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أواًل: قرار مجلس األمن 2165 ظاهره داعم للمساعدات األممية وفي 
باطنه توسيع صالحيات مجلس األمن بشكل تعسفي:

ــزاع مســلح داخلــي، بــدأت  بعــد أن تحــول الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق فــي آذار/ 2011 ضــد النظــام الســوري إلــى ن
الكثيــر مــن المناطــق تخضــع لســيطرة المعارضــة المســلحة، البعــض مــن هــذه المناطــق كانــت محاطــة مــن جميــع 
الجهــات بمناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري مثــل الغوطــة الشــرقية فــي ريــف دمشــق، وداريــا، المعضميــة، 
ــدول المجــاورة، وتعرضــت  ــى تمــاس مــع حــدود ال ــوب أو الشــرق عل ــت فــي الشــمال أو الجن وبعــض المناطــق كان
جميــع المناطــق التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة المســلحة لهجمــات انتقاميــة عنيفــة جــدًا مــن قبــل النظــام 
ــز الهجمــات بيــن مدنييــن وعســكريين،  الســوري وبشــكل خــاص عبــر ســالح الجــو المروحــي وثابــت الجنــاح، ولــم تميِّ
ــدت فــي كثيــر مــن األحيــان اســتهداف مراكــز حيويــة مثــل المشــافي واألســواق، كمــا لجــأ إلــى هــذه المناطــق  بــل تعمَّ
اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري خوفــًا مــن االعتقــال واإلخفــاء 

القســري والتعذيــب.
أصبحــت المناطــق المحاصــرة، أو الواقعــة علــى الحــدود فــي ظــلِّ القصــف شــبه اليومــي، فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى 
إدخــال  يتــم  أن  آثــرت  بــل  الحــدود،  عبــر  المســاعدات  تدخــل  لــم  المتحــدة  األمــم  ولكــن  اإلنســانية،  المســاعدات 
المســاعدات بموافقــة النظــام الســوري، وكانــت المســاعدات تصــل إلــى دمشــق، ومــن ثــم تنتقــل إلــى بقيــة المناطــق 
مهمــا كانــت بعيــدة عــن دمشــق، وقــد تعرضــت األمــم المتحــدة ممثلــة بمنظمــة الشــؤون اإلنســانية إلــى واحــدة 
مــن أســوأ أشــكال االبتــزاز والنهــب واإلهانــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين؛ وذلــك بســبب التعامــل المخــزي للنظــام 
الســوري، الــذي هــدف إلــى زيــادة معانــاة الســكان فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، كنــوع مــن العقــاب الجماعــي، 
عبــر التأخيــر العمــدي للمســاعدات ألســابيع وأشــهر طويلــة، والتحكــم بكميــة ومناطــق توزيــع المســاعدات، وإنشــاء 
منظمــات تتبــع للنظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة، وفــرض التعامــل معهــا، وقــد تحدثــت العديــد مــن المنظمــات 
وموظفــون ســابقون فــي األمــم المتحــدة عــن نهــب وتحكــم النظــام الســوري للمســاعدات اإلنســانية، وعلــى الرغــم 

مــن كل ذلــك لــم تقــم األمــم المتحــدة بإدخــال المســاعدات عبــر الحــدود.

وقــد حكــم ائتــالف مــن كبــار الخبــراء القانونييــن والمحاميــن والحقوقييــن فــي نيســان/ 2014 بأنــه ال يوجــد عائــق قانونــي 
ــر الحــدود، وذلــك ألن األمــم المتحــدة تســتوفي شــروط  ــام بمســاعدات إنســانية عب يمنــع األمــم المتحــدة مــن القي
العمــل اإلنســاني فــي اإلنســانية، والحيــاد، والنزاهــة وعــدم االنحيــاز، وبــأن موافقــة القــوى المســيطرة علــى الطــرف 
اآلخــر مــن الحــدود )المعارضــة المســلحة( مضمونــة، بــل إن 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 أن 
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 
أن إدخــال منظمــة الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة مســاعدات عبــر الحــدود يعتبــر أمــرًا غيــر قانونــي، لقــد 
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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.

ــي اســتغلت فيهــا روســيا قــرار مجلــس  ــرًا فــي تمــوز المنصــرم 2020، فــي مثــل هــذه األجــواء الت ــا تقري وقــد أصدرن
األمــن لتوظفــه لصالحهــا وتبتــزَّ منظمــة الشــؤون اإلنســانية والــدول المانحــة، وقلنــا فيــه بشــكل واضــح بأنــه: علــى 
األمــم المتحــدة االســتمرار بإدخــال المســاعدات العابــرة للحــدود حتــى فــي حــال اســتخدام روســيا الفيتــو ضــد تمديــد 

قــرار مجلــس األمــن.

ثانيًا: أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات األممية عبر 
الحدود بعيدًا عن النظام السوري وتدخل مجلس األمن أمرًا جوهريًا:

رع النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك  يتذَّ
للسالمة اإلقليمية، ونعتقد أن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وبالتالي فإن إدخال المساعدات األممية اإلنسانية 

الحيادية عبر الحدود ال يعتبر عماًل غير قانوني لألسباب الرئيسة التالية:

واحــد: التدخــل المحظــور هــو التدخــل القســري )ليــس بالضــرورة أن يكــون عســكريًا، أي تدخــل قســري هــو محظــور(، 
وال نعتقــد أن إدخــال المســاعدات اإلنســانية الضروريــة هــي عبــارة عــن تدخــل قســري، إنَّ عمــال اإلغاثــة األمميــن غيــر 
ــان  ــي اإلنســاني ينــصُّ بشــكل واضــح فــي البروتوكــول اإلضافــي األول، المادت ــون الدول ــن، والقان مســلحين، وحياديي
164، و270 منــه: علــى أن نشــاطات المســاعدة ال تعتبــر بــأي حــال مــن األحــوال تدخــاًل فــي نــزاع مســلح أو أنهــا أعمــال 
غيــر وديــة )وهــذا ينطبــق علــى النــزاع المســلح الداخلــي(، وبالتالــي 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.

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 
المتحــدة األمريكيــة(”، والتــي أكــدت فيهــا مبــدأ عــدم التدخــل الخارجــي فــي شــؤون الــدول، لكنهــا أكــدت علــى أن: “تقديــم 
مســاعدة إنســانية فقــط لألفــراد أو القــوات فــي دولــة أخــرى، بصــرف النظر عــن انتماءاتها أو أهدافها السياســية، 

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

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

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

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/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf

https://sn4hr.org/arabic/2020/07/06/12415/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
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
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وأشــارت إلــى أنــه يتوجــب أن تقتصــر المســاعدة اإلنســانية علــى: “األغــراض المكرســة فــي ممارســة الصليــب األحمر، 
وهــي منــع المعانــاة اإلنســانية والتخفيــف منهــا وحمايــة الحيــاة والصحــة وضمــان احتــرام اإلنســان، لكــن، وفــي 

المقــام األول، يجــب أيضــًا أن ُتقــدم بــدون تمييــز لجميــع مــن يحتاجونهــا”4. 
ــد فــي قــرار كومبوســتيال5  أن: “الدولــة التــي تتصــرف علــى نحٍو ينتهــك التزاماتها في  كمــا أن معهــد القانــون الدولــي أكَّ
مجــال حقــوق اإلنســان ال يمكنهــا التهــرب مــن مســؤوليتها الدوليــة مــن خــال االدعــاء بــأن 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 تدخــًا 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

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

يجــب علينــا أن نتذكــر دائمــًا أن المحتاجيــن للمســاعدات األمميــة هــم نازحــون قــد شــردوا قســريًا 
مــن منازلهــم بفعــل عمليــات القصــف الجــوي لروســيا والنظــام الســوري، ولــم يعــودوا إليهــا 
خوفــًا مــن انتقــام النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه، بمعنــى أن روســيا لــم تكتــِف بتدميــر 
منازلهــم وتشــريدهم بــل تريــد منــع المســاعدات عنهــم، وهم أشــد فئــات المجتمع فقــرًا واحتياجًا، 
يجــب رفــع يــد مجلــس األمــن التســلطية عــن قضيــة المســاعدات األمميــة الحياديــة والضروريــة.

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؛ 
ــة؛ الضائقــة؛ والضــرورة. ومســألة الضــرورة هــي األكثــر صلــة بقضيــة المســاعدات اإلنســانية، وفيمــا  القــوة القهري
يلــي قائمــة بأبــرز التقاريــر والتصريحــات األمميــة والدوليــة خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة عــن مــدى ضــرورة وحاجــة 

الســكان للمســاعدات اإلنســانية األمميــة فــي شــمال غــرب وشــمال شــرق ســوريا: 

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/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  ريبيــكا باربــر، هــل يســمح القانــون الدولــي بتقديــم المســاعدة اإلنســانية دون موافقــة الدولــة المضيفــة؟ النزاهــة اإلقليميــة والضــرورة والوظيفــة الحتميــة للجمعيــة العامــة، 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
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فــي 10/ آذار أصــدرت منظمــة اليونيســيف بيانــًا صحفيــًا ذكــرت فيــه أن 90 % مــن األطفــال فــي ســوريا يحتاجــون 
للمســاعدة اإلنســانية بزيــادة قدرهــا 20 % عــن العــام الفائــت وأن أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل دون ســن الخمــس 

م نتيجــة ســوء التغذيــة المزمــن. ســنوات يعانــون مــن التقــزُّ

ــة فــي حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك فــي  ــار تطــرق وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ومنســق اإلغاث فــي 26/ أي
إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا. إلــى انتهــاء مفعــول تفويــض مجلــس األمــن 
الخــاص بمســاعدة األمــم المتحــدة عبــر الحــدود إلــى الشــمال الغربــي فــي غضــون ســتة أســابيع. وقــال: “هــذا يعنــي 
أن تســليم الطعــام إلــى 1.4 مليــون شــخص شــهريًا، والماييــن مــن العاجــات الطبيــة، والمســاعدات الغذائيــة 
لعشــرات اآلالف مــن األطفــال واألمهــات، واللــوازم المدرســية لعشــرات اآلالف مــن الطــاب، كل هــذه األمــور 
ســتتوقف”. وخاطــب لــوك مجلــس األمــن بقولــه: “نتطلــع إلــى هــذا المجلــس لضمــان عــدم قطــع شــريان الحيــاة 

هــذا”.

فــي 3/ حزيــران قــال نائــب المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية المعنــي بالملــف الســوري باألمــم المتحــدة مــارك 
كتــس إن “ماييــن األشــخاص فــي شــمال غربــي ســوريا ســيواجهون كارثــة إذا لــم تنجــح األمــم المتحــدة فــي تمديــد 
عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية عبــر الحــدود الشــهر المقبــل”، بســبب دعــوات روســيا إلــى إغــالق معبــر بــاب الهــوى وإدخال 

المســاعدات األمميــة عبــر مناطــق ســيطرة نظــام األســد.
 

فــي 7/ حزيــران قــال المتحــدث باســم األمــم المتحــدة ســتيفان دوجاريــك فــي تصريحــه الصحفــي اليومــي، إن األمــم 
المتحــدة ال تــزال “قلقــة للغايــة بشــأن تدهــور الوضــع اإلنســاني لـــ 13.4 مليــون شــخص محتــاج” فــي جميــع أنحــاء 
ســوريا، وأضــاف أن العمليــة اإلنســانية عبــر الحــدود مــع تركيــا “هــي آخــر شــريان حيــاة لمنــع وقــوع كارثــة إنســانية”، 
وفــي الســياق ذاتــه أوضــح ســتيفان أن هنــاك 3.4 مليــون محتــاج فــي شــمال غــرب ســوريا، ووصفهــم باألكثــر ضعفــًا: 
“أكثــر مــن %90 مــن هــؤالء تــم تقييمهــم مــن قبــل األمــم المتحــدة علــى أنهــم فــي حاجــة ماســة أو كارثيــة، وال ســيما 

مليونيــن وســبعمئة ألــف مــن الرجــال والنســاء واألطفــال النازحيــن داخليــًا”.

ــو الروســي ســُيغلق  ــوان “الفيت ــر لهــا حمــل عن ــران طالبــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقري فــي 10/ حزي
الحــدود فــي المنطقــة  بالكامــل عبــر  شــريان اإلغاثــة األخيــر” مجلــس األمــن بتجديــد اإلذن بدخــول المســاعدات 
الســوريين  “ماييــن  إلــى شــمال شــرق ســوريا، وقالــت:  العــراق  المســاعدات مــن  باســتئناف تدفــق  والســماح 
معرضــون لخطــر فقــدان الوصــول إلــى المســاعدات المنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك خــال تفشــي فيــروس كورونا، 
إذا مــا اســتخدمت روســيا حــق النقــض الفيتــو ضــد إعــادة تفويــض ممــر المســاعدات الوحيــد المتبقــي مــن تركيــا 

إلــى شــمال غــرب ســوريا الــذي تســيطر عليــه المعارضــة”

ــا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي،  طفلــة نازحــة تقيــم فــي مخيــم زردن
ــي 2020 ــة - 5 تشــرين الثان وســط أوضــاع إنســانية متردي

https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-90%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B0-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2021/05/1076882
reuters.com/world/middle-east/millions-syria-face-disaster-if-aid-crossing-is-shut-un-2021-06-03/
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1077552
https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/10/378875
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فــي 11/ حزيــران حــذرت مجموعــة مؤلفــة مــن 42 منظمــة غيــر حكوميــة، فــي بيــان لهــا، مــن فشــل مجلــس األمــن فــي 
تجديــد القــرار 2533 مــن عــدم تمكنهــا مــن إيصــال المســاعدات التــي يرســلها برنامــج الغــذاء العالمــي إلــى قرابــة 1.4 
مليــون ســوري شــهريًا عبــر معبــر بــاب الهــوى، وأن هــذه اإلمــدادات ســتنفذ بحلــول أيلــول/ 2021. وأضــاف البيــان أن 
عــدم تجديــد القــرار ســيؤدي أيضــًا إلــى وقــف حملــة التلقيــح التــي تقودهــا األمــم المتحــدة ضــد كوفيــد -19 للقاطنيــن 

الذيــن يعيشــون فــي شــمال غــرب ســوريا.
 

ــى  ــران دعــا بيــان قمــة مجموعــة الســبع مجلــس األمــن إلــى ضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية إل فــي 15/ حزي
ــر الحــدود. جميــع األشــخاص المحتاجيــن فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل العمليــات عب

فــي 15/ حزيــران وجهــت 30 دولــة رســالة إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة دعــت فيهــا إلــى تجديــد اإلذن بدخــول 
المســاعدات عبــر الحــدود. وحــذرت الــدول فــي رســالتها مــن أن “التجديــد لآلليــة العابــرة للحــدود أساســي لضمــان 
التوزيــع المباشــر والمســتمر للقاحــات لــكل الســوريين عبــر نظــام كوفاكــس”، مشــددة علــى أن عــدم التجديــد 

ــن الســوريين ــى ماليي ــات مدمــرة عل ــه تداعي ســتكون ل

الجمعــة 18/ حزيــران صــدر بيــان مشــترك عــن ســبع9 مــن رؤســاء الــوكاالت اإلنســانية الدوليــة )مــن بينهــم الســيد 
مــارك لوكــوك، منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ ووكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية )أوتشــا() أكــدوا فيــه أن 
روا مــن أن “عــدم  دخــول القوافــل اإلنســانية إلــى شــمال غــرب ســوريا أمــر “ضــروري لتوســيع االســتجابة الشــاملة”. وحــذَّ
القيــام بذلــك ســيؤدي إلــى إيقــاف تســليم األمــم المتحــدة للغــذاء ولقاحــات كوفيــد -19 واإلمدادات الطبيــة الضرورية 
والمــأوى والحمايــة والميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي وغيرهــا مــن المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلــى 3.4 مليــون 
شــخص، بمــا فــي ذلــك مليــون طفــل.” وأضــاَف البيــان أنــه حتــى ولو تم إرســال هــذه القوافل بانتظام فإنها ال تســتطيع 
توفيــر حجــم ونطــاق العمليــات عبــر الحــدود مؤكــدًا علــى أنــه ال يوجــد بديــل، وال تــزال اســتجابة األمــم المتحــدة علــى نطــاق 

واســع عبــر الحــدود لمــدة 12 شــهرًا إضافيــة ضروريــة لتجنــب كارثــة إنســانية فــي شــمال غــرب ســوريا.

فــي 18/ حزيــران أصــدرت منّظمــة أطبــاء بــال حــدود بيانــًا دعــت فيــه مجلــس األمــن إلــى تجديــد القــرار رقــم 2533 الــذي 
يقضــي بعبــور المســاعدات عبــر الحــدود. وأضافــت أّنــه فــي حــال لــم ُيجــدد القــرار، ســيواجه أكثــر مــن 4 مالييــن شــخص 
فــي المنطقــة، أكثــر مــن نصفهــم مــن النازحيــن، خطــر خســارتهم للمســاعدات اإلنســانية والطبيــة التــي تشــتد الحاجــة 
إليهــا. ونقــل البيــان عــن المنســق الميدانــي ألنشــطة المنظمــة فــي ســوريا قولــه “إّن معبــر بــاب الهــوى يعتبــر حاليــًا 
حبــل النجــاة بالنســبة لمحافظــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا. إذا انقطــع هــذا الحبــل، ســتقف أشــكال متعــّددة 

مــن المــوت لنــا بالمرصــاد”.

9  الســيد مــارك لوكــوك، منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ ووكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية )أوتشــا(؛ والســيد أنطونيــو فيتورينــو، المديــر العــام للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 

ــو  ــة العالمــي؛ والســيد فيليب ــر التنفيــذي لبرنامــج األغذي ــي، المدي ــد بيزل ــة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(؛ والســيد ديفي ــرة التنفيذي ــم، المدي ــا كاني ــورة ناتالي )IOM(؛ والدكت
غرانــدي، المفــوض الســامي لشــؤون الالجئيــن؛ والســيدة هنرييتــا فــور، المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(؛ والدكتــور تيــدروس أدهانــوم غبرييســوس، 

)WHO(  المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة

https://www.rescue.org/press-release/over-1-million-people-risk-hunger-syria-if-cross-border-aid-resolution-not-renewed-say
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/u-s-eu-summit-statement/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/24/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078282
https://www.msf.org/ar/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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ــي،  ــو غوتيريــش -خــالل جلســة لمجلــس األمــن الدول ــران طالــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطوني فــي 23/ حزي
الــدول األعضــاء بالتوصــل إلــى توافــق حــول اإلذن بالعمليــات العابــرة للحــدود إلــى ســوريا، لعــام إضافــي، وذلــك 
لكونهــا تمثــل شــريان دعــم حيــوي” وأشــار “يجــب أن نــدرك أنهــم لــن يكونــوا قادريــن أبــدًا علــى اســتبدال المســاعدة 
عبــر الحــدود فــي المســتويات الحاليــة.” وأضــاَف “إن الفشــل فــي تمديــد تفويــض المجلــس ســيكون لــه عواقــب 
ــون مــن  ــى المســاعدة اإلنســانية، كمــا أن 12.4 مليــون شــخص يعان ــاج 13.4 مليــون شــخص إل وخيمــة.” حيــث يحت
ــر األميــن العــام بــأن حــل المأســاة الســورية ال يمكــن إال أن يكــون سياســيًا. انعــدام األمــن الغذائــي، وفــي حديثــه ذكَّ

فــي 23/ حزيــران دعــا الســيد رامــش راجاســينغهام القائــم بأعمــال وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق 
اإلغاثــة الطارئــة، مجلــس األمــن للمســاعدة فــي ضمــان حصــول األمــم المتحــدة وشــركائها فــي المجــال اإلنســاني 
علــى كل الفــرص لمســاعدة المحتاجيــن مــن خــالل تمديــد التفويــض عبــر الحــدود لمــدة 12 شــهرًا. وأكــد أنــه “بينمــا 
تســتخدم األمــم المتحــدة وشــركاؤها جميــع الوســائل الممكنــة للوصــول إلــى النــاس فــي شــمال غــرب ســوريا، 
فــإن العمليــات عبــر الخطــوط األماميــة مــن داخــل البــاد لــم تكــن ممكنــة. ومــع ذلــك، فــإن تلــك العمليــات مــن 
شــأنها أن تكّمــل، ال أن تحــل محــل اآلليــة عبــر الحــدود”. وقــال “عندمــا يتعلــق األمــر بإيصــال المســاعدات المنقــذة 
للحيــاة لألشــخاص المحتاجيــن فــي جميــع أنحــاء ســوريا، ينبغــي إتاحــة جميــع القنــوات وإبقاؤهــا متاحــة. وبخــاف 

ذلــك فــإن المخاطــر مرتفعــة للغايــة”.

فــي 25/ حزيــران أوضــح المتحــدث باســم برنامــج األغذيــة العالمــي، تومســون فيري خالل إحاطة دورية فــي جنيف أن 2.4 
مليــون شــخص يعتمــدون كليــًا علــى المســاعدة عبــر الحــدود لتلبيــة احتياجاتهم األساســية بمــا في ذلك الغــذاء. غالبية 
هــؤالء األشــخاص هــم مــن النســاء واألطفــال، وكثيــرون منهــم نزحــوا عــدة مــرات. وقــال “أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 
إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا - وهــي آخــر معقــل للمعارضــة بعــد أكثــر مــن عقــد مــن الحــرب - هــم مــن بيــن األكثــر 
ضعفــًا”. وأضــاف الســيد فيــري أن “مصــدر القلــق األكبــر اليــوم هــو شــمال غــرب ســوريا، حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن 
30 فــي المئــة مــن األشــخاص الذيــن يســاعدهم برنامــج األغذيــة العالمــي. وبالمثــل، فــإن 30 فــي المئــة مــن األغذيــة 

التــي يشــحنها برنامــج األغذيــة العالمــي إلــى ســوريا تمــر عبــر هــذا المعبــر الحــدودي الوحيــد المتبقــي.”

فــي 25/ حزيــران قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر لهــا أن: “مــا يربــو علــى مليــون شــخص فــي شــمال غــرب 
ســوريا معرَّضــون لخطــر انقطــاع الغــذاء والمــاء ولقاحــات فيــروس كوفيــد-19 واألدويــة المنقــذة للحيــاة، إذا لــم 
يجــدد مجلــس األمــن تفويــض األمــم المتحــدة بتوصيــل المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود عــن طريــق معبــر 

بــاب الهــوى علــى الحــدود التركيــة”.

https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/06/1078512
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078512
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078672
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/syria-russian-threat-to-veto-renewal-of-last-aid-corridor-leaves-millions-at-risk-of-humanitarian-catastrophe/
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ثالثًا: استخدام روسيا الفيتو ثالث مرات لمنع إدخال مساعدات 
إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس األمن ومؤشر إضافي 

على ضرورة رفع يد مجلس األمن عن المساعدات األممية:

أصــدر مجلــس األمــن القــرار رقــم 102165 فــي تمــوز 2014 الــذي أتــاح إدخــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود، مــن 
خــالل أربعــة  منافــذ حدوديــة هــي معبــر الرمثــا واليعربيــة وبــاب الســالم وبــاب الهــوى دون إذن النظــام الســوري، 
وقــد تــم تمديــد القــرار خمــس مــرات بــدون أي تعديــل علــى بنــوده وحملــت قــرارات التمديــد مــن خــالل مجلــس األمــن 

األرقــام التاليــة:

112191 لعام 2014 – 122258 لعام 2015 – 132332 لعام 2016 – 142393 لعام 2017 – 152449 لعام 2018

الفيتو األول في وجه إدخال المساعدات األممية واالقتصار على معبرين:
فــي 20/ كانــون األول/ 2019 اســتخدمت كل مــن روســيا والصيــن الفيتــو ضــدَّ تجديــد قــرار مجلــس األمــن رقــم 2449 
ــة  ــر الحدودي الــذي يقتضــي علــى إعــادة تفويــض األمــم المتحــدة بإدخــال المســاعدات إلــى ســوريا باســتخدام المعاب

التــي ال تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري. الــذي ينتهــي العمــل بــه فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2020.

فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2020 وافــق مجلــس األمــن الدولــي علــى تمديــد آلّيــة تســليم المســاعدات اإلنســانّية عبــر 
ــا حصــرًا. ــن مــع تركي ــن حدودّيَتي ــَر نقطَتي ــى ســوريا، لكــن لمــّدة ســّتة أشــهر فقــط وعب الحــدود إل

الفيتو الثاني في وجه إدخال المساعدات األممية واالقتصار على معبرين:
فــي 7/ تمــوز/ 2020 اســتخدمت روســيا والصيــن الفيتــو ضــد مشــروع قــرار ألمانــي بلجيكــي مــن أجــل االســتمرار فــي 
إدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر معبــري بــاب الســالم وبــاب الهــوى لمــدة عــام واحــد. وفــي المقابــل 
قدمــت روســيا مشــروع قــرار فــي 9/ تمــوز، دعــا إلــى إدخــال المســاعدات اإلنســانية عــن طريــق معبــر واحــد بــداًل مــن 

معبريــن وهــو معبــر بــاب الهــوى ولمــدة ســتة أشــهر فقــط، ولــم يتــم تبنيــه بســبب عــدم كفايــة األصــوات.

الفيتو الثالث في وجه إدخال المساعدات األممية واالقتصار على معبر واحد:
اســتخدمت روســيا والصيــن الفيتــو مجــددًا ضــدَّ مشــروع قــرار قدمتــه ألمانيــا وبلجيــكا إلدخــال  10/ تمــوز  فــي 
المســاعدات عبــر معبــري بــاب الســالم وبــاب الهــوى ولكــن لمــدة ســتة أشــهر فقــط. وتقدمــت روســيا فــي اليــوم ذاتــه 
بمشــروع قــرار دعــت فيــه إلــى إدخــال المســاعدات اإلنســانية عــن طريــق معبــر بــاب الهــوى لمــدة 12 شــهرًا، وطالــب 
مشــروع القــرار األميــن العــام تقديــم تقريــر مــع نهايــة آب حــول التأثيــرات “المباشــرة وغيــر المباشــرة لإلجــراءات 
األحاديــة القســرية المفروضــة علــى ســوريا وعلــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي وإيصــال المســاعدات اإلنســانية 

داخــل ســوريا”، وتــم تعطيــل مشــروع القــرار بعــد اعتــراض ســبعة أعضــاء بينهــم ثــالث دول دائمــة العضويــة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014( ،2165 10  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار

https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014( ،2191 11 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار

 https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016( ،2285 12  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار

https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016( ،2332 13  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار

https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017( ،2393 14  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار

 https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018( ،2449 15  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار

https://undocs.org/ar/S/2019/961
https://undocs.org/ar/S/2019/961
https://news.un.org/ar/story/2020/01/1047001
https://undocs.org/ar/S/2020/654
https://undocs.org/ar/S/2020/658
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058071
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
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فــي 11/ تمــوز/ 2020 اعتمــَد مجلــس األمــن القــرار رقــم 162533  القاضــي بتمديــد آلّيــة تســليم المســاعدات اإلنســانّية 
عبــر الحــدود إلــى ســوريا، عبــر معبــر بــاب الهــوى فقــط، ولمــدة عــام واحــد حتــى 10/ تمــوز/ 2021. 

رابعًا: الجمعية العامة مدعوة للتصدي لشلل وابتزاز مجلس األمن 
في قضية المساعدات اإلنسانية:

لــدى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومنظمــة الشــؤون اإلنســانية، والــدول الديمقراطيــة والــدول الداعمة للشــعب 
الســوري وضــع نموذجــي للمطالبــة برفــع يــد مجلــس األمــن عــن التحكم بقــرار المســاعدات العابرة للحــدود، والتخلص 
نهائيــًا مــن ابتــزاز روســيا ومجلــس األمــن الــدوري عبــر التهديــد باســتخدام الفيتــو فــي وجــه تمديــد قــرار الموافقــة علــى 
إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود، والــذي نعتقــد كمــا أشــرنا ســابقًا أنه قرار خــارج اختصاص مجلس األمــن، يجب العمل 
بشــكل جــدي علــى التخلــص نهائيــًا مــن التهديــد الروســي، وبإمــكان الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أخــذ خطــوة إلــى 
األمــام فــي ظــلِّ شــلل مجلــس األمــن واســتخدام الفيتــو التعســفي لحمايــة النظــام الســوري المتــورط فــي ارتــكاب 
جرائــم ضــد اإلنســانية بمــا فــي ذلــك جريمــة التشــريد القســري التــي تمــت بشــكل منهجــي وواســع النطــاق، والبنــاء 
علــى مشــروع القــرار الــذي عملــت عليــه اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة فــي تشــرين األول/ 2020 والــذي أكــد علــى أن 
اآلليــة اإلنســانية عبــر الحــدود قنــاة منقــذة للحيــاة، ملبيــة لالحتياجــات اإلنســانية لجــزء كبيــر مــن ســكان ســوريا، وطالــب 
بمواصلــة الدعــم اإلنســاني عبــر الحــدود إلــى مــا بعــد تمــوز/ 2021، يجــب البنــاء علــى هــذا القــرار وإصــدار قــرار واضــح بــأن 
المســاعدة اإلنســانية األمميــة عبــر الحــدود ال تحتــاج إلــى قــرار مــن مجلــس األمــن وال إلــى إذن الدولــة فــي حــال الحجــب 

التعســفي الــذي يؤثــر علــى حقــوق اإلنســان األساســية للمواطنيــن وفــي مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة. 

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

اســتنادًا إلــى العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــإن علــى الــدول مســؤولية الســعي 	 
 بذلــك بــل حجــب 

ِ
ــًا وقــرى بأكملهــا، ولــم يكتــف لتوفيــر المســاعدة لســكانها، لكــن النظــام الســوري حاصــر مدن

ــم بمناطــق توزيعهــا وفقــًا للمواليــن لــه. الموافقــة وعرقــل دخــول المســاعدات اإلنســانية ونهبهــا وتحكَّ
كمــا يجــب أن يتمكــن جميــع المدنييــن فــي حــاالت النزاعــات المســلحة مــن الحصــول علــى جميــع المســاعدات 	 

الضروريــة17 ، مــن القانــون الدولــي العرفــي18 .
وفــي حــال التــذرع بمفهــوم الســيادة وموافقــة الدولــة التــي شــردت وســرقت المســاعدات، فــإن جميــع مــا ورد 	 

بت فــي تكبيدهــم أســوأ أشــكال  مــن قوانيــن أعــاله يصبــح دون أيــة قيمــة، فالدولــة التــي شــرَّدت ســكانها وتســبَّ
المعانــاة لــن تســمح مطلقــًا بدخــول المســاعدات إليهــم.

وقــد 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 المواطنين الســوريين الذيــن هم في أمــسِّ الحاجة 

إليها.

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

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule55 ،55 18  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 ،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://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020( ،2533 16  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار رقم

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://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://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
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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، وخاصــة 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 السالم 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.
العمــل علــى إيجــاد آليــة تنســيق بيــن الــدول المانحــة مــن أجــل تفــادي أكبــر قــدر ممكــن مــن عمليــات التحكــم 	 

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