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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة لحقـــــــوق 
اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

ـــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. حصيلـ

المواليــة  القمعيــة  والــدول  روســيا 
لهــا تصــوت لصالــح النظام الســوري 
المتــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية فــي 
مجلــــــــــــــــــس حقــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــان

كان علـــى الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة تعليـــق عضويـــة روســـيا 

فـــي مجلـــس حقـــوق اإلنســـان نتيجـــة تدخلهـــا غيـــر الشـــرعي فـــي ســـوريا 

ـــر تدخلهـــا فـــي أوكرانيـــا عـــام 2015 علـــى غـــرار تعليـــق عضويتهـــا إث
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تمثل األرقام في المصوَّر عدد مرات التصويت لكل دولة
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تصــوِّت 2 لهــا  المواليــة  القمعيــة  والــدول  روســيا 
ضــد  بجرائــم  المتــورط  الســوري  النظــام  لصالــح 

اإلنســان حقــوق  مجلــس  فــي  اإلنســانية 

أواًل: ترحيــب بتقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة والتأكيــد علــى التعــاون 
المســتمر بيننــا منــذ عــام 2011: 

مــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية تقريرهــا الخامــس والعشــرين  قدَّ
إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان، وذلــك يــوم الثالثــاء 8/ شــباط/ 2022، ويغطــي التقريــر المــدة مــا بين 1/ تمــوز/ 2021 و31/ 
ــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان األساســية والقانــون الدولــي اإلنســاني  كانــون األول/ 2021. ويوثــق التقري
فــي جميــع أنحــاء ســوريا. قمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمراجعــة التقريــر، ونــورد فيمــا يلــي موجــزًا عــن 

ث عنهــا: أبــرز النقــاط التــي تحــدَّ

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.  ــد أطــراف الن ــر عــن اســتمرار مختلــف أشــكال االنتهــاكات علــى ي تحــدث التقري
ــد  مشــيرًا إلــى حصــار قــوات النظــام الســوري ألحيــاء فــي مدينــة درعــا، والــذي أدى إلــى نــزوح عشــرات اآلالف، كمــا أكَّ
ــن يواجهــون  ــن والنازحي ــب، وأوضــح أنَّ الالجئي ــات االعتقــال التعســفي والمــوت بســبب التعذي ــى اســتمرار عملي عل
عقبــات إداريــة متزايــدة فــي التصــرف بأمالكهــم واالســتفادة منهــا. كمــا تحــدث عــن مــزادات علنيــة فــي المناطــق 
التــي اســتعادت قــوات النظــام الســوري الســيطرة عليهــا، موضحــًا أنَّ هــذه المــزادات أصبحــت ذات طابــع رســمي 

ومنهجــي؛ مــا يــدل علــى وجــود سياســة حكوميــة ناشــئة ومعتمــدة فــي هــذا الصــدد. 

التعســفي  القانــون واالعتقــال  نطــاق  خــارج  القتــل  فــي عمليــات  اســتمرت  الشــام  تحريــر  إنَّ هيئــة  التقريــر  قــال 
والتعذيــب وتقييــد الحريــات األساســية، بشــكل خــاص حريــات المــرأة. إضافــة إلــى اســتيالء الهيئــة علــى أمــالك خاصــة 
ز ذلك على أمــالك المعارضين  واســتخدامها، وذلــك عــن طريــق “لجنــة العقــارات” أو “لجنــة غنائــم الحرب” ســابقًا، وتركَّ
لهيئــة تحريــر الشــام. وذكــر التقريــر أنَّ فصائــل فــي الجيــش الوطنــي اســتمرَّت فــي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانون 
واالعتقــال التعســفي والتعذيــب الــذي تســبب فــي بعــض حاالتــه بالمــوت، كمــا اســتمرَّت قــوات الجيــش الوطنــي فــي 
اســتغالل أمــالك النازحيــن فــي مناطــق ســيطرتها، وأشــار التقريــر إلــى أنَّ اللجنــة ُأبلغــت عــن زيــادة فــي حــاالت تجنيــد 

األطفــال واســتخدامهم مــن قبــل فصائــل الجيــش الوطنــي، وهــي حــاالت ال تــزال قيــد التحقيــق. 

ووفقــًا للتقريــر فقــد اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات القتــل خارج نطــاق القانون واالعتقال التعســفي 
والتعذيــب، وهنــاك حــاالت مــوت بســبب التعذيــب، وأشــار إلــى اعتقالهــا معارضيــن لحــزب االتحــاد الديمقراطــي 
ــى  ــة لألطفــال عل ــد قــوات ســوريا الديمقراطي ــى اســتمرار تجني ــر عل ــة، كمــا أكــد التقري ــة الكردي الكــردي واإلدارة الذاتي

الرغــم مــن تعهدهــا بوقــف هــذه الممارســة.
علــى صعيــد الوضــع االقتصــادي والمعيشــي أكــد التقريــر أنَّ االقتصــاد فــي ســوريا فــي حالــة انهيــار، وقرابــة 90 % مــن 
الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر، كمــا أنَّ العملــة الوطنيــة فقــدت قرابــة 80 % مــن قيمتهــا فــي عــام 2021. وبلــغ 

عــدد الســوريين النازحيــن داخليــًا ســبعة مالييــن وعــدد الالجئيــن ســبعة مالييــن.

نرحــب فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بنتائــج تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وندعــم واليتهــا 
وعمليــات التحقيــق التــي قامــت بهــا منــذ تأسيســها فــي صيــف 2011 حتــى اآلن، وقــد قدمــت الكثيــر للشــعب الســوري، 
ــه لبعــض النقــاط، وقامــت  قــد الموجَّ بــت دائمــًا بالنَّ ه، ورحَّ ووثقــت بشــكل مهنــي ونزيــه االنتهــاكات التــي وقعــت ضــدَّ
بمراجعتهــا، وقــد تعاونــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ األيــام األولــى لتأســيس لجنــة التحقيــق مــع 
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المحققيــن، وقدمــت مــا لديهــا مــن بيانــات ومعلومــات وعالقــات تواصــل مــع الضحايــا وذويهــم، ونؤكــد علــى اســتمرار 
دعمنــا لعمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة؛ لمــا لــه مــن أهميــة اســتثنائية فــي ظــلِّ اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة 

فــي ســوريا وبشــكل خــاص مــن قبــل النظــام الســوري.

الشــعب  ضــدَّ  دائمــًا  صوتــت  االســتبدادية  والــدول  روســيا  ثانيــًا: 
اإلنســان:  حقــوق  مجلــس  قــرار  وضــدَّ  الســوري، 

د بموجبــه واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة  فــي 1/ نيســان/ 2022 تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 27/49، الــذي مــدَّ
المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، لمــدة ســنة واحــدة. وطلــب إليهــا تقديــم إفــادات شــفوية فــي دورتــه 
الخمســين، وتقريــرًا كتابيــًا فــي دورتيــه الحاديــة والخمســين والثانيــة والخمســين. وقــال القــرار بإحالــة كل مــا تقدمــه 
اللجنــة مــن تقاريــر وإفــادات شــفوية إلــى جميــع هيئــات األمــم المتحــدة المعنيــة، كمــا أوصــى الجمعيــة العامــة بتقديــم 

التقاريــر إلــى مجلــس األمــن ليتخــذ بــدوره اإلجــراء المناســب. 

ــد القــرار علــى أهميــة إنشــاء ودعــم عمليــات وآليــات مناســبة لتحقيــق العدالــة والمصالحــة وكشــف الحقيقــة  أكَّ
والمســاءلة عــن انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني، وجبــر 
الضــرر  وتوفيــر ســبل االنتصــاف الفعالــة للضحايــا والناجيــن، بمختلــف فئاتهــم، وأشــار إلــى أهميــة إدراج وجهــات نظــر 

الضحايــا، بمــن فيهــم النســاء الضحايــا والناجيــات، فــي جهــود المجتمــع الدولــي المتعلقــة بالحالــة فــي ســوريا.

ــز علــى الناجيــن   يركِّ
ٍ
أدان القــرار جميــع أعمــال العنــف واإلســاءة الجنســية والجنســانية، وقــال بضــرورة اتبــاع نهــج

فــي منــع أعمــال العنــف واإلســاءة هــذه والتصــدي لهــا، ودعــا إلــى إتاحــة الحصــول فــورًا ودون تمييــز علــى الخدمــات 
ــم. ــا والناجيــن مــن هــذه الجرائ الالزمــة، مثــل الدعــم الطبــي والنفســي االجتماعــي، وتقديمهــا إلــى جميــع الضحاي

ــذل  ــى ب ــي إل ــة والمجتمــع المدن ــة والمنظمــات الدولي ــات األمــم المتحــدة ذات الصل ــدول وهيئ ــع ال ودعــا القــرار جمي
المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تركيــز االهتمــام علــى قضيــة المفقوديــن فــي ســوريا، بمــن فيهــم الذيــن تعرضــوا لإلخفاء 

القســري، وقــال التقريــر بأهميــة مشــاركة الضحايــا والناجيــن وأســرهم مشــاركة كاملــة وهادفــة فــي هــذه الجهــود.

كمــا أدان القــرار اســتهداف العامليــن فــي القطــاع الطبــي ومجــال األنشــطة اإلنســانية والمرافــق المرتبطــة بهــا، 
إضافــة إلــى مــا يتعــرض لــه العاملــون فــي قطــاع اإلعــالم ونشــطاء المجتمــع المدنــي مــن انتهــاكات مــن قبــل النظــام 

الســوري ومختلــف أطــراف النــزاع.

جــاء فــي القــرار أن أزيــد مــن ســبعة مالييــن الجــئ قــد ُأجبــروا علــى الفــرار مــن ســوريا، وأزيــد مــن ســبعة مالييــن شــخص 
قــد ُشــردوا داخلهــا منــذ بــدء النــزاع، ودعــا أطــراف النــزاع إلــى وقــف أي انتهــاكات مــن الممكــن أن تتســبَّب فــي مزيــد 
مــن التشــرد، وطالــب القــرار النظــام الســوري بحمايــة حقــوق اإلنســان المكفولــة لالجئيــن العائديــن والمشــردين 
ــر بعــد  داخليــًا، ال ســيما فــي ضــوء مــا خلصــت إليــه لجنــة التحقيــق فــي تقريرهــا األخيــر مــن أنَّ النظــام الســوري لــم يوفِّ

بيئــة آمنــة ومســتقرة تكفــل العــودة المســتدامة والكريمــة لالجئيــن أو المشــردين داخــل ســوريا.



تصــوِّت 4 لهــا  المواليــة  القمعيــة  والــدول  روســيا 
ضــد  بجرائــم  المتــورط  الســوري  النظــام  لصالــح 

اإلنســان حقــوق  مجلــس  فــي  اإلنســانية 

الشــعب والدولــة  القــرار كافــة تصــبُّ فــي صالــح  أن مخرجــات  نالحــظ 
تــت  الســورية، ضــدَّ مرتكبــي االنتهــاكات، وعلــى الرغــم مــن هــذا فقــد صوَّ
النظــام  لصالــح  مصالــح،  بروســيا  تربطهــا  قمعيــة  دول  مــع  روســيا 
الســوري المتــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وهــي عبــارة عــن 7 
دول فقــط: روســيا، الصيــن، كوبــا، بوليفيــا، فنزويــا، أرمينيــا، أريتيريــا، 

مقابــل غالبيــة 23 دولــة صوتــت لصالــح القــرار والشــعب الســوري.

ثالثــًا: فقــط 12 دولــة تجمعهــا صفة االســتبداد صوَّتت لصالح النظام 
الســوري في مجلس حقوق اإلنســان منذ آذار/ 2011:

لقــد راقبنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل مســتمر كافــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق 
اإلنســان، وقــد أصــدر 38 قــرارًا متعلقــًا بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي حتــى اآلن، مــن 
لنا  بينهــا 13 قــرارًا متعلقــًا بإنشــاء بعثــة تقصــي حقائــق، التــي أصبحــت لجنــة تحقيــق دوليــة، وتمديــد عملهــا، وســجَّ
تــت لصالــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان عــن ســوريا، والــدول التــي امتنعت/غابــت عــن التصويــت،  الــدول التــي صوَّ
والــدول التــي صوتــت ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان، بمعنــى أنهــا تنفــي االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا النظــام 
ــُده بتأميــن الدعــم فــي مجلــس حقــوق 

ِ
الســوري، فهــي عمليــًا تشــجعه علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات، وَتع

اإلنســان.

وكنــا قــد أصدرنــا فــي 22/ تشــرين األول/ 2020 تقريــرًا مفصــًا فــي هــذا الخصــوص، وذلــك بالتزامــن مــع إعــادة 
تــت لصالــح ارتــكاب مزيــد مــن  انتخــاب روســيا والصيــن لعضويــة المجلــس؛ وبهــدف تعريــة وفضــح الــدول التــي صوَّ
االنتهــاكات فــي ســوريا عبــر الســنوات العشــر الماضيــة، وعــدد المــرات التــي صوتــت فيهــا، وإلظهــار بشــكل عملــي 
كيــف تتكتــل الــدول الدكتاتوريــة وتتحالــف للتصويــت لصالــح بعضهــا البعــض مهمــا كانــت ممارســات إحداهــا تنتهــك 

حقــوق اإلنســان بشــكل صــارخ.

بنــاًء علــى متابعتنــا المســتمرة للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق اإلنســان ورصدنــا لســجل التصويــت، يمكننــا 
 مســتمر ضــدَّ قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان -وهــي 12 دولــة مــن بينهــا الــدول 

ٍ
القــول إنَّ الــدول التــي صوتــت بشــكل

الســبع التــي صوتــت ضــد القــرار األخيــر- إنمــا هــي دول شــمولية تناصــر بعضهــا البعــض، وهــي دول معزولــة ومارقــة، 
وقــد وجدنــا أن روســيا والصيــن تقــودان رأس الحربــة فــي حشــد الــدول القمعيــة المواليــة لهمــا للتصويــت لصالــح 
ــن فــي 23/ تشــرين  ــا الســابق أن إعــادة انتخــاب كل مــن روســيا والصي ــا فــي تقريرن ــا قــد ذكرن النظــام الســوري، وكن
األول/ 2020 لعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان يعنــي تصويتهمــا المســتمر لصالــح النظــام الســوري كمــا فعلتــا 
طيلــة الســنوات الماضيــة، ولعرقلــة عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة، وهــذا مــا حصــل فعــاًل عندمــا صوتتــا فــي 24/ آذار/ 
ــة  د المجلــس بموجبــه والي ــا- ضــدَّ القــرار 22/46، الــذي مــدَّ ــا، أرميني ــا، بوليفي ــال، كوب 2021 مــع أربــع دول أخــرى -فنزوي
ر مجــددًا عندمــا صوتتــا فــي 1/  اللجنــة لمــدة ســنة واحــدة، وقــد أصدرنــا وقتهــا بيانــًا فــي هــذا الخصــوص. ثــم تكــرَّ
د مجلــس  نيســان/ 2022 مــع خمــس دول أخــرى -فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، أرمينيــا، أريتيريــا- ضــدَّ القــرار 49/27، الــذي مــدَّ

حقــوق اإلنســان بموجبــه واليــة اللجنــة، لمــدة ســنة واحــدة. 



تصــوِّت 5 لهــا  المواليــة  القمعيــة  والــدول  روســيا 
ضــد  بجرائــم  المتــورط  الســوري  النظــام  لصالــح 

اإلنســان حقــوق  مجلــس  فــي  اإلنســانية 

وفيمــا يلــي حصيلــة المــرات التــي صوَّتــت فيهــا كل دولــة مــن هــذه الــدول الســبع لصالــح النظــام الســوري 
فــي مجلــس حقــوق اإلنســان:

31

31

28

14

7

21

4



تصــوِّت 6 لهــا  المواليــة  القمعيــة  والــدول  روســيا 
ضــد  بجرائــم  المتــورط  الســوري  النظــام  لصالــح 

اإلنســان حقــوق  مجلــس  فــي  اإلنســانية 

تــت بشــكل مســتمر 1 ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان التــي تديــن  ــح الخريطــة التاليــة الـــ 12 دولــة التــي صوَّ وتوضِّ
 منهــا:

ٍ
االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري منــذ آذار 2011 حتــى نيســان 2022 وعــدد مــرات تصويــت كل

ــى اآلن  ــذ آذار/ 2011 حت ــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســوريا من ــة لصال ت ــدول المصوِّ لقــد كان مجمــوع ال
تــت لصالــح النظــام الســوري، وكذلــك الحــال فــي جميــع قــرارات الجمعيــة  أكثــر بكثيــر مــن الــدول الدكتاتوريــة التــي صوَّ
العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي قــرارات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، ونأمــل أن نشــهد تغييــرًا جذريــًا علــى 

صعيــد الفشــل الفظيــع، الــذي يشــهده مجلــس األمــن الدولــي فيمــا يتعلــق بالحالــة الســورية.

رابعــًا: تعليــق عضويــة روســيا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان خطــوة 
في اتجاه المحاسبة، وكان يجب أن تُعلَّق عضوية روسيا المتورطة 
ــر  ــر تدخلهــا غي ــذ عــام 2015 إث بجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا من

القانونــي فــي ســوريا: 

ــه  ــذي علقــت بموجب ــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار رقــم ES-11/3، ال الخميــس 7/ نيســان/ 2022 اعتمــدت الجمعي
عضويــة االتحــاد الروســي فــي مجلــس حقــوق اإلنســان؛ وذلــك خــالل انعقــاد أعمــال دورتهــا الطارئــة الحاديــة عشــرة، 
وباالســتناد إلــى قــرار الجمعيــة العامــة 60/251  الصــادر فــي 15/ آذار/ 2006 الــذي تنــص الفقــرة 8 منــه علــى أنــه “يجــوز 
ــن والمشــتركين فــي التصويــت، حقــوق أي عضــو مــن  ــي األعضــاء الحاضري ــة ثلث ــة العامــة أن تعلــق، بأغلبي للجمعي
ــة المجلــس”، واعتمــدت فــي  ــة لحقــوق اإلنســان فــي عضوي أعضــاء المجلــس يرتكــب انتهــاكات جســيمة ومنهجي
ذلــك علــى قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 1/49 الصــادر فــي 4/ آذار/ 2022، والــذي تحــدث عــن انتهــاكات جســيمة 

مارســتها القــوات الروســية بعــد اجتياحهــا دولــة أوكرانيــا.

1 الفلبين فقط، صوتت مرة واحدة مع أحد القرارات، قيما صوتت بشكل مستمر ضد بقية القرارات في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان. 

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/60/251&Lang=A ،2006 /2  الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الستون، القرار رقم 60/251، الصادر في 15/ آذار



تصــوِّت 7 لهــا  المواليــة  القمعيــة  والــدول  روســيا 
ضــد  بجرائــم  المتــورط  الســوري  النظــام  لصالــح 

اإلنســان حقــوق  مجلــس  فــي  اإلنســانية 

ه 24 دولــة مــن ضمنهــا النظــام  تــت 93 دولــة لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، فيمــا صوتــت ضــدَّ صوَّ
الســوري، وامتنعــت 58 دولــة عــن التصويــت.

ترحــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بهــذا القــرار، ونعتقــد أنــه خطــوة فــي إطــار المحاســبة لروســيا علــى 
انتهاكاتهــا الواســعة لحقــوق اإلنســان، ويصــب فــي صالــح حقــوق الضحايــا فــي أوكرانيــا، لكننــا كمدافعيــن عــن حقــوق 
ــة العامــة لألمــم المتحــدة بهــذه الخطــوة تجــاه روســيا بعــد  ــم تقــم الجمعي اإلنســان فــي ســوريا نتســاءل لمــاذا ل
تدخلهــا العســكري وانتهاكاتهــا الفظيعــة لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، والتــي تــم توثيقهــا مــن قبــل لجنــة التحقيــق 
الدوليــة، ومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إنَّ كثيــرًا مــن 

هــذه االنتهــاكات ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
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خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:

• طبقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة “متحــدون مــن أجــل الســالم3“ - 3 تشــرين الثانــي 1950، “يجــوز للجمعيــة العامــة أن 
تعقــد دورة اســتثنائية طارئــة خــالل 24 ســاعة، إذا بــدا أنَّ هنــاك تهديــدًا للســالم أو خرقــًا للســالم أو أنَّ هنــاك عمــاًل 
مــن أعمــال العــدوان- ولــم يتمكــن مجلــس األمــن الدولــي مــن التصــرف بســبب اســتخدام حــق النقــض مــن جانــب 
عضــو دائــم )فــي هــذه الحالــة: روســيا(- حيــث يمكنهــا أن تنظــر فــي المســألة علــى الفــور مــن أجــل إصــدار توصيــات إلــى 
األعضــاء باتخــاذ تدابيــر جماعيــة لصــون أو إعــادة الســالم واألمــن الدولييــن”. لــم يتــم تطبيــق هــذا القــرار علــى الرغــم مــن 
اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، والتشــريد القســري لقرابــة 13 مليــون مواطــن ســوري، وتعطيــل 

روســيا والصيــن لمجلــس األمــن عبــر اســتخدام الفيتــو 16 مــرة لصالــح النظــام الســوري4

• لــم تقــم الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتعليــق عضويــة روســيا بعــد تدخلهــا العســكري وانتهاكاتهــا الفظيعــة 
ــم حــرب. ونعتقــد أنَّ هــذا  ــم ضــد اإلنســانية وجرائ ــى جرائ ــر منهــا إل ــي ترقــى فــي كثي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، الت

شــجع روســيا علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات فــي ســوريا، وحرضهــا علــى اجتيــاح أوكرانيــا.

ــا،  ــدي، إريتري ــا، بورون ــا، بوليفي ــال، كوب ــم وهــي: )روســيا، الصيــن، فنزوي ــة مــن دول العال ــا عشــرة دول • لقــد صوتــت اثنت
الفليبيــن، الجزائــر، العــراق، مصــر، أرمينيــا(، تجمعهــا صفــات القمــع واالســتبداد، صوتــت بشــكل مســتمر ضــدَّ قــرارات 
 وُمــدان بأقســى 

ٍ
مجلــس حقــوق اإلنســان الصــادرة عــن ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى نيســان/ 2022 وهــو فعــل مخــز

العبــارات.

ت  ل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب فــي ســوريا، ولهــذا فهــي تصــوِّ • روســيا متورطــة فــي ارتــكاب انتهــاكات ُتشــكِّ
ضــدَّ كافــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق اإلنســان عــن ســوريا، وتخشــى مــن عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة 

فــي ســوريا.

• ُيثبــت التقريــر أن أغلبيــة دول العالــم ترفــض تأييــد الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم الحــرب فــي ســوريا، ولــو ُتــرك القــرار 
بالتحــرك لحمايــة المدنييــن لمجلــس حقــوق اإلنســان، أو للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لتوقفــت االنتهــاكات منــذ 
صيــف 2011، لكــنَّ القــوة التنفيذيــة متركــزة فــي يــد مجلــس األمــن الــذي أخفــق بشــكل فظيــع فــي حمايــة المدنييــن 

فــي ســوريا طيلــة أحــد عشــر عامــًا.

 http://www.un-documents.net/a5r377.htm ،1950 3 الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار5/377، 3 تشرين الثاني

4 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، االستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة اإلفات من 

https://snhr.org/arabic/?p=12515 ،2020  العقاب، 17 تموز
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التوصيات:

إلى دول العالم:

• مجلــس حقــوق اإلنســان جســم حقوقــي والقــرارات الصــادرة عنــه وثيقــة الصلــة بحقــوق اإلنســان األساســية، ويجب 
علــى كافــة دول العالــم احتــرام هــذه القــرارات والتجــاوب معها.

• يجــب علــى دول العالــم التكافــل مــع القضايــا العادلــة، وأن تقــوم بالتصويــت دائمــًا لصالــح قــرارات مجلــس حقــوق 
اإلنســان التــي تديــن الــدول التــي تنتهــك بشــكل فظيــع حقــوق اإلنســان األساســية علــى غــرار النظــام الســوري.

• يجب فضح وتعرية الدول التي تساند النظام السوري وإدانة تصويتها لصالحه في مجلس حقوق اإلنسان.

• عــدم انتخــاب الــدول الدكتاتوريــة االســتبدادية مثــل روســيا، الصيــن، فنزويــال، إيــران، العــراق، مصــر، لمجلــس حقــوق 
ت ضــد حقــوق اإلنســان فــي العالــم، وتصويتهــا فــي ســوريا نمــوذج صــارخ علــى ذلــك. اإلنســان، ألنهــا ســوف تصــوِّ
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