
األثنين 9 كانون الثاني 2023

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

العابــرة األمميــة  المســاعدات  دخــول  لمنــع  الروســي   الفيتــو 

األمميــة المســاعدات  لنهــب  ويهــدف  قانونــي  غيــر   للحــدود 

نجـــــــدد مطالبنـــا منذ سنـــــــوات بضـــــــرورة إنهـــــــاء االبتزاز الروســـــــي 

للمساعـــــدات األممية  
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أواًل: مالييــن الســوريين يعتمــدون فــي حياتهم على المســاعدات العابرة 
للحدود

حــذرت األمــم المتحــدة فــي 10/ تشــرين األول/ 2022 مــن أّن ســوريا ستشــهد واحــدًا مــن أقســى فصــول الشــتاء هــذا 
العــام، بســبب نقــص الوقــود والطاقــة وتدهــور الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي، وتقــدر أحــدث إحصــاءات المفوضيــة 
 يحتاجــون للمســاعدات 

ٍ
الســامية لحقــوق اإلنســان، الصــادرة فــي 4/ كانــون الثانــي/ 2023، وجــود 4.1 مليــون شــخص

اإلنســانية لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية فــي شــمال غــرب ســوريا، وأن 80 % مــن المســتفيدين منهــا حاليــًا هــم مــن 
النســاء واألطفــال.

 

فــي 22/ كانــون األول/ 2022 أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــرًا عــن االحتياجــات 
اإلنســانية لعــام 2023 فــي ســوريا، أورد التقريــر أّن ســوريا ال تــزال تحــوي أكبــر عــدد للنازحيــن داخليــًا فــي العالــم، بـــ 6.8 
ــى المســاعدة  ــاك 15.3 مليــون شــخصًا بحاجــة إل ــه فــي عــام 2023 ســيكون هن ــر بأن مليــون شــخصًا، وأضــاف التقري
 يعيشــون فــي مخيمــات 

ٍ
اإلنســانية، وهــي أعلــى حصيلــة تــم تســجيلها منــذ بدايــة النــزاع، بمــا فــي ذلــك 2.1 مليــون نــازح

ــًا.  للنازحيــن داخلي

قوافل إغاثية أممية دخلت إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا 

في 27/ كانون األول/ 2022 

https://news.un.org/ar/story/2022/10/1113762
https://www.ohchr.org/en/statements/2023/01/syria-un-experts-urge-security-council-extend-life-saving-aid-delivery-northwest
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2023-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic?_gl=1*y72ka5*_ga*MTAzMDY1ODE0Ny4xNjY4ODY1MTM3*_ga_E60ZNX2F68*MTY3MjA0NzM4NS4zMS4wLjE2NzIwNDczODUuNjAuMC4w
https://drive.google.com/file/d/1ZdqTfE6kfylxHpKixlsQUTaj_CKnFfda/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZdqTfE6kfylxHpKixlsQUTaj_CKnFfda/view?usp=share_link
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فــي أيلــول المنصــرم/ 2022 ظهــرت هنــاك حــاالت مصابــة بمــرض الكوليــرا فــي صفــوف النازحيــن فــي شــمال غــرب 
ســوريا، ممــا يعنــي مزيــدًا مــن االحتياجــات الطبيــة بمــا فيهــا مــواد النظافــة والرعايــة مــن هــذا المــرض، علــى اعتبــار أنَّ 
غالبيــة المخيمــات تفتقــر للبنــى التحتيــة األساســية مثــل مصــادر الميــاه اآلمنــة وشــبكات الصــرف الصحــي، مــا يشــكل 
بيئــة خصبــة النتشــار مــرض الكوليــرا، وغيرهــا مــن األمــراض المشــابهة، هــذا االســتعراض الموجــز يعطــي تصــورًا 

مبســطًا عــن األوضــاع الكارثيــة فــي شــمال غــرب ســوريا.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

يعتمــد ســكان شــمال غــرب ســوريا علــى المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود بشــكل 

جوهــري، تســتغل روســيا ظروفهــم القاســية لتتخــذ منهــم رهائــن، وتبتــز المجتمــع الدولــي 

للحصــول علــى مكاســب ماديــة وسياســية،  وقــد أكدنــا منــذ ســنوات أنــه يجب علــى المجتمع 

ــد، واتخــاذ خطــوة إدخــال المســاعدات األمميــة  ــزاز الروســي لألب ــي التخلــص مــن االبت الدول

الحياديــة والضروريــة دون الحاجــة إلذن مــن مجلــس األمــن.

أعداد المحتاجين للمساعدة اإلنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى عام -2023

المصدر - تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الصادر في 22/ كانون األول/ 2022 
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ــرة للحــدود،  ــة إدخــال المســاعدات العاب ــد آلي ــام مــن الموعــد المحــدد لتجدي ــل أي صــدر فــي 6/ تمــوز/ 2020، قب
طالبنــا فيــه باالســتمرار بإدخــال المســاعدات حتــى فــي حــال اســتخدام روســيا الفيتــو ضــد تمديــد قــرار مجلــس 

األمــن. 

صــدر فــي 16/ حزيــران/ 2022، تحــــــــت عنــــــــوان “المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود يجــب أن تســتمر فــي الدخــول 
حتــى فــي حــال اســتخدام روســيا الفيتــو فــي وجههــا”، أكدنــا فيــه علــى أنَّ روســيا طــرف فــي النــزاع الســوري 
وتســتخدم الفيتــو مــع ارتكابهــا والنظــام الســوري جريمــة التشــريد القســري التــي تشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية، 
ًا  وأضــاف التقريــر أّن تجديــد قــرار إدخــال المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا يعــدُّ موســمًا روســيَّ

البتــزاز األمــم المتحــدة والــدول المانحــة. 

أّن  2021، ذكرنــا فيــه  10/ تمــوز/  2533 فــي  القــرار رقــم  انتهــاء مــدة تفويــض  2021 قبــل  8/ تمــوز/  صــدر فــي 
المســاعدات األمميــة إلــى شــمال ســوريا حياديــة وضروريــة للغايــة وبموافقــة القــوة المســيطرة، ال تحتــاج إلــى 
إذن مــن مجلــس األمــن، إضافــًة إلــى أنَّ النظــام الســوري متهــم بســرقة ونهــب المســاعدات اإلنســانية، وعرقلــة 

ــة.  ــع مناطــق كامل وصولهــا، وحصــار وتجوي

ثانيــًا: الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أوائــل الجهــات التــي أكدت 
أن إدخــال المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا ليــس بحاجة 

إلــى إذن مــن مجلــس األمن

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة وعبــر وســائل اإلعــالم عــن أن 
المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا ليســت بحاجــة إلــى إذن مــن مجلــس األمــن الدولــي، كمــا أصــدرت 

ثالثــة تقاريــر وضحــت فيهــا بشــكل تفصيلــي األســباب القانونيــة والســياق الموجــب لذلــك: 

أكدنــا فــي جميــع هــذه التقاريــر علــى أن دخــول المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود هــو عمــل قانونــي وال يحتــاج إلــى إذن 
مــن مجلــس األمــن، 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. 

التقرير األول:

التقرير الثاني:

التقرير الثالث:

https://snhr.org/arabic/2020/07/06/12415/
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://snhr.org/arabic/2021/07/08/13859/
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https://papers.ssrn. ،61 ريبيــكا باربــر، هــل يســمح القانــون الدولــي بتقديــم المســاعدة اإلنســانية دون موافقــة الدولــة المضيفــة؟ النزاهــة اإلقليميــة والضــرورة والوظيفــة الحتميــة للجمعيــة العامــة، ص

com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3786511

 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf 2 األمم المتحدة، مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليًا

 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf 3 األمم المتحدة، مشروع المواد بشأن مسؤولية المنظمات الدولية

4 القرار 2139 )22/ شباط/ 2014(، القرار 2165 )14/ تموز/ 2014(، القرار 2191 )17/ كانون األول/ 2014(، القرار 2258 )22/ كانون األول/ 2015(، القرار 2332 )21/ كانون األول/ 2016(،

  القرار 2393 )19/ كانون األول/ 2017(، القرار 2449 )13/ كانون األول/ 2018(، القرار 2504 )10/ كانون الثاني/ 2020(، القرار 2533 )11/ تموز/ 2020(، القرار 2585 )9/ تموز/ 2021( ، القرار 2642 )12/ تموز/ 2022(. 

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 

تعديــًا علــى الســالمة اإلقليميــة1، كمــا أنهــا تتــم بموافقــة الســلطات المســيطرة فهــي ليســت تدخــاًل قســريًا. 

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 
 ســوري فــي شــمال غــرب ســوريا 

ٍ
الفقــرة األولــى مــن هــذا التقريــر عــن مــدى الحاجــة الماســة لقرابــة 4.1 مليــون مواطــن

للمساعدات األممية.

 ،Cross Border Aid into Syria is Legal وضمــن هــذا الســياق، دعمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مبــادرة
التــي انطلقــت نهايــة عــام 2021، والتــي توصلــت الســتنتاج قانونــي يتقاطــع بشــكل كبيــر جــدًا مــع تقاريــر الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان، وقامــت المبــادرة بجــوالت واجتماعــات لنشــر وتوضيــح هــذا الــرأي القانونــي. 

ثالثًا: روســيا اســتخدمت الفيتو أربع مرات من أجل تحويل المســاعدات 
األممية لصالح النظام السوري:

قــام مجلــس األمــن الدولــي عبــر القــرار رقــم 2165 )2014( بتســييس مســألة إنســانية بحتــة، وطرحهــا للتصويــت فــي 
المجلــس بوجــود روســيا الداعمــة للنظــام الســوري عســكريًا وسياســيًا والتــي تملــك حــق النقــض، مــا منحهــا فرصــة 
ذهبيــة لجعــل موضــوع المســاعدات ورقــة تفــاوض وضغــط لتحقيــق مكاســب سياســية لهــا، إن كان فيمــا يخــص 
ــي قــد أصــدر أحــد  ــى أن مجلــس األمــن الدول ــة أخــرى. نشــير إل الوضــع فــي ســوريا أو الســتخدامها فــي ملفــات دولي
ًا4 متعلقــًا بآليــة تســليم المســاعدات منــذ أن أقــر فــي 22/ شــباط/ 2014 القــرار 2139 الــذي طالــب بالســماح  عشــر قــرار

بوصــول المســاعدات اإلنســانية فــي ســوريا عبــر خطــوط النــزاع.  
وقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو أربــع مــرات قلصــت مــن خاللــه المعابــر الحدوديــة مــن أربعــة معابــر هــي معبــر 
الرمثــا واليعربيــة وبــاب الســالم وبــاب الهــوى إلــى اثنيــن همــا بــاب الســالم وبــاب الهــوى فقــط، والتمديــد كان لمــدة 
ســتة أشــهر فقــط، ثــم إلــى معبــر وحيــد )بــاب الهــوى(، وعنــد التجديــد التالــي للقــرار نجحــت روســيا بإدخــال مفهــوم 
المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس، والمقصــود بهــا القادمــة مــن مناطــق النظــام الســوري نحــو الشــمال الســوري 
تمهيــدًا إلغــالق المعبــر الحــدودي الوحيــد، وفــق مــا أقــره القــرار 2585 )تمــوز/ 2021( الــذي ســمح بتمديــد آليــة إيصــال 
المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا مــدة 6 أشــهر فقــط، قابلــة للتمديــد 
التلقائــي ســتة أشــهر أخــرى، والــذي اشــتمل ألول مــرة علــى مفهــوم تحســين أســاليب إيصــال المســاعدات اإلنســانية 

داخــل ســوريا ومشــاريع اإلنعــاش المبكــر. 
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 https://undocs.org/ar/S/RES/2533)2020(،25335 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار رقم

نستعرض فيما يلي استخدام روسيا الفيتو ضد عمل المساعدات األممية العابرة للحدود في سوريا: 

فــي 7/ تمــوز/ 2020 اســتخدمت روســيا والصيــن الفيتــو ضــد 

ــي بلجيكــي مــن أجــل االســتمرار فــي إدخــال  مشــروع قــرار ألمان

المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر معبــري بــاب الســالم 

وبــاب الهــوى لمــدة عــام واحــد. وفــي المقابــل قدمــت روســيا 

المســاعدات  إدخــال  إلــى  دعــا  تمــوز،   /9 فــي  قــرار  مشــروع 

اإلنســانية عــن طريــق معبــر واحــد بــداًل مــن معبريــن وهــو معبــر 

بــاب الهــوى ولمــدة ســتة أشــهر فقط، ولــم يتــم تبنيــه بســبب 

عــدم كفايــة األصــوات. 

روســيا  مــن  كاًل  اســتخدمت   2019 األول/  كانــون   /20 فــي 

رقــم  األمــن  مجلــس  تجديد قــرار  ضــدَّ  الفيتــو  والصيــن 

2449 الــذي يقضــي بإعــادة تفويــض األمــم المتحــدة بإدخــال 

المســاعدات إلــى ســوريا باســتخدام المعابــر الحدوديــة التــي 

ينتهــي  الســوري، والذي  النظــام  قــوات  عليهــا  تســيطر  ال 

 .2020 الثانــي/  10/ كانــون  بــه فــي  العمــل 

فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2020 وافــق مجلــس األمــن الدولــي 

علــى تمديــد آلّيــة تســليم المســاعدات اإلنســانّية عبــر الحــدود 

نقطَتيــن  فقط وعبــَر  أشــهر  لمّدة ســّتة  لكــن  ســوريا،  إلــى 

ــا حصــرًا.  ــن مــع تركي حدودّيَتي

الفيتــو  والصيــن  روســيا  اســتخدمت   2020 تمــوز/   /10 فــي 

مجــددًا ضــدَّ مشــروع قــرار قدمتــه ألمانيــا وبلجيــكا إلدخــال 

المســاعدات عبــر معبــري بــاب الســالم وبــاب الهــوى ولكــن 

ــه  ــوم ذات لمــدة ســتة أشــهر فقــط. وتقدمــت روســيا فــي الي

بمشــروع قرار دعــت فيــه إلــى إدخــال المســاعدات اإلنســانية 

وطالــب  شــهرًا،   12 لمــدة  الهــوى  بــاب  معبــر  طريــق  عــن 

آب  نهايــة  مــع  تقريــر  تقديــم  العــام  القرار األميــن  مشــروع 

لإلجــراءات  المباشــرة  وغيــر  “المباشــرة  التأثيــرات  حــول 

األحاديــة القســرية المفروضــة علــى ســوريا وعلــى الوضــع 

اإلنســانية  المســاعدات  وإيصــال  واالجتماعــي  االقتصــادي 

داخــل ســوريا «، وتــم تعطيــل مشــروع القــرار بعــد اعتــراض 

ســبعة أعضــاء بينهــم ثــالث دول دائمــة العضويــة. 

فــي 11/ تمــوز/ 2020 اعتمــَد مجلــس األمــن القــرار رقــم 2533  

آلّيــة تســليم المســاعدات اإلنســانّية عبــر  القاضــي بتمديــد 

الحــدود إلــى ســوريا، عبــر معبــر بــاب الهــوى فقــط، ولمــدة عــام 

واحــد حتــى 10/ تمــوز/ 2021. 

فــي 8/ تمــوز/ 2022 اســتخدمت روســيا حــق النقــض “الفيتــو” 

خــالل جلســة لمجلــس األمــن لمناقشــة تجديــد القــرار 2585 

إلدخــال المســاعدات عبــر الحــدود مــع تركيــا إلــى منطقــة شــمال 

غــرب ســوريا، وفــي الجلســة ذاتهــا صوتــت فرنســا والمملكــة 

ــات المتحــدة ضــد نــص مشــروع قــرار روســي  المتحــدة والوالي

يقضــي بتمديــد آليــة تســليم المســاعدات مــدة 6 أشــهر، بينمــا 

امتنعــت الــدول األعضــاء الـــ 10 المؤقتيــن فــي مجلــس األمــن 

عــن التصويــت. 

فــي 12/ تمــوز/ 2022 تبنــى مجلــس األمــن الدولــي مشــروع قــرار 

األمــن  قــرار مجلــس  والنرويــج، وقضــى  أيرلنــدا  فيــه  تقدمــت 

الجديــد رقــم 2642 )2022( بتجديــد آليــة تســليم المســاعدات 

اإلنســانية عبــر معبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا حتــى كانــون الثانــي/ 

ســتة  مــدة  إضافيــًا  تمديــدًا  أن  القــرار  نــص  بّيــن  وقــد   ،2023

ــة  أشــهر أخــرى ســيتطلب قــرارًا منفصــاًل، وقــد صوتــت 12 دول

لصالــح القــرار، بينمــا امتنعــت ثــالث دول، هــي فرنســا والمملكــة 

المتحــدة والواليــات المتحــدة، عــن التصويــت.

الفيتــو األول:

الفيتــو الثـــالث:

الفيتــو الرابــــــع:

الفيتــو الثـــــاني:

لــم تكتــف روســيا بتقليــص فعاليــة قــرار مجلــس األمــن المتعلــق بإدخــال المســاعدات عبــر الحــدود وحصــره بمعبــر وحيــد بل 
هــدد المســؤولون الــروس فــي العديــد مــن المناســبات بإغالقــه وإلغــاء اآلليــة بشــكل نهائــي، كان آخرهــا تصريــح فاســيلي 
نيبينزيــا، منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، خــالل جلســة لمجلــس األمــن لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا فــي 21/ 
كانــون األول/ 2022  “إنَّ الوضــع اإلنســاني الراهــن فــي ســوريا، ال يوفــر ســياقًا مناســبًا للمناقشــات عــن تمديــد آليــة إيصــال 
المســاعدات عبــر الحــدود” وأضاف “الحجــج لصالــح تمديــد آليــة نقــل المســاعدات عبــر الحــدود غيــر مقنعــة، ألن عــدم وجــود 

البديــل لهــا أمــر مفتعــل” حســبما نقلتــه وكالــة روســيا اليــوم.
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ــاًل عــن  رابعــًا: المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس ال يمكــن أن تكــون بدي
المســاعدات العابــرة للحــدود:

راقبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان القوافــل التــي عبــرت مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إلــى شــمال 
غــرب ســوريا ضمــن إطــار تطبيــق القــرار 2585، وســجلنا عبــور عشــر قوافــل فقــط، خمســة منهــا قبــل صــدور قــرار 
مجلــس األمــن األخيــر رقــم 2642 )12/ تمــوز/ 2022(، كنــا قــد اســتعرضناها فــي تقريــر ســابق، وخمســة بعــد صــدور 

القــرار وكانــت علــى النحــو التالــي: 

قافلة مساعدات أممية تابعة لبرنامج األمم المتحدة إلى مناطق شمال غرب سوريا قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري 
عبر معبر الترنبة – سراقب بريف محافظة إدلب في 4/ آب/ 2022 

.)WFP( القافلة األولى: في 4/ آب/ 2022 ضمت 14 شاحنة تابعة لبرنامج األغذية العالمي

قافلة مساعدات أممية أثناء عبورها إلى مناطق شمال غرب سوريا من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – 
سراقب/ إدلب في 17/ أيلول/ 2022 

.)WFP( القافلة الثانية: في 17/ أيلول/ 2022 ضمت 16 شاحنة تابعة لبرنامج األغذية العالمي

https://snhr.org/arabic/?p=16498
https://drive.google.com/file/d/1i8J2h5uGvkklwQl6njMw9hdfbNdQ7OJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkh4Zi3OQfQzbjcU-YZy_vYoImytjXrq/view
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قافلة مساعدات أممية أثناء عبورها إلى مناطق شمال غرب سوريا من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – 
سراقب/ إدلب في 22/ تشرين األول/ 2022 

قافلة مساعدات أممية أثناء عبورها إلى مناطق شمال غرب سوريا من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – 
سراقب/ إدلب في 8/ كانون الثاني/ 2023 

القافلــة الثالثــة: فــي 22/ تشــرين األول/ 2022 ضمــت 18 شــاحنة محملــة بالمســاعدات األمميــة المقدمــة مــن كل 
ــدوق األمــم  ــن )UNHCR( وصن ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــة )WHO( ومفوضي مــن منظمــة الصحــة العالمي

.)WFP( وبرنامــج األغذيــة العالمــي )UNICEF( ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة  )UNFPA( المتحــدة للســكان

القافلــة الرابعــة: فــي 30/ تشــرين الثانــي/ 2022 تألفــت مــن 16 شــاحنة محملــة بالمســاعدات األمميــة المقدمــة 
مــن كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( وصنــدوق 
 .)WFP( وبرنامــج األغذيــة العالمي )UNICEF( ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )UNFPA( األمــم المتحــدة للســكان

القافلــة الخامســة: 8/ كانــون الثانــي/ 2023 تألفــت مــن 18 شــاحنة محملــة بالمســاعدات األمميــة المقدمــة مــن 
كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( وصنــدوق األمــم 

 .)WFP( وبرنامــج األغذيــة العالمــي )UNICEF( ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )UNFPA( المتحــدة للســكان

https://drive.google.com/file/d/1WOmjFPwn19SGqRSYPydANFMB7DPU4cqD/view
https://drive.google.com/file/d/1ToLeOHOTtLp4GZCyAcvpJKMKI4MHMu-D/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ToLeOHOTtLp4GZCyAcvpJKMKI4MHMu-D/view?usp=share_link
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https://www.icrc.org/ar/doc/resources/ ،23 6 )اتفاقّيــة جنيــف 4 المــادة 23، والبروتوكــول 1 المــواد 68-71( )البروتوكــول 2 المــادة، 8، والمــادة 18 اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اتفاقيــة جينيــف الرابعــة، المــادة

  documents/misc/5nsla8.htm

  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 7 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

ــة 34  ــي المنصرميــن وشــملتا قراب ــا فــي شــهري تشــرين األول والثان ــان دخلت ــان الثالثــة والرابعــة اللت تظهــر القافلت
شــاحنة فقــط، مقابــل قرابــة 1377 شــاحنة للمســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود، دخلــت عبــر الحــدود إلــى ســوريا 
فــي الشــهرين ذاتهمــا، وفــق مــا أورده تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة المقــدم لمجلــس األمــن حــول تنفيــذ قــرار 
المجلــس الخــاص بتســلم المســاعدات عبــر الحــدود إلــى ســوريا، فــي 15/ كانــون األول، تظهر أنَّ المســاعدات القادمة 
مــن مناطــق النظــام الســوري ال تشــكل نســبة تذكــر )أقــل مــن %2.5( مــن إجمالــي المســاعدات العابــرة للحــدود، مــا 
يؤكــد عــدم جديــة النظــام الســوري فــي الوفــاء بالتزاماتــه وجعــل هــذه المســاعدات بديــاًل مكافئــًا للمســاعدات التــي 

كانــت تصــل إلــى المنطقــة عبــر الحــدود.

وفــي 1/ كانــون األول قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحدث باســم األميــن العــام لــألم المتحدة، فــي إحاطتــه أمــام مجلس 
األمــن: “فــي حيــن أن العمليــة عبــر الخطــوط مكملــة مهمــة، إال أنهــا غيــر قــادرة فــي الوقــت الحالــي علــى اســتبدال حجــم 
أو نطــاق عمليــة األمــم المتحــدة الضخمــة عبــر الحــدود، والتــي تصــل إلــى 2.7 مليــون ســوري كل شــهر بالمســاعدات 

الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء واللقاحــات”.

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

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

طريقــه بهــدف التحكــم بهــا ونهــب أكبــر قــدر ممكــن منهــا. 

النزاعــات المســلحة مــن الحصــول علــى جميــع المســاعدات 	  يجــب أن يتمكــن جميــع المدنييــن فــي حــاالت 
العرفــي7.  الدولــي  للقانــون  وفقــًا  الضروريــة6، 

ال يمكــن لروســيا التــذرع بمفهــوم الســيادة وموافقــة النظــام الســوري، ألنــه المتســبب الرئيــس فــي تشــريد 	 
مالييــن النازحيــن، وال يكتــرث بوصــول المســاعدات األمميــة إليهــم. 

 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.

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/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://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_rule55
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule56
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule56
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/956&Lang=A
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=01%20December%202022
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التوصيات:
مجلس األمن الدولي:

رفــع اليــد عــن التحكــم بدخــول المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود، فهــي تدخــل ضمــن نطــاق الجمعيــة العامة 	 
لألمــم المتحــدة ومنظمة 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، وخاصــًة فــي حــاالت 	 
ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية مثــل جريمــة التشــريد القســري. 

الجمعية العامة لألمم المتحدة:
فــي ظــلِّ شــلل مجلــس األمــن، واســتخدام الفيتــو بشــكل يتعــارض جوهريــًا مــع حقــوق اإلنســان، وتوســيع 	 

صالحيــات 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 	 
ــة واســتقاللية.  ــة وحيادي عالي

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. 

 أكبــر قــدر ممكــن مــن عمليــات التحكــم 	 
ِ
العمــل علــى إيجــاد آليــة تنســيق بيــن الــدول المانحــة مــن أجــل تفــاد

والســرقة التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري للمســاعدات التــي تمــر مــن خاللــه. 
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