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يوم الطفل العالمي في سورية

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

أكثر من 12 ألف طفل قتيل بينهم 92 طفل ماتوا تحت التعذيب و 10 أطفال ماتوا جوعو قرابة ال 300 ألف طفل
جريح و 1.6 طفل الجئ  و 9 آالف طفل معتقل... اليوم العالمي للطفل في سورية .

القاعدة 135من القانون العرفي اإلنساني : يتمتع األطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.

مقدمة التقرير :

في منتصف شهر شباط 2012 تقرر أن النزاع في سوريا هو نزاع مسلح غير دولي و بالتالي البد على طرفي النزاع إلى 
تطبيق المادة 3 المشتركة التفاقيات جنيف وكذلك القانون العرفي ذو الصلة بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي .
الدولي اإلنساني  القانون  لقواعد  الكامل  التطبيق  الدول  أكد مجلس األمن في قراره 1325 )2011(، يجب على جميع 
وقانون حقوق االنسان الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات، واتخاذ التدابير الخاصة لحماية النساء والفتيات 

من العنف القائم على أساس الجنس خالل النزاع المسلح .
القانون الجنائي الدولي يوفر وسائل لتنفيذ فرض العقوبات على المستوى الدولي فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة للقانون 
العرفي، واالنتهاكات الخطيرة  للقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني التي ينظر اليها بوصفها التزاما 
اإلبادة  وهي  الجرائم  هذه  بمثل  بارتكاب  المتهمين  األشخاص  تحاكم  الدولية  الجنائية  المحكمة  فإن  لوحظ،  كما  فرديا. 
الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية، وجريمة العدوانية وجرائم الحرب. ولقد انضمت إلى نظام روما األساسي 121 دولة 

اعتبارا من تموز/يوليو 2012.
وعلى الرغم من أن الجمهورية العربية السورية كانت قد وقعت على نص نظام روما المذكور، إال أنها لم تصبح بعد طرفا 
لها. وعمال بالمادة 13 )ب( للنظام المذكور أعاله، يمكن لمجلس األمن إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها. 
أوال : االنتهاكات من قبل الحكومة السورية : 

1. األطفال القتلى
2. األطفال الجرحى 

3. اعتقال و تعذيب األطفال 
4. العنف الجنسي 

5. األطفال الالجئين
6. تجنيد األطفال

أوال : القتل خارج نطاق القانون توثيق ألعداد القتلى الذين قتلوا على يد القوات الموالية للحكومة السورية :
من خالل عمل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليومي في توثيق الضحايا ومن خالل اكثر من 70 عضو منتشر في جميع 
المحافظات السورية تمكنا عبر مئات اللقاءات و االتصاالت اليومية منذ تاريخ 18/03/2011 وحتى 20/11/2013  
من توثيق مقتل مااليقل عن 12027 طفل على يد القوات الموالية للحكومة السورية ، موثيق بأسمائهم و صورهم و 

تاريخ ومكان استشهادهم، ينقسمون إلى 3614 طفلة و 8413 طفل .
من بين ال 12027 طفل هناك مااليقل عن 560 حالة إعدام ميداني إما ذبحا بالسكاكين كما حصل في مجزرة الحولة 
ومجزرة حي كرم الزيتون و حي الرفاعي في حمص وأخيرا في حي رأس النبع و قرية البيضا في منطقة بانياس ،  أو 

رميا بالرصاص كما حصل في العديد من القرى و البلدات في عموم المحافظات السورية .
من بين ال 12027 طفل هناك 2344 طفال لم يبلغوا بعد سن العاشرة كما أن هناك 391 رضيعا .

األربعاء 20 تشرين االول 2013 
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أنواع مختلفة و متعددة لقتل األطفال :
1. عبر القصف .

2. عبر عمليات القنص .
3. عبر االقتحامات واالعدام الميداني .

4. الجوع حتى الموت : مات 10 أطفال بسبب الجوع : 9 منهم في ريف دمشق الغربي
    وطفل واحد في مخيم اليرموك جنوب دمشق .

ولكن األصعب من ذلك كله أن قوات التابعه للحكومة السورية اعتقلت من أصل مااليقل عن 215000 معتقل أكثر من 
9000 طفل ) يقل عمرهم عن ال18 عام (  وعاملتهم بأساليب تعذيب عنيفة جدا والتكاد تختلف عن األساليب التي تعامل 
بها الكبار في السن كما أنها التفرق بينهم في المعتقالت وقد أخبرنا العديد ممن أفرج عنهم أنهم كانوا يسمعون بكاء األطفال 

وهم يصرخون نريد أمهاتنا و نريد أن نخرج ، وقد قتل منهم 92 طفل ماتوا بسبب التعذيب .

تجدون نماذج عن مستوى عمل و دقه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان و تسجيلها لمختلف التفاصيل التي قد سبق ذكرها عبر 
الملف التالي موثقه بشكل تفصيلي دقيق )الرابط حتى تاريخ 06/04/2013 ولكن األرقام محدثة حتى تاريخ 20/09/2013(

يقول فضل عبد الغني مؤسس و مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : “ إنه و على الرغم من مزاعم الحكومة المتكررة 
أنها تقاتل “ القاعدة و األفغان و اإلرهابيين” ولكن الهجمات كانت موجه بشكل مباشر و متعمد للمدنيين و ممنهجة وواسعة 
النطاق فهي تعتبر جرائم حرب بحسب المادة الثامنة من قانون روما األساسي ،ولقد خلفت آالف الضحايا من األطفال في 
جميع المحافظات السورية فهي تعتبر ممنهجة وواسعة النطاق و بالتالي فهي ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية بحسب المادة 

السابعة من قانون روما األساسي “.
أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان السيد  رشيد فاروق عطفة

“وهو اخ الشهيدة لجين فاروق عطفة و خال الطفلتين لين و ليلى” وال يزال على قيد الحياة
rasheedgaf : باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حساب علىالسكايب بالصوت و الصورة

“في يوم األربعاء الموافق 2013-10-2 في حوالي الساعة 12 ضهرا خرجت العائلة المكونة من األب خالد عطفة و 
زوجته لجين عطفة و طفلتيهما لين و ليلى من حمص متجهين إلى لبنان لحضور حفل زفاف أختي الثانية )اخت لجين( و 
عند وصلوهم لمنطقة القبو اتصلو بنا هاتفيا و قالوا قد وصلنا إلى منطقة القبو و بعد قليل سوف ندخل الحدود اللبنانية و من 
ثم انقطع التصال , حاولنا االتصال بهم عدة مرات و لكن الهواتف كانت جميعها خارج نطاق التغطية و بعد يومين اتصل 
المشفى العسكري بحمص بأخو الشهيد خالد و طلب منه القدوم إلى المشفى للتعرف على الجثث و هناك أخبره أهالي المنطقة 
بأنهم وجدوا الجثث بين األراضي الزراعية و هم مقتولين بطلق ناري و من ثم تم حرقهم , استطاع التعرف على لجين من 
وجهها الذي لم ينحرق بشدة و على الطفلة لين التي تبلغ من العمر 5 سنوات من مالبسها و تعرف على أختها التوأم ليلى من 
أسنانها و بعد يومين اتصل المشفى العسكري بحمص مرة أخرى و أخبرهم ان هناك جثة ثالثة كانت موجودة على بعد 5 
دقائق سيرا عن الجثث األولى و هذه الجثة مشوهة بشكل كامل و مقطعة و بالقرب منها سيارة من غير نمرة و فارغة من كل 
شيء ما عدا فاتورة ماء باسم خالد عطفة , ذهب اخ الشهيد خالد و تعرف على أخيه من حذائه و حزامه و قطعة من قميصه “

السيدة س . ع من أهالي درعا بتاريخ 2013-9-23  التي رفضت الكشف عن هويتها
و قد تحدثت للشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن إصابة جنينها جراء القصف 

“كنت في منزلي و أنا حامل في األسبوع 32 أي في نهاية الشهر الثامن حينما أصبت بشظية جراء القصف بطائرة ميغ 
حيث اخترقت الشظية بطني من الخاطرة اليمنى إلى اليسى أدى ذلك إلى إيذاء أحشاء البطن مرورا بالرحم و أصابت الشظية 
رأس الجنين داخل الرحم بجرح طولة 7 سم , نقلت إلى المشفى الميداني و تم استخراج الجنين بعملية قيصرية و أجريت 
اإلسعافات الالزمة , أخبروني بوجود تمزق في األمعاء و إصابة في الحالب، تم إرسال الطفل إلى المشفى و قد خسر نصف 

دمه و تم خياطة الجرح و إصالح كسر الجمجمة و تم نقل كريات دم حمر للطفل و أسميته : عبد هللا  
أما أنا فقد أصبت بكسر في الحوض و إصابة في األحشاء و أجريت لي عملية زرع الحالب في المشفى الميداني “  

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZ0VEanJ6djR4MGM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZ0VEanJ6djR4MGM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZ0VEanJ6djR4MGM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_bHBhMTBHS0hhUTg/edit?usp=sharing
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نسبة األطفال إلى عموم الضحايا :
إن المدنيين هم الجزء األعظم من الضحايا الذين سقطوا على يد القوات السورية حيث تبلغ نسبتهم 88 % و أقل من 12 
% من الضحايا هم من الثوار المسلحين ، وهذه النسبة في قتل المدنيين هي أعلى من النسبة في الحرب العالمية الثانيه 

حيث سقط 57 % من المدنيين .
تبلغ نسبة األطفال من المجموع الكلي للضحايا المدنيين  12 % وهو مؤشر مرتفع جدا جدا ومعدل مخيف في قتل األطفال 
، وهذا مؤشر بالغ في الوضوح على أن القوات الموالية للحكومة السورية تستهدف المدنيين عير صواريخ سكود و القصف 
الممنهج و اليومي بشكل متعمد ومقصود ، وبشكل عشوائي غوغائي عبر البراميل المتفجرة التي تحتوي مادة TNT التي 

تلقى من الطائرات فوق رؤوس األهالي دون أدنى تمييز .

ثانيا : األطفال الجرحى :
بحسب البحث الذي تقوم باعداده الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول الجرحى و المصابين منذ بداية األحداث في سورية 
فقد تجاوزت أعدادهم المليون جريح ، قرابة ال 30 % منهم هم أطفال أي أن هناك أكثر من 300 ألف طفل أصيب و 
جرح وبعضهم جراحهم خطيرة و بعضهم متوسطه أو خفيفه شفي منها ، كثير من هذه اإلصابات قد تمت برصاص قناصين 
وهو يعلم تماما أنه يستهدف طفل ، وبحسب التقرير االستقصائي للجرحى فإن من بين األطفال الجرحى مااليقل عن 1300 

حالة بتر أطراف و 800 حالة ماتوا متأثرين بجراحهم .

أخبرنا الطفل المصاب أحمد بتفاصيل ماجرحى معه حين أصيب :
أنا  أحمد العيسى عمري  ثالث عشرة سنة  وادرس في مدرسة دركوش االعدادية  الصف السابع  بعثتني أمي ألشتري 
بعض الحاجيات للمنزل من المحالت التجارية بالساحة العامة  بدركوش  صباح يوم األثنين الواقع في 14/10/2013 

وقفة عيد األضحى المبارك  الساعة الثامنة والنصف صباحِا .
دخلت محالً لبيع اللحوم ,وقتها سمعت صوت انفجار قوي جداً وارتميت بعيد ودخلت بغيبوبة ولم أصحو  بعدها اال وانا بأحد 
المشافي التركية، كانت أصابتي  كسر باليد اليمنى وحروق بسيطة باالرجل وبعض الشظايا بمختلف انحاء جسدي  واصعبها 
بجانب عيني اليسرى، فقدني اهلي وقت الحادثة الن أحد ابناء البلدة اسعفني الى المشفى  وفي اليوم التالي  وجدوني بعد 
عناء، بقيت بالمشفى التركي اربع  ايام  وعدت الى بيتي  واآلن أتماثل للشفاء بعد أخراج الشظايا وتجبير الكسور ومداواة 
الحروق واتردد كل يومين الى المشفى الميداني بدركوش ليغيرو الضمادات  ومراقبة وضعي الصحي كان حظي والحمد 

هلل افضل ممن احترقو بالكامل او فقدو بعض من اطرافهم ريف إدلب – دركوش 24-10-2013 “ 

ثالثا : اعتقال واحتجاز األطفال : 
تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى وجود مااليقل عن 9000 طفل داخل أفرع المخابرات و ضمن السجون 
، وقد اعتقلوا خالل عمليات االقتحام و اعتقلت أعداد منهم بهدف الضغط على أقرباء لهم ، تحدث عدد كبير من األطفال 

الناجين عن أساليب تعذيب قاسيه تعرضوا لها و التختلف كثيرا عما يتعرض لها الرجال البالغين .
األساليب األكثر انتشارا و التي تعرض لها األطفال خالل تواجدهم داخل أقبية أفرع المخابرات

والسجون والتي وثقناها عبر شهادات لعدد من  األطفال الناجين من االعتقال :
1. استخدام كافة أساليب الضرب على مختلف أنواع الجسم ، ويتم الضرب بأدوات مختلفة مثل العصي أو كابالت الكهرباء ويطلق 
عليه الرباعي بالعامية ، إضافة إلى الفلقة وهي الضرب بالعصى  أو بالكبل على أسفل القدمين ، الدعس على الرأس وغير ذلك .

2. قلع األظافر بالكامل .
3. نتف الشعر من أنحاء مختلف من الجسم .

4. انتزاع اللحم عبر مالقط معدنية ومن مواطن حساسة .
5. تقطيع بعض أعضاء المعتقل كقطع اصبعه أو قطع جزء من لحمه ، وطعنه في ظهره أو معدته .

6. حرق الجلد باألحماض الكيماوية أو بإطفاء السجائر بجلد المعتقل .
7. تعريض المعتقل للبرد القارس بحرمانه من اللباس أو الغطاء .

8. حرمان المعتقل من الرعاية الطبية بشكل تام وعدم توافر الرعايه الطبية في عدد كبير من المعتقالت .
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9. الحرمان من استخدام المرحاض إال مره أو مرتين في اليوم مما يضطر المعتقل إلى التبول على نفسه أحيانا،
عدا عن أن المدة  قصيرة  التتجاوز الدقيقه والحرمان من االغتسال ومن الخروج للساحات واستنشاق الهواء النقي .

10. سكب الماء البارد على الجسد بعد الضرب وبعد جرح الجسد .
11. تكسير األضالع .

12. كميات قليله من الماء والطعام التكفي ربع المتواجدين .
13. صب الزيت المغلي على االرجل او سكب الماء المغلي حتى يهترء الجلد .

14. قص االذن بمقص الذي يستخدم لتقليم األشجار .
15. تكبيس االذن واالنف بكباسة الخشب .

16. الصعق بالكهرباء خاصة عند الثديين والركبتين والمرفقين .
وقد قتل بسبب أساليب التعذيب هذه و غيرها أكثر من 92 طفل موثقين باالسم و التاريخ و الصورة و الفيديو 

و هؤالء األطفال محرمون  من التعليم وتوقفوا عن سنوات الدراسة مع مااليقل عن 150000 طفل آخرين بسبب تدمير 
وقصف و تضرر قرابة ال 3200 مدرسة اثر القصف العشوائي و اقتحام العشرات.

رابعا : العنف الجنسي :
عبر لقاءات متعددة مع ضحايا العنف الجنسي وجدنا أن هناك العشرات من عمليات االغتصاب لفتيات قاصرات دون سن 
الثامنة عشر والنستطيع اعطاء احصائيه دقيقه ألن هناك العديد من الحاالت لم نستطع توثيقها و الكثير من الحاالت رفض 
أصحابها الحديث عنها و منهم من أنكرها ولكن تقديراتنا تشير إلى أكثر من 400 علميه اغتصاب لفتاه صغيره حصلت 

في مختلف المحافظات السورية .
تعرضت فتيات في سن ال 15 في حي الرفاعي في حمص لعمليات اغتصاب و في حي كرم الزيتون وحي بابا عمرو في 
حمص كما حصلت حاالت مشابهة الغتصاب قاصرات في ريف دمشق و في ادلب في جسر الشغور تحديدا و في درعا و 
في حماة  وفي الالذقية وغير ذلك من المناطق، فهي عمليات واسعه و ممنهجة وقد انعكس ذلك سلبا بشكل فظيع على نفسيات 
تلك الفتيات وخاصه أنهن لم يمارسن الجنس أو حتى يسمعن به ، و قد انهارت الكثيرات وهن يتحدثن عما جرى لهن، و 
قد سجلنا أن أغلب الحاالت حصلت خالل االقتحام وهناك عدد آخر من الحاالت حصل داخل المعتقالت لفتيات صغيرات.

خامسا : تجنيد األطفال :
استخدمت القوات الحكومية لألطفال في بعض الحاالت كحرس على الحواجز داخل بعض األحياء في مدينة دمشق .

سادسا : األطفال الالجئين : 
يبلغ العدد اإلجمالي لالجئين من المواطنين السوريين بحسب آخر إحصائية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان  إلى خارج 

األراضي السورية مااليقل عن 3.150 مليون الجئ سوري  
األطفال 1.6 مليون طفل ) دون سن ال18 من العمر (

الطفل الالجئ في تركيا محمد ناظم األبراهيم من كفر نبل عمره 12 عام , قال لنا بأن : 
أول مظاهرة شاركت فيها لحالي بتاريخ 2013-8-22 و انصبت بيومها بشطية صاروخ لما قصفوا قريب المظاهرة و 
بعدها بفترة و بتاريخ 2012-11-5 استشهدت أمي بقصف طيران حربي على بيتنا و هلء أنا نازح بتركيا و أمي مو معي

الملحقات و المرفقات : عينات من مختلف المحافظات السورية ألطفال يروون بأنفسهم ماتعرضوا  له من قصف و قنص 
و قتل لألهل على يد القوات الموالية للحكومة السورية : 

محافظة حلب : 
المكان : حلب - طريق الباب

الزمان : 13-9-2012
طفل يروي قصف منزله من قبل الطيران الحربي التابع لقوات النظام

المكان : حلب - بستان القصر
الزمان : 20-8-2012

طفل يروي قصة إصابته نتيجة قصف قوات النظام على منزله 

http://www.youtube.com/watch?v=d7LMpwpKi8E
http://www.youtube.com/watch?v=knuJRUquKUQ
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محافظة دير الزور : 
المكان : دير الزور

الزمان : 31-7-2012
طفل يروي كيف قصف جيش النظام منزله 

محافظة درعا : 
المكان : درعا – داعل

الزمان : 29-4-2012
طفل يروي قصة إصابته برصاص قناص النظام

محافظة ريف دمشق : 
المكان : ريف دمشق – دوما

الزمان 3-3-2013 
طفل يروي تفاصيل قصف قوات النظام لمنزله

المكان : ريف دمشق – عربين
الزمان27-1-2013

طفل يروي معاناته مع قصف قوات النظام 
المكان : ريف دمشق – كفر بطنا

الزمان : 8-11-2012
طفل جريح يتحدث عن مقتل أخته نتيجة قصف النظام لبلدته

االستنتاجات القانونية : 
لقد انتهكت الحكومة السورية كال من القانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني .

حيث ارتكبت القوات الموالية للحكومة السورية جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية عبر انتهاكات واسعة و ممنهجة في 
القتل خاج نطاق القانون و في التعذيب و العنف الجنسي بحسب المادة الثامنة و السابعة من قانون روما األساسي .

وعدد كبير من القانون العرفي للقانون الدولي اإلنساني : كالقاعدة 89/ 90 /93 /97 /120 /135 
وبشكل واسع و ممنهج .

ثانيا : الثوار المسلحين :
االنتهاك األكثر انتشار في صفوف الثوار المسليحن هو استخدام األطفال مادون سن ال18 في عمليات الدعم للمقاتلين 
كالدعم الطبي  و المراسالت و التجسس ونقل المؤن و الطبخ و الخدمات وفي بعض الحاالت النادرة القتال و حمل السالح .

كما قتل على يد بعض فصائل المعارضة المسلحة 22 طفل
قتل أغلبهم أثناء قصف قوات المعارضة لمناطق موالية للنظام السوري .

لم نوثق أيه حاله تعذيب أو اغتصاب ألطفال على يد الثوار المسلحين .

االستنتاجات :
1. الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تراقب بقلق استخدام األطفال في األعمال الغير قتالية و في حاالت ناردة في األعمال 

القتالية و حمل السالح ، و لم تنتشر على نحو واسع النطاق .
المحكمة الجنائية الدولية جعلت “التجنيد اإللزامي أو الطوعي لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة 
أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية “جريمة حرب ، كما أن استهداف المدنيين على نحو 

عشوائي خالل النزاعات المسلحة يعتبر جريمه حرب .
لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أيه حالة حمل سالح ألطفال دون سن ال 15 ولكن هناك أدلة وحاالت موثقه 

لمشارتهم في أعمال غير قتاليه .

محافظة الالذقية : 
المكان : ريف الالذقية – الحفة 

الزمان : 31-12-2012
طفل يروي كيف  قُتلت شبيحة النظام أمه

محافظة حماة : 
المكان : ريف حماه – اللطمانة

الزمان : 13-4-2012
طفل يروي تفاصيل مجزرة اللطمانة التي قام بها شبيحة النظام 

محافظة أدلب :
 المكان : إدلب – معارة مصرين )مع لوغو( 

الزمان : 4-12-2012 
طفلة تروي قصة إصابها نتجية قصف قوات النظام لبلدتها

محافظة حمص : 
المكان : حمص – الحولة 

الزمان : 17-1-2013
طفل يروي قصة إصابته  نتيجة  قصف قوات النظام لمنزله

http://www.youtube.com/watch?v=hEaGhBVm3RU
http://www.youtube.com/watch?v=v3JojTBSAy0
http://www.youtube.com/watch?v=GezSqhhBVxM 
http://www.youtube.com/watch?v=Dy36GPAhMm0
http://www.youtube.com/watch?v=7-6K81VaNqE
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWnVVdi1EZ3RJM0E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWnVVdi1EZ3RJM0E/edit
https://www.youtube.com/watch?v=dB8Lhh0bXik
http://www.youtube.com/watch?v=Azdk85wtKAM 
http://www.youtube.com/watch?v=hgtE2OJbryk
http://www.youtube.com/watch?v=rvV_oKyVG0o
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أدانة و تحميل المسؤوليات :
إن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة . وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي 
ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع األفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية واألمنية . وبالتالي فالدولة مسؤولة عن 

األفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد اإلنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية واألمنية.
إن حظر الجرائم ضد اإلنسانية هي من عداد القواعد اآلمرة أو قاعدة قطعية، ومعاقبة مثل هذه الجرائم هو عمل إلزامي 
بحسب المبادئ العامة للقانون الدولي . وعالوة على ذلك، فإن الجرائم ضد اإلنسانية هي ذروة انتهاكات حقوق اإلنسان 
األساسية، مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة . ووفقا لمبادئ مسؤولية 
الدولة في القانون الدولي، تتحمل الجمهورية العربية السورية المسؤولية عن مثل هذه الجرائم واالنتهاكات، وتتحمل واجب 

ضمان معاقبة المرتكبين بشكل فردي وواجب تقديم التعويض للضحايا.
وإننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان نحمل كافة االنتهاكات التي حصلت من قبل القوات الموالية للحكومة السورية إلى 
الحكومة السورية و إلى القائد العام للجيش و القوات المسلحة  بشار األسد و إلى جميع قادة األجهزة األمنية و إلى جميع 
الداعمين ماديا و معنويا لتلك القوات ، حيث تقع عليهم جميعا التبعات القانوينة و القضائية و المادية للضحايا و ذويهم إضافة 

إلى  كافة ردات الفعل التي سوف تصدر من ذوي الضحايا أو أصدقائهم .
أننا ندين االنتهاكات التي وقعت من بعض فصائل الثوار المسليحن ويتوجب على االئتالف السوري المعارض أن  كما 

يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد .

التوصيات :

مجلس حقوق اإلنسان :
1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها

    في تجاه مايحصل ألطفال الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير .
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب ومطالبتها باإلفراج

    عن جميع األطفال و الطف عن الضغط على أهاليهم عبر اعتقالهم وتعذبيهم .
3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية - روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية 

    واألخالقية عن ما يحصل ألطفال سورية .
4. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي للطفولة في سوريا .

مجلس األمن : 
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك .
الجامعة العربية :

1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء هذه القضية الخطيرة حقها من االهتمام والمتابعة.
2. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية األطفال 

ومحاولة تأهليهم نفسيا و ماديا و تعليميا .
3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار 
في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية 

والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .
الحكومة االنتقالية :

1. االهتمام المستحق في هذه القضية إعالميا وسياسيا وطرحها بشكل متواصل وإثارتها في مؤتمرات أصدقاء سوريا.
2. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن والجامعة العربية إيالء المسألة ما تستحقها من متابعة واهتمام.

3. تشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال أهالي المعتقلين و التخفيف عنهم و رعايتهم ماديا و معنويا .
4. تشكيل لجان رعاية وتعليم و تدريب لتقديم الدعم المعنوي والنفسي

    لتأهيل األطفال ضحايا التعذيب و االغتصاب والتهجير .
5. ادانه و محاسبه و متابعه مرتكبي أعمال التجنيد من بعض الفصائل المسلحة المعارضة .


