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 القوانين الدولية  تعطيلجرام األسد وحلفائه وإاغتصاب الطفولة في ظل 

 الباحث القانوني أحمد محمد الخالد –المركز السوري سيرز 

 مقدمة:

هرب من السلطة القاتلة الطاردة والمعتقلة لألطفال والنساء والمصابين ولكن لو يعلم ما 

سيحدث معه لكان فضل الموت باألسلحة الكيمائية والفوسفورية وبكل األسلحة المحرمة 

دوليا التي تستعملها عصابة بشار وملحقاته وهو يلعب أو يدرس على أن يموت وهو حي 

ميل أهون من البنان فالموت خنقا بالغازات السامة وقنابل البر في 1بأيدي عصابة حالش

 العيش بعذاب مستمر باستمرار الحياة.

التزمت الجمهورية اللبنانية في تشريعاتها بما نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

االتفاقية الدولية ، وبالمواثيق الدولية الراعية لهذه الحقوق، ومنها 1948الصادر العام 

، والتي 1989الخاصة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 .1990صدّقت عليها الحكومة اللبنانية عام 

 تعريف الطفل:  

 وفقا للقانون السوري هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامن عشر من العمر.

من اتفاقية حقوق الطفل "بأنه اإلنسان الذي لم يتجاوز وهذا يتفق مع ما عرفته المادة األولى 

 الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" 

وكذلك وفق القانون اللبناني فلقد نص قانون حماية األحداث اللبناني في مادته األولى على 

 الثامنة عشرة من عمره.أن الحدث هو الشخص الذي لم يتم 

 تعريف الالجئ:

تعرف المادة األولى من االتفاقية بوضوح من هو الالجئ. إنه شخص يوجد خارج بلد  

جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب 

و إلى رأي سياسي، العنصر، أو الدين، أو القومية، أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أ

وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية 

 2التعرض لالضطهاد.

 
 هي اختصار حزب هللا اللبناني الشيعي. حالش 1
2 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html  
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الالجئ: هو الشخص الذي ال يستطيع العودة إلى بلده ألنه عرضة لخطر االنتهاكات 

. ونظراً ألن حكومة الجسيمة لحقوقه اإلنسانية فيها، أو بسبب ما هو عليه أو ما يؤمن به

 بلده ال تستطيع توفير الحماية له، فإنه يُرغم على الفرار من بالده وطلب الحماية الدولية.

تعريف طالب اللجوء: هو الشخص الذي يطلب حماية دولية في الخارج، ولكنه لم يُعترف 

 3به كالجئ بعد.

لحصول على مكان آمن طالب اللجوء: هو الشخص الذي لم تتم بعد معالجة طلبه من أجل ا

 4للعيش فيه.

عام( الذي يعمل في معصرة في بلدة سحمر  13إن الجرم بحق الطفل السوري )عمره 

البقاعية في الجمهورية اللبنانية هو جرم موصوف فالتحرش واالغتصاب المتكرر 

واستعمال للعنف بحقه من قبل الجناة والضرب مع التهديد بالقتل إذا فضح أمرهم مما 

 ه على السكوت.أجبر

يشكل هذا العمل خرق صارح للقانون الدولي لالجئين والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 والقانون الدولي اإلنساني، إلى جانب القانون اإلقليمي والوطني.

فاالعتداء على الطفل السوري )الالجئ( هو فعل فاحش حيث يطلق عليها القانون السوري 

 لمنافي للحشمة.الفحشاء أو ما يسمى الفعل ا

 من قانون العقوبات السوري:  493حيث نصت المادة 

ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب  1

 باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 

ـ ويكون الحد األدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة  2

 عشرة من عمره. 

ولقد مارس الجناة عليه اإلكراه المادي وهو استخدام فعل من أفعال القوة والعنف واإلكراه 

إرادة المعنوي بطريقة التهديد بإلحاق الشر واألذى به أو بماله أو شرفه مما ساهم في شل 

 الطفل المجني عليه.

كما أن توثيق الجرم من قبل المجرمين تحدي للعدالة والمجتمع وهو ألجل االبتزاز المستمر 

 للضحية.

من قانون العقوبات اللبناني باألشغال الشاقة المؤقتة. وال تنقص  505ولقد عاقبت المادة 

 عمره.  العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثامنة عشرة من

كما أن الشخص الجاني يمارس عليه سلطة فعلية حيث أن الطفل يعمل عندهم فيعتبر الفعل 

 إساءة في استعمال السلطة ويوجد تسهيالت استمدها من مكانته.

 
 .14، ص2016 تقاسمها، الى المسؤولية التملص عن من لالجئين العالمية لالزمة التصدي بعنوان وثيقة ،الدولية العفو منظمة 3
4 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274e1.html  
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تعتبر جريمة االغتصاب من اشد الجرائم جسامة على جسم اإلنسان وعرضه وهي تعتبر 

منافي للحشمة ويترتب عليها أضرار جسدية وعقلية اعتداء على الحرية العامة وهي عمل 

 ونفسية كما أنها مساس بأمن المجتمع.

والبد من التنويه إلى أن هذه الجريمة الخطيرة عندما تقع على قاصر تسمى اغتصاب 

 األحداث أي ال يعتد القانون برضا المجني عليه.

وحالش؛ حيث أن أحد  كما أن هذا الفعل الشائن يتبع للحرب بين الشعب السوري الحر

الجناة يتبع لحالش وبالتالي هو انتهاك بصفة عامة للقانون الدولي، وبصفة خاصة للقانون 

الدولي اإلنساني الذي يسري في النزاعات المسلحة حيث أن حالش وقفت لجانب عصابة 

 اسد في حربه ضد الشعب السوري الحر.

، وجريمة حرب عند 5دّ اإلنسانيةوتعدّ هذه الجريمة بموجب القانون الدولي جريمة ض

ارتكابها ضمن سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي، وجريمة ضد اإلنسانية عند ارتكابها 

في إطار هجوم منظم على السكان ولقد تكررت االساءات من قبل حالش على الالجئين 

 السوريين.

ات المسلحة الدولية وبالتالي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص قضائي عليها في النزاع

وغير الدولية حيث تم ارتكابه في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين 

وكما يعتبر العنف الجنسي جريمة الرتكابه في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي 

 ويشكل انتهاكًا صارًخا التفاقيات جنيف.

 :93ي القاعدة ولقد ورد في القانون الدولي اإلنساني العرفي ف

 يحظر االغتصاب وأي شكل من األشكال األخرى للعنف الجنسي.

االغتصاب هو فعل إجبار شخص على اتصال جنسي رغم إرادته، باستعمال القوة والعنف 

أو أي شكل آخر من أشكال القسر. ويعتبر االغتصاب جناية في أنظمة القوانين الجنائية 

بين أشخاص من نفس الجنس، ومن جنسين  في معظم البلدان. وقد يحدث االغتصاب

 6مختلفين.

 مفّوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين:
قد أقرت مفوضية االمم المتحدة أن االغتصاب يمكن أن يشكل عنصر اضطهاد يسمح 

الخاصة  1951باالعتراف للشخص بحقه في الحصول على اللجوء وفقاً التفاقية عام 

املة طالبي اللجوء ممن كانوا ضحايا العنف الجنسي بأقصى بالالجئين، وأوصت بمع

 درجات االحترام نظراً لمعاناتهم.

 
 1998،(ز( )1) 7 المادة ،الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام 5
6 law.org/content/article/5/gtsb/-humanitarian-https://ar.guide   
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كيف سيطلب اللجوء من هو الجئ هاربا من حكومة قاتلة وطاردة ومعتقلة للشعب السوري 

الحر ولقد هرب من مجرم حرب إلى مجرمين وأين دور المفوضية؛ فالمجتمع الدولي هو 

 المسؤول عن الحماية.

الخاصة بوضع الالجئين، تتمثل المهمة األساسية  1951فاستناداً إلى اتفاقية جنيف لعام 

 7للمفوضية في ضمان الحماية الدولية للمهجرين في جميع أنحاء العالم.

كما تقع المسؤولية األولى عن حماية الالجئين ومساعدتهم على عاتق الدول وخاصة بلدان 

على نطاق العالم، التي وقعت على   139ون، وتعتبر البلدان الـ اللجوء التي يفر إليها الالجئ

”التزام رقابي“ على هذه  ، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية بـ1951اتفاقية 

 8العملية.

وغالباً ما يكون الالجئون الفارون من الحروب أو االضطهاد في وضع شديد الضعف، 

تكون حكومتهم في كثير من األحيان هي نفسها مصدر فهم ال يتمتعون بحماية دولتهم ال بل 

 تهديد واضطهاد بالنسبة لهم. 

تضمن المفوضية حقوق اإلنسان األساسية لالجئين والنازحين أو عديمي الجنسية في بلدان 

 9اللجوء أو في بلدان إقامتهم المعتادة.

 لجنة حقوق الطفل:

التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب خبيراً مستقالً  18هي الهيئة المؤلفة من 

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 2011كانون األول/ديسمبر  19دولها األطراف. وفي 

المتحدة بروتوكوالً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البالغات، سيسمح آلحاد األطفال 

موجب االتفاقية وبروتوكوليها بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة ب

 2014.10االختياريين األولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في نيسان/أبريل 

 المجلس العربي للطفولة والتنمية:

الذي   1986بناء على التوصية الصادرة من مؤتمر الطفولة والتنمية الذي عقد بتونس عام 

لمجلس ويركز المجلس في أنشطته عُقد تحت رعاية جامعة الدول العربية تم تشكيل ا

 الداعمة لحقوق الطفل على المجاالت اآلتية:  

... 

 
 :الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية لمفوضيةالموقع الرسمي ل 7

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27569.html  
8 .https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html  
9 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27563.html  

10 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27569.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27563.html
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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 11حماية الطفل من العنف واإلساءة واالستغالل وسوء المعاملة. 

 المجلس األعلى للطفولة في لبنان:

الوطني لتكامل القطاعين الرسمي واألهلي لرعاية  اإلطارالمجلس األعلى للطفولة هو 

لة بما يتوافق واالتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع وإنماء الطفو

 12المنظمات الدولية المتخصصة.

 اتفاقية حقوق الطفل:

على تعهد الدول   1989من االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام  34نصت المادة 

تتخذ جميع التدابير لمنع بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل واالنتهاك الجنسي، و

 13ذلك.

من اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف إلى أن تعترف بحق  1الفقرة  32تدعو المادة 

 الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي.

 من االتفاقية:  19المادة 

. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية 1

ئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية المال

واإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك 

اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )األوصياء 

 أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. القانونيين( عليه، أو 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح  3منه في الفقرة  10ورد في المادة 

جميع األطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن 

 ألطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي.الواجب حماية ا

كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو  

األضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول 

ام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخد

 مأجور ويعاقب عليه. 

 
11 https://www.arabccd.org/page/26 
12-https://anecd.mawared.org/ar/partner/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

-84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%

-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9%
D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86% 

13 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html  

https://www.arabccd.org/page/26
https://anecd.mawared.org/ar/partner/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://anecd.mawared.org/ar/partner/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://anecd.mawared.org/ar/partner/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://anecd.mawared.org/ar/partner/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html
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 الخاتمة:

لقد ارتكبت حكومة بشار والميليشيات الموالية له كحالش أفعاال تشكل جرائم ضد اإلنسانية 

بحق أطفال سورية من خالل القتل المنهجي الواسع وعمليات التعذيب والعنف الجنسي 

 نظام محكمة الجنايات الدولية. منتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من 

ندعو إلى فرض عقوبات على مرتكبي العنف الجنسي وضرورة تعزيز حماية ضحايا 

االعتداء الجنسي وعلى السلطات اللبنانية والفاعلين الدوليين تحمل المسؤولية تجاه 

الالجئين السوريين الذين أصبحوا ضحايا في بلدان اللجوء وهم تحت رعاية المجتمع 

لي وخاصة األطفال فهم الفئة الضعيفة ويعتبروا الفئة األكثر تضررا من الحرب ولقد الدو

تعرضوا لكافة أنواع الجرائم على يد عصابة اسد والميليشيات كما أنهم أمل الوطن في 

 بناء دولة العدالة والحرية.

 المراجع:

 1943قانون العقوبات اللبناني لعام  .1

 1949قانون العقوبات السوري لعام  .2

   2005القانون الدولي اإلنساني العرفي لعام  .3

    1998نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  .4

 الخاصة بوضع الالجئين   1951اتفاقية جنيف لعام  .5

 القاموس العملي للقانون اإلنساني .6

  law.org/content/article/5/gtsb/-humanitarian-https://ar.guide 

منظمة العفو الدولية، وثيقة بعنوان التصدي لالزمة العالمية لالجئين من التملص  .7

 2016عن المسؤولية الى تقاسمها، 

 1989االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام  .8

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html 

 الموقع الرسمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .9

 الموقع الرسمي لألمم المتحدة   .10

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  
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