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  21، آخر زيارة في 2022أيلول/سبتمبر  15"الحسكة.. قتل طفل بعد االعتداء عليه يشعل الغضب في رأس العين"، موقع جريدة عنب بلدي،  1

 ives/604755https://www.enabbaladi.net/arch، متوفر على الرابط: 2022تشرين األول/أكتوبر 
 21، آخر زيارة في 2022أيلول،سبتمبر  15"مقتل طفل بعد اغتصابه على يد عنصر من الجيش الوطني السوري"، موقع تلفزيون سوريا،  2

 ttps://www.syria.tv/182975h ، متوفر على الرابط: 2022تشرين األول/أكتوبر 
تشرين  21، آخر زيارة في 2022أيلول،سبتمبر  15العراقي ياسين في رأس العين"، موقع تلفزيون سوريا،  مصطفى سالمة قاتل الطفل"مقتل  3

 https://www.syria.tv/183121 ، متوفر على الرابط: 2022األول/أكتوبر 

https://www.enabbaladi.net/archives/604755
https://www.syria.tv/182975
https://www.syria.tv/183121
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  21، آخر زيارة في 2022أيلول/سبتمبر  15"الحسكة.. قتل طفل بعد االعتداء عليه يشعل الغضب في رأس العين"، موقع جريدة عنب بلدي،  4

 https://www.enabbaladi.net/archives/604755، متوفر على الرابط: 2022تشرين األول/أكتوبر 

https://www.youtube.com/watch?v=vt_JZuTijRA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vt_JZuTijRA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vt_JZuTijRA&feature=youtu.be
https://www.enabbaladi.net/archives/604755
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https://twitter.com/houssen_hammadi/status/1570482960419389441?s=46&t=nQOoh90hKTJQ69jqYDLrDg
https://twitter.com/abohateem15/status/1570468500287950848?s=46&t=nQOoh90hKTJQ69jqYDLrDg
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https://twitter.com/jaberalibasha/status/1570258151685124099?s=46&t=nQOoh90hKTJQ69jqYDLrDg
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 من قانون العقوبات السوري بأنه " يعاقب باإلعدام على القتل قصداً إذا ارتكب : ـــــ عمداً .."  535نصت المادة  5
 قانون العقوبات السوري بأنه يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا أرتكب: ـــــــ لسبب سافل .."من  534نصت المادة  6
من قانون العقوبات السوري، حيث   491ولم تتمكن "سوريون" من التوصل إلى عمر الضحية لتحديد الفقرة التي ستطبق على الفعل من المادة  7

"من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشر من عمره عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات، وال تنقص العقوبة عن خمسة  نصت المادة المذكورة بأنه 

 عشر سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشر من العمر". 
8 See e.g., ICRC, Commentary of 2020, Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 

12 August 1949, § 714. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
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9 ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, § 501, and Trial Judgment, 2016, paras 205–209. 

 ولة". من قانون العقوبات السوري بأنه "ال ينفذ الحكم باإلعدام إال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الد 43نصت المادة  10
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