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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
ــة لحقـــــــوق  ــة الساميــــــ ــا المفوضيـــــ ــتقلة، اعتمـــدت عليهـ ــة، ُمسـ حكوميـ
ـــا  ـــا التـــي أصدرتهـــــــ ـــع تحليالتهــ ـــًا فـــي جميـــ ـــدرًا أساسيـــــــ ـــان مصــــــ اإلنســــ

ـــا فـــي ســـوريا. ـــة الضحاي عـــن حصيلـ

تسجيل وفـــــاة 6319 ســوري بسبب الزلــــزال
منهـــم 2157 فـــي المناطــق خــــــارج سيطرة النظــام 

السوري و321 في مناطق سيطرة النظام السوري 

و3841 في تركيا

يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات األممية والدولية 
أليام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين
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مقدمــة: مناطــق شــمال غــرب ســوريا األكثــر تأثــرًا بســبب االكتظــاظ 
الســكاني الناتــج عــن تشــريد النظــام الســوري مالييــن مــن الســوريين:

تعانــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــن اكتظــاظ ســكاني كبيــر بســبب أعــداد المشــردين قســريًا الذيــن هجــروا مــن 
مناطــق أخــرى جــراء االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري بحقهــم بشــكل رئيــس، ولــم يتوقــف القصــف عــن 
ــه قــوات النظــام الســوري فــي  ــة قامــت ب ــر العقنودي مالحقتهــم، فقــد وثقنــا قصفــًا علــى مخيمــات النازحيــن بالذخائ
6/ تشــرين الثانــي/ 2022 وتســبب فــي مقتــل 9 مدنيــا بينهــم 4 طفــاًل، وبســبب هــذا االكتظــاظ الســكاني واســتهداف 
البنيــة التحتيــة  والمراكــز الحيويــة علــى مــدى ســنوات مــن قبــل النظــام الســوري وحليفــه الروســي فقــد كان وقــع 
الزلــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا فــي 6/ شــباط/ 2023 وبلغــت شــدته 7.7 درجــة علــى مقيــاس ريختــر، 

لــكل مــا ســبق كان وقعــه أكبــر وأكثــر مأســاوية.

لقد اســتجبنا منذ اللحظات األولى للزلزال لمتابعة وتســجيل الضحايا الذين ماتوا بســببه وبســبب تأخر المســاعدات 
اإلنســانية األمميــة والدوليــة، ولكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الميدانــي فــي ســوريا تأثــر بشــكل كبيــر 
فــي المناطــق التــي أصابهــا الزلــزال، كمــا تأثــر فريقنــا فــي المــدن التركيــة فــي جنــوب تركيــا، وتشــرد العديــد منهــم، وهــذا 
زاد مــن صعوبــة عمليــات التوثيــق مقارنــًة مــع حــوادث مشــابهة، والســبب اإلضافــي البــارز اآلخــر هــو الكــم الهائــل مــن 
الضحايــا الــذي ماتــوا علــى امتــداد مســاحة جغرافيــة واســعة، تمتــد عموديــًا مــن جنــوب تركيــا حتــى ريــف دمشــق فــي 
وســط ســوريا، وأفقيــًا مــن ريــف حلــب الغربــي حتــى الالذقيــة وجبلــة علــى الســاحل الســوري شــرقًا، وخلــف بلــدات شــبه 

مدمــرة مثــل جندريــس وحــارم فــي شــمال ســوريا.

إنَّ أكبــر مجــزرة قمنــا بتوثيقهــا ســابقًا وقعــت فــي 21/ آب/ 2013 إثــر اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة 
فــي الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة، وخلفــت 1144 ضحيــة بينهــم 99 طفــل، وقــد اســتغرق توثيــق الضحايــا أيامــًا 
ــزال الــذي ضــرب مناطــق عديــدة وخلــف  ــًة مــع الزل عديــدة، وقــد وقعــت ضمــن منطقتيــن جغرافيتيــن فقــط، مقارن
أضعــاف الضحايــا. لــكل مــا ســبق، فــإن مــا صــدر فــي هــذا التقريــر مــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يمثــل الحــد 
األدنــى، ومــا زالــت حصيلــة الضحايــا فــي ارتفــاع يومــي، وســوف نصــدر تحديثــًا خــالل األيــام القادمــة، وقــد قمنــا بتوزيــع 

الضحايــا حســب المــكان الــذي ماتــوا فيــه، وللتوســع يمكــن مراجعــة منهجيــة عملنــا.

إضافــًة إلــى ذلــك، يســتعرض التقريــر آليــات اإلنقــاذ الرئيســة التابعــة لألمــم المتحــدة، ويطالبهــا جميعــًا بمعرفــة 
وكشــف األســباب التــي منعتهــا وأخرتهــا عــن الدخــول أليــام، ممــا تســبب فــي إزهــاق مزيــد مــن األرواح، كمــا يتســائل 
عــن عــدم إعــالن األمــم المتحــدة نــداء اســتغاثة لمنطقــة شــمال غــرب ســوريا علــى غــرار المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا النظــام الســوري، والتــي بنــاء عليــه بــدأت المســاعدات تتدفــق إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا، والتــي نهتــم 
بالســوريين هنــاك كاهتمامنــا بالســوريين فــي جميــع المناطــق، لكــنَّ األولويــة تســتند علــى المناطــق األكثــر تضــررًا، 
وثانيــًا علــى تعامــل القــوى المســيطرة علــى المناطــق، فالنظــام الســوري هــو األســوأ فــي عمليــات نهــب المســاعدات 
األمميــة بنســبة قــد تصــل إلــى %90 مــن إجمالــي المســاعدات، وهــذا مثبــت فــي العديــد مــن التقاريــر التــي صــدرت منــذ 

عــام 2014 ولعــل مــن أبرزهــا تقريــر الزمــالء فــي هيومــان رايتــس ووتــش تحــت عنــوان نظــام مغشــوش.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

مــن حــق ذوي ضحايــا الزلــزال معرفــة لمــاذا تأخــرت المســاعدات األمميــة والدوليــة عــن الدخــول 

أليــام عديــدة، والســاعات الــــ 24 األولــى هــي األكثــر حرجــًا وأهميــة، يجــب علــى األمــم المتحــدة فتــح 

تحقيــق داخلــي، كمــا يجــب علــى المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة والصحافــة االســتقصائية الكشــف 

ــاء  ــي لبن ــدول المانحــة االســتفادة مــن هــذا الخطــأ الكارث ــى ال عــن هــذا الجانــب الســوداوي، وعل

منصــة تنســيق دوليــة، تتمتــع بالحياديــة، وتلعــب دورًا إغاثيــًا مركزيــًا فــي توزيــع المســاعدات 

الدوليــة إلــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري.

https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
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أواًل: 6319 ســوري حصيلــة الضحايــا الــذي ماتــوا بســبب الزلــزال وتأخــر 
المســاعدات األمميــة والدوليــة:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 6319 ســوري بســبب الزلــزال وتأخــر المســاعدات األمميــة 
والدوليــة منــذ 6/ شــباط حتــى 14/ شــباط/ 2023، يتوزعــون بحســب مناطــق الســيطرة علــى النحــو التالــي:

2157 في المناطق خارج سيطرة النظام السوري )شمال غرب سوريا(. 	

321 في مناطق سيطرة النظام السوري. 	

3841 الجئ في داخل األراضي التركية. 	

وتتوزع الضحايا بحسب المناطق التي ماتوا فيها على النحو التالي:

مناطق خارج سيطرة النظام السوري. 1

ســجل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 2157 فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا الخاضعــة لســيطرة 
قــوات المعارضــة المســلحة / الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام، ويتوزعــون علــى النحــو التالــي:

ألف: ريف إدلب: سجلنا 1283 حالة وفاة يتوزعون بحسب المدن والبلدات وما حولها

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Efc6xzWPZlVAhESIMV3SEBYBS8gjcbve5SlHv7qBaf4TIQ?e=K58X31
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EeidKAHGu8lPq4u-PWsdRBMB3iQKgUvFdspZA3fGHmFh0A?e=R1PRsa
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باء: ريف حلب: سجلنا 874 حالة وفاة يتوزعون بحسب المدن والبلدات وما حولها

مناطق سيطرة قوات النظام السوري: . 2

ســجل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 321 فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قوات النظام الســوري 
يتوزعــون علــى النحــو التالي:

محافظة الالذقية: 246 جلهم قضوا في جبلة. 	

مدينة حلب:41  	

مدينة حماه: 32  	

ريف دمشق:2 ضحية في حرستا.  	

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EeidKAHGu8lPq4u-PWsdRBMB3iQKgUvFdspZA3fGHmFh0A?e=R1PRsa
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EUvCSyX1cxZLhVBcbNcemV0BNcvTCSb1mTyQLw31qFxhTA?e=P31Qhp


تسجيــــــل وفــــــــــــــــاة 6319 ســـــــــــــــوري بسبب الــزلــــــــــــــــزال

منهم 2157 في المناطق خـارج سيطرة النظـــام الســــــوري

و321 في مناطق سيطرة النظام السوري و3841 في تركيا

4

داخل األراضي التركية: . 3

ســجلنا 3841 حالــة وفــاة، قمنــا بتوزيعهــم بحســب المحافظــات التــي ينتمــون إليهــا، وليــس بحســب المناطــق التــي 
ماتــوا فيهــا داخــل تركيــا، وجــاء التــوزع علــى النحــو التالــي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EarHhb13TMRKoeUTUE2r1-wBUas2_2cqu_iJ7ycX1l4wDg?e=GQYZoE
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فــي االســتجابة لضحايــا  التــي فشــلت  المتحــدة  آليــات األمــم  ثانيــًا: 
الزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا:

صــورة تــم التقاطهــا فــي 8/ شــباط/ 2023 ُتظهــر أحــد الضحايــا األطفــال بعــد انتشــاله مــن تحــت أنقــاض بنــاء 
مدمــر فــي قريــة بتيــا بريــف محافظــة إدلــب إثــر الزلــزال الــذي ضــرب شــمال وغــرب ســوريا فــي 6/ شــباط/ 2023 

 لمســاعدات األمــم المتحــدة كاســتجابة للزلــزال كان بعــد ثالثــة أيــام مــن وقــوع الزلــزال أي فــي 9/ 
ٍ

إن أوُل وصــول
ــة للهجــرة1 ، فيمــا كانــت  ــاب الهــوى، مقدمــة مــن المنظمــة الدولي ــر ب شــباط حيــث دخلــت ســت شــاحنات مــن معب
الشــحنة الثانيــة يــوم 10/ شــباط، حيــث دخلــت 14 شــاحنة مقدمــة مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة2 ، فيمــا كان الدخــول 
الثالــث فــي 11/ شــباط بقافلــة مكونــة مــن 22 شــاحنة محملــة بمــواد اإلغاثــة مقدمــة مــن المفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن واليونيســيف وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العالميــة3 ، والقافلــة 
الرابعــة فــي 12/ شــباط مؤلفــة مــن 10 شــاحنات محملــة بمــواد اإلغاثــة مقدمــة مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة4 ، فيمــا 
دخلــت يــوم 13/ شــباط 6 شــحنات مقدمــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي5 ، فيمــا عبــرت يــوم 14/ شــباط قافلتيــن مــن 
المســاعدات األمميــة، األولــى مؤلفــة مــن 11 شــاحنة بمســاعدات مقدمــة مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، عبــر بــاب 
 مجلــس األمــن عــام 2020، والثانيــة مؤلفــة مــن 26 شــاحنة محملــة بالمســاعدات التــي 

ِ
الســالم  الــذي أغلــَق مــن طــرف

قدمتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة الصحــة العالميــة عبــر 
بــاب الهــوى، أي أن مجمــوع مــا أدخلتــه األمــم المتحــدة لمئــات آالف المتضرريــن مــن الزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا 

إلــى حــدود 14/ شــباط يبلــغ 95 شــاحنة حتــى اآلن فقــط.

1 .https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria- ،شــمال غــرب ســوريا: تقريــر حالــة )11 شــباط 2023(، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية  
 situation-report-11-february-2023-enar

  المرجع نفسه.. 2

3 .https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syr- ،13 شــباط 2023(، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )  شــمال غــرب ســوريا: تقريــر حالــة 
 ia-situation-report-13-february-2023

  المرجع نفسه.. 4

  المرجع نفسه.. 5

https://drive.google.com/file/d/1H55fxYhi24SMMVW2GWZ5X0liHOOr7Qn8/view?usp=share_link
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/earthquakes-north-west-syria-flash-update-no-8-14-february-2023
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/earthquakes-north-west-syria-flash-update-no-8-14-february-2023
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-11-february-2023-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-11-february-2023-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-11-february-2023-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-13-february-2023
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-13-february-2023
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-13-february-2023
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ــة باســم مكتــب األمــم  ــر الفظيــع، ففــي 7/شــباط خرجــت المتحدث ــرات عــدة لهــذا التأخي ســاقت األمــم المتحــدة تبري
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ماديفــي ســون بتصريــح قالــت فيــه إن تدفــق مســاعدات المنظمــة المهمــة 
مــن تركيــا إلــى شــمال غربــي ســوريا توقــف مؤقتــًا بســبب األضــرار التــي لحقــت بالطــرق ومشــكالت لوجســتية أخــرى 
مرتبطــة بالزلــزال العنيــف الــذي ضــرب البلديــن، وأضافــت بــأن “بعــض الطــرق معطلــة والبعــض اآلخــر ال يمكــن 
الوصــول إليــه، وهنــاك مشــكالت لوجســتية تحتــاج إلــى حــل”، وفــي 8/ شــباط صــرح ينــس الركــي المتحــدث باســم 
مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بــأن “العمليــة عبــر الحــدود نفســها تأثــرت”، لكــن المتحــدث باســم 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش قــال فــي نفــس اليــوم بــأن معبــر بــاب الهــوى لــم يتضــرر وأنــُه معبــٌر 

مؤهــٌل لالســتخدام إلعــادة شــحن المســاعدات اإلنســانية. 

ــى  ــا إل ــوا فــي تركي ــن مات ــات نقــل جثــث الســوريين الذي وينفــي هــذه المزاعــم تمكــن العشــرات مــن الســيارات والعرب
ســوريا فــي 7 و8 الشــهر، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هنــاك عوامــل أخــرى لــم يتــم الكشــف 
عنهــا وبحاجــة لمزيــد مــن التحقيــق للكشــف عــن الســبب فــي هــذا التأخيــر القاتــل، ألن الســاعات ال 12 إلــى 24 األولــى 
فــي االســتجابة للزلــزال هــي ســاعات مصيريــة، ووصــول المســاعدات بعــد أربعــة أيــام يعبــر عــن اســتهتار بحيــاة 

ــاء هــؤالء مفادهــا التخلــي عنهــم. العالقيــن تحــت األنقــاض، ويرســل رســالة ســلبية إلــى أقرب

وفيما يلي آليات األمم المتحدة التي كان يفترض بها أن تستجيب مباشرة للزلزال في شمال غرب سوريا:

1 .)UNDAC( فرق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ُتعــد فــرق األمــم المتحــدة لتقييــم الكــوارث والتنســيق )UNDAC(، جــزًءا مــن نظــام االســتجابة لحــاالت الطــوارئ الدولية 
المفاجئــة؛ وقــد صمــَم لمســاعدة الــدول المتضــررة مــن الكــوارث خــالل المرحلــة األولــى مــن حالــة الطــوارئ المفاجئــة. 
ويســاعد فريــق األمــم المتحــدة لتقييــم الكــوارث والتنســيق فــي تنســيق اإلغاثــة الدوليــة الــواردة علــى المســتوى 
الوطنــي فــي موقــع األماكــن المنكوبــة6 ؛ وبإمكانــه طلــب حشــد ودعــم فــرق البحــث واإلنقــاذ لالســتجابة لحــاالت 
الطــوارئ مــن جميــع دول العالــم، وهــذا مــا قــام بــه فــي تركيــا، وهــو مــا يجــب أن يتــم، ووفقــًا لمــا لــدى الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان مــن معلومــات فإنــه لــم يطلــب الحشــد والدعــم لشــمال غــرب ســوريا، كمــا أكــد فريقنــا الميدانــي 
 لإلنقــاذ تابعــة لفــرق األمــم المتحــدة لتقييــم الكــوارث والتنســيق لشــمالي غــرب 

ٍ
أنــه لــم يتــم حتــى اآلن إرســال أي فــرق

ســوريا، وهــذا فاقــم مــن عــدد القتلــى الذيــن وثقناهــم.

2 .)INSARAG( المجموعة االستشارية للبحث واإلنقاذ

ــة  ــرة الحلفــا بمدين ــة فــي مقب ــور جماعي ــز قب ــات تجهي ــم التقاطهــا فــي 10/ شــباط/ 2023 ُتظهــر عملي صــورة ت
ــذي ضــرب شــمال وغــرب ســوريا فــي 6/ شــباط/ 2023  ــزال ال ــا الزل إدلــب لبعــض ضحاي

6 .،)UNDAC( فرق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق  
https://www.unocha.org/our-work/coordination/un-disaster-assessment-and-coordination-undac 

https://www.reuters.com/world/middle-east/quake-halts-un-cross-border-aid-syria-unclear-when-will-resume-spox-2023-02-07/
https://www.france24.com/en/live-news/20230207-quake-imperils-cross-border-aid-to-syria-un
https://www.france24.com/en/live-news/20230207-quake-imperils-cross-border-aid-to-syria-un
https://drive.google.com/file/d/1lr5K_YYV_227xSYebsaPL7UDK_hflVy2/view?usp=sharing
 https://www.unocha.org/our-work/coordination/un-disaster-assessment-and-coordination-undac
 https://www.unocha.org/our-work/coordination/un-disaster-assessment-and-coordination-undac
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تــرى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه كان يجــُب منــذ الســاعات األولــى للزلــزال تحريــك المجموعــة الدوليــة 
االستشــارية لفــرق البحــث واإلنقــاذ )INSARAG( باعتبارهــا شــبكة مــن البلــدان المســتجيبين للكــوارث والمنظمــات 
المخصصــة للبحــث واإلنقــاذ فــي المناطــق الحضريــة والتنســيق الميدانــي7 ، لتتوجــه عبــر الحــدود التركيــة إلــى شــمال 
غــرب ســوريا، ونعتقــد أنــه كان يجــب إعطــاء األولويــة لهــذه المنطقــة المنكوبــة علــى اعتبــار أن أغلــب ســكانها تحــت 
خــط الفقــر، ألن مــن مبــادئ المجموعــة إعطــاء األولوليــة للبلــدان الناميــة، وبحســب فريــق المراقبــة الميدانــي فإننــا لــم 
نشــهد تواجــدًا حتــى اآلن للمجموعــة الدوليــة االستشــارية لفــرق البحــث واإلنقــاذ فــي شــمال غــرب ســوريا، ونؤكــد أن 

اســتجابتها كانــت ســوف تحــدث فرقــًا كبيــرًا فــي إنقــاذ عــدد مــن الضحايــا الذيــن ماتــوا تحــت األنقــاض.

صندوق األمم المتحدة المركزي لحاالت الطوارئ لحاجيات شمالي غرب سوريا. 3

إنَّ صنــدوق األمــم المتحــدة المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطوارئ )CERF( مخصٌص لالســتجابة اإلنســانية الســريعة 
 أســرع الطــرق وأكثرهــا فعاليــة لضمــان 

ِ
لألشــخاص المتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات المســلحة، كأحــد

وصــول المســاعدة اإلنســانية المطلوبــة بشــكل عاجــل إلــى األشــخاص المحاصريــن فــي األزمــات، فإننــا نعتقــد فــي 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه كان يجــب تكييــف مهمتــه فــي هــذا الظــرف تجــاه االســتجابة المركبــة للســكان 
فــي شــمال غــرب ســوريا الذيــن يعانــون مــن النــزاع المســلح فــي ســوريا ومــن تداعيــات الزلــزال الذي ضــرب منطقتهم.

7 شــباط  25 مليــون دوالر فــي  وقــد أصــدر صنــدوق األمــم المتحــدة المركــزي لمواجهــة الطــوارئ منحــة بقيمــة 
للمســاعدة فــي “بــدء” االســتجابة للزلــزال8 ، ونوصــي أن يتــم توزيعهــا وفــق المناطــق األكثــر احتياجــًا، وعبــر منظمــات 
مشــهود لهــا بالحياديــة والنزاهــة، وأن يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار هيمنــة النظــام الســوري علــى المنظمــات العاملــة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، وتاريخــه الطويــل فــي نهــب وســرقة المســاعدات األمميــة واإلنســانية منــذ عــام 

ــن. ــة رهائ ــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته بمثاب 2014، ممــا يجعــل المتضرري

4 .)ERC( منسق األمم المتحدة لإلغاثة الطارئة

صــور تــم التقاطهــا فــي 9/ شــباط/ 2023 ُتظهــر عمليــات البحــث مــن قبــل فــرق الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ 
البيضــاء( واألهالــي عــن ناجيــن وضحايــا مــن تحــت أنقــاض مبانــي مدمــرة فــي بلــدة جنديــرس بريــف محافظــة حلــب إثــر 

ــذي ضــرب شــمال وغــرب ســوريا فــي6/ شــباط/ 2023  ــزال ال الزل

7 . https://www.unocha.org/our-work/coordination/international-search-and-rescue-advisory-group-insarag ،المجموعة االستشارية للبحث واإلنقاذ  

8 .https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report- ،شــمال غــرب ســوريا: تقريــر حالــة )10 شــباط 2023(، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية  
 10-february-2023-enar

https://drive.google.com/file/d/1-sMSuO-e5nQBJCMP5tTc76vd5rUlQxuq/view?usp=sharing
https://www.unocha.org/our-work/coordination/international-search-and-rescue-advisory-group-insarag
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-10-february-2023-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-10-february-2023-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-10-february-2023-enar
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تأخــر منســق األمــم المتحــدة لإلغاثــة الطارئــة الســيد مارتــن غريفيثــس فــي زيارتــه لتركيــا ولمعبــر بــاب الهــوى الحــدودي 
ــذارًا  ــر اعت ــى تويت ــه عل ــى صفحت ــب عل ــزال وكت ــى الزل ــام عل ــخ 12/ شــباط، أي بعــد مضــي 6 أي مــع ســوريا ووصــل بتاري
ــات عــن ســبب تأخــر المســاعدات اإلنســانية، ممــا يجعــل  ــم يقــدم إجاب ــه ل للســوريين فــي شــمال غــرب ســوريا، لكن
اعتــذاره علــى تويتــر عديــم الفعاليــة، نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن االعتــذار يجــب أن يكــون عبــر بيان 
رســمي وليــس مجــرد تغريــدة علــى تويتــر، وأن يتضمــن تعهــدًا بتعويــض الضحايــا الذيــن تســبب تأخيــر المســاعدات 

بوفاتهــم تحــت األنقــاض.

 فــي التنســيق بيــن الحكومــات 
ِ
 جهــوده

ِ
كمــا يجــب أن يتــم تعويــض الخلــل الصــارخ فــي األيــام الماضيــة بتكثيــف

والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة9  وأن تطلــق األمــم المتحــدة نــداء إنســاني لالســتجابة 
للزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا، ونطالــب فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بــأن يعقــد اجتمــاع طــارئ بصفتــه 
رئيــس اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت10 ، مــن أجــل تنســيق الجهــود فــي المناطــق الثالثــة تركيــا وشــمال غــرب 

ســوريا ومناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

5 .)IOM( المنظمة الدولية للهجرة

لقــد كانــت اســتجابة المنظمــة الدوليــة للهجــرة أفضــل مقارنــًة مــع ســابقاتها، وإن جــاءت متأخــرة، فقــد أرســلت بعــد 
ثالثــة أيــام أي بتاريــخ 9/ شــباط 21 شــاحنة مــن مســتودع المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى شــمال غــرب ســوريا11  ، لتليهــا 
 مــن معانــاة األشــخاص األكثــر ضــررًا مــن 

ِ
بعــد ذلــك 35 شــاحنة إلــى حــدود 14 شــباط لدعــم المتضرريــن، والتخفيــف

آثــار الدمــار.

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

إن تأخــر وصــول المســاعدات األمميــة إلــى شــمال غــرب ســوريا، وتــرك المنظمــات المدنيــة المحليــة تواجــُه  	
، تســبب فــي زيــادة عــدد الضحايــا الذيــن ماتــوا تحــت األنقــاض.

ِ
بمفردهــا أهــواَل الزلــزال ومخلفاتــه

 الزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا؛ حيــث تــم تأخيــُر  	
ِ

اســتجابة األمــم المتحــدة لــم تكــن بشــكل يتناســُب مــع هــول
 نــداءات لحشــد 

ِ
 بعــض آليــات األمــم المتحــدة لمواجهــة الكــوارث فيمــا لــم تفعــل آليــات أخــرى مثــل إطــالق

ِ
تفعيــل

الجهــود والفــرق مــن كافــة دول العالــم.

إن اعتمــاد الــدول المانحــة علــى آليــات األمــم المتحــدة بشــكل شــبه كامــل مــع علمهــا ببــطء وبيروقراطيــة األمــم  	
المتحــدة يجعــل هــذه الــدول تتحمــل مســؤولية فــي تأخيــر المســاعدات اإلنســانية، ويجــب العمــل علــى تأســيس 

منصــة تنظــم وتنســق عمليــات الدعــم الدوليــة.

9 . https://interagencystandingcommittee.org/emergency-relief-coordinator ،منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  
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11 .https://www.iom.int/news/iom-rushes-more-aid- ،المنظمــة الدوليــة للهجــرة تندفــع بمزيــد مــن المســاعدات إلــى تركيــا وشــمال غــرب ســوريا، المنظمــة الدوليــة للهجــرة  
 turkiye-and-northwest-syria

https://interagencystandingcommittee.org/emergency-relief-coordinator
https://interagencystandingcommittee.org/emergency-relief-coordinator
https://www.iom.int/news/iom-rushes-more-aid-turkiye-and-northwest-syria
https://www.iom.int/news/iom-rushes-more-aid-turkiye-and-northwest-syria
https://www.iom.int/news/iom-rushes-more-aid-turkiye-and-northwest-syria
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التوصيات إلى األمم المتحدة والدول المانحة:

على األمم المتحدة فتح تحقيق داخلي يوضح سبب تأخر وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا. 	

ضــرورة إرســال فــرق األمــم المتحــدة لتقييــم الكــوارث والتنســيق )UNDAC( لمنطقــة شــمال غــرب ســوريا فــي  	
أســرع وقــت مــن أجــل إنقــاذ مــا يمكــُن إنقــاذه.

تحريــك المجموعــة الدوليــة االستشــارية لفــرق البحــث واإلنقــاذ لالســتجابة للتحديــات التــي فرضهــا الزلــزال علــى  	
أهالــي منطقــة شــمالي غــرب ســوريا.

	  )CERF( تخصيــص مــا يجــُب تخصيصــُه مــن صنــدوق األمــم المتحــدة المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ
ــأزم فــي شــمال غــرب ســوريا. للتعامــل مــع الوضــع المت

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

تأســيس منصــة دعــم دوليــة تتولــى عمليــات تنســيق المســاعدات فــي شــمال غــرب ســوريا، وتكــون بمثابــة خيــار  	
ــزاز  إضافــي إلــى جانــب األمــم المتحــدة، وعــدم االعتمــاد الكلــي علــى األمــم المتحــدة فقــد ثبــت فشــل ذلــك، وابت

روســيا لهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة.

شكر وعزاء

جزيــل الشــكر لجميــع األهالــي والنشــطاء الذيــن تعاونــوا معنــا علــى هــذه االســتجابة علــى الرغــم مــن 

ظروفهــم الصعبــة، والرحمــة لضحايــا الزلــزال وخالــص العــزاء لذويهــم وأصدقائهــم.
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