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أواًل: روســيا والصيــن تتعســفان بشــكل فاضــح فــي اســتخدام الفيتــو 
وذلــك علــى الرغــم مــن ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضــدَّ اإلنســانية 
واســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، وكذلــك فــي وجــه المســاعدات 

األمميــة:

مارس النظام الســوري أنماطاً عديدة من االنتهاكات منذ األيام األولى للحراك الشــعبي في آذار/ 2011، 

لت كثيــر مــن تلك االنتهــاكات هجمات واســعة ضدَّ المدنيين وبلغت مســتوى  ومــع مــرور األيــام شــكَّ

ــة  ــر المفوضي ــة، وتقاري ــم الواســعة والمنهجي ــم ضــدَّ اإلنســانية، وقــد دفــع حجــم تلــك الجرائ الجرائ

السامية لحقوق اإلنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتقارير المنظمات الدولية والمحلية، 

كل ذلــك دفــع مجلــس األمــن للتَّحــرك، والعمــل علــى اتخــاذ قــرارات تكفــل تحقيــق األمن واالســتقرار، 

لكــن أغلــب مشــاريع القــرارات ذات الجديــة والفاعليــة فــي ردع النظــام الســوري قوبلــت باســتخدام 

روســيا والصيــن للفيتــو فــي وجههــا؛ دفاعــًا عــن النظــام الســوري؛ األمــر الــذي ســاهم فــي ارتفــاع حجم 

 مخيــف، وصــواًل إلــى التعذيــب حتــى المــوت، وإخفــاء عشــرات آالف المواطنيــن، 
ٍ
االنتهــاكات علــى نحــو

وإلقــاء براميــل متفجــرة، واســتخدام صواريــخ ســكود، وأســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة، وتشــريد 

ــد الطريــق أمــام ظهــور العديــد مــن  مالييــن الســوريين وغيــر ذلــك مــن أنمــاط االنتهــاكات، كمــا مهَّ

الفاعليــن مــن تيــارات وخلفيــات مختلفــة، وقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو لصالــح النظام الســوري 16 

تــت معهــا الصيــن علــى نحــو مشــترك. مــرة، مــن ضمنهــا 10 مــرات صوَّ

لــم يقــم مجلــس األمــن منــذ نشــأته حتــى اآلن بأيــة عمليــة إصــالح فعليــة ُتســهم علــى األقــل فــي 

وضــع حــدود ومعاييــر للقضايــا، التــي ال يحــق ألي دولــة اســتخدام الفيتو فيها، ويجــب أن تكون الجرائم 

ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب واإلبــادة وأســلحة الدمــار الشــامل، والمســاعدات األمميــة في مقدمة 

القضايــا، التــي يســقط معهــا الحــق فــي اســتخدام الفيتــو علــى نحو يتعــارض مع حقــوق الضحايا، ألن 

ذلــك ســوف يــؤدي إلــى انعــدام الثقــة بيــن مجلــس األمــن وبيــن الضحايــا، ويســيئ إلــى األمــم المتحــدة 

ــة للــدول  بشــكل عــام، ويجعــل كافــة القــرارات الصــادرة عنــه مبينــة علــى توافــق المصالــح القطري

الخمــس دائمــة العضويــة، والمســاومات؛ ألن القــرار يســتلزم موافقــة الــدول دائمــة العضويــة، وال 

يصــدر القــرار كمــا تقتضيــه مصلحــة الضحايــا أو القانــون الدولــي، وبالتالــي فــإن مجلــس األمــن يتمتــع 

بمواصفــات دكتاتوريــة بعيــدة كل البعــد عــن حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، وإنَّ نظــام التصويــت 

فيــه يســمح بخلــق حالــة مــن الشــلل والعطالــة فــي حــال لــم تلبــى مصالــح واحــدة مــن الــدول دائمــة 

العضويــة، وهــذا مــا حصــل فــي ســوريا، وتحمــل نتيجــة لذلــك الشــعب الســوري واحــدة مــن أبشــع 

النكبــات والكــوارث فــي العصــر الحديــث منــذ انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة ونشــأة األمــم المتحــدة 

ومجلــس األمــن.
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يجــب التأكيــد علــى أنَّ هــذا الشــلل والعجــز فــي التنفيــذ ال يقتصــر فقــط علــى حالــة عــدم تبنــي مشــاريع 

قــرارات لصالــح الضحايــا، ولكنــه يمتــد إلــى القــرارات التــي تصــدر عــن مجلــس األمــن، ومــن ثــم ال تلتــزم 

بهــا الدولــة التــي صــدر بحقهــا هــذا القــرار، كمــا حصــل مــع النظــام الســوري الــذي لــم يلتــزم بــأي مــن 

القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس األمــن بــدءًا مــن القــرار 2042، والقــرار 2043 الخاصيــن بخطــة كوفــي 

عنــان، مــرورًا بالقــرار رقــم 2139 القاضــي بوقــف الهجمــات العشــوائية بمــا فيهــا البراميــل المتفجــرة، 

ووقــف اإلخفــاء القســري، ومــرورًا بالقــرارات الخاصــة بحظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، 2118، 

2209، 2235، التــي خرقهــا النظــام الســوري جميعــًا مئــات المــرات، ولكــنَّ مجلــس األمــن لــم يحــرك 

ســاكنًا وفشــل فــي حمايــة الســلم واألمــن فــي ســوريا التــي تشــرَّد منهــا 13 مليــون مواطــن ســوري، 

واختفــى قســريًا أكثــر مــن 100 ألــف مواطــن ســوري.

ــة اإلفــالت  ــا وحال ــة حقــوق مالييــن الضحاي وبــدون أدنــى شــك، فقــد تســبَّب هــذا الفشــل فــي حماي

التــام مــن العقــاب التــي حظــي بهــا النظــام الســوري بســبب الدعــم الروســي والصينــي لــه، تســبَّب 

فــي انتشــار األفــكار اإلرهابيــة والمتطرفــة وتعزيزهــا، وهــي التــي تعتــاش علــى حــاالت فقــدان العدالــة 

واالســتقرار.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

“لقــد حــان الوقــت أكثــر مــن أي يــوم مضــى إلعــادة هيكلــة مجلــس األمــن، والبحــث فــي قضيــة 

مــت هــذه الدولــة  العضويــة الدائمــة التــي يجــب أن يكــون المعيــار الرئيــس فيهــا هــو مقــدار مــا قدَّ

فــي خدمــة اإلنســانية والقانــون الدولــي والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وحتــى يحيــن ذلــك الوقــت ال 

ــدَّ مــن إعــادة تقييــم الســتخدام الفيتــو، وأن يحظــر اســتخدامه للدفــاع عــن مرتكبــي الجرائــم ضــدَّ  ب

اإلنســانية وجرائــم الحــرب، وفــي وجــه المســاعدات اإلنســانية، وضدَّ مبــادئ القانون الدولي الرئيســة، 

ويجــب أن يكــون القانــون أعلــى ومقدمــًا علــى الفيتــو، والصالــح العــام للبشــرية مقدمــًا علــى الصالــح 

ت فــي القرارات  الخــاص إلحــدى الــدول دائمــة العضويــة، وعلــى الــدول األطــراف فــي النــزاع أن ال تصوِّ

الخاصــة بهــذا النــزاع”.

ونهــدف فــي هــذا التقريــر مــن اســتعراض التسلســل الزمنــي الســتخدام روســيا والصيــن الفيتــو 

ــا المدنييــن الذيــن قتلهــم  لصالــح حليفهــم النظــام الســوري، وربــط كل فيتــو مــع حصيلــة الضحاي

النظــام الســوري حتــى تاريــخ الفيتــو، وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، التــي 

باإلمــكان االطــالع علــى منهجيــة بنائهــا عبــر موقعنــا الرســمي، كمــا حاولنــا إظهــار حجــم تصاعــد 

 
ٍ

مســتوى القتل مع اســتمرار تأمين روســيا والصين الحصانة التامة للنظام الســوري من أي شــكل

مــن أشــكال العقــاب، ونــودُّ التأكيــد علــى تصاعــد مختلــف أنمــاط االنتهــاكات بشــكل عــام، لكننــا اخترنــا 

االنتهــاك األعظــم.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
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روســيا  اســتخدام  مــن  مــرة  عشــر  لســتة  الزمنــي  التسلســل  ثانيــًا: 
والصيــن الفيتــو لصالــح النظــام الســوري منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي 

:2020 10/ تمــوز/  فــي آذار/2011 حتــى 

لقــد اســتخدمت روســيا منفــردة أو مــع الصيــن الفيتــو ضــد مشــاريع قــرارات قدمتهــا دول أخــرى، 

وكانــت مشــاريع القــرارات فــي مجملهــا ُتديــن ممارســات النظــام الســوري، التــي بلغــت حــدَّ الجرائــم 

ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم الحــرب، وفيمــا يلــي نعــرض جميع مشــاريع القــرارات وفقًا لتسلســها الزمني 

مــع تحليــل موجــز لســياقها ونربطهــا بشــكل أساســي مــع أبــرز االنتهــاكات وهــو القتــل خــارج نطــاق 

القانــون، وباإلمــكان ربطهــا مــع عــدد أكبــر مــن االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري بعــد أن 

ــن بشــكل تــام مــن العقــاب عبــر حمايــة عضويــن دائميــن في مجلــس األمــن الدولي. شــعر بأنــه محصَّ

مخطط تراكمي لحصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي في 

سوريا، وواقع استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين في مجلس األمن الدولي منذ آذار 2011 

حتى 10 تموز 2020:

https://drive.google.com/file/d/16OKKBYY2ldyOfBMOscGtvHeUAdzdwD7v/view
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الفيتو األول – 4/ تشرين األول/ 2011:

فــي 15/ أيلــول/ 2011 أصــدرت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا موســعًا تحدثــت فيــه 

عــن االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري، والتــي يرقــى كثيــر منهــا إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، 

وطالبــت فــي توصيتهــا األولــى المجتمــع الدولــي بالتدخــل التخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة 

وحاســمة وفــي الوقــت المناســب فــي حــال أخفقــت الدولــة بوضــوح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم 

الدوليــة الخطيــرة، كمــا أنهــا طالبــت مجلــس حقــوق اإلنســان أن يحــثَّ مجلــس األمــن علــى أن يتناول 

قضيــة قتــل المحتجيــن المســالمين، وغيرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وأن يدعو 

إلــى الوقــف الفــوري للهجمــات ضــدَّ الســكان المدنييــن، وأن ينظــر فــي إحالــة الوضــع فــي الجمهوريــة 

العربيــة الســورية إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وبعــد قرابــة أســبوعين عقــدت جلســة لمجلــس األمــن فــي 4/ تشــرين األول/ 2011 حيــث قدمــت 

كل مــن فرنســا وألمانيــا والبرتغــال وبريطانيــا، مشــروع القــرار رقــم )S/2011/612(، وكانــت قــد بلغــت 

حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى 4/ تشــرين 

األول/ 2011 مــا ال يقــل عــن 5429 مدنيــًا بينهــم 672 طفــاًل و323 ســيدة بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

دعــا مشــروع القــرار إلــى فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري وأدان االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا 

ــدت القــرار تســع دول وامتنعــت لبنــان والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا والهنــد  القــوات الحكوميــة، وقــد أيَّ

ــا مشــروع القــرار. ــو وأجهضت ــن الفيت ــن اســتخدمت كل مــن روســيا والصي ــت، فــي حي عــن التصوي

وضــع هــذا الفيتــو مجلــس األمــن ضــدَّ القانــون، وبشــكل أدق عرقــَل مجلــس األمــن عبــر هــذا الفيتــو 

تطبيــق القانــون الدولــي بمــا فيــه حمايــة المدنيين من الجرائم الفظيعة، ولم تتوقــف األمور عند ذلك، 

بــل إنــه فتــح البــاب بشــكل أكبــر بكثيــر أمــام النظــام الســوري الرتــكاب أنمــاط أخــرى مــن االنتهــاكات 

ــذ  ــع بهــا فقــد شــعر بأنــه محمــي تمامــًا، وقــد تلقــى النظــام الســوري هــذا الضــوء األخضــر ونفَّ والتوسُّ

أبشــع االنتهــاكات فــي العصــر الحديــث.

الفيتو الثاني - 4/ شباط/ 2012:

ــع النظــام الســوري فــي ارتــكاب االنتهــاكات وصــدر فــي 23/ تشــرين الثانــي/ 2011 التقريــر األول  توسَّ

عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، الــذي أدان تلــك االنتهاكات ووصف كثيــرًا منها 

بأنهــا تشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، كمــا صــدرت تقاريــر عــن منظمــات حقوقيــة دوليــة مثــل هيومــان 

رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة وعــن منظمــات حقوقيــة محليــة، وبنــاء علــى كل ذلــك وبعــد مضــي 

ما يقارب أربعة أشــهر على الفيتو األول، عاد مجلس األمن واجتمع مجددًا في 4/ شــباط/ 2012، أي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/S/2011/612
https://undocs.org/ar/S/2011/612
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247?fbclid=IwAR1NPGDGFsiiOchOVOTGiN8-KbSJF4TDm6hn2eC5dOnSpLQNHblepP9rPZs
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/083/2011/ar/?fbclid=IwAR1Z84_lNK-9rlHOP3q0nCtYE7SopiYhF2ZbGwk-s96TYBxCpfYtd4YpV0Y
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277?fbclid=IwAR39IdX6_3hZ9YQSJtkYdlPRk8tXVG8r9A3MVlUVeE-cGtOgWb1fdGRmjjE
https://www.hrw.org/ar/report/2011/11/11/256265?fbclid=IwAR2ua5-nF_mWxRXbbUEbhMC0FzQt_7eHqFP75PuUUuv6jTcbSjOLkjDkGYs
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بعــد مضــي قرابــة عــام علــى بــدء الحــراك الشــعبي، وقــد قدمــت كل مــن المغــرب، مصــر، األردن، ليبيــا، 

تونــس، تركيــا، الواليــات المتحــدة األميركيــة، البرتغــال، توغــو، فرنســا، ألمانيــا، كولومبيــا، ودول مجلس 

ــة  ــه االنتهــاكات الجســيمة والمنهجي التعــاون الخليجــي مشــروع قــرار رقــم )S/2012/77(، أدانــت في

المتواصلــة لحقــوق اإلنســان، واســتخدام القــوة ضــدَّ المدنييــن مــن جانــب النظــام الســوري، ودعــت 

فيــه الســلطات الســورية إلــى أن تتعــاون تعاونــًا كامــاًل مــع بعثــة مراقبــي جامعــة الــدول العربيــة التــي 

بــدأت مهامهــا فــي تشــرين الثانــي/ 2011، وقــد اســتخدمت كل مــن روســيا والصيــن الفيتــو مجــددًا 

للمــرة الثانيــة وأجهضتــا مشــروع القــرار.

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات النظــام الســوري وبلغــت منــذ آذار/ 2011 

حتــى 4/ شــباط/ 2012 مــا ال يقــل عــن 10990 مدنيــًا بينهــم 905 طفــاًل و488 ســيدة بحســب قاعــدة 

بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

 

الفيتو الثالث - 19/ تموز/ 2012:

بعــد اســتخدام الفيتــو للمــرة الثانيــة فــي شــباط/ 2012، وإجهــاض مشــروع قــرار أجمعــت عليــه الــدول 

نــت األمــم المتحــدة فــي 23/ شــباط/ 2012  العربيــة واألوروبيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة، عيَّ

الســيد كوفــي عنــان موفــدًا خاصــًا لهــا وللجامعــة العربيــة فــي محاولــة لوقــف العنــف فــي ســوريا 

والســعي لتطبيــق حــلٍّ ســلمي سياســي.

اقتــرح الســيد كوفــي عنــان فــي 27/ آذار/ 2012 خطــة تتضمــن ســتَّ نقــاط مــن أبرزهــا الوقــف الفــوري 

المناطــق  كل  إلــى  المســاعدات  وصــول  وضمــان  المعتقليــن  عــن  واإلفــراج  العدائيــة  لألعمــال 

المتضــررة.

وقــد قــام فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتوثيــق الخروقــات التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع 

عنــد إقــرار خطــة النقــاط الســت فــي نيســان وأيــار وحزيــران/ 2012 وذلــك عبــر تقاريــر يوميــة، والحقــًا 

ثبــت فشــل هــذه الخطــة؛ نظــرًا الســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب جرائــم ترقــى إلــى جرائــم ضــد 

اإلنســانية وجرائــم حــرب دون أيــة محاســبة أو ردع.

https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/S/2012/77
http://sn4hr.org/arabic/?p=1878
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نتيجــة لهــذا الفشــل المســتمر فــي حمايــة المدنييــن والفشــل التــام فــي وقــف إطــالق النــار والوصول 

إلــى حــل سياســي، قدمــت كل مــن ألمانيــا، البرتغــال، فرنســا، بريطانيــا، والواليــات المتحــدة األمريكيــة 

الثقيلــة  األســلحة  الســوري  النظــام  اســتخدام  أدان   ،)S/2012/538( الرقــم  حمــل  قــرار  مشــروع 

والقصــف العشــوائي علــى المراكــز الســكانية وأقــرَّ أن حجــم االنتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا تهــدد 

الســالم واألمــن الدولييــن، وعليــه فقــد دعــا مشــروع القــرار مجلــس األمــن للتصــرف بموجــب الفصل 

الســابع لميثــاق األمــم المتحــدة.

وقــد نــصَّ مشــروع القــرار علــى ضــرورة تنفيــذ الســلطات الســورية بشــكل عاجــل وشــامل وفــوري 

لجميــع عناصــر اقتــراح النقــاط الســت بمــا ُيفضــي إلــى إقامــة نظــام سياســي تعــددي ديمقراطــي 

ــع المســؤولين عــن انتهــاكات وخروقــات حقــوق اإلنســان، كمــا  ــى وجــوب محاســبة جمي مشــيرًا إل

دعــا مشــروع القــرار إلــى تنفيــذ النظــام الســوري كل االلتزامــات التــي نــصَّ عليهــا القــراران 2042 

)2012( و2043 )2012(، التــي تشــمل وقــف تحــركات القــوات نحــو المراكــز الســكانية، والتوقــف عــن 

اســتخدام األســلحة الثقيلــة وســحب الحشــود العســكرية فــي المراكــز الســكانية وحولهــا، وكذلــك 

ــد مشــروع القــرار  ســحب قواتهــا وأســلحتها الثقيلــة مــن المراكــز الســكانية لتعــود إلــى ثكناتهــا، وأكَّ

أنــه فــي حالــة عــدم االمتثــال لهــذه النقــاط فــي غضــون عشــرة أيــام، فــإن علــى مجلــس األمــن الدولــي 

أن يفــرض التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 41 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.

ــدت 11 دولــة مشــروع القــرار فــي حيــن امتنعــت كل مــن باكســتان وجنــوب أفريقيــا عــن التصويــت  أيَّ

ه، وأجهضتــا مجــددًا أيــة محاولــة لردع  واســتخدمت كل مــن روســيا والصيــن الفيتــو للمــرة الثالثــة ضــدَّ

النظام الســوري عن التصعيد العســكري وممارســة انتهاكاته بحق الشــعب الســوري على أوســع 

نطاق.

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات النظــام الســوري وبلغــت منــذ آذار/ 2011 

حتــى 19/ تمــوز/ 2012 مــا ال يقــل عــن 31977 مدنيــًا بينهــم 3148 طفــاًل و1950 ســيدة بحســب قاعــدة 

بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

 

الفيتو الرابع - 22/ أيار/ 2014:

ل  بعــد مضــي أكثــر مــن ثــالث ســنوات ارتكــب خاللهــا النظــام الســوري آالف االنتهــاكات التــي ُتشــكِّ

فــي كثيــر منهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وهــذه تدخــل فــي صميــم اختصــاص المحكمــة 

ــة الســورية لــم تصــادق علــى ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  الجنائيــة الدوليــة، ولمــا كانــت الدول

)يســتحيل أن يصــادق حكــم دكتاتــوري مثــل حكــم عائلــة األســد علــى ميثــاق المحكمــة(، فــكان ال بــدَّ 

مــن أن يكــون هنــاك إحالــة مــن مجلــس األمــن الدولــي؛ ليصبــح للمحكمــة واليــة للنظــر فــي الجرائــم 

ــرز جوانــب الخلــل  المرتكبــة فــي ســوريا، وهــذا برأينــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أحــد أب

ــع وهيمنــة مجلــس األمــن علــى مختلــف  فــي عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويظهــر مــدى توسُّ

الجوانــب القانونيــة واإلنســانية.

https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
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ــه  ــار/ 2014 قدمــت فرنســا مشــروع قــرار رقــم )S/2014/348( دعــت في ــك، وفــي 22/ أي ــى ذل ــاًء عل بن

إلــى إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، القــى القــرار تأييــد 13 دولــة، لكــن روســيا 

والصيــن اســتخدمتا مجــددًا الفيتــو للمــرة الرابعــة ومنعتــا تمريــر مشــروع القــرار، الــذي ينــصُّ علــى 

محاســبة كافــة مرتكبــي االنتهــاكات وال يختــص بمحاســبة النظــام الســوري لوحــده.

ــد هــذا الفيتــو مــدى وقــوف مجلــس األمــن عبــر الفيتــو فــي وجــه المحاســبة والمالحقــة القضائيــة  جسَّ

ل إهانــة للمحكمــة الجنائيــة  المســتقلة والنزيهــة والموضوعيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وشــكَّ

ض مــن قدراتهــا، وســاهم فــي تشــجيع كافــة أطــراف النــزاع وفــي مقدمتهــم النظــام  الدوليــة وقــوَّ

الســوري علــى ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات النظــام الســوري وبلغــت منــذ آذار/ 2011 

حتــى 22/ أيــار/ 2014 مــا ال يقــل عــن 144968 مدنيــًا بينهــم 12826 طفــاًل و8291 ســيدة بحســب قاعــدة 

بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

الفيتو الخامس - 8/ تشرين األول/ 2016:

قــت قــوات النظــام الســوري حصــارًا مشــددًا علــى أحيــاء حلــب الشــرقية ثــم  مطلــع أيلــول 2016 طبَّ

ــدت بعــد ذلــك بالتعــاون مــع القــوات الجويــة الروســية من عمليــات القصف العشــوائي، وترافق  صعَّ

ذلــك مــع عمليــات تقــدم بــري للنظــام الســوري مدعومــًا بميليشــيات شــيعية مواليــة.

دفــع الوضــع المتــردي فــي حلــب واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان كل مــن فرنســا وإســبانيا 

لتقديــم مشــروع قــرار رقــم )S/2016/846( دعــت فيــه كافــة األطــراف إلــى القيــام بإنهــاء جميــع 

عمليــات القصــف الجــوي لمدينــة حلــب والتحليــق العســكري فوقهــا ووقــف إطــالق النار علــى األحياء 

الســكنية وقفــًا كامــاًل وفوريــًا، والعمــل علــى إيصــال المســاعدات اإلنســانية للســكان، أيَّدت مشــروع 

القــرار 11 دولــة، وامتنعــت الصيــن وفنزويــال عــن التصويــت فــي حيــن اســتخدمت روســيا الفيتــو لمنــع 

تمريــر مشــروع القــرار.

نظــرًا لفشــل مجلــس األمــن فــي وقــف إطــالق النــار بســبب الفيتــو الروســي، وانعــدام دور الجمعيــة 

ــي، كل هــذا ســمح للقــوات الروســية والســورية باالســتمرار فــي عمليــات  العامــة والمجتمــع الدول

دت قصف المشــافي  قصــف مدينــة حلــب، وقــد اســتهدفت الهجمــات الجويــة األحيــاء المدنية وتعمَّ

والمخابــز والمــدارس وأماكــن العبــادة وحتــى قوافــل النازحيــن لــم تســلم مــن العمليــات العســكرية.

https://undocs.org/ar/S/2014/348
https://undocs.org/ar/S/2014/348
https://undocs.org/ar/S/2016/846
https://undocs.org/ar/S/2016/846
http://sn4hr.org/arabic/?p=8714
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ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم قوات الحلف الســوري الروســي وبلغت منذ آذار/ 2011 

حتــى 8/ تشــرين األول/ 2016 مــا ال يقــل عــن 191500 مدنيــًا 21771 طفــاًل و10807 ســيدة بحســب 

قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان توزعــت علــى النحــو التالــي:

النظام السوري: 188321 مدنيًا 20619 طفاًل و10386 سيدة

القوات الروسية: 3179 مدنيًا بينهم 1152 طفاًل و421 سيدة

الفيتو السادس - 5/ كانون األول/ 2016:

مــع بدايــة كانــون األول/ 2016 كانــت قــوات النظــام الســوري مدعومــة بســالح الجــو الروســي قــد 

ســيطرت علــى 95 % مــن أحيــاء حلــب الشــرقية؛ مــا تســبب فــي نــزوح عشــرات اآلالف مــن الســكان 

بعضهــم باتجــاه مناطــق ســيطرة النظــام الســوري والبعــض اآلخــر باتجــاه مناطــق تســيطر عليهــا 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، فــي حيــن كان هناك ما ال يقل عن 50 ألف شــخص 

ال يزالــون محاصريــن فــي أحيــاء الزبديــة والمشــهد والســكري.

قدمــت كل مــن نيوزيلنــدا ومصــر وإســبانيا مشــروع القــرار رقــم )S/2016/1026( دعــا إلــى وقــف 

الهجمــات بيــن جميــع األطــراف فــي مدينــة حلــب، وتثبيــت هدنــة لمــدة 7 أيــام، يمكــن تجديدهــا، 

ــدت  والســماح بمــرور المســاعدات اإلنســانية للمحاصريــن فــي األحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب، أيَّ

مشــروع القــرار 11 دولــة فــي حيــن اســتخدمت روســيا والصيــن الفيتــو للمــرة السادســة مجهضــة أي 

ــه إيقــاف المذبحــة التــي تتعــرض لهــا مدينــة حلــب. قــرار يمكــن ل

نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن الهجمــات العســكرية ضــد المدنييــن فــي مدينــة 

حلــب لــم تتوقــف حتــى 13/ كانــون األول/ 2016 وذلــك إثــر اتفــاق روســي تركــي يقضــي بإيقــاف إطــالق 

النــار فــي أحيــاء حلــب، والبــدء بعمليــة إجــالء المدنييــن والجرحــى والمســلحين إلــى مناطــق ريــف حلــب 

الغربــي.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مدينــة حلــب وحدهــا مــا بيــن الفيتــو األول والثانــي 

الخاصيــن بمدينــة حلــب، وثقــت مقتــل مــا ال يقــل عــن 254 مدنيــًا بينهــم 59 طفــاًل و35 ســيدة علــى يــد 

قوات الحلف الســوري الروســي، كان منهم 55 مدنيًا بينهم 15 طفاًل و6 ســيدة على يد قوات النظام 

الســوري، و199 مدنيــًا بينهــم 44 طفــاًل و29 ســيدة علــى يــد القــوات الروســية. فيمــا بلــغ مجمــوع 

المدنييــن الكلــي الذيــن قتلتهــم قــوات الحلــف الســوري الروســي منــذ آذار/ 2011 حتــى 5/ كانــون األول/ 

2016 مــا ال يقــل عــن192988  مدنيــًا بينهــم 22039 طفــاًل و10958 ســيدة، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري:189043  مدنيًا بينهم 20798 طفاًل و10480 سيدة

القوات الروسية: 3945 مدنيًا بينهم 1241 طفاًل و478 سيدة

 

https://undocs.org/ar/S/2016/1026
https://undocs.org/ar/S/2016/1026
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الفيتو السابع - 28/ شباط/ 2017:
أنشــأ مجلــس األمــن الدولــي بموجــب القــرار رقــم 2235 فــي آب 2015 آليــة التحقيــق المشــتركة مــن 
لجنــة حظــر األســلحة الكيميائيــة واألمــم المتحــدة، وتنــصُّ واليتهــا علــى تحديــد هويــة المســؤولين 
عــن هجمــات األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، وقــد أصــدرت خمســة تقاريــر -حتــى 28 شــباط-، وقــد 
اســتطاعت فــي التقريريــن الثالــث والرابــع إثبــات مســؤولية النظــام الســوري عــن ثــالث هجمــات 
كيميائيــة فــي تلمنــس )21/ نيســان/ 2014(، وســرمين )16/ آذار/ 2015( قمينــاس )16/ آذار/ 2015( 

ومســؤولية تنظيــم داعــش عــن هجــوم فــي مدينــة مــارع فــي 21/ آب/ 2014.
قدمــت كل مــن فرنســا وبريطانيــا مشــروع القــرار رقــم )S/2017/172( بموجــب الفصــل الســابع مــن 
ــى ضــرورة إجــراء تحقيــق شــامل مــع األفــراد المســؤولين  ــذي ينــصُّ عل ــاق األمــم المتحــدة وال ميث
عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ومحاكمتهــم، أمــام محكمــة مختصة تكون مســتقلة 
ومحايــدة، ويدعــو جميــع األطــراف فــي ســوريا إلــى وقــف فــوري ألي اســتخدام للمــواد الكيميائيــة 
ــن مشــروع القــرار مرفقــًا احتــوى علــى 21 اســم ألشــخاص وكيانــات ُيزعــم  الســامة كأســلحة، وتضمَّ
أنهــم مســؤولون عــن اســتخدام أو نقــل أو اقتنــاء أو نشــر أو اســتحداث أو صنــع أو إنتــاج األســلحة 
الكيميائيــة أو الضلــوع أو المشــاركة فــي ذلــك علــى نحــو آخــر، ودعا مشــروع القرار إلــى تجميد أصولهم 

وممتلكاتهــم.

ــدت القــرار تســع دول وامتنعــت كازاخســتان وإثيوبيــا ومصــر عــن التصويــت واســتخدمت روســيا  أيَّ
والصيــن الفيتــو ومنعتــا تمريــر مشــروع القــرار.

ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم قوات الحلف الســوري الروســي وبلغت منذ آذار/ 2011 
حتى 28/ شــباط/ 2017 ما ال يقل عن194481  مدنيًا بينهم 22219 طفاًل و11116 ســيدة بحســب قاعدة 

بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعوا على النحــو التالي:
قوات النظام السوري: 190034  مدنيًا بينهم 20918 طفاًل و10575 سيدة

القوات الروسية: 4447 مدنيًا بينهم 1301 طفاًل و541 سيدة

الفيتو الثامن - 12/ نيسان/ 2017:
ــذه النظــام الســوري فــي 4/ نيســان/ 2017 وقتــل  عقــب هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي الــذي نفَّ
مــت كل مــن  ضحيتــه مــا ال يقــل عــن 91 مدنيــًا خنقــًا، بينهــم 32 طفــاًل، و23 ســيدة )أنثــى بالغــة(، قدَّ
فرنســا وبريطانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة مشــروع قــرار رقــم )S/2017/315( بموجــب الفصــل 
الســابع من ميثاق األمم المتحدة أدان هجوم خان شــيخون الكيميائي ودعا آلية التحقيق المشــتركة 
إلــى التحقيــق فــي الهجــوم علــى وجــه الســرعة، كمــا طالــب الحكومــة الســورية بتزويــد آليــة التحقيــق 
بمجموعــة مــن المعلومــات فيمــا يخــص هجوم خان شــيخون كســجالت الطلعــات الجوية، وأســماء 
األفــراد الذيــن تولــوا الرحــالت الجويــة، وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى القواعــد الجويــة ذات الصلــة، التــي 
تعتقــد آليــة التحقيــق المشــتركة أو بعثــة تقصــي الحقائــق أن الهجمــات التــي اســتخدمت فيهــا المواد 

الكيميائيــة كأســلحة قــد تكــون انطلقــت منهــا.

https://undocs.org/ar/S/2017/172
https://undocs.org/ar/S/2017/172
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
https://undocs.org/ar/S/2017/315
https://undocs.org/ar/S/2017/315
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ــن  ــت، فــي حي ــا وكازاخســتان عــن التصوي ــن وإثيوبي ــة وامتنعــت الصي ــدت مشــروع القــرار 11 دول وأيَّ

اســتخدمت روســيا الفيتــو للمــرة الثامنــة وبــررت روســيا اســتخدام الفيتــو مــن خــالل االدعــاء بــأن 

ــص يحكــم مســبقًا أن الحكومــة الســورية مســؤولة عــن الهجــوم الكيميائــي فــي “خــان شــيخون”. النَّ

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات الحلــف الســوري الروســي وبلغت منــذ آذار/ 

2011 حتى 12/ نيســان/ 2017 ما ال يقل عن195433  مدنيًا بينهم 22461 طفاًل و11269 ســيدة بحســب 

قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعوا على النحــو التالي:

قوات النظام السوري: 190746  مدنيًا بينهم 21082 طفاًل و10680 سيدة

القوات الروسية: 4687 مدنيًا بينهم 1379 طفاًل و589 سيدة

الفيتو التاسع - 24/ تشرين األول/ 2017:

مــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مشــروع قــرار رقــم )S/2017/884( مــن شــأنه أن يمــدد عمــل آلية  قدَّ

ســت بموجــب قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2235 فــي آب 2015  التحقيــق المشــتركة التــي تأسَّ

تــت 11 دولــة لصالــح مشــروع  لمــدة عــام، والتــي كانــت ســتنتهي واليتهــا فــي تشــرين الثانــي/ 2017، صوَّ

القــرار، وامتنعــت الصيــن عــن التصويــت فــي حيــن اســتخدمت روســيا الفيتو، وأفشــلت مهمة تمديد 

عمــل اآلليــة، وادعــت روســيا أنهــا ترغــب باالطــالع علــى تقريــر اآلليــة الســابع الــذي تنــاول هجــوم خــان 

شــيخون الكيميائــي، والــذي كان مــن المتوقــع صــدوره فــي 26/ تشــرين األول/ 2017. 

ــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات الحلــف الســوري الروســي وبلغــت منــذ  ارتفعــت حصيلــة الضحاي

آذار/ 2011 حتــى 24/ تشــرين األول/ 2017 مــا ال يقــل عــن198089  مدنيــًا بينهــم 23091 طفــاًل و11650 

ســيدة، بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري: 192692  مدنيًا بينهم 21511 طفاًل و10936 سيدة

القوات الروسية: 5397 مدنيًا بينهم 1580 طفاًل و714 سيدة

الفيتو العاشر - 16/ تشرين الثاني/ 2017:

أصــدرت آليــة التحقيــق المشــتركة تقريرهــا الخــاص عــن خــان شــيخون، الــذي أثبتــت فيــه مســؤولية 

النظــام الســوري عــن الهجــوم، دفــع ذلــك الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى تقديــم مشــروع قــرار رقــم 

)S/2017/962( دعــت فيــه مجلــس األمــن الدولــي إلــى تمديــد عمــل آليــة التحقيــق المشــتركة لمــدة 

عــام إضافــي.

ــدت 11 دولــة مشــروع القــرار، وامتنعــت دولتــان عــن التصويــت همــا مصــر والصيــن، وعارضتــه كل  أيَّ

ــه مــن  ــو للمــرة العاشــرة، كمــا أن ــك تكــون روســيا قــد اســتخدمت الفيت ــا وروســيا، وبذل مــن بوليفي

الالفــت امتنــاع مصــر عــن التصويــت.

https://undocs.org/ar/S/2017/884
https://undocs.org/ar/S/2017/884
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015) 
https://undocs.org/ar/S/2017/904
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/962
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ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قوات الحلف الســوري الروســي وبلغت منــذ آذار/ 

2011 حتــى 16/ تشــرين الثانــي/ 2017 مــا ال يقــل عــن 198618 مدنيــًا بينهــم 23225 طفــاًل و11758 ســيدة 

بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعوا على النحــو التالي:

قوات النظام السوري:193030  مدنيًا بينهم 21590 طفاًل و11015 سيدة

القوات الروسية: 5588 مدنيًا بينهم 1635 طفاًل و743 سيدة

الفيتو الحادي عشر - 17/ تشرين الثاني/ 2017:

فــي غضــون أقــل مــن 24 ســاعة اســتخدمت روســيا الفيتــو مــرة ثانيــة ضــد مشــروع قــرار رقــم 

)S/2017/970(، الــذي قدمتــه دولــة اليابــان ودعــت فيــه إلــى تمديــد عمــل آليــة التحقيــق المشــتركة 

ــدت 12 دولــة مشــروع القــرار وعارضتــه كل مــن روســيا وبوليفيــا، وبذلــك  لمــدة شــهر واحــد فقــط، أيَّ

أنهــت روســيا عمــل هيئــة دوليــة مــن شــأنها تحديــد مســؤولية اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قوات الحلف الســوري الروســي وبلغت منــذ آذار/ 

2011 حتــى 17/ تشــرين الثانــي/ 2017 مــا ال يقــل عــن198649  مدنيــًا بينهــم 23235 طفــاًل و11759 ســيدة 

بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعوا على النحــو التالي:

قوات النظام السوري:193061  مدنيًا بينهم 21600 طفاًل و11016 سيدة

القوات الروسية: 5588 مدنيًا بينهم 1635 طفاًل و743 سيدة

الفيتو الثاني عشر - 10/ نيسان/ 2018:

ــذ النظــام الســوري هجــوم مدينــة دومــا الكيميائــي فــي 7/ نيســان/ 2018، الــذي قتــل ضحيتــه مــا ال  نفَّ

ــًا خنقــًا بينهــم 10 طفــاًل، و15 ســيدة )أنثــى بالغــة(، وبعــد أن أنهــت روســيا عمــل  يقــل عــن 39 مدني

آليــة التحقيــق المشــتركة فــي تشــرين الثانــي/ 2017، لــم يعــد هنــاك أيــة هيئــة دوليــة مــن شــأنها تحديــد 

المســؤولين عــن ارتــكاب الهجمــات الكيميائيــة في ســوريا، دفــع ذلك الواليات المتحــدة األمريكية إلى 

تقديــم مشــروع قــرار رقــم )S/2018/321( أدانــت فيــه اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائية 

فــي مدينــة دومــا، ودعــت إلــى إنشــاء آليــة تحقيــق مســتقلة لمــدة عــام كامــل مــع إمكانيــة تجديدهــا. 

ــت بوليفيــا إلــى روســيا -التــي  ــدت 12 دولــة مــن أصــل 15 مشــروع القــرار األمريكــي فــي حيــن انضمَّ أيَّ

اســتخدمت الفيتــو- فــي التصويــت ضــد مشــروع القــرار وامتنعــت الصيــن عــن التصويــت.

ــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات الحلــف الســوري الروســي وبلغــت منــذ  ارتفعــت حصيلــة الضحاي

آذار/ 2011 حتــى 10/ نيســان/ 2018 مــا ال يقــل عــن 202462 مدنيــًا بينهــم 24070 طفــاًل و12360 ســيدة، 

بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 196382 مدنيًا بينهم 22254 طفاًل و11520 سيدة

القوات الروسية: 6080 مدنيًا بينهم 1816 طفاًل و840 سيدة

https://undocs.org/ar/S/2017/970
https://undocs.org/ar/S/2017/970
http://sn4hr.org/arabic/?p=9915 
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/321
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الفيتو الثالث عشر - 19/ أيلول/ 2019:

بعد أن أحكم النظام الســوري ســيطرته على معظم المناطق التي كانت تخضع لســيطرة فصائل 

ــز عملياتــه العســكرية علــى منطقــة إدلــب ومــا حولهــا، وهــي آخــر مناطق  فــي المعارضــة المســلحة ركَّ

خفــض التصعيــد التــي تــم االتفاق عليهــا في أيــار/ 2017.

قدمــت كل مــن ألمانيــا وبلجيــكا والكويت مشــروع قرار رقــم )S/2019/756( يدعــو إلى التوقف الفوري 

لألعمــال العدائيــة فــي منطقة إدلب.

ــدت 12 دولــة مشــروع القــرار فــي حيــن أن روســيا والصيــن اســتخدمتا فيتــو مــزدوج ومنعتــا تمريــر  أيَّ

مشــروع القــرار، وبالتالــي اســتمرت الطائــرات الروســية فــي قصــف المدنييــن فــي إدلــب بالمشــاركة 

مــع قــوات النظــام الســوري.

ــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قــوات الحلــف الســوري الروســي وبلغــت منــذ  ارتفعــت حصيلــة الضحاي

آذار/ 2011 حتــى 19/ أيلــول/ 2019 مــا ال يقــل عــن 205866 مدنيــًا بينهــم 24687 طفــاًل و12779 ســيدة، 

بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 199275 مدنيًا بينهم 22742 طفاًل و11861 سيدة

القوات الروسية: 6591 مدنيًا بينهم 1945 طفاًل و918 سيدة

الفيتو الرابع عشر - 20/ كانون األول/ 2019:

قبــل تمــوز/ 2014 كانــت المســاعدات األمميــة جميعهــا تذهــب إلــى النظــام الســوري فــي دمشــق، 

ومــن ثــم يتــم توزيعهــا إلــى المناطــق الخاضعة لســيطرته والمناطق الخارجة عن ســيطرته، وبعد أن 

أثبتت عشــرات التقارير تورُّط النظام الســوري الكبير في ســرقة الغالبية العظمى من المســاعدات، 

ــد تأخيــر وصولهــا، واســتخدام غالبيتهــا فــي مناطــق مواليــة لــه، أقــرَّ مجلــس األمــن القــرار رقــم  وتعمُّ

2165، والــذي ســمح للمســاعدات األمميــة بعبــور الحــدود دون إذن النظــام الســوري، وتــم تمديــد 

القــرار 5 مــرات متتاليــة، لكــن فــي 20/ كانــون األول/ 2019 وعنــد موعــد تجديــد قــرار دخــول المســاعدات 

اإلنســانية األمميــة، قدمــت كل مــن بلجيــكا وألمانيــا والكويــت مشــروع قــرار دعــا إلــى تمديــد العمــل 

بإدخال المســاعدات األممية عبر الحدود لمدة ســتة أشــهر تعقبها مدة ســتة أشــهر إضافية، وذكر 

القــرار أنــه سيشــمل كل المعابــر باســتثناء معبــر الرمثــا الحــدودي. لكــن روســيا والصيــن اســتخدمتا 

الفيتــو ضــد مشــروع القــرار.

https://undocs.org/ar/S/2019/756
https://undocs.org/ar/S/2019/756
https://undocs.org/ar/S/2019/961
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وهــذه ســابقة مخيفــة فــي القانــون الدولــي أن يســتخدم فيتــو فــي وجــه إدخــال مســاعدات إنســانية 

أمميــة محايــدة، وهــذه المســاعدات تذهــب إلــى مشــردين قســريًا قــام كل مــن روســيا والنظــام 

الســوري بتشــريدهم عبــر قصــف وتدميــر منازلهــم، وثالثــًا فــإن هــذه المســاعدات وفــي حــال مرورهــا 

عبــر النظــام الســوري فلــن يصــل إلــى مســتحقيها ســوى أقــل مــن 15 % منهــا؛ لــكل هــذه الظــروف 

ــة إدخــال  ــي عــن قضي ــد مجلــس األمــن الدول ــى كــفِّ ي دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إل

المســاعدات األمميــة، وأن يتــم إدخــال المســاعدات حتــى فــي حــال رفــض الدولــة التعســفي وفــي حال 

عــدم موافقــة مجلــس األمــن.

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قوات الحلف الســوري الروســي وبلغت منــذ آذار/ 

2011 حتــى 20/ كانــون األول/ 2019 مــا ال يقــل عــن 206255 مدنيــًا بينهــم 24768 طفــاًل و12828 ســيدة 

بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعوا على النحــو التالي:

قوات النظام السوري: 199516 مدنيًا بينهم 22789 طفاًل و11889 سيدة 

القوات الروسية: 6739 مدنيًا بينهم 1979 طفل و939 سيدة

الفيتو الخامس عشر - 7/ تموز/ 2020:

قدمــت كل مــن بلجيــكا وألمانيــا مشــروع قــرار ينــصُّ علــى إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود لمــدة عام 

كامــل باســثتاء معبــري الرمثــا واليعربيــة الحدودييــن، وُيشــكل مشــروع القــرار هــذا تمديدًا للقــرار رقم 

2504 الــذي ســمحت كل مــن روســيا والصيــن بتمريــره فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2020، والــذي اســتمرَّ 

العمــل بــه 6 أشــهر، لكــن روســيا والصيــن عادتــا الســتخدام الفيتــو وأجهضتــا مشــروع القــرار فــي 7 

تموز.

ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم قوات الحلف الســوري الروســي وبلغت منــذ آذار/ 

2011 حتــى 7/ تمــوز/ 2020 مــا ال يقــل عــن 206763 مدنيــًا بينهــم 24865 طفاًل و12884 ســيدة بحســب 

قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعوا على النحــو التالي:

قوات النظام السوري: 199907 مدنيًا بينهم 22860 طفاًل و11915 سيدة

القوات الروسية: 6856 مدنيًا بينهم 2005 طفاًل و969 سيدة

الفيتو السادس عشر - 10/ تموز/ 2020:

المســاعدات  إدخــال  آليــة  تمديــد  قــرار بشــأن  مشــروع  لتقديــم  ألمانيــا وبلجيــكا  مــن  عــادت كل 

اإلنســانية عبــر الحــدود لمــدة 6 أشــهر، وذلــك عبــر معبــري بــاب الســالم وبــاب الهــوى علــى الحــدود 

ــَه مشــروع القــرار بفيتــو روســي صينــي مــزدوج فــي حيــن وافقت عليــه 13 دولة.
ِ
التركيــة الســورية، وجوب

http://sn4hr.org/arabic/2020/07/06/12415/
https://undocs.org/ar/S/2020/654
https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/667
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058071
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ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن الذيــن قتلتهــم قــوات الحلــف الســوري الروســي وبلغــت 

منــذ آذار/ 2011 حتــى 10/ تمــوز/ 2011 مــا ال يقــل عــن 206767 مدنيــًا بينهــم 24866 طفــاًل و12884 

ســيدة بحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 199911 مدنيًا بينهم 22861 طفاًل و11915 سيدة

القوات الروسية: 6856 مدنيًا بينهم 2005 طفاًل و969 سيدة 

ثالثــًا: ســتة مــرات اســتخدمت روســيا والصيــن الفيتــو لحمايــة النظــام 
الســوري فــي قضيــة اســتخدامه المتكــرر لألســلحة الكيميائيــة:

مــن ضمــن 16 اســتخدام تعســفي للفيتــو مــن قبــل روســيا والصيــن لصالــح النظــام الســوري نعتقد 

فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن أســوأ اســتخدام كان فــي ســبيل حمايــة النظــام الســوري 

ــاًل قاطعــًا علــى تأييــد هــذه الــدول  ل هــذا دلي فــي ملــف اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، وقــد شــكَّ

الســتخدام النظــام الســوري لســالح دمــار شــامل، كمــا أنَّ هــذا يعنــي عمليــًا تقويضــًا تامــًا للمهمــة 

ــئ مــن أجلهــا وهــي حمايــة األمــن والســلم الدولييــن، وال نعتقــد أن 
ِ

التــي زعــم مجلــس األمــن أنــه ُأنش

هنــاك خطــرًا يــوازي اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، وبــداًل مــن أن يقــود مجلــس األمــن دورًا رياديــًا 

ه بمــا  فــي ردع ومحاســبة النظــام الســوري نجــد أنــه يفشــل تمامــًا فــي اتخــاذ أيــة عقوبــة حاســمة ضــدَّ

فــي ذلــك فــرض عقوبــات اقتصاديــة أو عســكرية، إنَّ اســتخدام روســيا والصين للفيتو شــجع النظام 

الســوري علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة بشــكل متكــرر، وكل ذلــك يجــب أن يدعــو دول العالــم 

إلعــادة التفكيــر بــدور مجلــس األمــن وضــرورة إعــادة هيكليتــه بعــد أن فشــل فــي قضيــة خطيــرة مثــل 

قضيــة أســلحة الدمــار الشــامل.

وفيمــا يلــي تــوزع اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان موزعــة منــذ الفيتــو األول الخــاص بحمايــة النظــام الســوري فــي قضيــة 

اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 28/ شــباط/ 2017 حتــى آخــر هجــوم علــى قريــة الكبينــة بريــف 

الالذقيــة فــي 19/ أيــار/ 2019، وقــد بلــغ مجمــوع الحــاالت التــي اســتخدم فيهــا النظــام الســوري 

األســلحة الكيميائيــة بعــد أول فيتــو حتــى آخــر هجــوم كيميائــي 21 حالــة، وقــد توزعــت علــى النحــو التالــي:

http://sn4hr.org/arabic/?p=11183
http://sn4hr.org/arabic/?p=11183
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منذ الفيتو األول – 28/ شباط/ 2017 حتى هجوم الكبينة: 21	 

منذ الفيتو الثاني – 12/ نيسان/ 2017 حتى  هجوم الكبينة: 14 	 

منذ الفيتو الثالث – 24/ تشرين األول/ 2017 حتى هجوم الكبينة: 10 	 

منذ الفيتو الرابع – 16/ تشرين الثاني/ 2017 حتى هجوم الكبينة: 10 	 

منذ الفيتو الخامس – 17/ تشرين الثاني/ 2017 حتى هجوم الكبينة: 8 	 

منذ الفيتو السادس – 10/ نيسان/ 2018 حتى هجوم الكبينة: 1 	 

مخطــط زمنــي ُيظهــر تــوزع 21 هجومــًا كيميائيــًا ارتكبهــا النظــام الســوري فــي ظــلِّ 6 فيتــو روســي 

ضــدَّ مشــاريع قــرارات متعلقــة باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا:

https://drive.google.com/file/d/12rcBV0c1M-CaTMXz3d_fCzcRfkYwhHmv/view
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رابعــًا: ثــالث مــرات اســتخدم الفيتــو لمنــع إدخــال المســاعدات األمميــة 
التــي تخــدم أكثــر مــن 4 مالييــن مشــرد داخليــًا: 

اســتخدم النظــام الســوري سياســة حصــار المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته وشــهدنا فــي الســنوات 

الماضيــة أبشــع حــاالت منــع إدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة داخليــًا عبــر 

ــًا  ــي العرفــي اإلنســاني، ومرتكب التاريــخ المعاصــر، قــام بهــا النظــام الســوري، منتهــكًا القانــون الدول

عمليــات تجويــع ترقــى إلــى شــكل مــن أشــكال العقوبــات الجماعيــة، وقــد وثَّقنــا عمليــات الحصــار عبــر 

الســنوات التســع الماضيــة ضمــن سلســلة واســعة مــن التقاريــر.

ــن مجلــس األمــن مــن تمريــر القــرار رقــم 2165، الــذي ُيتيــح لألمــم المتحــدة إدخــال  فــي تمــوز 2014 تمكَّ

المســاعدات عبــر الحــدود دون إذن النظــام الســوري، اســتمرَّ تمديــد القــرار خمــَس مــرات متتاليــة عبــر 

القــرارات التاليــة لمجلــس األمــن:

)2191( لعام 2014، )2258( لعام 2015، )2332( لعام 2016، )2393( لعام 2017، )2449( لعام 2018.

 

وعندمــا حــان موعــد تجديــد القــرار لعــام جديــد، فــي كانــون األول/ 2019، عارضــت ذلــك كل مــن روســيا 

والصيــن، عبــر اســتخدام الفيتــو ضــدَّ مشــروع القــرار الــذي قدمتــه كل مــن ألمانيــا والكويــت وبلجيــكا، 

والــذي دعــى إلــى تمديــد العمــل بالقــرار لمــدة ســتة أشــهر تعقبهــا مــدة ســتة أشــهر إضافيــة، وذكــر 

مشــروع القــرار بأنــه سيشــمل كل المعابــر باســتثناء معبــر الرمثــا الحــدودي، مع ذلك رفضت روســيا 

والصيــن تمديــده.

ــالت  ــن تعدي ــم مشــروع قــرار آخــر، يحمــل الرقــم 2504، وتضمَّ ــم تقدي ــي/ 2020 ت ــون الثان فــي 10/ كان

ــة  ــا واليعربي ــري الرمث ــد علــى ســتة أشــهر، وألغــى معب ــح روســيا، فقــد اقتصــر التمدي ــة لصال إضافي

الحدودييــن، عندهــا امتنعــت روســيا والصيــن عــن التصويــت وتــم تمديــد إدخــال المســاعدات حتــى 

10/ تمــوز/ 2020.

فــي 7/ تمــوز/ 2020 عــاد قــرار إدخــال المســاعدات إلــى أروقــة مجلــس األمــن الدولــي وقدمــت الــدول 

مشــاريع قــرارات مختلفــة، قدمــت كل مــن ألمانيــا وبلجيــكا مشــروع قــرار يمــدد العمــل بالقــرار رقــم 

ــَه مشــروع القــرار هــذا بالفيتــو الروســي الصينــي، وفي 10/ تمــوز عادت كل 
ِ
2504 لمــدة عــام كامــل، جوب

مــن ألمانيــا وبلجيــكا وقدمتــا مشــروع قــرار مماثــل ولكــن لمــدة ســتة أشــهر فقــط، وعــادت روســيا 

والصيــن مجــددًا الســتخدام الفيتــو للمــرة الثالثــة.

http://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1/
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
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فــي المقابــل قدمــت روســيا مشــروعي قراريــن، األول فــي 9/ تمــوز، دعــا إلــى إدخــال المســاعدات 

ــاب الهــوى ولمــدة ســتة أشــهر  ــر ب ــداًل مــن معبريــن وهــو معب ــر واحــد ب اإلنســانية عــن طريــق معب

فقــط، ولــم يتــم تبنيــه بســبب عــدم كفايــة األصــوات، وفــي 10/ تمــوز تقدمــت روســيا بمشــروع قــرار 

دعــت فيــه إلــى إدخــال المســاعدات اإلنســانية عــن طريــق معبــر بــاب الهــوى ولمــدة 12 شــهرًا وطالب 

مشــروع القــرار األميــن العــام تقديــم تقريــر مــع نهايــة آب حــول التأثيــرات “المباشــرة وغيــر المباشــرة 

لإلجــراءات األحاديــة القســرية المفروضــة على ســوريا وعلى الوضع االقتصــادي واالجتماعي وإيصال 

المســاعدات اإلنســانية داخــل ســوريا”، وتــم تعطيــل مشــروع القــرار بعــد اعتــراض ســبعة أعضــاء 

بينهــم ثــالث دول دائمــة العضويــة. 

هــذه  لكــن  لهيمنتــه،  للحــدود  العابــرة  المســاعدات  إدخــال  األمــن عمليــة  أخضــع مجلــس  لقــد 

المســاعدات هــي مســاعدات إنســانية، حياديــة، تقدمهــا منظمــة الشــؤون اإلنســانية، وال تعتبــر 

تدخــاًل فــي النــزاع، وتقــدم إلــى أشــخاص تــم تشــريدهم قســريًا، والتشــريد القســري علــى نحــو واســع 

يعتبــر جريمــة ضــد اإلنســانية، والنظــام الســوري ســوف يســرق قرابــة 85 % مــن المســاعدات، يجــب 

أن تعــود عمليــة إدخــال المســاعدات إلــى قــرار يتخــذ باألغلبيــة عبــر الجمعيــة العامــة، وأن ال يخضــع 

مطلقــًا لقــرار مجلــس األمــن الــذي يقــوم بتســييس المســاعدات اإلنســانية علــى نحــو بشــع وغيــر 

ــل إن  د، ب ــر مــن 4 مليــون مشــرَّ ــه فشــل بشــكل كامــل فــي تحقيــق األمــن ألكث مقبــول، فــي حيــن أن

ــر  ــة األخي ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــو هــي متهــم رئيســي بحســب تقري روســيا التــي اســتخدمت الفيت

ــكاب التشــريد الواســع والــذي يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية. الصــادر فــي 7/ تمــوز الجــاري بارت

خامسًا: أبرز التداعيات الحقوقية لالستخدام التعسفي المتكرر للفيتو:

لقــد ارتكــَب النظــام الســوري علــى مــدى تســع ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة بحــق المدنييــن 

الســوريين، ولــم يســتجب ألي مــن مطالــب لجنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 

الســورية، وال مطالــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، وال حتــى قــرارات مجلــس األمــن، وكان 

يفتــرض بمجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابيــر جماعيــة ويتحــرك بموجــب المادتيــن 41 و42 مــن ميثاق األمم 

المتحــدة، لكنــه فشــل أيضــًا بســبب الحصانــة التــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أنَّهــا لــم 

ُتحجــم عــن اســتخدام الفيتــو لصالــح النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط لــم يلتــزم بمســؤولية حماية 

المدنييــن، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع االنتهــاكات بحقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

https://undocs.org/ar/S/2020/658
https://undocs.org/ar/S/2020/658
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058071
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058071
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_61_AdvanceUneditedVersionFINAL.docx
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ــدت اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتدخــل وســيادة الــدول في تقريرها المنشــور في كانــون األول 2001  أكَّ

ــف مجلــس األمــن عــن الوفــاء بمســؤوليته فــي أوضــاع تهــز الضميــر وتســتصرخ  : “إْن تخلَّ علــى أنَّ

النجــدة فســيكون مــن غيــر المعقــول أن نتوقــع مــن الــدول المعنيــة أن تســتبعد اســتخدام 

وســائل أخــرى أو اتخــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابيــر للتصــدي لخطــورة وإلحــاح هــذه األوضــاع.”

وهــذا مــا حصــل تمامــًا فــي ســوريا وليــس فــي مجــزرة واحــدة أو فــي انتهــاك واحــد بــل فــي عمليــات 

القتل والتعذيب، والعنف الجنســي، واإلخفاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائية، والبراميل 

ــف مجلــس األمــن عــن مســؤولياته فــي  ــن، والقائمــة تطــول، لقــد تخلَّ المتفجــرة، وحصــار المدنيي

الحالــة الســورية التــي اســتصرخت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والمنظمــات الدوليــة ولجــان 

ــدت اللجنــة  التحقيــق األمميــة النجــدة مــن مجلــس األمــن ألجلهــا آالف المــرات، وفــي هــذا الســياق أكَّ

الدوليــة المعنيــة بالتدخــل وســيادة الــدول فــي التقرير ذاته: “يســتحيل التوصل إلى توافــق في الرأي 

حــول أيــة مجموعــة مــن اقتراحــات القيــام بتدخــل عســكري يعتــرف بصحــة أي تدخــل لــم يــأذن بــه 

مجلــس األمــن أو الجمعيــة العامــة. ولكــن هــذا ربمــا يتــرك ظروفــًا يتخلــف فيهــا مجلــس األمــن 

عــن الوفــاء بمــا تعتبــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن الحمايــة فــي وضــع يهــز الضمير ويســتصرخ 

النجــدة. إنهــا لمســألة حقيقيــة فــي هــذه الظــروف حيــث يقــع أشــد الضــرر: فــي اإلضــرار بالنظــام 

الدولــي إذا تــم تجــاُوز مجلــس األمــن أو فــي اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذِبــَح النــاس ومجلــس األمــن 

واقــف وقفــة المتفــرج.”

فشــل مجلــس األمــن الدولــي تســبَّب فــي إطالــة أمــد النــزاع وفــي ظهــور قــوى وتيــارات متطرفــة 

وفصائــل مســلحة ذات أهــداف دينيــة وعرقيــة متنوعــة وتمزَّقــت الدولــة الســورية وتشــرَّد أكثــر مــن 

نصــف الشــعب الســوري، وكان يفتــرض علــى مجلــس األمــن بمــن فيــه روســيا والصيــن أن يقــوم 

بــدور حيــوي فــي إحــالل األمــن والســالم فــي ســوريا، والضغــط على النظام الســوري للقبــول بعملية 

انتقــال سياســي منــذ األســابيع األولــى للحــراك الشــعبي، وفيمــا يلــي أبــزر الخســائر التــي عانــى منهــا 

الشــعب الســوري نتيجــة لذلــك:
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مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة الضحايــا األطفــال الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 

المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى تمــوز/ 2020:

مخطــط بيانــي ُيظهــر تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 

المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى تمــوز/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/1qVxv0JUJApXaE9iezrDLP-92SFN7guiu/view
https://drive.google.com/file/d/1D5iA517WOGNL3a8IEoLFvRYHTgPX_WpP/view
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مخطط بياني يظهر أنَّ ما ال يقل عن 148034 شــخصًا ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القســري 

على يد أطراف النزاع والقوى المســيطرة في ســوريا منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020:

ــا اإلنــاث اللواتــي قتلــَن علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى  مخطــط بيانــي ُيظهــر تــوزع حصيلــة الضحاي

المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى تمــوز/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/1oYddTspUQifL349-WhgIXRvvxHBKZDqR/view
https://drive.google.com/file/d/1sGhE8oj9Gf6skLjgMX9EiB440PifenJc/view
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات: 

أثبتــت األحــداث والوقائــع فــي ســوريا عبــر الســنوات التســع الماضيــة الفشــل المتكــرر لمجلــس 	 
األمــن الدولــي وطرحــت تســاؤالت عــن مــدى فعاليتــه ونزاهتــه فــي الحفــاظ علــى األمــن والســالم 

الدوليين.
ــر اســتخدام الفيتــو فــي 	  ــر محــدود عب لقــد دعمــت روســيا والصيــن النظــام الســوري بشــكل غي

مجلــس األمــن الدولــي وعبــر الكثيــر مــن الممارســات مثــل التصويــت ضــد قــرارات الجمعيــة 
 إلــى جانــب 

ٍ
العامــة لألمــم المتحــدة، ومجلــس حقــوق اإلنســان، واصطفتــا بشــكل علنــي ومخــز

ــم ضــد اإلنســانية. ــم حــرب وجرائ ــكاب جرائ نظــام متهــم بارت
إنَّ النــزاع فــي ســوريا هــو نــزاع مســلح داخلــي، لكنــه فــي جانــب منــه نــزاع دولــي أيضــًا، فقــد تدخلــت 	 

فيــه دول بشــكل مباشــر، روســيا تدخلــت منــذ أيلــول/ 2015، وتدخلــت تركيــا فــي عــام 2019، ووفقــًا 
للمــادة 27 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والفقــرة 3 منهــا فــإنَّ كل مــن كان طرفــًا فــي النــزاع يتوجــب 
عليــه االمتنــاع عــن التصويــت، لكــن روســيا لــم تمتنــع عــن التصويــت بــل تدخلــت بشــكل تعســفي 

لصالــح النظــام الســوري فــي جميــع القــرارات المتعلقــة بالنــزاع الســوري.

مخطــط بيانــي يظهــر تــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى تمــوز/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/1cUub3lXECdbuA9tNwHuF2x9rP4NxnqBm/view
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ســاهم اســتخدام روســيا والصيــن التعســفي للفيتــو فــي تفشــي حالــة مــن اإلفــالت مــن العقــاب 	 
وفــي قيــام النظــام الســوري بارتــكاب مزيــد مــن االنتهــاكات والجرائــم ضــد اإلنســانية وصــواًل 
إلــى اســتخدام ســالح الدمــار الشــامل، ومقتــل مئــات آالف الســوريين وتشــريد أكثــر مــن نصــف 

الشــعب الســوري.

التوصيات:
إلى مجلس األمن:

البــدء بإجــراء إصالحــات جوهريــة وبشــكل خــاص علــى صعيــد اســتخدام الفيتــو بمــا يتفــق مــع 	 
ــو. ــر صارمــة الســتخدام الفيت ــي وحقــوق اإلنســان، ووضــع محــددات ومعايي ــون الدول القان

تقديــم المصلحــة العامــة وبشــكل خــاص الضحايــا والــدول المتضــررة وتحقيــق األمــن والســالم 	 
علــى المكاســب والمصالــح االقتصاديــة والسياســية لدولــة دائمــة العضويــة.

خلــق آليــة لمراقبــة مــدى موافقــة القــرارات الصــادرة عن مجلس األمن مع ميثــاق األمم المتحدة 	 
والقانــون الدولــي واختصــاص مجلــس األمــن، ومراقبــة مــدى االلتــزام بالمعاييــر الموضوعــة 

الســتخدام الفيتــو.

إلى الجمعية العامة:
الدعــوة إلــى سلســلة مــن االجتماعــات الجديــة التــي تهــدف إلــى إنجــاز إصالحــات موضوعيــة 	 

وأساســية فــي مجلــس األمــن بمــا فــي ذلــك آليــة التصويــت، والفيتــو، وضــم أعضــاء ُجــدد وفقــًا 
لمســاهمتهم فــي خدمــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان ومحاربــة الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 

الحــرب.
ــى أداء مجلــس األمــن وبشــكل 	  ــة العامــة عل ــات إشــراف الجمعي ــى توســيع صالحي العمــل عل

ــو، وفــي حــال إقــرار  خــاص القــدرة علــى مراجعــة مشــاريع القــرارات التــي اســتخدم ضدهــا الفيت
ــف فــي اســتخدام الفيتــو، أن يكــون لديهــا القــدرة  الجمعيــة العامــة أنَّ مجلــس األمــن قــد تعسَّ

علــى إجازتهــا عبــر الجمعيــة العامــة بأغلبيــة ثلثــي أصــوات الحاضريــن.

إلى روسيا والصين:
التوقــف عــن االســتخدام التعســفي للفيتــو، وذلــك كــون النظــام الســوري متــورط بارتــكاب جرائــم 	 

ضــدَّ اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري.
تعويــض الضحايــا ماديــًا ومعنويــًا عــن الكــوارث التــي تســبَّب بهــا االســتخدام المتكرر والتعســفي 	 

للفيتو.
جبــر الخلــل الــذي وقــع عبــر تســريع عمليــة االنتقال السياســي ودعم مســار عدالــة انتقالية ُيفضي 	 

نحو االســتقرار والديمقراطية وحقوق اإلنســان.
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إلى المجتمع الدولي:
العمــل علــى توســيع صالحيــات الجمعيــة العامــة علــى حســاب مجلــس األمــن وإعــادة بنــاء 	 

العالقــة بينهمــا لصالــح أن تكــون المرجعيــة الرئيســية هــي الجمعيــة العامــة وليــس مجلــس 
األمــن.

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي 	 
واإلقليمــي إلقامــة تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات 
ــعي إلى  القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدعم المقدمــة على الصعيد اإلغاثي. والسَّ
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنية، فــي محاكمات 

عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
فــي ظــلِّ اســتمرار الفيتــو الروســي علــى الرغــم مــن اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم 	 

ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، ال بــدَّ مــن العمــل علــى تشــكيل تحالــف دولــي حضــاري خــارج نطــاق 
مجلــس األمــن يهــدف إلــى حمايــة المدنييــن فــي ســوريا مــن الهجمــات الروســية وهجمــات 

النظــام الســوري.

الدراســات والتقاريــر 	  دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات 

وباعتبارهــا عضــو فــي التحالــف الدولــي، إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(، وقــد تــم 

ــان،  ــم خطــة الســيد كوفــي عن ــة ث ــة الجامعــة العربي ــر اتفاقي اســتنفاذ الخطــوات السياســية عب

وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيق مبدأ مســؤولية الحماية 

ــة  ــزال مجلــس األمــن يعرقــل حماي ــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال ي ــه الجمعي ت ــذي أقرَّ )R2P(، ال

المدنييــن فــي ســوريا.
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