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أواًل: خلفية حقوقية عن قضية المساعدات اإلنسانية في سوريا:

تســبَّبت االنتهــاكات الواســعة واملنهجيــة الــي قــام هبــا النظــام الســوري منــذ بــداايت احلــراك الشــعيب يف آذار/ 2011 يف تشــريد ماليــني الســوريني، ويف 
نيسان/ 2012 حتول احلراك الشعيب الساعي حنو الدميقراطية إىل نزاع مسلح داخلي، وبدأت مناطق ابخلروج عن سيطرة النظام السوري، وانقسمت 

إىل نوعني رئيســني:

النوع األول: مناطق حماصرة: هي مناطق حماطة من مجيع اجلهات مبناطق ختضع لسيطرة قوات النظام السوري. 
النوع الثاين: مناطق حدودية لديها حدود مع دولة واحدة أو أكثر من دول اجلوار.

شــهدان يف الســنوات املاضيــة أبشــع حــاالت منــع إدخــال املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة داخليــاً عــر التاريــخ املعاصــر، قــام هبــا النظــام 
الســوري، منتهــكاً القانــون الــدويل العــريف اإلنســاين، ومرتكبــاً عمليــات جتويــع ترقــى إىل شــكل مــن أشــكال العقــوابت اجلماعيــة، وقــد وثقنــا عمليــات 
احلصــار عــر الســنوات التســع املاضيــة ضمــن سلســلة واســعة مــن التقاريــر، وقــد فشــلت كافــة حمــاوالت اجملتمــع الــدويل والضغوطــات مــن أجــل الســماح 

للمنظمــات اإلنســانية بتدفــق مســتمر للمســاعدات وبشــكل خــاص الطبيــة والغذائيــة؛ األمــر الــذي مكَّــن النظــام الســوري مــن أمريــن أساســيني:

ثنــا عــن ذلــك بشــكل موســع  ألــف: ســرقة أكــر قــدر ممكــن مــن املســاعدات وابتــزاز املنظمــات الدوليــة، والتحكــم يف إدخــال املســاعدات، وقــد حتدَّ
ضمــن تقريــر “العقــوابت مرتبطــة ابســتمرار االنتهــاكات وال تشــمل املــواد الطبيــة والغذائيــة، والــي ال جيــب أن تكــون عــر النظــام الســوري”.

ابء: ارتفــاع أســعار املــواد داخــل املناطــق احملاصــرة يف بعــض الســلع إىل قرابــة 100 ضعــف عمــا هــي عليــه خــارج املناطــق احملاصــرة؛ ممــا مكَّــن قــوات 
النظــام الســوري مــن اكتســاب مئــات ماليــني الــدوالرات ســنوايً مــن معابــر املناطــق احملاصــرة فقــط، عــدا عــن املســاعدات إىل املناطــق احلدوديــة.

مل يتمكــن اجملتمــع الــدويل وحتديــداً جملــس األمــن مــن إحــراز أي تقــدم علــى صعيــد إدخــال املســاعدات إىل املناطــق احملاصــرة كمــا أشــران، وبعــد الفشــل 
طيلــة هــذه الســنوات أجــاز جملــس األمــن يف متــوز/ 2014 عــر القــرار رقــم 2165، لألمــم املتحــدة إدخــال املســاعدات عــر احلــدود دون إذن النظــام 

الســوري، وهــذا القــرار هــو مبثابــة اعــراف أبن النظــام الســوري كان:
يسرق قسماً كبرياً من املساعدات الي كانت تصل إىل دمشق.. 1
يتحكَّم ابلكميات الي يراد إرساهلا إىل الشمال أو اجلنوب من املناطق اخلارجة عن سيطرته.. 2
ر عن عمد إعطاء تصاريح النطالق قوافل املساعدات، وقد يصل التأخري إىل عدة أشهر.. 	 يؤخِّ

وعلى اعتبار مدة تنفيذ القرار عام واحد، فقد استمرَّ متديد القرار 2165 مخَس مرات متتالية عر القرارات التالية جمللس األمن:
)2191( لعام 2014، )2258( لعام 2015، )2		2( لعام 2016، )	9	2( لعام 2017، )2449( لعام 2018.

وعندمــا حــان موعــد جتديــد القــرار لعــام جديــد، يف كانــون األول/ 2019، عارضــت ذلــك كل مــن روســيا والصــني، عــر اســتخدام الفيتــو ضــدَّ 
متديــد مشــروع القــرار الــذي قدمتــه كل مــن أملانيــا والكويــت وبلجيــكا، والــذي دعــى إىل متديــد العمــل ابلقــرار ملــدة ســتة أشــهر تعقبهــا مــدة ســتة أشــهر 

إضافيــة، وذكــر مشــروع القــرار أبنــه سيشــمل كل املعابــر ابســتثناء معــر الرمثــا احلــدودي، مــع ذلــك رفضــت روســيا والصــني متديــده.
ــن تعديــالت إضافيــة لصــاحل روســيا، فقــد اقتصــر  يف 10/ كانــون الثــاين/ 2020 مت تقــدمي مشــروع قــرار آخــر، حيمــل الرقــم 2504، والــذي تضمَّ
التمديــد علــى ســتة أشــهر، وألغــى معــري الرمثــا واليعربيــة احلدوديــني، عندهــا امتنعــت روســيا والصــني عــن التصويــت ومت متديــد إدخــال املســاعدات 

حــى 10/ متــوز/ 2020.

http://sn4hr.org/arabic/2020/04/27/12152/
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
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ثانيــًا: ليــس هنــاك داٍع لتدخــل مجلــس األمــن في عملية إدخال المســاعدات 
اإلنســانية إلــى المناطــق الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري:

يســعى جملــس األمــن الــدويل لركيــز أكــر قــدر ممكــن مــن الصالحيــات بيــده، ممــا يعــود ابلفائــدة االقتصاديــة والسياســية علــى الــدول اخلمــس دائمــة 
العضويــة، ومنــوذج حتكمــه إبدخــال املســاعدات اإلنســانية عــر منحــه اإلذن بقــرار صــادر عنــه ابإلمجــاع دليــل واضــح علــى مــدى هيمنــة جملــس األمــن 
علــى القانــون الــدويل وتغيــريه لصاحلــه، وعلــى الرغــم مــن أن البعــض جيــادل يف هــذه القضيــة، وعلــى الرغــم مــن أن ميثــاق األمــم املتحــدة )املــادة 7-2( 
ينــصُّ علــى عــدم جــواز “تدخــل الــدول يف قضــااي تقــع أساســاً ضمــن إطــار االختصــاص احمللــي ألي دولــة”، فالقانــون الــدويل ينــصُّ بشــكل واضــح 
يف الروتوكــول اإلضــايف األول، املــاداتن 64، 70 منــه، علــى أن: “نشــاطات املســاعدة ال تعتــر أبي حــال مــن األحــوال تدخــاًل يف نــزاع مســلح أو 
أهنــا أعمــال غــري وديــة” )وهــذا ينطبــق علــى النــزاع املســلح الداخلــي(، وابلتــايل جيــب التمييــز بــني “التدخــل اإلنســاين” وهــذا أمــر ال يقــره القانــون 
الــدويل عندمــا يتــم بطريقــة أحاديــة اجلانــب، وبــني “نشــاطات املســاعدات واألعمــال اإلنســانية” الــي تقــوم هبــا منظمــات إنســانية غــري منحــازة مثــل: 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.
وقــد بينــت1  حمكمــة العــدل الدوليــة يف عــام 1986 املعايــري الــي تســاعد علــى التمييــز بــني العمــل اإلنســاين والتدخــل يف تقريرهــا “األنشــطة 
العســكرية وشــبه العســكرية يف نيكاراغــوا وضدهــا )نيكاراغــوا ضــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة(”، والــي أكــدت فيهــا مبــدأ عــدم التدخــل اخلارجــي 
يف شــؤون الــدول، لكنهــا أكــدت علــى أن: “تقــدمي مســاعدة إنســانية فقــط لألفــراد أو القــوات يف دولــة أخــرى، بصــرف النظــر عــن انتماءاهتــا أو 

أهدافهــا السياســية، ال ميكــن اعتبــاره تدخــاًل غــري قانــوين، أو أبي طريقــة أخــرى تتعــارض مــع القانــون الــدويل”.
وأشارت إىل أنه يتوجب أن تقتصر املساعدة اإلنسانية على:

“األغــراض املكرســة يف ممارســة الصليــب األمحــر، وهــي منــع املعــاانة اإلنســانية والتخفيــف منهــا ومحايــة احليــاة والصحــة وضمــان احــرام اإلنســان، 
لكــن، ويف املقــام األول، جيــب أيًضــا أن تُقــدم بــدون متييــز جلميــع مــن حيتاجوهنــا” 2 . 

وإذا انتقلنا إىل الوضع يف سوراي، نودُّ يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن نبِّني النقاط اإلضافية التالية:
أواًل: املســاعدات اإلنســانية متــرُّ مــن تركيــا أو العــراق وكال الدولتــان موافقتــان علــى دخــول املســاعدات، وتصــل املســاعدات إىل مناطــق خاضعــة 

ــب بدخــول املســاعدات. لســيطرة قــوات املعارضــة املســلحة أو قــوات ســوراي الدميقراطيــة، والقــوى املســيطرة ترحِّ
اثنيــاً: إن القائــم علــى إدخــال املســاعدات العابــرة للحــدود هــو بشــكل أساســي مكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة وهــو جهــة إنســانية، 
مســتقلة، حمايــدة، ليــس لديهــا أجنــدة عســكرية أو سياســية، وتقــدم املســاعدات دون متييــز، ونــود أن نذكــر أن املســاعدات تقــدَّم ألفــراد مشــردين 

بســبب االنتهــاكات الــي مارســها النظــام الســوري وحلفــاؤه، الــي بلــغ بعضهــا مســتوى اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب.
اثلثــاً: كمــا أشــران ســابقاً ففــي ســوراي نظــام يقــوم بنهــب املســاعدات والتحكــم هبــا وإذالل املنظمــات اإلنســانية، فــال يوجــد أي ســبب كــي تكــون 
املســاعدات مــن خاللــه، وإن اعــراض النظــام الســوري علــى مســألة إدخــال املســاعدات عــر احلــدود ليــس لــه أي قيمــة، بــل هــو اعــراض تعســفي	 

دون وجــه حــق، ويهــدف إىل احلصــول علــى األمــوال علــى حســاب معــاانة النازحــني الذيــن فقــدوا منازهلــم مبــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال.
رابعــاً: إن تدخــل جملــس األمــن يف عمليــة إدخــال املســاعدات قــد ســاهم يف خلــق االبتــزاز الروســي والصيــي، وجيــب رفــع يــد جملــس األمــن ابملطلــق 

عنهــا والســماح بتدفــق املســاعدات اإلنســانية، دون احلاجــة إىل قــرار مــن جملــس األمــن. 

1  حمكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الوالايت املتحدة األمريكية(،تقرير حكم 1986، ص14،

>> https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf   <<      متوز 2020[ )متاح ابإلنكليزية فقط(.

2  حمكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الوالايت املتحدة األمريكية(،تقرير حكم 1986، الفقرة 	24،

>> https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf   <<      متوز 2020[ )متاح ابإلنكليزية فقط(.
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https://mena-studies.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
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ثالثًا: األشهر الستة الماضية كشفت عدم وجود أي سبب إلغالق معبر 
اليعربية أمام المساعدات األممية الحيادية:

لقــد تســبَّب تالعــب وحتكــم جملــس األمــن الــدويل غــري الضــروري بعمليــة إدخــال املســاعدات اإلنســانية األمميــة احلياديــة إىل ســوراي يف معــاانة ثــالث 
حمافظــات ســورية هــي: ديــر الــزور واحلســكة والرقــة يف اجلزيــرة الســورية وهــي تضــمُّ مئــات آالف النازحــني إىل جانــب ســكاهنا، وأصبحــت املســاعدات 
األمميــة تذهــب إىل دمشــق ومــن مث تســافر مئــات الكليومــرات إىل ديــر الــزور أو احلســكة، عوضــاً عــن أن تدخــل بشــكل مباشــر مــن معــر اليعربيــة 
احلــدودي مــع العــراق، ومل يقتصــر األمــر علــى ســفر القوافــل اإلنســانية بــل األســوأ هــو أتخــري النظــام الســوري ســفر تلــك القوافــل بشــكل متعمــد، 
ومــدروس، والتحكــم أيضــاً بكميــة املســاعدات، وســرقة بعضهــا، وهــذا عــاد ليذكــران مبــا حــدث قبــل إقــرار دخــول املســاعدات اإلنســانية عــر احلــدود 
مــن قبــل جملــس األمــن، أي منــذ آذار/ 2011 حــى متــوز/ 2014، وقــد حتــدث األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف تقريــره عــن تداعيــات إغــالق معــر 

اليعربيــة، وضــرورة أن يكــون هنــاك مزيــد مــن املعابــر احلدوديــة، وعــن أمهيــة إبقــاء تدفــق املســاعدات العابــرة للحــدود.

ويف ظــلِّ تفشــي فــريوس كــوروان املســتجد فقــد خلــق نقــص اإلمــدادات الطبيــة ملنطقــة اجلزيــرة ضعفــاً كبــرياً يف التصــدي ملواجهــة وابء كوفيــد-19 
وكانــت منظمــة الصحــة العامليــة قــد ذكــرت يف مســودة هلــا أن منظمــات اإلغاثــة العاملــة مــع األمــم املتحــدة تريــد مــن جملــس األمــن الســماح بشــكل 
عاجــل ابســتخدام معــر اليعربيــة احلــدودي الســوري مــع العــراق جمــدداً؛ لتســليم مســاعدات ملواجهــة جائحــة كــوروان، إال أن املنظمــة حذفــت هــذا 

النــداء الحقــاً، ويبــدو أن منظمــة الصحــة العامليــة ال تريــد أن تزعــج روســيا. 
وقالــت هيومــان رايتــس ووتــش يف تقريرهــا الــذي صــدر يف 28/ نيســان املاضــي نقــاًل عــن عمــال إغاثــة “إّن القــرار أوقــع املنظمــات غــر احلكوميــة 
الــي تعتمــد علــى دعــم األمــم املتحــدة يف عملياهتــا يف مشــال شــرق ســوراي يف عجــز قيمتــه 40 مليــون دوالر أمريكــي يف 2020، مبــا يف ذلــك 

30 مليــون دوالر للرعايــة الصحيــة، وهــي خمصصــة مبعظمهــا ملنــع انتشــار فــروس كــوروان واالســتجابة لــه”. 

رابعًا: األوضاع اإلنسانية في شمال غرب سوريا هي األسوأ على اإلطالق:

2.7 مليــون، قرابــة مليــون شــخص نزحــوا بــني  ر عــدد النازحــني داخليــًا بينهــم بـــ يقطــن 4.1 مليــون نســمة يف مشــال غــرب ســوراي، ويُقــدَّ
كانــون األول/ 2019 ومطلــع آذار/ 2020، وال يــزال حنــو 780 ألــف منهــم يف حالــة نــزوح، وذلــك حبســب تقريــر احلالــة الـــ 16 الصــادر عــن 

مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف 26/ حزيــران/ 2020.

هــؤالء قــد تشــردوا لســبب رئيــس وهــو عمليــات القصــف عــدمي التمييــز واهلجمــات غــري املشــروعة للنظــام الروســي والســوري علــى األحيــاء الســكنية 
يف املــدن والقــرى للمناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، مبعــى أن النظــام الســوري والروســي مل يكتفيــا بتشــريد ماليــني الســوريني بــل يســعيان 
حنــو ســرقة وهنــب املســاعدات األمميــة القادمــة إلغاثتهــم مــن املــرض واملــوت، علــى غــرار مــا حصــل مــن عمليــات هنــب وأتخــري للمســاعدات املســتحقة 

ملنطقــة اجلزيــرة الســورية. 

ويف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، فــإنَّ املشــردين داخليــاً هــم واحــدة مــن أكثــر فئــات اجملتمــع عرضــة لإلصابــة ابلفــريوس؛ ألن الغالبيــة العظمــى 
مــن هــؤالء النازحــني يقطنــون يف خميمــات نظاميــة أو العشــوائية، أو يف مراكــز إيــواء تفتقــر لكثــري مــن املقومــات األساســية لإلقامــة؛ وذلــك نظــراً 
الرتفــاع كلفــة إجيــار املنــازل، كمــا أن النازحــني هــم أشــد فئــات اجملتمــع فقــراً بعــد أن تركــوا منازهلــم وحمالهتــم، وتُعــاين العديــد مــن املخيمــات بشــكل 
عــام مــن هشاشــة يف البــى التحتيــة الصحيــة كــدورات امليــاه وشــبكات الصــرف الصحــي املؤهلــة ومــن توافــر امليــاه النقيــة أيضــاً؛ مــا جيعــل خمصصــات 
امليــاه الالزمــة للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ بكثــري مــن احلالــة الطبيعيــة ومــن بقيــة املناطــق يف ســوراي، إضافــة إىل ذلــك فــإن كميــة اخليــام غــري كافيــة، 

	  شبكة املمارسات اإلنسانية، املنظورات األخالقية والقانونية للعمليات اإلنسانية عر احلدود، )هوغو سليم وإميانويال-كيارا جيالرد(، 

https://odihpn.org/magazine/ethical-and-legal-perspectives-on-cross-border-humanitarian-operations<<[5<<       متوز 2020[ )متاح ابإلنكليزية فقط(.

https://undocs.org/ar/S/2020/327
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN22B3HC
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341253
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341253
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report-no-16-26-june-2020
http://sn4hr.org/arabic/?p=12254
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/16/11539/
https://odihpn.org/magazine/ethical-and-legal-perspectives-on-cross-border-humanitarian-operations/
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ممــا يضطــر عــدداً مــن العوائــل لإلقامــة يف خيمــة واحــدة بصــورة مشــركة، وقــد انعكــس كل هــذا بشــكل ســليب علــى النازحــني، وبشــكل خــاص علــى 
النســاء منهــم؛ نظــراً الحتياجاهتــن اخلاصــة.

وكان مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية قــد ذكــر أن األحــوال اجلويــة الســيئة والعواصــف واألمطــار الــي شــهدهتا منطقــة معــرة مصريــن 
التابعــة حملافظــة إدلــب يف 19 حزيــران، تســببت يف فيضــاانت كبــرية يف حنــو 20 موقــع للنازحــني داخليــاً، دمَّــرت وأحلقــت الضــرر ابملئــات مــن اخليــام 

وأثَّــرت بشــكل مباشــر علــى حنــو 00	1 انزح.

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
إبمــكان املســاعدات اإلنســانية األمميــة الدخــول إىل مشــال غــرب ومشــال شــرق ســوراي عــر املعابــر احلدوديــة بــدون حاجــة إىل تدخــل جملــس األمــن 	 

ألهنا مســاعدات إنســانية مســتقلة، حيادية، وليس لديها أية أجندة سياســية أو عســكرية.
إن اعــراض النظــام الســوري ابلتنســيق مــع حليفــه الروســي هــو اعــراض تعســفي، مبــي علــى وجــود دولــة دائمــة العضويــة يف جملــس األمــن تســاند 	 

بشــكل مطلق النظام الســوري على حســاب القانون الدويل وحقوق اإلنســان. 
األشــهر الســتة املاضيــة أثبتــت بشــكل واضــح كيــف أثَّــر اإلغــالق التعســفي ملعــر اليعربيــة علــى أهــايل منطقــة اجلزيــرة وعلــى النازحــني، وكيــف 	 

ســرق النظــام الســوري مــن املســاعدات األمميــة وحتكَّــم هبــا، وهــذا مــا تســعى روســيا لفرضــه علــى إدلــب ومــا حوهلــا كــي يتمكــن النظــام الســوري 
مــن ســرقة مزيــد مــن املســاعدات. 

إن النظام الســوري قد اســتهدف على مدى قرابة عشــر ســنوات عمال مراكز وعمال اإلغاثة اإلنســانيني مبا يف ذلك القصف الوحشــي على 	 
القافلــة اإلنســانية يف أورم الكــرى، وعلــى املراكــز الطبيــة ومقــرات الدفــاع املــدين، وارتكــب بذلــك مئــات االنتهــاكات الــي تشــكل جرائــم حــرب.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

الكف عن التحكم بدخول املساعدات اإلنسانية احليادية عر احلدود، الي تساهم يف مساعدة قرابة 5 مليون مواطن سوري.	 
الركيــز علــى اختصــاص جملــس األمــن يف حتقيــق الســلم واألمــن الدوليــني يف ســوراي وبشــكل خــاص بعــد إثبــات منظمــة حظــر األســلحة 	 

الكيميائيــة اســتخدام النظــام الســوري ألســلحة الدمــار الشــامل، وبعــد تشــريد قرابــة 	1 مليــون مواطــن ســوري مــا بــني انزح والجــئ وارتــكاب 
انتهــاكات بلــغ الكثــري منهــا مســتوى اجلرائــم ضــد اإلنســانية.

الضغــط ابجتــاه تســريع عمليــة انتقــال سياســي عــر جــدول زمــي حمــدد، تنهــي معــاانة النازحــني واملشــردين وحتقــق هلــم عــودة كرميــة وطوعيــة، 	 
وتســهم يف إعــادة االســتقرار واألمــن.

إىل منظمة الشؤون اإلنسانية واللجنة الدولية للصليب األمحر:
االستمرار يف إدخال املساعدات عر احلدود وجتاهل الفيتو الروسي ألنه تعسفي وخمالف للقانون الدويل.	 
عدم الرضوخ البتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة املساعدات والتحكم هبا.	 
العودة إىل إدخال املساعدات عر معر اليعربية يف أسرع وقت ممكن.	 
التنسيق والتعاون بشكل أكر مع املنظمات اإلنسانية احمللية وبشكل خاص تلك الي أثبتت مهنية عالية وحيادية واستقاللية.	 

إىل اجملتمع الدويل وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري:
دعــم عمليــة إدخــال املســاعدات اإلنســانية ملكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة عــر احلــدود بغــض النظــر عــن قــرار جملــس األمــن، 	 

واعتبارهــا مســألة خارجــة عــن صالحياتــه.
تقدمي املزيد من املساعدات املباشرة إىل املنظمات السورية احمللية وبشكل خاص تلك الي أثبتت فعاليتها واستقالليتها وحيادها.	 
العمــل علــى إجيــاد آليــة تنســيق بــني الــدول املاحنــة مــن أجــل تفــادي أكــر قــدر ممكــن مــن عمليــات التحكــم والســرقة الــي يقــوم هبــا النظــام 	 

الســوري للمســاعدات الــي متــر مــن خاللــه.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report-no-16-26-june-2020
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report-no-16-26-june-2020
http://sn4hr.org/arabic/?p=6968
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