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ل  أواًل: انتخــاب روســيا والصيــن لعضويــة مجلس حقوق اإلنســان ُيشــكِّ
دعمــًا لصالــح النظــام الســوري وانتهاكاتــه المســتمرة ولصالــح العديــد 

مــن األنظمــة الدكتاتوريــة فــي العالــم:

بعــد بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار/ 2011، الــذي طالــب بإصالحــات جوهريــة تتعلــق بالحريــة 

السياســية بشــكل أساســي، وبالكرامة )إنهاء التســلط الوحشــي لألجهزة األمنية(، ردَّ النظام الســوري على 

هــذه المطالــب بارتــكاب انتهــاكات متعــددة وكثيفــة، بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وبعــد 

قرابــة عــام مــن بــدء الحــراك الشــعبي تحــول إلــى نــزاع مســلح غيــر دولــي، اســتمرَّ النظــام الســوري فــي ارتــكاب 

الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وأضــاف إليهــا جرائــم الحــرب، كمــا دخلــت علــى النــزاع الســوري عــدة أطــراف الحقــًا، 

لكــن بقــي النظــام الســوري الــذي يتحكــم باألجهــزة األمنيــة والجيــش هــو المرتكــب األعظــم لالنتهــاكات، كمــا 

ــة  ــة الشــعب الســوري، والدول ــة الســورية منــذ عــام 2000 وهــو مســؤول عــن حماي ــه يســيطر علــى الدول أن

الســورية، لكنــه فشــل فــي ذلــك فشــاًل ذريعــًا، بــل وكان أكثــر مــن ارتكــب انتهــاكات بحــق الدولــة والشــعب 

الســوري كمــا وثَّقــت ذلــك منظمــات حقوقيــة أمميــة ودوليــة ومحليــة.

ــل مجلــس حقوق اإلنســان بشــكل عاجــل، وصدر قــراره األول  أمــام انتهــاكات النظــام الســوري الفظيعــة تدخَّ

بعــد قرابــة شــهر ونصــف الشــهر علــى انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، الــذي أدان فيــه بشــكل 

واضــح انتهــاكات النظــام الســوري العنيفــة، ودعــا بموجبــه إلــى تشــكيل بعثــة تقصــي حقائــق.

تتالــت اجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن ســوريا، منهــا مــا هــو دوري ومنهــا مــا هــو اســتثنائي، وقــد 

أصــدر المجلــس 34 قــرارًا متعلقــًا بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي حتــى اآلن، 

وقــد راقبنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل مســتمر كافــة القــرارات الصــادرة عــن المجلــس 

تــت لصالــح قرارات مجلس حقوق اإلنســان عن ســوريا، والــدول التي امتنعت/غابت  لنا الــدول التــي صوَّ وســجَّ

عــن التصويــت، والــدول التــي صوتــت ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان، بمعنــى أنهــا تنفــي االنتهــاكات 

ــُده بتأميــن 
ِ

التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري، فهــي عمليــًا تشــجعه علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات، وَتع

الدعــم فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

زنــا إعــادة انتخــاب كل مــن روســيا والصيــن يــوم الثالثــاء فــي الثالــث عشــر مــن الشــهر الجــاري علــى  وقــد حفَّ

تــت لصالــح ارتــكاب مزيــد مــن االنتهــاكات فــي ســوريا عبــر  إعــداد هــذا التقريــر لتعريــة وفضــح الــدول التــي صوَّ

الســنوات التســع 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، وإنَّ انتخــاب روســيا والصيــن فــي مجلــس حقــوق اإلنســان يعنــي تصويتهمــا 
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المســتمر لصالــح النظــام الســوري كمــا فعلتــا طيلــة الســنوات الماضيــة، ولعرقلــة عمــل لجنــة التحقيــق 

ل دعمــًا لألنظمــة التوتاليتاريــة وممارســاتها حــول العالــم وعلــى رأســها النظــام الســوري. الدوليــة، كمــا ُيشــكِّ

تــت لصالــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان  مــن ناحيــة أخــرى، ُنظهــر فــي هــذا التقريــر الــدول التــي صوَّ

المتعلقــة بســوريا، ونوجــه لهــم الشــكر والتقديــر، مقابــل اإلدانــة والتعريــة للــدول التــي صوتــت لصالــح النظام 

الســوري الــذي يرتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

ــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســوريا  ــة لصال ت ــدول المصوِّ لقــد كان مجمــوع ال

تــت لصالــح النظــام  منــذ آذار/ 2011 حتــى اآلن أكثــر بكثيــر مــن الــدول الدكتاتوريــة التــي صوَّ

الســوري، وكذلــك الحــال فــي جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي قــرارات 

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، حقــوق اإلنســان تنتصــر فــي جميــع المحافــل الدوليــة، 

ألن أغلــب الــدول تكتــرث لســمعتها ومــن الصعوبــة التصويــت لصالــح نظــام إجرامــي، لكــن 

ــز الغالبيــة  حقــوق اإلنســان تفشــل بشــكل فظيــع فــي مجلــس األمــن، ومجلــس األمــن ركَّ

ــده؛ لهــذا نشــهد إخفاقــًا ذريعــًا علــى مســتوى  ــة فــي ي ــات التنفيذي العظمــى مــن الصالحي

تطبيــق اتفاقيــات ومعاييــر حقــوق اإلنســان علــى صعيــد الكوكــب، وفــي مقدمتــه فــي ســوريا.

ثانيــًا: عــرض للــدول التــي صوتــت على 34 قرارًا لمجلس حقوق اإلنســان، 
مع أو ضد، منذ آذار 2011 حتى تشرين األول 2020:

نــا مــن عــرض الــدول التــي صوتــت ضــدَّ كل قــرار مــن قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان إظهــار أنهــا دول  يهمُّ

شــمولية تناصــر بعضهــا البعــض، وأنهــا دول معزولــة ومارقــة، وكمعــدل وســطي بإمكاننــا المالحظــة أنهــا 

فــي مجموعهــا كانــت عبــارة عــن أربــع أو خمــس دول فــي مقابــل ثالثيــن دولــة صوتــت لصالــح قــرارات مجلس 

حقــوق اإلنســان، مــن بيــن 47 دولــة يحــق لهــا التصويــت، أي أنَّ جميــع القــرارات قــد حــازت علــى أغلبيــة ســاحقة 

طيلــة جميــع الســنوات الماضيــة.

فضل عبد الغني

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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1 - القرار رقم S-16/1-29 نيسان 2011:

عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان دورتــه االســتثنائية األولــى بشــأن ســوريا فــي 29/ نيســان/ 2011 وأصــدر القــرار 

رقــم S-16/1، الــذي تنــاول حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا بعــد مضــي قرابة شــهر ونصف الشــهر علــى اندالع 

الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، ودعــا فيــه إلــى تشــكيل بعثــة للتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات المزعومة 

للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وأصــدرت هــذه البعثــة تقريــرًا فــي 15/ أيلــول/ 2011، شــمل المــدة الزمنيــة 

مــن 15/ آذار/ 2011 حتــى 15/ تمــوز/ 2011 وخلــَص التقريــر إلــى اتهــام الحكومــة الســورية بارتــكاب أنمــاط عدة من 

 واســع ومنهجــي وبأنهــا قــد ترقــى إلــى حــدِّ الجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية.
ٍ
االنتهــاكات علــى نحــو

أيَّــدت هــذا القــرار 26 دولــة، فــي حيــن امتنعــت 7 دول عــن التصويــت، وصوتــت ضــد القــرار 9 دول، وهــي: روســيا، 

الصيــن، كوبــا، اإلكــوادور، غابــون، باكســتان، بنغالديش، ماليزيــا، موريتانيا.

نالحــظ أن مــن بيــن الــدول التــي صوتــت ضــد قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان هــي روســيا والصيــن وتتبــع لهمــا 

ت لصالــح  كل مــن كوبــا وفنزويــال وجميــع هــذه الــدول هــي دول شــمولية دكتاتوريــة ومــن الطبيعــي أن تصــوِّ

النظــام الســوري، وهــذا مــا ســوف يكــون مالحظــًا فــي جميــع القــرارات الالحقــة.

تــت ضــد القــرار، لــم تكــن علــى اطــالع علــى مــدى االنتهــاكات  ونعتقــد أن البعــض مــن بعثــات الــدول التــي صوَّ

الجســيمة التــي يمارســها النظــام الســوري، بدليــل أنهــا عــادت وصوتــت الحقــًا لصالح قــرارات مجلس حقوق 

اإلنســان فــي ســوريا، مثــل ماليزيــا وباكســتان وموريتانيــا.

2 - القرار رقم S-17/1-22 آب 2011:

ــادة حجمهــا وســعة نطاقهــا، دفــع مجلــس حقــوق  ــم وزي ــدًا مــن الجرائ دفــع ارتــكاب النظــام الســوري مزي

اإلنســان إلــى تشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة ُتعنــى بتوثيــق االنتهــاكات وتحديــد المســؤولين عــن ارتكابهــا، 

.S-17/1 وبذلــك أنشــَئت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا بموجــب القــرار

ه 4 دول: روســيا،  ــدت هــذا القــرار 33 دولــة فــي حيــن امتنعــت 9 دول عــن التصويــت، وصوتــت ضــدَّ وقــد أيَّ

تــت ضــدَّ فــي القــرار الســابق، ويالحــظ أن  الصيــن، كوبــا، اإلكــوادور، وهــي الــدول الشــمولية الحليفــة التــي صوَّ

تــة )مــع( مــن 26 إلــى 33،  دواًل صوتــت )ضــد( ســابقًا قــد انتقلــت للتصويــت )مــع(، وارتفــع عــدد الــدول المصوِّ

تــت لصالــح النظــام الســوري بشــكل أوســع، وهــذا مــا ســوف يســري  وحوصــرت الــدول الدكتاتوريــة التــي صوَّ

عليــه الحــال فــي بقيــة القــرارات.

 

3 - القرار رقم S-18/1-2 كانون األول 2011:

أيــدت هــذا القــرار 37 دولــة فــي حيــن امتنعــت 6 دول عــن التصويــت، وصوتــت ضــده 4 دول، هــي: روســيا، 

الصيــن، كوبــا، اإلكــوادور.

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-16/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/S-17/2
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/S-17/2
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-18/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-18/1
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اإلنسان التي تدين االنتهاكات بحق الشعب السوري منذ 

آذار 2011 حتى اآلن

4 - القرار 22/19 - 10 نيسان 2012:

ــدت هــذا القــرار 41 دولــة فــي حيــن امتنعــت دولتــان عــن التصويــت، وصوتــت ضــده 3 دول، هــي: روســيا،  أيَّ

تــة مــع قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان، فمــن  الصيــن، كوبــا، نالحــظ االرتفــاع الكبيــر فــي حصيلــة الــدول المصوِّ

تــت 41 دولــة مــع القــرار أي بأغلبيــة ســاحقة، وبقيــت روســيا والصيــن ومعهم كوبــا منبوذين. بيــن 47 دولــة صوَّ

S-19/1  5 - القرار

ــدت هــذا القــرار 41 دولــة فــي حيــن امتنعــت دولتــان عــن التصويــت، وصوتــت ضــده 3 دول، هــي: روســيا،  أيَّ

الصيــن، كوبــا.

6 - القرار 22/20 - 16 تموز 2012:

أيــدت هــذا القــرار 41 دولــة فــي حيــن امتنعــت 3 دول عــن التصويــت، وصوتت ضــده 3 دول، هي: روســيا، الصين، 

كوبا.

7 - القرار 26/21 - 17 تشرين األول 2012:

بموجــب هــذا القــرار قــام مجلــس حقــوق اإلنســان بتمديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 

ســوريا، وطالبهــا باالســتمرار فــي عملهــا فــي توثيــق االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبــت فــي ســوريا منــذ آذار 

تــت ضــده 3 دول، هــي: روســيا،  2011. أيَّــدت هــذا القــرار 41 دولــة فــي حيــن امتنعــت 3 دول عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، كوبــا.

8 - القرار 24/22 - 12 نيسان 2013:

ــدت هــذا القــرار 41 دولــة فــي حيــن  جــاء فــي هــذا القــرار تمديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة. أيَّ

تــت ضــده فنزويــال فقــط )هــي دولــة محكومــة مــن قبــل نظــام دكتاتــوري  امتنعــت 5 دول عــن التصويــت، وصوَّ

يســير ضمــن ركاب روســيا دائمــًا(.

9 - القرار 1/23 - 19 حزيران 2013:

صــدَر هــذا القــرار فيمــا يتعلــق بعمليــات القتــل داخــل مدينــة القصيــر بريــف حمــص، التــي كانــت تخضــع أيضــًا 

لحصــار تفرضــه عليهــا قــوات النظــام الســوري. وأدان القــرار مشــاركة مقاتليــن أجانــب إلــى جانــب النظــام 

الســوري فــي القصيــر، وطالــب لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بإجــراء تحقيــق عاجــل فــي تلــك األحــداث.

أيَّدت هذا القرار 36 دولة في حين امتنعت 8 دول عن التصويت، وصوتت فنزويال فقط ضدَّ القرار.

- 4 حزيران 2020:

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/19/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-19/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-19/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/20/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/20/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/21/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/21/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/24
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/24
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/23/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/23/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-19/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-19/1
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اإلنسان التي تدين االنتهاكات بحق الشعب السوري منذ 

آذار 2011 حتى اآلن

10 - القرار 26/23 - 25 حزيران 2013:

أيَّدت هذا القرار 37 دولة في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، وصوتت فنزويال فقط ضدَّ القرار.

 

11 - القرار 22/24 - 8 تشرين األول 2013:

تت فنزويال فقط ضدَّ القرار. أيَّدت هذا القرار 40 دولة في حين امتنعت 6 دول عن التصويت، وصوَّ

12 - القرار 23/25 - 9 نيسان 2014:

بموجــب هــذا القــرار تــم مجــددًا تمديــد واليــة لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة حتــى الدورة الثامنة والعشــرين 

لمجلــس حقــوق اإلنســان - آذار 2015. وأدان القــرار اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، وطالبــه 

بتفكيــك ترســانته وااللتــزام بقــرار مجلــس األمن رقــم 2118.

تــت 4 دول ضــدَّ القــرار وهــي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 32 دولــة فــي حيــن امتنعــت 11 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبا.

13 - القرار 23/26 - 17 تموز 2014:

تــت 5 دول ضــدَّ القــرار، وهــي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 32 دولــة فــي حيــن امتنعــت 9 دول عــن التصويــت، وصوَّ

ت  ــة تصــوِّ ــة عربي ــر وهــي أول دول ــت الجزائ ــا تصوي ــاه هن ــر(، مــن الملفــت لالنتب ــا، الجزائ ــال، كوب ــن، فنزوي الصي

لصالــح النظــام الســوري، وهــي محكومــة مــن قبــل نظــام دكتاتــوري قمعــي شــبيه بالنظــام الســوري.

14 - القرار 16/27 - 3 تشرين األول 2014:

تــت 5 دول ضــدَّ القــرار وهــي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 32 دولــة فــي حيــن امتنعــت 10 دول عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبــا، الجزائر.

15 - القرار 20/28 - 8 نيسان 2015:

بموجب هذا القرار تم تمديد والية لجنة التحقيق الدولية المستقلة مدة عام إضافي. 

تــت 6 دول ضــدَّ القــرار وهــي: روســيا،  أيــدت هــذا القــرار 29 دولــة فــي حيــن امتنعــت 12 دول عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، الجزائر.

16 - القرار 16/29 - 22 تموز 2015:

تــت 6 دول ضــدَّ القــرار وهــي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 29 دولــة فــي حيــن امتنعــت 12 دول عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، الجزائر.

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/23/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/23/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/24/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/24/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/25/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/25/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/26/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/26/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/27/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/27/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/29/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/29/16
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آذار 2011 حتى اآلن

17 - القرار 10/30 - 13 تشرين األول 2015:

تــت 6 دول ضــدَّ القــرار وهي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 29 دولــة فــي حيــن امتنعــت 12 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبا، بوليفيــا، الجزائر.

18 - القرار 17/31 - 8 نيسان 2016:

ر المجلــس تحويــل جميــع تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة وتحديثاتهــا الشــفوية إلــى جميــع  قــرَّ

هيئــات األمــم المتحــدة المعنيــة، وأوصــى بــأن تحيــل الجمعيــة العامــة التقاريــر إلــى مجلــس األمــن كــي يتَّخــذ 

ــًا  ــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عامــًا إضافي ــد والي اإلجــراء المناســب، وتــم بموجــب هــذا القــرار تمدي

واحــدًا، للتحقيــق فــي جميــع انتهــاكات وخروقــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي ُيزعــم ارتكابهــا فــي 

ســوريا منــذ آذار 2011.

تــت 6 دول ضــدَّ القــرار وهي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبا، بوليفيــا، الجزائر.

19 - القرار 25/32 - 15 تموز 2016:

تــت 6 دول ضــدَّ القرار، وهي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويال، كوبا، بوليفيــا، الجزائر.

20 - القرار 23/33 - 6 تشرين األول 2016:

تــت 7 دول ضــدَّ القرار، وهي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 26 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبا، بوليفيا، بورونــدي، الجزائر.

 

21 - القرار S-25 /1         تشرين األول 2016:

تــت 7 دول ضــدَّ القرار، وهي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 24 دولــة فــي حيــن امتنعــت 16 دولــة عــن التَّصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبا، بوليفيا، بورونــدي، الجزائر.

 

22 - القرار 26/34 - 5 نيسان 2017:

بموجب هذا القرار تم تمديد والية لجنة التحقيق الدولية المستقلة عامًا إضافيًا واحدًا.

تــت 7 دول ضــدَّ القــرار، وهــي: الصيــن،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 13 دول عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، بوروندي، قيرغيزســتان، العراق.

-25

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/32/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/32/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-25/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-25/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/34/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/34/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-25/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-25/1
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آذار 2011 حتى اآلن

23 - القرار 26/35 - 14 تموز 2017:

تــت 8 دول ضدَّ القــرار، وهي: الصين،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 12 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويال، كوبا، بوليفيا، بوروندي، قيرغيزســتان، الفلبين، العراق.

24 - القرار 20/36 - 9 تشرين األول 2017:

تــت 7 دول ضــدَّ القرار، وهــي: الصين،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 13 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويــال، كوبــا، بوليفيا، بورونــدي، الفلبين، العراق.

25 - القرار 1/37 - 9 آذار 2018:

صــدر هــذا القــرار بشــأن تدهــور حالــة حقــوق اإلنســان فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، وأيَّــدت 

تــت 4 دول ضــدَّ القــرار، وهــي: الصيــن،  هــذا القــرار 29 دولــة، فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويــال، كوبــا، بورونــدي.

26 - القرار 29/37 - 9 نيسان 2018:

بموجب هذا القرار تم تمديد والية لجنة التحقيق الدولية المستقلة عامًا إضافيًا واحدًا.

تــت 4 دول ضــدَّ القــرار، وهــي: الصين،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 16 دول عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويال، كوبــا، بوروندي.

27 - القرار 16/38 - 19 تموز 2018:

تــت 5 دول ضــدَّ القــرار، وهــي:  ــدت هــذا القــرار 26 دولــة فــي حيــن امتنعــت 15 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ أيَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بورونــدي، العــراق.

28 - القرار 15/39 - 8 تشرين األول 2018:

تــت 4 دول ضــدَّ القــرار، وهــي:  ــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 16 دولــة عــن التَّصويــت، وصوَّ أيَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بورونــدي.

 

29 - القرار 17/40 - 12 نيسان 2019:

بموجب هذا القرار تم تمديد والية لجنة التحقيق الدولية المستقلة عامًا إضافيًا واحدًا.

تــت 5 دول ضــدَّ القــرار، وهــي:  ــدت هــذا القــرار 28 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ أيَّ

الصيــن، كوبــا، إريتريــا، العــراق، مصــر.

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/23/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/23/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/36/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/36/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/38/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/38/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/15
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/15
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/17
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30 - القرار 231/41 - 23 تموز 2019:

تــت 7 دول ضــدَّ القــرار، وهــي:  ــدت هــذا القــرار 26 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ أيَّ

الصيــن، كوبــا، إريتريــا، الفلبيــن، العــراق، مصــر، الصومــال.

 

31 - القرار 27/42 - 8 تشرين األول 2019:

تــت 6 دول ضدَّ القــرار، وهي: الصين،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 13 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

كوبــا، إريتريــا، الفلبيــن، العراق، مصر.

 

32 - القرار 28/43 - 29 حزيران 2020:

بموجــب هــذا القــرار قــام مجلــس حقــوق اإلنســان بتمديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 

ســوريا لمــدة عــام واحــد.

تت دولتان ضدَّ القرار، وهي: فنزويال، إريتريا. أيَّدت هذا القرار 27 دولة في حين امتنعت 18 عن التصويت، وصوَّ

33 - القرار 21/44 - 23 تموز 2020:

أيَّدت هذا القرار 28 دولة في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، وصوتت 2 ضدَّ القرار، وهي: فنزويال، إريتريا.

34 - القرار 21/45 - 29 أيلول 2020: 

تت فنزويال فقط ضدَّ القرار. أيَّدت هذا القرار 27 دولة في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوَّ

ثالثًا: تحليل موجز لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق اإلنســان 
ــت مــع  ــر والعــراق، ومصــر فــي عهــد السيســي اصطفَّ ُيظهــر أن الجزائ

الــدول التابعــة لروســيا والصيــن إلــى جانــب النظــام الســوري:

ــابق أن روســيا والصيــن تقــودان رأس الحربــة فــي حشــد الــدول القمعيــة المواليــة  يظهــر االســتعراض السَّ

تــت لصالــح النظــام  لهمــا للتصويــت لصالــح النظــام الســوري، وكان ملفتــًا لالنتبــاه أنَّ أول دولــة عربيــة صوَّ

الســوري عقــب انتخابهــا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان هــي الجزائــر، واســتمرَّت فــي التصويــت لصالحــه طيلــة 

فتــرة وجودهــا، ولــم يكــن مســتغربًا كثيــرًا تصويــت العــراق لصالــح النظــام الســوري، كــون الدولــة مهيمــن 

عليهــا بشــكل كبيــر مــن قبــل إيــران حليــف النظــام الســوري األول.

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/41/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/41/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/28
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/28
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/21
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ن لنا ما يلي: زة لقائمة الدول لكل قرار على حدا، تبيَّ بعد مراجعة مركَّ

تــت لصالــح النظــام الســوري بشــكل مســتمر، طيلــة التســع ســنوات  واحــد: 11 دولــة فقــط قــد صوَّ

الماضيــة، وجميــع هــذه الــدول دكتاتوريــة وقمعيــة وهــي:

روســيا، الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، بورونــدي، إريتريــا، الفليبيــن، الجزائــر، العــراق، مصــر، وفيمــا يلــي حصيلــة 

تــت فيهــا كل دولــة لصالــح النظــام الســوري: المــرات التــي صوَّ

الصين: صوتت ضد 27 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

كوبا: صوتت ضد 27 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

فنزويال: صوتت ضد 24 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

روسيا: صوتت ضد 17 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

بوليفيا: صوتت ضد 10 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

الجزائر: صوتت ضد 9 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

بوروندي: صوتت ضد 9 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

العراق: صوتت ضد 7 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

إريتريا: صوتت ضد 5 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

الفلبين: صوتت ضد 4 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

مصر: صوتت ضد 3 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

ــح إحــدى عشــرة دولــة صوتــت بشــكل مســتمر ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان التــي  خريطــة توضِّ

تديــن االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري منــذ آذار 2011 حتــى تشــرين األول 2020

https://drive.google.com/file/d/1g3i0Lm4TyPjTSwloEWq6D0Bqbhwo455E/view
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اثنــان: 8 دول صوتــت لصالــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان لكنهــا صوتــت مــرة واحــدة فقــط لصالــح 

النظــام الســوري، وهــذه الــدول هــي:

موريتانيا: صوتت مع 9 مرات، وضد 1 مرة

ماليزيا: صوتت مع 9 مرات، وضد 1 مرة

غابون: صوتت مع 9 مرات، وضد 1 مرة

قيرغيزستان: صوتت مع 7 مرات، وضد 2 مرة )وهي الدولة الوحيدة التي صوتت مرتان ضد(

بنغالديش: صوتت مع 4 مرات، وضد 1 مرة 

الصومال: صوتت مع 4 مرات، وضد 1 مرة

باكستان: صوتت مع 3 مرات، وضد 1 مرة 

أخيــرًا، هنــاك دولــة واحــدة موقفهــا مشــوش، وهــي اإلكــوادور، فقــد صوتــت 4 مــرات لصالــح قــرارات مجلــس 

حقــوق اإلنســان، و3 مــرات لصالــح النظــام الســوري.

ثالثــة: الغالبيــة العظمــى مــن دول العالــم أيَّــدت قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان الداعمــة لحقــوق 

الشــعب الســوري، والتــي تديــن االنتهــاكات العنيفــة بحقــه:

تــت لصالــح قضايــا حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وقــد أحصينــا فــي  ــح الــدول التــي صوَّ ر يوضِّ فيمــا يلــي مصــوَّ

تــت فيهــا كل دولــة لصالــح اعتماد قــرارات مجلس  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــدد المــرات التــي صوَّ

ل هــذه الــدول الغالبيــة العظمــى مــن دول العالــم )فــي مقابــل 11 دولــة دكتاتوريــة مع  حقــوق اإلنســان، وتشــكِّ

ــن عاليــًا وقــوف هــذه الــدول إلــى جانــب حقــوق الشــعب الســوري: النظــام الســوري(، ونحــن نثمِّ

https://drive.google.com/file/d/1OQHMv21ewpH8OEeX9UJuqXA-bTTFHm6L/view
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رابعــًا: قــرارات خاصــة بإنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة 
إنهــاء  فــي  فشــلت  الســوري  للنظــام  المواليــة  الدكتاتوريــة  والــدول 

عملهــا علــى مــدى تســع ســنوات:

أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان 11 قــرارًا متعلقــًا بإنشــاء بعثــة تقصــي حقائــق، التــي أصبحــت لجنــة تحقيــق 

دوليــة، وتمديــد عملهــا، وهــذه القــرارات هــي مــن ضمــن الـــ 34 قــرارًا الســابقين، وألهميــة هــذه القــرارات أوردنــا 

ت ضــد تمديــد واليــة  لهــا فقــرة خاصــة؛ وذلــك بهــدف تعريــة وفضــح الــدول الشــمولية القمعيــة التــي تصــوِّ

عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة، بمعنــى أنَّ هــذه الــدول الدكتاتوريــة ترغــب فــي أن يســتمر النظــام الســوري 

وبقيــة أطــراف النــزاع فــي ارتــكاب االنتهــاكات، التــي يرقــى بعضهــا إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وجرائــم حــرب، 

ثــم ال ترغــب هــذه الــدول فــي أن تقــوم لجنــة أمميــة بالتحقيــق فــي هــذه االنتهــاكات وتحديــد هويــة مرتكبيهــا 

وإدانتهــا، وفــي هــذا الســياق نؤكــد أنَّ النظــام الســوري لــم يســمح بدخول لجنــة التحقيق الدولية منذ إنشــائها 

حتــى يومنــا هــذا؛ ممــا يــدل علــى تورطــه فــي ارتــكاب االنتهــاكات ورغبتــه فــي إخفائهــا، وذلــك بمســاعدة دول 

ت لصالحــه. اســتبدادية قمعيــة تصــوِّ

فيمــا يلــي القــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق اإلنســان بإحــداث لجنــة التحقيــق الدولية المســتقلة وتمديد 

واليتهــا، منــذ أول قــرار إلنشــائها حتــى تشــرين األول 2020، وواقــع تصويــت الــدول األعضاء:

1 - القرار رقمS-16/1       نيسان 2011:

عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان دورتــه االســتثنائية األولــى بشــأن ســوريا فــي 29/ نيســان/ 2011 وأصــدر القــرار 

رقــم S-16/1، الــذي تنــاول حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا بعــد مضــي قرابة شــهر ونصف الشــهر علــى اندالع 

الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، ودعــا فيــه إلــى تشــكيل بعثــة للتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات المزعومة 

للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وأصــدرت هــذه البعثــة تقريــرًا فــي 15/ أيلــول/ 2011، شــمل المــدة الزمنيــة 

مــن 15/ آذار/ 2011 حتــى 15/ تمــوز/ 2011 وخلــَص التقريــر إلــى اتهــام الحكومــة الســورية بارتــكاب أنمــاط عدة من 

 واســع ومنهجــي وبأنهــا قــد ترقــى إلــى حــدِّ الجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية.
ٍ
االنتهــاكات علــى نحــو

أيَّــدت هــذا القــرار 26 دولــة، فــي حيــن امتنعــت 7 دول عــن التصويــت، وصوتــت ضــد القــرار 9 دول، وهــي: روســيا، 

الصيــن، كوبــا، اإلكــوادور، غابــون، باكســتان، بنغالديش، ماليزيــا، موريتانيا.

نالحــظ أن مــن بيــن الــدول التــي صوتــت ضــد قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان هــي روســيا والصيــن وتتبــع لهمــا 

ت لصالــح  كل مــن كوبــا واإلكــوادور وجميــع هــذه الــدول هــي دول شــمولية دكتاتوريــة ومــن الطبيعــي أن تصــوِّ

النظــام الســوري، وهــذا مــا ســوف يكــون مالحظــًا فــي جميــع القــرارات الالحقــة.

29 -

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-16/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
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تــت ضــد القــرار، لــم تكــن علــى اطــالع علــى مــدى االنتهــاكات  ونعتقــد أن البعــض مــن بعثــات الــدول التــي صوَّ

الجســيمة التــي يمارســها النظــام الســوري، بدليــل أنهــا عــادت وصوتــت الحقــًا لصالح قــرارات مجلس حقوق 

اإلنســان فــي ســوريا، ولصالــح قــرارات تمديــد واليــة لجنــة التحقيــق أيضــًا مثــل ماليزيــا وباكســتان، وموريتانيــا.

2 - القرار رقم S-17/1      آب 2011:

ــدت هــذا القــرار 33 دولــة فــي حيــن امتنعــت 9 دول عــن التصويــت، وصوتــت ضــده 4 دول، هــي: روســيا،  أيَّ

الصيــن، كوبــا، اإلكــوادور.

3 - القرار 26/21 - 17 تشرين األول 2012:

أيــدت هــذا القــرار 41 دولــة فــي حيــن امتنعــت 3 دول عــن التصويــت، وصوتت ضــده 3 دول، هي: روســيا، الصين، 

كوبا.

4 - القرار 24/22 - 12 نيسان 2013:

أيَّدت هذا القرار 41 دولة في حين امتنعت 5 دول عن التصويت، وصوتت ضده فنزويال فقط.

5 - القرار 23/25 - 9 نيسان 2014:

بموجــب هــذا القــرار تــم مجــددًا تمديــد واليــة لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة حتــى الدورة الثامنة والعشــرين 

لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي آذار 2015. وأدان القــرار اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، 

وطالبــه بتفكيــك ترســانته وااللتــزام بقــرار مجلــس األمــن رقــم 2118.

أيَّــدت هــذا القــرار 32 دولــة فــي حيــن امتنعــت 11 دولــة عــن التصويــت، وصوتــت 4 دول ضــدَّ القــرار، وهي: روســيا، 

الصين، فنزويــال، كوبا.

6 - القرار 20/28 - 8 نيسان 2015:

تــت 6 دول ضــدَّ القــرار وهــي: روســيا،  أيــدت هــذا القــرار 29 دولــة فــي حيــن امتنعــت 12 دول عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، الجزائر.

7 - القرار 17/31 - 8 نيسان 2016:

قــرر المجلــس تحويــل جميــع تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة وتحديثاتهــا الشــفوية إلــى جميــع 

هيئــات األمــم المتحــدة المعنيــة، وأوصــى بــأن تحيــل الجمعيــة العامــة التقاريــر إلــى مجلــس األمــن كــي يتخــذ 

ــًا  ــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عامــًا إضافي ــد والي اإلجــراء المناســب، وتــم بموجــب هــذا القــرار تمدي

واحــدًا، للتحقيــق فــي جميــع انتهــاكات وخروقــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي ُيزعــم ارتكابهــا فــي 

ســوريا منــذ آذار/ 2011.

تــت 6 دول ضــدَّ القــرار وهي: روســيا،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ

الصيــن، فنزويــال، كوبا، بوليفيــا، الجزائر.

22-

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/S-17/2
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/S-17/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/21/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/21/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/24
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/24
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/25/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/25/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/17


إحدى عشرة دولة صوتت ضد قرارات مجلس حقوق 14

اإلنسان التي تدين االنتهاكات بحق الشعب السوري منذ 

آذار 2011 حتى اآلن

8 - القرار 26/34 - 5 نيسان 2017:

تــت 7 دول ضــدَّ القــرار، وهــي: الصيــن،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 13 دول عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، بوروندي، قيرغيزســتان، العراق.

9 - القرار 29/37 - 9 نيسان 2018:

تــت 4 دول ضــدَّ القــرار، وهــي: الصين،  أيَّــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 16 دول عــن التصويــت، وصوَّ

فنزويال، كوبــا، بوروندي.

10 - القرار 17/40 - 12 نيسان 2019:

تــت 5 دول ضــدَّ القــرار، وهــي:  ــدت هــذا القــرار 28 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوَّ أيَّ

الصيــن، كوبــا، إريتريــا، العــراق، مصــر.

11 - القرار 28/43 - 29 حزيران 2020:

تت دولتان ضدَّ القرار، وهي: فنزويال، إريتريا. أيَّدت هذا القرار 27 دولة في حين امتنعت 18 عن التصويت، وصوَّ

الــدول اإلحــدى عشــرة الداعمــة الســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب االنتهــاكات، والتــي اســتعرضناها 

ســابقًا هــي الــدول ذاتهــا -باســتثناء واحــدة- التــي صوتــت وبــكل قاحــة لعرقلــة تمديــد عمــل لجنــة التحقيــق 

تــت  الدوليــة المســتقلة، وقــد قمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإحصــاء عــدد المــرات التــي صوَّ

فيهــا هــذه الــدول علــى عرقلــة هــذه القــرارات تحديــدًا، وظهــرت معنــا النتيجــة التاليــة: 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/34/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/34/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/28
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/28
https://drive.google.com/file/d/1gmrMNOWKuxm-WLIJvXZpUzu8L85bH5SQ/view
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الصيــن: صوتــت 9 مــرات ضــد إنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، أي في جميــع الدورات 

التــي كانــت فيهــا عضــوًا فــي مجلــس حقوق اإلنســان.

كوبــا: صوتــت 9 مــرات ضــد إنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، أي فــي جميــع الــدورات 

التــي كانــت فيهــا عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

فنزويــال: صوتــت 7 مــرات ضــد إنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، أي في جميــع الدورات 

التــي كانــت فيهــا عضــوًا فــي مجلــس حقوق اإلنســان.

روســيا: صوتــت 6 مــرات ضــد ضــد إنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، أي فــي جميــع 

الــدورات التــي كانــت فيهــا عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

بوليفيــا: صوتــت 3 مــرات ضــد إنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، أي طيلــة الــدورة التــي 

كانــت فيهــا عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

إريتريــا، بورونــدي، الجزائــر، العــراق: صوتــت 2 مــرات ضــد إنشــاء وتمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي 

ســوريا، أي طيلــة الــدورة التــي كانــت فيهــا كل منهــا عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

مصــر: صوتــت 1 مــرة ضــد تمديــد عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، أي طيلــة الــدورة التــي كانــت فيهــا 

عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

دولتان صوتتا مرات مع ومرات ضد هما اإلكوادور وقرغيزستان:

دولــة قرغيزســتان صوتــت 3 مــرات لصالــح إنشــاء وتمديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا، ومــرة 

واحــدة ضــد.

كمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن اإلكــوادور قــد صوتــت بشــكل مشــوش، وفــي حالــة إنشــاء وتمديــد واليــة لجنــة 

التحقيــق الدوليــة، فقــد صوتــت 1 مــرة لصالــح التمديــد، و2 مــرة ضــده.

أما بقية دول العالم )عدا الدول العشــر الدكتاتورية الســابقة( فقد صوتت مشــكورة لصالح إنشــاء وتمديد 

واليــة عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي الــدورات التــي كانت فيها ممثلة ضمن مجلس حقوق اإلنســان.

خامسا: استنتاجات وتوصيات:

االستناجات:

لقــد صوتــت إحــدى عشــرة دولــة مــن دول العالــم وهــي: )روســيا، الصيــن، فنزويــال، كوبــا، بوليفيــا، بورونــدي، 	 

إريتريــا، الفليبيــن، الجزائــر، العــراق، مصــر(، بشــكل مســتمر ضــدَّ قــرارات مجلــس حقوق اإلنســان الصادرة 

 وُمــدان بأقســى العبــارات.
ٍ
عــن ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى تشــرين األول/ 2020 وهــو فعــل مخــز

يظهر هذا التقرير مدى رغبة الدول الدكتاتورية القمعية في التحالف والتصويت لصالح بعضها البعض.	 

لــم تدخــر روســيا أيــة جهــة فــي الدفــاع عــن النظــام الســوري فــي مجلــس األمــن عبــر الفيتــو لســت عشــرة 	 

مــرة، وعبــر الدعــم العســكري وامتــدَّ ذلــك إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وقراراتــه المتعلقــة فقــط بحالــة 

حقــوق اإلنســان.
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ل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب فــي ســوريا، ولهــذا 	  روســيا متورطــة فــي ارتــكاب انتهــاكات ُتشــكِّ

ت ضــدَّ كافــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق اإلنســان عــن ســوريا. فهــي تصــوِّ

ــح 	  ــران علــى قــراره الســيادي السياســي واالقتصــادي والحقوقــي، لصال ت العــراق، الــذي تهيمــن إي صــوَّ

حليــف إيــران النظــام الســوري، وهــذا يظهــر مــدى تبعيــة العــراق للنظــام اإليرانــي.

ُنديــن تصويــت الــدول اإلحــدى عشــرة لصالــح النظــام الســوري، ونخــصُّ بالذكــر مصــر كونهــا دولــة عربيــة، 	 

وكذلــك الجزائــر فــي عهــد الرئيــس الســابق بوتفليقــه.

ُ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، لكــن القــوة التنفيذيــة متركــزة فــي يــد مجلــس األمــن الــذي أخفــق 

بشــكل فظيــع فــي حمايــة المدنييــن فــي ســوريا طيلــة تســع ســنوات.

التوصيات:

إلى دول العالم:

مجلــس حقــوق اإلنســان جســم حقوقــي والقــرارات الصــادرة عنــه وثيقــة الصلــة بحقــوق اإلنســان 	 

األساســية، ويجــب علــى كافــة دول العالــم احتــرام هــذه القــرارات والتجــاوب معهــا.

يجــب علــى دول العالــم التكافــل مــع القضايــا العادلــة، وأن تقوم بالتصويت دائمًا لصالــح قرارات مجلس 	 

ــدول التــي تنتهــك بشــكل فظيــع حقــوق اإلنســان األساســية علــى غــرار  ــن ال حقــوق اإلنســان التــي تدي

النظــام الســوري.

يجــب فضــح وتعريــة الــدول التــي تســاند النظــام الســوري وإدانــة تصويتهــا لصالحــه فــي مجلــس حقــوق 	 

اإلنسان.

عــدم انتخــاب الــدول الدكتاتوريــة االســتبدادية مثل روســيا، الصين، فنزويال، إيــران، العراق، مصر، لمجلس 	 

ت ضــد حقــوق اإلنســان فــي العالــم، وتصويتهــا فــي ســوريا نمــوذج  حقــوق اإلنســان، ألنهــا ســوف تصــوِّ

صــارخ علــى ذلــك.



 www.snhr.org - info@sn4hr.org


