياهالإثالل2017/يياميالل–حيافلل6عأالق المر  جولأايملمرنا مليةمل

،لحيتثللحتاااللمرياأتة لأختيمليتملمر اةيتولحااالأهليارةابلمريايل،لرأييتلمرأةاينولمرحااماليملاةم ع ا

لحتاميلأيتنحةلعنيتشلييتيفالمرتميلينتعم،لينتعفليتملمرأيتيتلقفتاال هتولأتهللهلأينولمرةنللاأاإرىللمرأصاعال

ل  .مرأينحولمرأ اا ولأ أةعاالإحعىيلمرايةل

 حايالأهلمرنياءلمثنااهلأهلأخيملمرنيابلةمرثارثولأهلأختيملللاي لأاليملأخيأاالحنبليةعلاملاةثيقليةةفلل

مفت قلمراصتاللل تامءلي امحهتالأاتأثافيللياععلز يالعاييشق اليللل2013آممالل1حنعامال،لييااايخل

لأ هةرتولأيتنحولأ أةعتولقيتللأتهلمرم ييتولأيتاقلعنتعلمرنيتابلأختيمليتعاهلأهلعععلاةللاعابلحاينولعنىل

لعنتتىلقنتاللياصتالل2016يةنيتةل/ل–حزيتتامهلل5يينأتالق تالمر  جتولخيايتتولز يتالصتيامليتةمل.لمرهةيتو

ل.لللمر اأايولأنفةول هولأهلأعنييهلاةللعانالمراملمرأاعيولمياهعم لاملحيثل،يمرامأةيويلفايق

ل–آبلل16(لعاأتتال ليتتمل22)للمريتت عليتتةللحيتتهلنتتعىةيتتملمرأنفةتتولمرةيتتفىللق تتالمألملرفينتتيهلمر  جتتوللليل

لميايتتامةليتتارملليتتةلياعيتتو،لعأتتالق تتالعتتللأتتهلنتتاايلفنتتقيهالاناي تتولإصتتايلمر مقيتتويأعينتتولل2011لييتتف ل

حأتتللعنتتىلفايتتقلعأحتتقلمرنيتت لمثتتالم حتتاياعاالمراتتملةق تتاللثنتتاءلل–أتتهلل تتارملأختتيملمر اجتتعيهلللعاميتتم

أتتهلأختتيملمر اجتتعيهللمرايتتاعملحيتتيهلامأتتاق تتال،لييأتتالل2013أتتاا لل–آممالل31ة ةع أتتال نتتا لياتتاايخل

ل.لل2012لييف لل–لبلل26اي يهليأعينولحأافليةملقنصال ليملحملمأل

ل



ل

 

 االمات تحت التعذيباالعتقال ااالختفاء القسوري 

رمليخللُلأخيملأهلمرأخيأاالمرينيفينيولأهلة ةعلأ اة الأهلنياجشلييشلاملاةقييههلعنىلمرحةم زلمرأاةم عفل

ينيتفينيولحاتىلرحمتولمأتالفلل(94لل)الةأتعمخللمرأخيأتاالةمرأتعهل،ليةتعلةثةتالمرأ أةعتولمعاةتاعنىليةميتا

(لأنههل تأهلإحتعىلمرصتيةاالمراتملاأتال4(للأ اةنول حةال ل)33مععمعل مملمراةايال،إ للنشلاملم يام لعهل)

مرأ تتاة الينيتتفينيولأ هةرتتولمرأصتتيالعمختتللل(61)يتتيهلمر تتيالمرنمتتاأملةمر تتيالمرحتتال،لييأتتال لاتتزملل

لمريةايو.ل

ل6ناحتفاال،لييتتملاتتاايخللةلللهلي تتضلمرأ تتاة ال تهلعيتتاافلعتهلفاريتتاال اأ تتولمر أتللإأ أةعتتولةقارتال

ال(لمرفاريوليملعنيول نعيولمر أاافلأهلقيللعناصالمرحا زلمرأة ةعلل–املمعاةالل)ل لل2013عانةهلمرثانمل

أتهلمرحتاملمر تاأ مليتملأعينتولل2013يتف لليآبلل9مل(لياتاايخلل–لةللأخيملمرياأة لييأتالمعاةنتال)ل ل

إلع هلمر ارأمليحأهلحأايولمرنيتاءل مملأخاريولةم حولرةيملحأللحيثلاملاةقييهالرأعفلا اعللمييةعيهل.ل

(لأنتشلمراتمل5يتملمرأتاعفلاقتمل)لل1974مرصتاعاليتملعتامللةمألفيالليملحا المرفةمائلةمرنزمعاالمرأيتنحو

إ امأيول أي للحتعاللمرةأت لةمرأ اأنتولمرةايتيوللا اياللعأا  لليوليلم امأينصالعنىلمعاياال مهلمرأأااياال

ل.لل(8)يلةمر إنيانيولرننياءلةمألفيال،ليأاليملمر لمرحي لةمرا ميبل

                                                           
 .ل مرأ ا العايوليملمرعاأنولةأياةماهالمرأامفلحةةق:لمرأحةال- 09:31ل-ل26/لل11/لل2004ل-ل1029:لمر عع-مرأاأعهلمرحةمالل8 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930ل

ل1974عانةهلمألةل/عييأيالل14(لمرأؤاخليمل29-)عل3318اأعلةنحالعنملمرأألليأة بلقامالمر أ يولمر اأولرألأملمرأاحعفلمع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5930


ل

يملأ اة المرنماملمريةايلمأالفل(ل34لأال حايالمرا ميبلحاىلمرأةاليةعلاصعالأ أةعولمر ألليةةفل)

للنتةمالرحتاىلمريت ةهلعمختللمرأ تاة الاا تاضلحيتث،ل تمملمراةايتاأنتمليتعءلمرثتةافلمريتةايولةرغايتولمعتعمعل

لاتملمرنتةماملمرأ تاة الحتعىإلرحتهاعفلةةيةتا لليا ياصاب،لنهايوليارعهاياءلةمرص قلمر ابلأهليعءم للمرا ميب

للأاتاا،ل4×ل3لأيتاحاهالزنزمنتوليتمليهتالمرتز ليي تعلمرا تميب،للحتعاللرعايوللا ا ايللي نهالحهاعاههلاةثيق

ليارييافلةمر ابلةمرحيتليارعهاياءلمرص قلأهلمرا ميبلأينيلليعللينيفينياا،لأ مأههلأ اةنول18لةأ ها

ل ." م نيامعيلمر زلإرىللةصة ل للمرحعيعيو،لةمر صم

لحيتثلةم ياصتابلمراغميتوليتةءلييتيبلمرأ تاة الإحتعىلةيتافإرتىلللمرحتا عفلاحتيالعاةتالإلملماة لةحةل

ليا عاتعمءلمر تيافلقيتامإرتىللللحتااالعأتال،لفييتولعنايولليلعةهلمرزنزمنوليملةااعالحاع،لرنزي لا ا ا

لحيتتثلةمرتتعيه،لمألعتتامضلرحتتاملياإل تتايولأيتتااليتتعةهليار تتابلمرزنتتازيهلعمختتللمرأ تتاة العنتتىلمر حتتةمجم

ليل.عنيهالمر حةمجملم عاعمءلناي ولاليهاليملينزي لإصاياهالي علأافلممالمرأ اة الإحعىلاةييا

ةلهلل،مملمر تععلععمعلأهلا ا هلر عاةاللرعىلفايملمرصامالأهلمرنياءللعيالأهل تللهإرىللةاحيالمرع جلل

ةرعتهليتاملمراعتاملعنيهتالأليتيابلخاصتولاا نتقللح ملمرعااثولمراملا اضلرهاللعياليعثيالأأاليأعهللهليةال،ل

ليان لمرحا ال.لل

 النتائج االتاصيات : 

اهالرهتتالمرةتتةمنيهلةمرأةمثيتتقلمرعةريتتوللثنتتاءلةقتتةالمرحأايتتولمراتتمل تتأنيتتمليتتةايوليةتتعالمرأتتالفلمرينيتتفينيول

لةلللعأاللمرةااريوليةمءلمر اعيولمرنزمعاالمرأينحولأهلخ للا ا هالرنةالليعللمألعةمالمراملاياخعمليملمأل

ر عاةتاللةم خايتاءلر ياصابلةم يا ياعلمر نيملةمرأحاأولعةريال لعاألينحولمرعيأاةيو،لةعمر لا ا ال

عهلأهلمرحصةللعنىلمرأحاعأاالمر اعرولمرأعيةرولرنأ اةنيهلقانةنتال لرتممل يتعلأتهلمراحتا لمرةيايلعةهلمراأ

ةمرعحت لنحتةل تأاهلإعتاعفلمرحأايتولمرأيةتةعفلرهتالعنىلعللمرأياةياالمرةفنيولةمإلقنيأيولةمرعةريوللمرياعلل

ولةمإلنيانيولمراملعهلأصيالمرأ اة الةمر أللعنىلصةهلعامأاهالةاعلمعاياا النمامل لرنأعانولمإل اأاعي

ةعتتمر لاةتتعيملأ اأتتملمرحتتابلرن عمرتتولةمرةصتتالليأة تتبلمرةتتةمنيهلاحانهتتالمرأتتالفلعمختتللمرأ اأ تتاال.ل

ةمرأتاعفلمرامي تولأتهلل،ايت ألمرأنصةللعنيهاليملماياقياال يني لمرأاعفلمرثارثتولمرأحتااعوليتيهلم اياقيتاالم

لمرأ اأنتولخاللةية شلمرحخصيولمرعامأولها منايلللهلعنىلأنش(ل ـ)لمريةافلانللحيثمرياةاةعةللمرثانمل

لا تعلمرحيتاءلختعالحتأنشلأتهلأالةعللمرععاافلعنىلةمإلعامهلةم ياصابلمإلنياهلقعالأهلةمرأحفولمرأهينو



نمتاملاةأتالمأليايتملمرتميلعتمر لةل.يللةمألأتاعهلمألزأتاهلعتللةيملةأياةي لحا  للمرأحمةافلمألعأاللأه

مإلعامهلعنىلمريغاءللةلللم ياصابللةم يا ياعلمر نيملل:مألي اللمرااريوليلل1ياي وليةافلمعاياليملمرأاعفلمر

ليلحعللآخالأهللحعاللمر ن لمر نيملعنتىلأثتلل تمهلمرعا توللةلللمرا ةيملمرةيايللةللللةمرحأللمرةيايل

 .لياأثلل امجمل علمإلنيانيو:لأهلمرخفةافل


