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دور روسيا في انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفالت 
من العقاب يثير تساؤالت حول شرعية مقعد لها 

في مجلس حقوق اإلنسان المستقبلي

رسالة مشتركة

ســوف تنتخــب الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أعضــاء جــدد لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول/ 

أكتوبــر 2020. وتعمــل روســيا مــع أوكرانيــا ضمــن قائمــة مغلقــة لشــغل مقعديــن، مــا يمنــح روســيا فعليــًا 

مقعــدًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان دون تدقيــق أو اعتــراض.

ــح روســيا  ــى عــدم التصويــت لصال ــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إل ــاه ال تدعــو المنظمــات الموقعــة أدن

كرســالة مفادهــا أن انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان فــي عــدد مــن البلــدان ال يمكــن أن تمــر دون عقــاب، وأن 

انتخــاب روســيا كعضــو فــي مجلــس حقــوق اإلنســان ال يعنــي أنــه يمكنها اإلفالت مــن العقاب علــى انتهاكاتها 

لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا وأوكرانيــا وجورجيــا وروســيا نفســها.

اإلثنين 5 تشرين األول 2020
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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يطالــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 60/251 بــأن يأخــذ المصوتــون ألعضــاء مجلــس حقــوق 

اإلنســان “فــي حســبانهم مســاهمة المترشــحين فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا”. تنطبــق هــذه 

اإلرشــادات علــى جهــود المرشــحين لحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي بلدانهــم وخارجهــا. ولكــن تصرفــات 

روســيا فــي ســوريا وأوكرانيــا وجورجيــا تتناقــض تمامــًا مــع التــزام مجلــس حقــوق اإلنســان بحقوق اإلنســان.

يجــب علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة أن تأخــذ بعيــن االعتبــار، بشــكل خــاص، الهجمات العشــوائية 

وجرائــم الحــرب الروســية فــي ســوريا وجهودهــا المســتمرة لمنــع المحاســبة علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

فــي ســوريا؛ واســتمرار االحتــالل الروســي لشــبه جزيــرة القــرم واالنتهــاكات المســتمرة لحقــوق اإلنســان 

فــي شــبه جزيــرة القــرم ودونبــاس )أوكرانيــا(، والغــزو العســكري الروســي واحتــالل األراضــي الجورجيــة، 

والزحــف  المحتلــة،  المناطــق  فــي  الجورجييــن  الســكان  ضــد  اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة  واالنتهــاكات 

الحــدودي داخــل األراضــي الجورجيــة.

منــذ التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا عــام 2015، نفــذت العمليــات العســكرية الروسية-الســورية 

المشــتركة هجمــات عشــوائية ضــد المدنييــن والمواقــع المحميــة والبنيــة التحتيــة المدنيــة فــي حلــب1 

والغوطــة الشــرقية2 وإدلــب3 فــي ســوريا. فــي آذار/ مــارس وتمــوز/ يوليــو 2020، وجــدت لجنــة التحقيــق 

الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية4 أن القــوات الروســية 

مســؤولة بشــكل مباشــر عــن جرائــم حــرب فــي إدلــب وقدمــت معلومــات إضافيــة ومفصلــة عــن دور روســيا 

ــى المدنييــن والســكان  ــة عل ــم حــرب ومســاعدة الحكومــة الســورية فــي شــن غــارات جوي ــكاب جرائ فــي ارت

المدنييــن فــي إدلــب5 . إنــه ألمــر مــروع أن ُتمنــح دولــة مســؤولة عــن جرائــم حــرب مــن قبــل آليــة تحقيــق تابعــة 

ــي. لمجلــس حقــوق اإلنســان، مقعــدًا فــي نفــس المجلــس دون تدقيــق مــن المجتمــع الدول

تمــت عرقــة حمايــة المدنييــن فــي ســوريا وإعمــال حقــوق الضحايــا فــي العدالــة من خــالل الجهود المســتمرة 

التــي تبذلهــا روســيا لمنــع آليــة تحقيــق مســاءلة محايــدة حــول الجرائــم فــي ســوريا، وإســاءة اســتخدام حــق 

النقــض )فيتــو( واســتخدامه فــي ســياق جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية فــي خــرق لمدونــة قواعــد 

الســلوك الخاصــة بمســؤولية الحمايــة ACT( 6(، علــى ســبيل المثــال تــم اســتخدام حــق النقض ضد مشــروع 

إحالــة ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــام 2014 7 ، باإلضافــة إلــى اســتخدام حــق النقــض إللغــاء 

1 HRW, “Russia/Syria: War Crimes in Month of Bombing Aleppo: UN General Assembly Should Organize Emergency Special Session” (December 1, 2016)   

2 HRW, “Russia/Syria: Airstrikes, Siege Killing Civilians: Allow Urgent Aid Into Besieged Eastern Ghouta and End Indiscriminate Attacks” (December 22, 2017)

3 Amnesty International, “Nowhere Is Safe For Us: Unlawful Attacks and Mass Displacement in North-West Syria”, (May 2020)

4 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/43/57 (January 2020)

5  Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, “Special Inquiry Into Events in Idlib and Surrounding Areas - Attacks Impacting Civilians 
and Civilian Infrastructure (November 2019- May 2020)”

6 Responsibility to Protect, “The ACT of Conduct”

7 HRW, “UN Security Council Vetoes Betray Syrian Victims: In Face of Mounting Pressure, Russia, China Block ICC Referral”, (May 12, 2014)
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آليــة تحقيــق تابعــة لألمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام األســلحة الكيماويــة والفصــل فيهــا فــي عــام 2017 8، 

ومؤخــرًا انســحابها مــن  آليــة تحييــد المرافــق اإلنســانية عــن الصــراع9  لحمايــة المستشــفيات والمــدارس 

والبنيــة التحتيــة المدنيــة األخــرى مــن الهجمــات العشــوائية فــي ســوريا، واســتخدمت حــق النقــض ضــد إذن 

إيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود10 .

منــذ احتاللهــا شــبه جزيــرة القــرم فــي عــام 2014، اتبعــت روســيا سياســة تغييــر التركيبــة الســكانية لشــبه 

الجزيــرة. وتقــوم بذلــك مــن خــالل النقــل غيــر القانونــي للمواطنيــن الــروس11 إلــى األراضــي المحتلــة لشــبه 

جزيــرة القــرم مــن خــالل التفجيــرات12، وكذلــك مــن خــالل طــرد المواطنيــن األوكرانييــن وتتــار القــرم13 وغيرهــم 

واالســتجواب  والتعذيــب  التعســفي  االعتقــال  عمليــات  أصبحــت  لالحتــالل.  المعارضــة  األعــراق  مــن 

لــدى  للصحفييــن والمدونيــن14 ، فضــاًل عــن االنتهــاكات المنهجيــة لحريــة التعبيــر15 ، ممارســة شــائعة 

ســلطات االحتــالل الروســية.

فــي عــام 2014، اندلعــت األعمــال العدائيــة المفتوحــة فــي شــرق أوكرانيــا ضــد مســلحي جمهوريتي دونيتســك 

ولوهانســك المعلنتين ذاتيًا، واللتين تدعمهما روســيا بشــكل غير رســمي16 . كانت روســيا تزود المســلحين 

باألســلحة واألمــوال17، فضــاًل عــن تنفيــذ التنســيق السياســي ألعمــال الجمهورييــن، بينمــا تشــارك القــوات 

الروســية بشــكل مباشــر فــي الصــراع18. يشــير وجــود القــوات الروســية فــي دونبــاس إلى تورط روســيا فــي نزاع 

مســلح دولــي19 . وفقــًا لألمــم المتحــدة، وصــل عــدد الضحايــا بالفعــل إلــى 40 ألفــًا )بينهــم 13 ألــف قتيــل(20. 

وفقــًا لتقريــر بعثــة مراقبــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة فــي إدارة العــدل فــي القضايــا الجنائيــة 

المتعلقــة بالنــزاع فــي أوكرانيــا نيســان/ أبريــل 2014 – نيســان/ أبريــل 2020 المنشــور فــي 27 آب/ أغســطس 

2020 21، فــإن االنتهــاكات األكثــر انتشــارًا فــي األراضــي المحتلــة مؤقتــًا فــي دونبــاس وشــبه جزيــرة القــرم هــي 

عمليــات االختطــاف22. والتعذيــب واالفتقــار إلــى ســبل االنتصــاف القانونيــة الفاعلــة23.

8 The Guardian, “Russia uses veto to end UN investigation of Syria chemical attacks”, (October 24, 2020)   

9  Reuters, “Russia quits U.N. system aimed at protecting hospitals, aid in Syria” (June 25, 2020)

10  Reuters, “Russia, China veto U.N. approval of aid deliveries to Syria from Turkey” (July 8, 2020)

11  RCHR, UHHRU, CHROT, the thematic review of the human rights situation under occupation “Crimea beyond rules”: Transfer by the Russian Federation of parts of 
its own civilian population into the occupied territory of Ukraine

12  RCHR, UHHRU, CHROT, the research of Special issue of the thematic review “Crimea beyond rules”: Forcible Expulsion of the Civilian Population from the Occupied 
Territory by Russia

13  Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 2198, Humanitarian consequences of the war in Ukraine (2018) 

14  CHRG, Сhronology of pressing the freedom of speech in Сrimea

15  RCHR, UHHRU, CHROT, the thematic review of the human rights situation under occupation “Crimea beyond rules” Issue No 4 Information occupation

16   The BBC, “Russian soldiers ‘dying in large numbers’ in Ukraine - Nato”, (March 5, 2015)

17   Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 2198, Humanitarian consequences of the war in Ukraine (2018)

18  Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 2214, Humanitarian needs and rights of internally displaced persons in Europe (2018)

19  Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 2214, Humanitarian needs and rights of internally displaced persons in Europe (2018)

20  The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2018 to 15 February 2019
21  The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on Human Rights in the Administration of Justice in Conflict-Related Criminal Cases 
in Ukraine April 2014 – April 2020

21  The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on Human Rights in the Administration of Justice in Conflict-Related Criminal Cases 
in Ukraine April 2014 – April 2020

22  UHHRU, RCHR, MIHR, Alternative report for the UN Committee against Torture 64th session «REVIEW OF THE RUSSIAN FEDERATION COMPLIANCE WITH THE 
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT»

23  EHRH, RCHR, RCHRights (CReDO), UHHRU, HRF «Public Alternative», HRIC, Report “Crimean Process: Observance of Fair Trial Standards in Politically Motivated Cases”
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فــي آب/ أغســطس 2008، بلغــت السياســة العدوانيــة الروســية الســابقة لدعــم الحــركات االنفصاليــة 

فــي منطقتــي أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة فــي جورجيــا ذروتهــا فــي الغــزو العســكري واالعتــراف الالحــق بمــا 

يســمى بالجمهوريتيــن المســتقلتين. كان هــذا أول مثــال علــى تغييــر الحــدود بالقــوة فــي أوروبــا منــذ الحــرب 

العالميــة الثانيــة، فــي انتهــاك خطيــر للقانــون والممارســات الدوليــة. أســفرت العمليــات العســكرية ضــد 

القــوات المســلحة الجورجيــة عــن 408 لقــوا حتفهــم بشــكل فــوري، وتهجيــر 20 ألــف شــخص، كمــا اتخــذت 

الخطــوات الالحقــة علــى تلــك األراضــي شــكل التطهيــر العرقــي الفاعــل24، حيــث دمــرت المنــازل التــي كانــت 

مملوكــة ســابقًا لجورجييــن فــي محاولــة لتغييــر التاريــخ ومحــو الماضــي25.

لألســف، هــذه المأســاة اإلنســانية لــم تنتــه وال تــزال مســتمرة، حيــث تتقــدم القــوات المســلحة الروســية فــي 

أراضــي جورجيــا، وتحتــل منــازل ومــزارع ومراعــي الســكان المحلييــن، وتقــوم بالخطــف وتحــرم النازحيــن مــن 

زيــارة دور العبــادة ومقابــر أجدادهــم. والجورجيــون الذيــن يعيشــون خــارج خــط االحتــالل  - معظمهــم مرضــى 

أو كبــار الســن - هــم فــي حالــة أســوأ، حيــث تتعطــل حياتهــم اليوميــة بشــدة وتتعــرض لخطــر شــديد.

ــذي أنشــئ بموجبــه مجلــس حقــوق اإلنســان،  ــة العامــة لألمــم المتحــدة 60/251، ال بموجــب قــرار الجمعي

يجــب علــى األعضــاء المنتخبيــن فــي المجلــس “االلتــزام بأعلــى المعاييــر فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان” 

و”التعــاون الكامــل مــع المجلــس”.

كجــزء مــن حملتهــا االنتخابيــة لعــام 2020 لعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان، نشــرت روســيا فــي كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2020 ورقــة موقــف  تتضمــن تعهــدًا “بضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات بموجــب 

القانــون الدولــي واالمتثــال الصــارم مــن قبــل الــدول اللتزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان”. تعــاون 

روســيا المســتمر مــع الحكومــة الســورية فــي الهجمــات العشــوائية علــى الســكان المدنييــن ومحــاوالت 

منــع أي آليــة مســاءلة محايــدة فــي ســوريا؛ احتاللهــا العســكري لشــبه جزيــرة القــرم، وانتهاكاتها المســتمرة 

لحقــوق اإلنســان فــي شــبه جزيــرة القــرم ودونبــاس )أوكرانيــا(، واحتاللهــا ألبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة 

ــا(، وانتهاكاتهــا المســتمرة لحقــوق اإلنســان ضــد الجورجييــن، ال تفــي بشــروط تلــك التعهــدات. )جورجي

إن انتخــاب أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان الملتزميــن حقــًا بتحســين حقــوق اإلنســان واحترامهــا هــو 

مســؤولية كل دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة علــى النحــو المنصوص عليــه في المادة 8 من قــرار الجمعية 

العامــة لألمــم المتحــدة 60/251. لــن ُتمنــح روســيا مقعــدًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان إال بســبب ترشــحها 

فــي ســياق قائمــة مغلقــة دون أي تمحيــص أو عوائــق.

24  https://idfi.ge/en/information-about-war-between-russia-georgia-in-august-2008?fbclid=IwAR1MIewuzS-yOAt1tmd-YcLmUSoiT6JRJte1GqXE-lacnOSzpIZ7byzFo2Q    

25  https://russianoccupation.ge/ 

https://idfi.ge/en/information-about-war-between-russia-georgia-in-august-2008?fbclid=IwAR1MIewuzS-yOAt1tmd-YcLmUSoiT6JRJte1GqXE-lacnOSzpIZ7byzFo2Q
https://russianoccupation.ge/
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المستقبلي

تدعــو المنظمــات الموقعــة أدنــاه الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلــى عــدم التصويــت لصالــح روســيا، 

مــن أجــل إرســال رســالة واضحــة مفادهــا أن منتهكــي حقــوق اإلنســان يقوضــون مجلــس حقــوق اإلنســان 

التابــع لألمــم المتحــدة وأنهــم ليســوا أعضــاء شــرعيين فــي المجلــس.

المنظمات الموقعة:

1.  اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم

2.  اتحاد منظمات الرعاية اإلغاثة الطبية

3.  الحركة السياسية النسوية السورية

4.  الخبرة العالمية من أجل جورجيا

5.  الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(

)SNHR( 6.  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

7.  المجلس األطلسي لجورجيا

8.  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير

9.  المركز الليبي لحرية الصحافة

10.  المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

11.  الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين

12.  تجمع المحامين السوريين

13.  تحرك من أجل سما

14.  تفنا كوردي

15.  ُحماة حقوق اإلنسان

16.  حملة من أجل سوريا

17.  دار حقوق اإلنسان في تشيرنيهيف - أوكرانيا

18.  دولتي

19.  رابطة عائالت قيصر

20.  شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

21.  عائالت من أجل الحرية

22.  مؤسسة إعادة المساواة والتعليم في سوريا

23.  مؤسسة التآخي Birati لحقوق اإلنسان

24.  مؤسسة تطوير اإلعالم

25.  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
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المستقبلي

26.  مركز الكواكبي للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان

27.  مركز تأهيل ضحايا التعذيب )إمباثي( - جورجيا

28.  مركز حقوق اإلنسان

29.  مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية

30.  مساواة

31.  منظمة الشفافية الدولية - جورجيا

32.  منظمة المجتمع والبنوك - جورجيا

33.  منظمة مراقبة اإلفالت من العقاب )إمبيونتي واتش(

 www.snhr.org - info@sn4hr.org


