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الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

فــي تســتمر  أن  يجــب  الحــدود  عبــر  األمميــة   المســاعدات 

الدخــول حتــى فــي حــال اســتخدام روســيا الفيتــو فــي وجههــا

روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام 

الســوري لجريمــة التشـريد القسـري التـي تشكـل جريمة ضد اإلنسانية
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المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 2

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

غــرب ســوريا  فــي شــمال  داخليــًا  المشــردين  الســوريين  أواًل: مالييــن 
للحــدود: العابــرة  األمميــة  للمســاعدات  ماســة  بحاجــة 

ًا البتــزاز األمــم  ُيعــدُّ اقتــراب تجديــد قــرار إدخــال المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا موســمًا روســيَّ
ــال فــي   فعَّ

ٍ
المتحــدة والــدول المانحــة، فروســيا والنظــام الســوري يعتبــران مالييــن الســوريين الذيــن ســاهموا بشــكل

تدميــر منازلهــم وتهديدهــم ودفعهــم للتشــريد قســريًا، يعتبرانهــم رهائــن، كمــا يعتبــر النظــام الســوري المعتقليــن 
لديــه رهائــن، يفــاوض علــى كشــف مصيرهــم أو إطــالق ســراحهم، مــع أنَّ اعتقالهــم تعســفي، وإخفائهــم قســريًا 
وتعذيبهــم يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية. وترفــع روســيا مــن وتيــرة تصريحاتهــا كــي تحصــل علــى أكبــر ابتــزاز ممكــن، 
فقــد كــررت مــرارًا رغبتهــا فــي إيقــاف إدخــال المســاعدات العابــرة للحــدود، كمــا أشــارت إلــى أنَّ المســاعدات األمميــة 

تنتهــك “ســيادة ســوريا وســالمتها اإلقليميــة”. 

وعلــى الرغــم مــن أوضاعهــم الصعبــة فــي مناطــق النــزوح فــإنَّ الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن لــم يرجعــوا إلــى 
المناطــق التــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه، خوفــًا مــن ممارســات األجهــزة األمنيــة الوحشــية، بمــا 
ــك مــن  ــر ذل ــكات وغي ــاري، ونهــب الممتل ــد اإلجب ــب، واإلخفــاء القســري، والتجني فيهــا االعتقــال التعســفي، والتعذي

الممارســات التــي وثقناهــا.

فــي مقابــل ممارســات روســيا والنظــام الســوري، تأتــي البيانــات مــن األمــم المتحــدة ومــن منظمــات دوليــة ومحليــة 
بــأنَّ أوضــاع المشــردين داخليــًا فــي شــمال غــرب ســوريا تتدهــور مــن ســيئ إلــى أســوأ، حيث يقــدر مكتب األمــم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أعــداد النازحيــن فــي هــذه المنطقــة بقرابــة 4.1 مليــون مواطــن ســوري يعتمــدون علــى 
المســاعدات لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، يتلقــى قرابــة 2.4 مليــون منهــم المســاعدات مــن خــالل آليــة تســليم عبــر 

الحــدود شــهريًا.

كمــا الحظنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ معــدل التبرعــات والمســاعدات قــد تراجــع خــالل الســنوات 
الماضيــة، ليــس فقــط بســبب أزمــة كوفيــد- 19 بــل وبســبب الغــزو الروســي الوحشــي ألوكرانيــا، فقــد أوقــف بعــض 
المانحيــن مشــاريعهم فــي ســوريا مقابــل دعــم أوكرانيــا، ونعتقــد أنَّ هــذه سياســة خاطئــة، ويجــب دعــم الشــعبين 

الســوري واألوكرانــي معــًا ضــد البربريــة الروســية.

فــي أيــار الماضــي/ 2022 قــام برنامــج األغذيــة العالمــي، للمــرة الثانيــة خــالل عــام واحــد، بتقليــل حجــم بعــض المــواد فــي 
الحصــة الغذائيــة لــكل عائلــة لتصبــح علــى الشــكل التالــي: 5 كــغ مــن البرغــل، 5كــغ مــن األرز، 5 كــغ مــن العــدس األحمر، 
5 كــغ مــن الحمــص، واإلبقــاء علــى المــواد األخــرى كمــا كانــت، بحيــث توفــر الحصــة الغذائيــة المعدلــة لــكل شــخص 
 وصــل للمنظمــات 

ٍ
ــان ــة الواحــدة 5 أشــخاص، وفقــًا لبي ــة بفــرض أنَّ متوســط عــدد أفــراد العائل 1170 ســعرة حراري

اإلنســانية العاملــة فــي شــمال غــرب ســوريا مــن البرنامــج عبــر البريــد اإللكترونــي فــي 9/ نيســان/ 2022.

إنَّ المشــردين داخليــًا هــم أضعــف فئــات المجتمــع، ألنهــم فقــدوا منازلهــم، وفــرص العمــل نــادرة للغايــة، لهــذا 
فالغالبيــة العظمــى ترتكــز حياتهــا علــى المســاعدات اإلنســانية، وفــي حــال تراجعهــا أو توقفهــا، فســوف نكــون أمــام 
ــى  ــة الضــرورة، وتصــل إل ــة فــي شــمال غــرب ســوريا تفــوق عتب ــى المســاعدات األممي مجاعــة فظيعــة، فالحاجــة إل
 خــاص النســاء الحوامــل والمرضعــات 

ٍ
مســتوى الحاجــة المصيريــة التــي تهــدد النمــو والحيــاة للمشــردين وبشــكل

ــوالدة. واألطفــال حديثــي ال

https://arabic.rt.com/middle_east/1276855-لافروف-روسيا-ستغلق-آلية-إيصال-المساعدات-سوريا-استمرار-تجميد-إيصالها-دمشق/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://drive.google.com/file/d/1FDdAcfAtDgIydy-CkN72RxCsN7VunqO-/view
https://drive.google.com/file/d/1-rpR2ho6zxvuDEr_gkemsQ_2pLeloCzY/view?usp=sharing


المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 3

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

فــي  الروســي  لالبتــزاز  الخضــوع  عــدم  وبريطانيــا  وفرنســا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  علــى 

مجلــس األمــن، والتأكيــد علــى أنَّ إدخــال المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود، الحياديــة والضروريــة، 

 مــن مجلــس األمــن، وروســيا طــرف 
ٍ
والموافــق عليهــا مــن طرفــي الحــدود، ليــس بحاجــة إلذن

ــي تســببت  ــو ضمــن ســياق جريمــة التشــريد القســري الت فــي النــزاع الســوري وتســتخدم الفيت

 بلــغ مســتوى جرائــم ضــد اإلنســانية
ٍ
والنظــام الســوري بارتكابهــا علــى نحــو

ثانيًا: رصد لعشرة قرارات أصدرها مجلس األمن 
في قضية المساعدات األممية:

أصــدر مجلــس األمــن عشــرة قــرارات متعلقــة بقضيــة المســاعدات األمميــة اإلنســانية فــي ســوريا كان أولهــا القــرار 
2139 )22/ شــباط/ 2014( الــذي طالــب بالســماح بوصــول المســاعدات اإلنســانية فــي ســوريا عبــر خطــوط النــزاع.

وفــي 14/ تمــوز/ 2014 أصــدر المجلــس القــرار رقــم 2165 الــذي أتــاح إدخــال المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود دون إذن 
النظــام الســوري، مــن خــالل أربعــة منافــذ حدوديــة هــي معبــر الرمثــا واليعربيــة وبــاب الســالم وبــاب الهــوى، وعلــى 
مــدار خمــس ســنوات الحقــة تــم تمديــد القــرار دون أي تعديــل علــى بنــوده وحملــت قــرارات التمديــد مــن خــالل مجلــس 

األمــن األرقــام التاليــة:
القــرار 2191 )17/ كانــون األول/ 2014(، القــرار 2258 )22/ كانــون األول/ 2015(، القــرار 2332 )21/ كانــون األول/ 2016(، 

القــرار 2393 )19/ كانــون األول/ 2017(، القــرار 2449 )13/ كانــون األول/ 2018(.

منــذ بدايــة عــام 2020 تصاعــد االبتــزاز الروســي، وبــدأ فشــل مجلــس األمــن فــي تمريــر مشــروع قــرار تجديــد تقديــم 
المســاعدات عبــر الحــدود كمــا كان معمــواًل فــي القــرار 2165 بســبب الفيتو الروســي الصيني، وبعد مفاوضات شــاقة، 
تبنــى المجلــس فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2020 القــرار 2504 الــذي ســمح بدخــول المســاعدات اإلنســانية عبــر معبَريــن 
حدوديَّيــن )بــاب الســالم وبــاب الهــوى( فقــط مــدة ســتة أشــهر فقــط. وبهــذا القــرار اســتمر دخــول المســاعدات إلــى 
شــمال غــرب ســوريا، فــي حيــن حرمــت منطقــة شــمال شــرق ســوريا مــن دخــول المســاعدات عبــر معبــر اليعربيــة 
 ســلبي علــى المقيميــن فــي هــذه المنطقــة. 

ٍ
واقتصــرت علــى المســاعدات القادمــة مــن دمشــق؛ مــا انعكــس بشــكل

وعندمــا حــان موعــد التجديــد التالــي، اســتمرت روســيا فــي ابتــزاز بقيــة الــدول، ونجحــت فــي التضييــق مجــددًا علــى إدخــال 
المســاعدات األمميــة، ولــم تقبــل ســوى بدخولهــا عبــر معبــر واحــد هــو بــاب الهــوى ولمــدة عــام واحــد، وتــم اعتمــاد 

القــرار 2533 فــي 11/ تمــوز/ 2020.

وعنــد موعــد التجديــد التالــي، حققــت روســيا نجاحــًا آخــر علــى حســاب بقيــة الــدول فقــد أدخلــت مفهــوم المســاعدات 
عبــر خطــوط التمــاس، والمقصــود بهــا القادمــة مــن مناطــق النظــام الســوري نحــو الشــمال الســوري تمهيــدًا إلغالق 
المعبــر الحــدودي الوحيــد، ففــي 9/ تمــوز/ 2021 نــص القــرار 2585 علــى تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى 
ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا مــدة 6 أشــهر فقــط، قابلــة للتمديــد التلقائــي ســتة أشــهر أخــرى، 

وعلــى مــرور المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/243/37/PDF/N1424337.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/243/37/PDF/N1424337.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/243/37/PDF/N1424337.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/457/10/PDF/N1645710.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/457/10/PDF/N1645710.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/447/59/PDF/N1544759.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/447/59/PDF/N1544759.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/700/20/PDF/N1470020.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/438/96/PDF/N1843896.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/438/96/PDF/N1843896.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/452/50/PDF/N1745250.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/452/50/PDF/N1745250.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/009/27/PDF/N2000927.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/009/27/PDF/N2000927.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/179/84/PDF/N2017984.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/179/84/PDF/N2017984.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/186/70/PDF/N2118670.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/186/70/PDF/N2118670.pdf?OpenElement
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ثالثــًا: دخــول المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود عمــل قانونــي وال يحتــاج 
إلــى إذن مــن مجلــس األمــن:

لقــد أثــارت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ ســنوات عبــر عــدة تقاريــر قضيــة المســاعدات األمميــة العابــرة 
ــر ســابق صــدر فــي تمــوز  ــا فــي تقري ــى قــرار مــن مجلــس األمــن، وأكدن للحــدود، وأنهــا فــي جوهرهــا ليســت بحاجــة إل
الماضــي، أن قــرار مجلــس األمــن 2165 كان فــي ظاهــره داعــم للمســاعدات األمميــة ولكنــه فــي باطنــه توســيع 
صالحيــات مجلــس األمــن بشــكل تعســفي، وقــد حكــم ائتــالف مــن كبــار الخبــراء القانونييــن والمحاميــن والحقوقييــن 
ــر الحــدود،  ــه ال يوجــد عائــق قانونــي يمنــع األمــم المتحــدة مــن تقديــم مســاعدات إنســانية عب فــي نيســان/ 2014، بأن
وذلــك ألنَّ األمــم المتحــدة تســتوفي شــروط العمــل اإلنســاني فــي اإلنســانية، والحيــاد، والنزاهــة وعــدم االنحيــاز، 
وبــأنَّ موافقــة القــوى المســيطرة علــى الطــرف اآلخــر مــن الحــدود )المعارضــة المســلحة( مضمونــة، بــل إنَّ الســكان 
هنــاك فــي أمــسِّ الحاجــة إليهــا، وبأنــه مــن غيــر المقبــول لألطــراف حجــب الموافقــة إال ألســباب قانونيــة مشــروعة، 

وليــس ألســباب تعســفية.

ردًا علــى هــذه الرســالة وعلــى العديــد مــن المقــاالت واآلراء الداعمــة لهــذا التوجــه، بــادر مجلــس األمــن بقطــع الطريــق 
علــى القانونييــن والحقوقييــن وأصــدر فــي تمــوز/ 2014 القــرار رقــم 2165 الــذي ســمح مــن خاللــه لألمــم المتحــدة 
وشــركائها بإدخــال المســاعدات عبــر أربعــة معابــر حدوديــة دون موافقــة النظــام الســوري، وعلــى الرغــم مــن أنَّ 
هــذه الخطــوة قــد تبــدو نحــو المســاهمة فــي تعزيــز القانــون وحقــوق اإلنســان، لكنهــا تتضمــن فــي باطنهــا توســيع 
صالحيــات مجلــس األمــن وتحكمــه فــي قضايــا خــارج اختصاصــه، فــال توجــد قاعــدة فــي القانــون الدولــي تنــصُّ علــى 
أنَّ إدخــال منظمــة الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة مســاعدات عبــر الحــدود يعتبــر أمــرًا غيــر قانونــي، لقــد 
احتكــر مجلــس األمــن هــذه المهمــة اإلنســانية، وأدخلهــا ضمــن صالحياتــه، وأصبحــت المســاعدات اإلنســانية تخضــع 
لالبتــزاز والبــازار السياســي بصــرف النظــر عــن حاجــة مالييــن الســوريين، وربمــا غيــر الســوريين فــي دول أخــرى، ويتوجــب 
علــى جميــع القانونييــن حــول العالــم التصــدي لهيمنــة مجلــس األمــن علــى التحكــم بإدخــال المســاعدات العابــرة 

للحــدود.

نرجــح فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ إدخــال المســاعدات األمميــة اإلنســانية الحياديــة عبــر الحــدود 
ليــس بحاجــة إلــى قــرار مــن مجلــس األمــن، وبأنَّــه عمــل قانونــي وبشــكل خــاص فــي ســياق النــزاع الســوري لألســباب 

الرئيســة التاليــة:

واحــد: التدخــل المحظــور هــو التدخــل القســري )ليــس بالضــرورة أن يكــون عســكريًا، أي تدخــل قســري هــو محظــور(، 
ــر  ــة األممييــن غي ــارة عــن تدخــل قســري، إنَّ عمــال اإلغاث ــة عب وال نعتقــد أنَّ إدخــال المســاعدات اإلنســانية الضروري

مســلحين، وحيادييــن، والقانــون الدولــي اإلنســاني ينــصُّ بشــكل واضــح فــي البروتوكــول اإلضافــي األول، 
 مــن األحــوال تدخــاًل فــي نــزاع مســلح أو أنهــا 

ٍ
المادتــان 64 1، و70 2 منــه: علــى أنَّ نشــاطات المســاعدة ال ُتعــدُّ بــأي حــال

أعمــال غيــر وديــة )وهــذا ينطبــق علــى النــزاع المســلح الداخلــي(، وعلــى هــذا يجــب التمييــز بيــن “التدخــل اإلنســاني” وهــذا 
أمــر ال يقــره القانــون الدولــي عندمــا يتــم بطريقــة أحاديــة الجانــب، وبيــن “نشــاطات المســاعدات واألعمــال اإلنســانية” 
التــي تقــوم بهــا منظمــات إنســانية غيــر منحــازة مثــل: اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ومكتــب األمــم المتحــدة 

لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.

5ntccf.htm/https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc 64 1 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( اإلضافي األول، المادة

5ntccf.htm/https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc 70 2 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( اإلضافي األول، المادة

https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
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وقــد بينــت3 محكمــة العــدل الدوليــة فــي عــام 1986 المعاييــر التــي تســاعد علــى التمييــز بيــن العمــل اإلنســاني والتدخــل 
اإلنســاني فــي تقريرهــا “األنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية فــي نيكاراغــوا وضدهــا )نيكاراغــوا ضــد الواليــات 
: “تقديــم  المتحــدة األمريكيــة(”، والتــي أكــدت فيهــا مبــدأ عــدم التدخــل الخارجــي فــي شــؤون الــدول، لكنهــا أكــدت علــى أنَّ
مســاعدة إنســانية فقــط لألفــراد أو القــوات فــي دولــة أخــرى، بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــا أو أهدافهــا السياســية، ال 

يمكــن اعتبــاره تدخــاًل غيــر قانونــي، أو بــأي طريقــة أخــرى تتعــارض مــع القانــون الدولــي”.

وأشــارت إلــى أنــه يتوجــب أن تقتصــر المســاعدة اإلنســانية علــى: “األغــراض المكرســة فــي ممارســة الصليــب األحمــر، 
وهــي منــع المعانــاة اإلنســانية والتخفيــف منهــا وحمايــة الحيــاة والصحــة وضمــان احتــرام اإلنســان، لكــن، وفــي 

ــز لجميــع مــن يحتاجونهــا”4 .  المقــام األول، يجــب أيضــًا أن ُتقــدم دون تميي
 ينتهــك التزاماتهــا فــي 

ٍ
: “الدولــة التــي تتصــرف علــى نحــو ــد فــي قــرار كومبوســتيال5 أنَّ كمــا أنَّ معهــد القانــون الدولــي أكَّ

مجــال حقــوق اإلنســان ال يمكنهــا التهــرب مــن مســؤوليتها الدوليــة مــن خــالل االدعــاء بــأنَّ مثــل هــذه األمــور تقــع 
أساســًا ضمــن واليتهــا القضائيــة المحليــة”. نــصَّ هــذا القــرار صراحــًة علــى أن “التدابيــر االقتصاديــة والدبلوماســية 
وغيرهــا” التــي تتخذهــا الــدول ردًا علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان “ال يمكــن اعتبارهــا تدخــاًل غيــر قانونــي فــي الشــؤون 

الداخليــة للــدول”، وهــذا التوصيــف ينطبــق تمامــًا علــى ممارســات النظــام الســوري.
اثنــان: المســاعدات اإلنســانية تمــرُّ مــن تركيــا أو العــراق وكال الدولتــان موافقتــان علــى دخــول المســاعدات، إلــى 
ــب  مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات المعارضــة المســلحة أو قــوات ســوريا الديمقراطيــة، والقــوى المســيطرة ترحِّ
بدخــول المســاعدات، فهــي مســاعدات إنســانية مقدمــة لمناطــق تضــمُّ مالييــن المشــردين قســريًا، وبالتالــي ليســت 

 علــى الســالمة اإلقليميــة6، كمــا أنهــا تتــم بموافقــة الســلطات المســيطرة فهــي ليســت تدخــاًل قســريًا.
ٍ
تعــد

ــعي نحــو المســاعدات اإلنســانية، وفــي شــمال ســوريا الضــرورة أشــد مــا  ثالثــة: الضــرورة هــي األمــر األساســي للسَّ
تكــون:

ُيقــرُّ مشــروع المــواد الصــادر عــن لجنــة القانــون الدولــي لعــام 2001 بشــأن مســؤولية الــدول عــن األفعــال غيــر 
المشــروعة دوليــًا )ASR( ، ومشــروع المــواد بشــأن مســؤولية المنظمــات الدوليــة )ARIO( ، بســتة ظــروف قــد تمنــع 
عــدم مشــروعية الســلوك الــذي قــد ينتهــك التزامــًا دوليــًا: الموافقــة؛ الدفــاع عــن النفــس؛ التدابيــر المضــادة؛ القــوة 
القهريــة؛ الضائقــة؛ والضــرورة. ومســألة الضــرورة هــي األكثــر صلــة بقضيــة المســاعدات اإلنســانية، وقــد تحدثنــا فــي 
الفقــرة األولــى مــن هــذا التقريــر عــن مــدى الحاجــة الماســة لقرابــة 2.4 مليــون مواطــن ســوري للمســاعدات األمميــة.
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3 محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(، تقرير حكم 1986، ص14،

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf

4 محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(، تقرير حكم 1986، الفقرة 243،

 https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf

5 معهد القانون الدولي، حماية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول - قرار كومبوستيال، المادة 2،

https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1989_comp_03_en.pdf 

6 ريبيكا باربر، هل يسمح القانون الدولي بتقديم المساعدة اإلنسانية دون موافقة الدولة المضيفة؟ النزاهة اإلقليمية والضرورة والوظيفة الحتمية للجمعية العامة، ص6،

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3786511 

 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf ،7 األمم المتحدة، مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليًا

 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf ،8 األمم المتحدة، مشروع المواد بشأن مسؤولية المنظمات الدولية

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf  
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf  
 https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1989_comp_03_en.pdf
 https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1989_comp_03_en.pdf
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3786511
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3786511
 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf  
 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf  
 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf  
 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf  
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

رابعــًا: خمــس قوافــل مــن المســاعدات األمميــة عبــر خطــوط التمــاس 
فــي عــام كامــل تشــكل قرابــة 0.75 % مــن المســاعدات العابــرة للحــدود:

التــي  التســعة  األمــن  قــرارات مجلــس  تشــملهما  لــم  جديديــن  بنديــن   2585 األمــن  قــرار مجلــس  لقــد تضمــن 
ســبقته، األول إدخــال المســاعدات اإلنســانية عبــر خطــوط التمــاس مــن دمشــق، والثانــي: تحســين أســاليب إيصــال 
المســاعدات اإلنســانية داخــل ســوريا ومشــاريع اإلنعــاش المبكــر. وقــد أشــرنا عقــب صــدور القــرار بــأنَّ هــذه البنــود 
ُتعــدُّ تنــازاًل مــن الــدول الديمقراطيــة لمصلحــة روســيا، وتمهيــد روســي ضمــن ســعيها الحثيــث نحــو إنهــاء دخــول 
المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود، ممــا يتيــح للنظــام الســوري التحكــم الكامــل بجميــع المســاعدات األمميــة فــي 
ســوريا، وهــو المتهــم بتشــريد مالييــن الســوريين، وبنهــب المســاعدات األمميــة وتسييســها لمصلحــة األجهــزة 

األمنيــة التابعــة لــه والمناطــق المواليــة لــه.

راقبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان القوافــل التــي عبــرت مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إلــى شــمال 
غــرب ســوريا علــى مــدى قرابــة عــام ضمــن إطــار تطبيــق القــرار 2585، وســجلنا عبــور خمــس قوافــل فقــط، كانــت علــى 

النحــو التالــي:

القافلة األولى:
فــي 30/ آب/ 2021 عبــرت ثــالث شــاحنات تحمــل مــواد إغاثيــة عبــر برنامــج الغــذاء العالمــي WFP مناطــق ســيطرة 
النظــام الســوري إلــى مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام عبــر معبــر ميزنــاز ومعــارة النعســان 
ــة العالميــة  ــر برنامــج األغذي فــي ريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي، تبعتهــا 12 شــاحنة فــي اليــوم التالــي، وبحســب تقري

الصــادر فــي 31/ آب/ 2021، فهــي تكفــي لقرابــة 50 ألــف شــخص فقــط.

عناصر الفرقة 25 قوات خاصة في قوات النظام السوري تستخدم أقمشة “شوادر” تحمل شعار مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين أثناء تدريباتهم في تقرير نشرته قناة Zvezda في 30/ آذار/ 2022

https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://snhr.org/arabic/?p=13859
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://twitter.com/WFP_MENA/status/1432343669231820801?s=20&t=zJ7gsvyTkHN0lClkYTiLnQ
https://twitter.com/WFP_MENA/status/1432343669231820801?s=20&t=zJ7gsvyTkHN0lClkYTiLnQ
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-syria-country-brief-august-2021
https://drive.google.com/file/d/1K3JAS69Ejei9oQi7sH9mbAStQazz9dmJ/view?usp=sharing


المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 7

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

القافلة الثانية:
فــي 9/ كانــون األول/ 2021 دخلــت قافلــة مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة إلــى مناطــق 
ــة- ســراقب شــرق  ــر الترنب ــر معب شــمال غــرب ســوريا قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي حلــب عب
مدينــة إدلــب، وأوضحــت تغريــدة نشــرها حســاب برنامــج الغــذاء العالمــي علــى موقــع تويتــر فــي اليــوم ذاتــه أنَّ هــذه 
القافلــة هــي مكملــة للمســاعدات المقدمــة عبــر الحــدود، تماشــيًا مــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 2585. أظهــرت 

ــة 50 ألــف شــخص. ــة مــن 14 شــاحنة فقــط، وتكفــي لقراب ــة مكون ــا بهــا أنَّ هــذه القافل ــي قمن ــات الت التحري

قافلة المساعدات اإلنسانية الثانية التي دخلت إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر خطوط التماس في 9/ كانون األول/ 2021

مواد إغاثية أدخلتها القافلة األولى للمساعدات اإلنسانية إلى شمال غرب سوريا 

عبر خطوط التماس في 30/ آب/ 2021 - نشرها برنامج الغذاء العالمي

https://twitter.com/WFP_AR/status/1468892991993618434?s=20
https://drive.google.com/file/d/1WILObCVh3yvTrmH7_4CiRcK8yEH0bU-5/view
https://drive.google.com/file/d/1uJSUMP-jTtTHZ60pAYrQpPg97AfQlI2P/view


المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 8

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

القافلة الثالثة:
فــي 30/ آذار/ 2022 نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( تغريــدًة علــى حســابه الرســمي 
علــى موقــع تويتــر قــال فيهــا إّن القافلــة الثالثــة لألمــم المتحــدة للمســاعدات اإلنســانية عبــر الخطــوط دخلــت مــن 
ــا بهــا أنَّ هــذه القافلــة، التــي دخلــت عبــر معبــر الترنبــة-  حلــب إلــى شــمال غــرب ســوريا. أظهــرت التحريــات التــي قمن

ســراقب، مكونــة مــن 14 شــاحنة فقــط، وتكفــي لقرابــة 50 ألــف شــخص.

القافلة الرابعة:
فــي 16/ أيــار/ 2022 دخلــت قافلــة مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة إلــى مناطــق شــمال 
غــرب ســوريا قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي حلــب عبــر معبــر الترنبــة- ســراقب فــي ريــف محافظــة 
إدلــب الشــرقي، ووفــق بيــان صــادر عــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليــوم ذاتــه فقــد نقلت 
القافلــة مــواد غذائيــة لـــ 43500 شــخصًا فــي شــمال غــرب ســوريا، وأشــار البيــان أنَّ القافلــة تألفــت مــن 14 شــاحنة 
تنقــل 13200 مــن طــرود غذائيــة وأكيــاس دقيــق القمــح، وتكفــي كميــة هــذه المســاعدات لقرابــة 50 ألــف شــخص 

فقــط.

قافلة مساعدات أممية تابعة لبرنامج األمم المتحدة “WFP” إلى مناطق شمال غرب سوريا على طريق إدلب - المسطومة قادمة من 

مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – سراقب في 16/ أيار/ 2022 | بعدسة: عبد الرؤوف قنطار

https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1509080412320055301?s=20&t=NO3Dzz1QhyAhR9RgWFTzAg
https://twitter.com/WFP_MENA/status/1526099409083240448?s=20&t=WcD1vWF3HaeCdpmWq5M-gg
https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc
https://drive.google.com/file/d/1Nh3Nuf2ndXLqMe6v-DC1TIaRHEfu4TYq/view?usp=sharing


المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 9

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

القافلة الخامسة:
فــي 12/ حزيــران/ 2022 نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( تغريــدًة علــى حســابه 
الرســمي علــى موقــع تويتــر قــال فيهــا إّن القافلــة الخامســة لألمــم المتحــدة للمســاعدات اإلنســانية عبــرت عبــر  
الخطــوط. أظهــرت التحريــات التــي قمنــا بهــا أنَّ القافلــة التــي دخلــت عبــر معبــر الترنبــة- ســراقب إلــى شــمال غــرب 

ســوريا مكونــة مــن 14 شــاحنة فقــط.

تظهــر هــذه الدفعــات الخمســة والتــي شــملت قرابــة 71 حافلــة فقــط، مقابــل قرابــة 9600 )800 ×12 شــهر( شــاحنة 
للمســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود، أنَّ المســاعدات القادمــة مــن مناطــق النظــام الســوري ال تشــكل نســبة تذكــر 
ــل ومثبــت فــي نهــب  ــخ طوي ــرة للحــدود، فللنظــام الســوري تاري ــي المســاعدات العاب )أقــل مــن 0.75 %( مــن إجمال

وتأخيــر وعرقلــة إدخــال المســاعدات األمميــة.
ــن العــام لألمــم المتحــدة فــي  ــا برصــد أبرزهــا، فقــد أشــار األمي ــة قمن ــر وتصريحــات أممي ــه عــدة تقاري وهــذا مــا أكدت
14/ كانــون األول/ 2021 فــي تقريــره المقــدم إلــى مجلــس األمــن علــى أنَّ المســاعدات اإلنســانية العابــرة للحــدود إلــى 
ســوريا مــن دون موافقــة النظــام الســوري مــا تــزال ضروريــة. وفــي 15/ كانــون األول/ 2021 قــال فرحــان حــق، نائــب 
المتحــدث باســم األمــم المتحــدة، خــالل إحاطتــه الصحفيــة اليوميــة، إنَّ هنــاك مــا يقــدر بنحــو 3.4 مليــون شــخص 
بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية شــمال غــرب ســوريا، ويجــب تقديــم المســاعدات بطريقــة أكثــر اســتدامة، وأضــاف 
أنَّ قوافــل المســاعدات عبــر خطــوط القتــال، حتــى لــو تــم إدخالهــا بشــكل منتظــم، ال يمكنهــا أن تكــون بحجــم ونطــاق 

عمليــة إرســال المســاعدات العابــرة للحــدود. 

9

9  بيان مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 16/ أيار/ 2022

https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc

قافلة المساعدات اإلنسانية الخامسة التي دخلت إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر خطوط التماس في 12/ حزيران/ 2022

https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1535874303232618496
https://www.france24.com/ar/الأخبارالمستمرة/20211215-غوتيريش-المساعدة-الإنسانية-عبر-الحدود-ما-زالت-ضرورية-لسكان-شمال-غرب-سوريا
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=15+December+2021
https://drive.google.com/file/d/1OnKSDaU3227w_Bq1F8PbMkCpGn5YrDsl/view?usp=sharing
https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc 
https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc 


المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 10

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

وفــي 26/ نيســان/ 2022 قالــت جويــس مســويا، األميــن العــام المســاعد للشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة، 
خــالل إحاطتهــا أمــام مجلــس األمــن حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، إنَّ 4.1 مليــون شــخص فــي شــمال غــرب 
ســوريا بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية، حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن مليــون شــخص منهــم فــي الخيــام، معظمهــم 
ــاة، وأضافــت أّن  مــن النســاء واألطفــال، يعتمــدون علــى تلــك المســاعدات بشــكل أساســي للبقــاء علــى قيــد الحي
آليــة إيصــال المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس ال يمكــن أن تكــون بديــاًل عــن النطــاق الضخــم الــذي تغطيــه عمليــات 

إيصالهــا عبــر الحــدود.

وفــي 26/ أيــار/ 2022 أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا بيانــًا صحفيــًا حــذرت فيــه مــن أنَّ عــدم 
قيــام مجلــس األمــن الدولــي بتمديــد آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود، التــي تنتهــي فــي 10/ تمــوز القــادم، ســيكون 
بمثابــة فشــل مــن الدرجــة األولــى، ففــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا وحدهــا هنــاك حوالــي 4.1 مليــون شــخصًا 
يعتمــدون علــى المســاعدات لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، 80 % منهــم مــن األطفــال والنســاء، ومــن خــالل آليــة 
تســليم عبــر الحــدود يتلقــى حوالــي 2.4 مليــون شــخصًا المســاعدات فــي تلــك المنطقــة بشــكل شــهري، بينمــا تحتــوي 
قوافــل المســاعدات المســلمة عبــر خطــوط التمــاس علــى كميــات أقــل بكثيــر وغيــر كافيــة وتتعــرض لهجمــات حيــث 

تمــر عبــر خطــوط التمــاس األماميــة الخطــرة.

قوافل إغاثية أدخلتها األمم المتحدة إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي 

مع تركيا الواقع شمال محافظة إدلب في 30/ كانون الثاني/ 2022

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-13
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/05/un-syria-commission-calls-security-council-ensure-live-saving-humanitarian?sub-site=HRC
https://drive.google.com/file/d/1qr0uOQGe97UiClQxnz5XTrpVM9caI_XK/view?usp=sharing


المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في 11

الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

• اســتنادًا إلــى العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــإنَّ علــى الــدول مســؤولية الســعي لتوفير 
المســاعدة لســكانها، لكــنَّ النظــام الســوري حجــب الموافقــة عــن المســاعدات األمميــة، كــي تمــر عــن طريقــه بهــدف 

التحكــم بهــا ونهــب أكبــر قــدر ممكــن منهــا.
• يجب أن يتمكن جميع المدنيين في حاالت النزاعات المسلحة من الحصول على جميع المساعدات

الضرورية 10 ، وفقًا للقانون الدولي العرفي 11 .
• ال يمكــن لروســيا التــذرع بمفهــوم الســيادة وموافقــة النظــام الســوري، ألنــه المتســبب الرئيســي فــي تشــريد مالييــن 

النازحيــن، وال يكتــرث بوصــول المســاعدات األمميــة إليهم.
• أظهــر التقريــر عــدم وجــود حاجــة إلذن مــن مجلــس األمــن أو موافقــة مــن النظــام الســوري مــن أجــل اســتمرار األمــم 
المتحــدة فــي إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود لمالييــن مــن المواطنيــن الســوريين الذيــن هــم فــي أمــسِّ الحاجــة 

إليهــا.

التوصيات:
مجلس األمن الدولي:

• رفــع اليــد عــن التحكــم بدخــول المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود، فهــي تدخــل ضمــن نطــاق الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة ومنظمــة الشــؤون اإلنســانية.

• عــدم التــذرع بمفهــوم الســيادة والتدخــل مــن أجــل توســيع صالحيــات مجلــس األمــن التعســفية علــى حســاب 
القانــون الدولــي وبشــكل خــاص المســاعدات اإلنســانية.

• التوقــف التــام عــن اســتخدام الفيتــو بشــكل معــارض للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخاصــة فــي حــاالت ارتــكاب 
الجرائــم ضــد اإلنســانية مثــل جريمــة التشــريد القســري.

الجمعية العامة لألمم المتحدة:
• فــي ظــلِّ شــلل مجلــس األمــن، واســتخدام الفيتــو بشــكل يتعارض جوهريًا مع حقوق اإلنســان، وتوســيع صالحيات 
مجلــس األمــن علــى حســاب حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا المســاعدات اإلنســانية، يتوجــب أخــذ خطــوات إضافيــة تجــاه 

قــرار يســمح بإدخــال المســاعدات عبــر الحــدود فــي حالــة الضــرورة والحجــب التعســفي.

إلى منظمة الشؤون اإلنسانية واللجنة الدولية للصليب األحمر:
• االستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي ألنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي.

• عدم الرضوخ البتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها.
• العودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السالمة في أسرع وقت ممكن.

• التنســيق والتعــاون بشــكل أكبــر مــع المنظمــات اإلنســانية المحليــة وبشــكل خــاص تلــك التــي أثبتــت مهنيــة عاليــة 
وحياديــة واســتقاللية.

10  )اتفاقّية جنيف 4 المادة 23، والبروتوكول 1 المواد 68-71( )البروتوكول 2 المادة، 8، والمادة 18

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm ،23 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة، المادة

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm ،71اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( اإلضافي األول، المادة 68 و69 و70 و

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm ،18 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( اإلضافي الثاني، المادة 8 والمادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule55 ،55 11  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule56 ،56 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm 
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule55
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule56
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إلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري:
• دعــم عمليــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية لمكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة عبــر الحــدود بصــرف 

النظــر عــن قــرار مجلــس األمــن، واعتبارهــا مســألة خارجــة عــن صالحياتــه.
• تقديــم المزيــد مــن المســاعدات المباشــرة إلــى المنظمــات الســورية المحليــة وبشــكل خــاص تلــك التــي أثبتــت 

فعاليتهــا واســتقالليتها وحيادهــا.
• العمــل علــى إيجــاد آليــة تنســيق بيــن الــدول المانحــة مــن أجــل تفــادي أكبــر قــدر ممكــن مــن عمليــات التحكم والســرقة 

التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري للمســاعدات التــي تمــر مــن خالله.
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