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د بموجبــه واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة  األربعــاء 17/ آذار/ 2021 أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 22/46، الــذي مــدَّ

ــة مــن  ــة كل مــا تقدمــه اللجن ــة الســورية، لمــدة ســنة واحــدة. وقــال القــرار بإحال ــة العربي المســتقلة بشــأن الجمهوري

ــر إلــى مجلــس األمــن  ــر إلــى جميــع هيئــات األمــم المتحــدة المعنيــة، كمــا أوصــى الجمعيــة العامــة بتقديــم التقاري تقاري

ليتخــذ بــدوره اإلجــراء المناســب. 

ــد القــرار مجــددًا علــى أن الحــل الوحيــد للنــزاع فــي ســوريا هــو حــلٌّ سياســي، وطالــب جميــع األطــراف بالعمــل مــن أجــل  أكَّ

تحقيــق انتقــال سياســي شــامل وحقيقــي علــى أســاس بيــان جنيــف الصــادر فــي 30/ حزيــران/ 2012 وقــرار مجلــس األمــن 

رقــم 2254، وطالــب مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان أن تســتأنف عملهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد 

السبت 24 نيسان 2021
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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حجــم الخســائر فــي صفــوف المدنييــن فــي ســوريا، بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي، مــن أجــل إجــراء تقييــم كامــل 

لحجــم الخســائر البشــرية نتيجــة النــزاع الــذي دام عشــر ســنوات.

ــدت هــذا القــرار 27 دولــة فــي حيــن امتنعــت 14 دولــة عــن التصويــت، وصوتــت ضــده 6 دول، هــي: روســيا، الصيــن،  أيَّ

كوبــا، بوليفيــا فنزويــال، أرمينيــا. 

ــة  ــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطي ــام األول ــذ األي ــي مارســها من أمــام انتهــاكات النظــام الســوري الفظيعــة الت

ــة شــهر ونصــف الشــهر علــى انــدالع  ــل مجلــس حقــوق اإلنســان بشــكل عاجــل، وصــدر قــراره األول بعــد قراب تدخَّ

الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، الــذي أدان فيــه بشــكل واضــح انتهــاكات النظــام الســوري العنيفــة، ودعــا 

بموجبــه إلــى تشــكيل بعثــة تقصــي حقائــق. ثــم تتالــت اجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن ســوريا، منهــا مــا هــو 

دوري ومنهــا مــا هــو اســتثنائي، وقــد أصــدر المجلــس 35 قــرارًا متعلقــًا بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ بدايــة 

الحــراك الشــعبي حتــى اآلن، مــن بينهــا 12 قــرارًا متعلقــًا بإنشــاء بعثــة تقصــي حقائــق، التــي أصبحــت لجنــة تحقيــق 

دوليــة، وتمديــد عملهــا.

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

تــت لصالــح ارتــكاب  إعــادة انتخــاب روســيا والصيــن لعضويــة المجلــس؛ وبهــدف تعريــة وفضــح الــدول التــي صوَّ

مزيــد مــن 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 

القــول إنَّ الــدول التــي صوتــت بشــكل مســتمر ضــدَّ قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان -وهــي 12 دولــة مــن بينهــا الــدول 

الســت 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 17/ آذار/ 

د مجلــس حقــوق اإلنســان  ــا- ضــدَّ القــرار 22/46، الــذي مــدَّ ــا، أرميني ــا، بوليفي ــال، كوب 2021 مــع أربــع دول أخــرى -فنزوي

بموجبــه واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، لمــدة ســنة واحــدة. وفيمــا 

تــت فيهــا كل دولــة مــن هــذه الــدول الســت لصالــح النظــام الســوري: يلــي حصيلــة المــرات التــي صوَّ
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الصين: صوتت ضد 28 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

كوبا: صوتت ضد 28 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

فنزويا: صوتت ضد 25 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

روسيا: صوتت ضد 18 مرة، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

بوليفيا: صوتت ضد 11 مرات، في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

أرمينيا: صوتت 1 مرة ضد، أي في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق اإلنسان.

تــت لصالــح القــرار 27 مــن دول العالــم، ونوجــه لهــم الشــكر والتقديــر، مقابــل اإلدانــة والتعريــة للــدول التــي  لقــد صوَّ

صوتــت لصالــح النظــام الســوري الــذي يرتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وضــدَّ تمديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة 

تــة لصالــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011  المســتقلة. لقــد كان مجمــوع الــدول المصوِّ

تــت لصالــح النظــام الســوري، وكذلــك الحــال فــي جميــع قــرارات  حتــى اآلن أكثــر بكثيــر مــن الــدول الدكتاتوريــة التــي صوَّ

الجمعيــة 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. 
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