
 

 السُّورّيةالُجمهوريَّة الَعربيَّة 

 العلمي حثَّ البَ وزارة التعليم العالي و 

 السُّورّيةالجامعة االفتراضية 

 والتخصص الّتأهيلماجستير 
 ياإلنَسان الّدولي الَقانونفي 

 

 

 
 

  لَقانون الّدولي اإلنَسانيفي َضوء ا اإلنَسانّية الُمَساعدات الإيصَ  في دةتح  المُ  ماألمُ  دورُ 

 (السُّورّيةالُجمهوريَّة الَعربيَّة  في اإلنَسانّية الُمَساعدات الإليصَ  ةطبيقيَّ تَ  ة  اسَ درَ )
 ص خص  أهيل والتَّ بحث ُمقدَّم استكمااًل لمتطلبات نيل درجة ماجستير التَّ 

 يان  ي اإلنس  ول  ون الد  انُ في الق  
 

 

 البإعداد الطّ 
 يت  َل  ي  و  س النُ ا  رَ د ف  مَّ حَ مُ  

 إشراف

 ُلَؤي  َفلُّوحالدكتور 

 السُّورّيةة اضيَّ ة االفترَ عَ ام  س في الجَ در  المُ 

 

2022 



 أ
 

 
 
 
 

 

 اإلنَسانّية الُمَساعدات الإيصَ  في دةتح  المُ  ماألمُ  دورُ 

 في َضوء الَقانون الّدولي اإلنَساني 
 (الُجمهوريَّة الَعربيَّة السُّورّية في اإلنَسانّية الُمَساعدات إليَصال َتطبيقيَّة دَراَسة  )

 

The role of the United Nations in the delivery of 
humanitarian aid in International humanitarian law 

(An applied study of the delivery of humanitarian aid in 
Syrian Arab Republic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

ِاءد ِه ِالِإ

ِاِإىلِأرضإِ
 
ِفإِلِفيهاِالذينِلوالِاألم ِِاسإِر ِ،ِوإىلِح ِمسإِلش

 
ِرناوقد ِِرهاواد....ِقد ِانِالس ِداهمِلك

ِورييِالس ِرب ِشِالع ِاجلي ِِوريةِوشهداء ِس ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

 

ِيفِسبيلإِةِالذينِملِيوري ِةِالس ِبلوماسي ِالِالد ِاتِورج ِد ِإىلِسي ِ
ً
ِحإِِبخلواِيوما

 
هاِسيادتإِيةِسوريةِوصونِإِا

ِاحقوقهإِِفظإِوحإِ
ِدبلوماسيوِوزارةِاخلارجيةِواملغرتبنيِيفِسوريةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

 

 

ِِأصحابإِإىلِ
 
ِاألكربِِضلإِالف

 
ِمنِأمسكواِبيديِصغي

 
ِفعل

ً
ِونيِوأرشدونيِوما

 
ِصن

 
ِيِماِأناعواِمن

ِعائلتيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ

ِهحتقيقإِِهِوِحىتِماِبعد ِمنذِبدايتإِِاحللملِواألم ِوشريكةِربِالد ِِرفيقةإِِإىل
 ولالبتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ



 ج
 

ِوتقديرشكرِ

ِادةِِاألفاضإِإىلِالس ِ
 
ِلِأعضاءِالك

 
ِويلِالنس ِدريسيِيفِبرنامجِماجستيِالقانونِالد ِادرِالت

 
اضيةِِانيِيفِاجلامعةِاالفرت

ِالس ِ
 
ِواِي ِورية،ِالذينِماِخبل

ً
ِائعة.ةِالر ِحلةِاملعرفي ِطوالِِهذهِالر ِوما

ِإىلِ
 
ِص ِِوحالدكتورِلؤيِفل

 
ِِضلِالكبيِاحبِالف

 
ِخيةِهِالعلمي ِبلوماسيةِومعارفإِهِالد ِخبربتإِكانِالذيِرِالعظيمِواألث

ِهِطوالِرحلةِمشروعِالتخرج.مشرفٍِوموج ِ

ِاملع ِِالدكتورِياسرِكلزيِإىل
 
ويلِالنسانيِارةِمديرِِبرنامجِماجستيِالقانونِالد ِبِاجلهودِاجلب ِوعيِصاحإِمِاملوس ِل

ِ
 
ِورية.اضيةِِالس ِيفِاجلامعةِاالفرت

ِاِاجلامعةِاالفرتاضيةِالسوريةي ِموففيِاآلنسةِعالِواآلنسةِمسرِومجإىلِ
 
ِمنِوالذينِملِميل

ً
ِِالتعاوناالبتسامةِوِيوما

ِِةِواملغرتبنييفِوزارةِاخلارجي ِالزمالءِإىلِ
 
طوالِنيِعلىِتعاونهِالكبيِوسعةِصدرهِليِاملد ِيمِِع ِوالِسيماِاألستاذِت

ِ
 
ِ.خرجرحلةِمشروعِالت

ِراما،ِزياد،ِطارقِ،فائزِ،ِِكارون،ِنور،ِحممد،ِمهند،ِهال،ِيزنأحد،ِأسامة،ِإياد،ِإياس،ِباسل،ِبيان،ِِِإىل

ِي.تمجي ِاألصدقاءِالذينِكانواِخيِسندِطوالِرحلةِاملاجسوإىلِ



 د
 

 :حثَّ ص البلخَّ مُ 

واحدًة من أهمِّ وارئ الطَّ  حتاجيها في حاالت  لمُ  اإلنس اني ة الُمس اعداتال إيص  ة قضي   تْضح  أ
ايا التي ولي انون الد  الق   هاا التي أوال  اي  ض  د كانت من الق  لذا فق   ،ولي اليومالد   جتمعالمُ  لُ تشغ   القض 

من جهٍة  فيها المتحدة بدوٍر هام   لعت األممُ ا التي اضط  اي  ض  هة، ومن الق  من ج   ةعنايًة خاصَّ  انياإلنس  
ألمم المتحدة في ا دور   على دراسة  حث هذا الب   سيعملُ ؛ ةة لهذه القضي  غ  ة البال  ونظرًا لألهمي  ، أخرى
وتمييزها  مفهومها شرح   منها بدءًا لف جوانب  خت  من مُ وارئ الط   في حاالت   اإلنس اني ة الُمس اعدات الإيص  

تقديمها  كيفي ةالها و تها وبيان آليات إيص  ماهي   توضيح  بابهة مرورًا ش  فاهيم المُ ها من الم  عن غير  
افةً  ،مييزوعدم الت  النَّزاهة و  الحي ادو  ي ةاإلنس ان اكمة لها بينوالمبادئ الح   لمحتاجيها  االتح   إلى تحديد   إض 
 .الدوليَّة الُعروضو  الحكومي ة الم سؤولي ةو  اإلنس اني ة الُمس اعداتاحتياج 

ة أو رفضها والحاالت ولي  الد   الُمس اعدات عروض   الدول في قبول   حقِّ كما سيعمل البحث على دراسة 
االحتالل أو  سواٌء في حاالت   ةولي  الد   الُمس اعداتعروض  ة رفض  ول من إمكاني  الد   التي تمنعُ  اإللزامي ة

  .مةلز  س األمن المُ في حاالت قرارات مجل  
األمم المتحدة اإلنسانية في سورية سواٌء  عملي ات دراسٍة تطبيقيٍة على إلى إجراء   البحثُ  بعد ذلك سينتقلُ 

 اإلنس اني ة الُمس اعداتة بإيصال مجلس األمن الخاص   قرارات  ب فيما يتصل بخطط االستجابة اإلنس اني ة أو
 2139ة بدءًا من القرار ل  س األمن ذات الص  قرارات مجل   وتحليل   بعرض   ، حيث سيقومُ إلى سورية

 اإلنس اني ة الُمس اعداتآليات إلدخال  نته منبما تضم  (، 2022) 2642(، وصواًل إلى القرار 2014)
كما سيقوم  أو من خالل مشاريع الت عافي المبكر، ،بر الحدود أو عبر الخطوطإلى سورية سواٌء ع

ات وردود الفعل العتماد هذه القرار   ول الكبرىالد   فاوض بينالت   اتوء على عملي  الض   بتسليط   البحثُ 
مم المتحدة واأل الس وري ةالُجمهوريَّة الع ربيَّة  عاون بين حكومة  جوانب الت   بعض   عليها، قبل أن يستعرض  

افة  ، باإلاإلنس اني ة الُمس اعدات ال  في مج   تجاه  وُمالحظاتها الس وري ةولة ل الد  اغ  مش   إلى عرض   ض 
 .اون بينهماع  الت   تعزيز   ُسُبلو  في سورية اإلنس اني ةات األمم المتحدة عملي  
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Abstract: 

The issue of delivering humanitarian aid to those in need in 
emergencies is one of the most important issues of concern to the 
international community today. Therefore, it was one of the topics that 
international humanitarian law accords special attention to, and one of the 
issues in which the United Nations played an important role as well. In view 
of the great importance of this issue; This research will study the role of the 
United Nations in the delivery of humanitarian aid in emergency situations 
from its various aspects, starting with an explanation of its concept and 
distinguishing it from other similar concepts, through to clarifying what it is 
and clarifying the mechanisms of its delivery and how it needs to be 
presented and the principles governing it between humanity, neutrality, 
impartiality and non-discrimination, in addition to identifying cases of need 
for humanitarian aid, government responsibility and international offers. 
The research will also study the right of countries to accept or reject 
international aid offers and the exceptional cases that prevent countries from 
being able to refuse international aid offers, whether in cases of occupation 
or in cases of binding Security Council resolutions. 
After that, the research will move to conducting an applied study on the 
United Nations humanitarian operations in Syria, whether in relation to 
humanitarian response plans or Security Council resolutions related to the 
delivery of humanitarian aid to Syria. Where it will present and analyze the 
relevant Security Council resolutions starting from resolution 2139 (2014) to 
resolution 2642 (2022), including mechanisms for the entry of humanitarian 
aid into Syria, whether across borders or across lines, or through early 
recovery projects, The research will also shed light on the negotiating 
processes between major countries to adopt these decisions and their 
reactions to them, before reviewing some aspects of cooperation between 
the government of the Syrian Arab Republic and the United Nations in the 



 و
 

field of humanitarian aid, In addition to presenting the concerns of the Syrian 
state and its observations towards the United Nations humanitarian 
operations in Syria and ways to enhance cooperation between them. 
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 مقدمة:
كالزالزل  طبيعيَّةسواٌء ألسباٍب عديدة، حاالت طوارئ ب الد ولالمجتمعات و  رَّ تم أنْ  يمكنُ 

 اتالنِّزاعالجانب و  أحادي ة قسري ةالة واإلجراءات ارات المفروض  الحص  ك بشري ةأو ألسباٍب لفيضانات وا
  الحيوي ة االقتصاديَّةوالمرافق  التحتي ةوالبنى  المدني ة األعيان   عنها دماٌر يصيبُ  التي ينتجُ  الُمسلَّحة
افةً  في مقتل وتجعل من  االقتصاد   تصيبُ  بيرةٍ ك خسائر  المتعددة ما يفضي إلى  الدَّخل صادر  إلى م إض 
التي  الد ول في مصاف   الت طو رالمستدامة و  الت نميةتسير بخطًى ثابتة على طريق التي كانت  الد ول

من الضرورات  الحرمان يعانون   مدنيون سك انٌ لدينا  حُ بيص بهذاو ؛ األس اسيَّةتأمين احتياجاتها لتعاني 
ةال الحاجةُ  تبرزُ ف، الحي اةعلى قيد  ملبقائ هالالزمة  األس اسيَّة  .اإلنس اني ة الُمس اعدات لقيام بتقديمل ملحَّ

اليوم  إال أنه بات   في األصل إنساني ذو طابعٍ  هو ملفٌ  اإلنس اني ة الُمس اعداتملف  من أن   الر غم  على و 
 الحاجة   زمن   تحديد   ين  ب ياإلنس ان الد ولي الق انونو  الد وليالمجتمع يناقُشها التي  من أهم القضايا
 الحي ادو  اإلنس اني ةضمان و  تقديمها لمحتاجيها كيفي ةآليات إيصالها و وبيان  ماهيتها لتقديمها وتوضيح  

افةً ، الت وزيععمليات  في النَّزاهةو   الم سؤولي ةو  اإلنس اني ة الُمس اعداتاحتياج  إلى تحديد حاالت إض 
 .دوليَّةال الُعروضو  حكومي ةال

 في لعبت األمم المتحدة دورًا كبيراً  حول العالم كوارثو  أزماتٍ من  الطَّوار ئحاالت  انتشار ومع اليوم
ابة اإلنس اني ة أو من خالل  في سورية، اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال سواٌء من خالل خطط االستج 
 2165قرار وال ،(2014) 2139األزمة بدءًا من القرار رقم  األمن طوال سني   مجل سقرارات 

رية عبر الحدود في سو  اإلنس اني ة الُمس اعداتإيصال  عملي ةل األس اسيَّةكيزة (، الذي كان الر  2014)
 ،عبر الحدود إلى معبٍر واحد الُمعتمدة تخفيض عدد المعابر   الذي شهد  (  2020) 2533مرورًا بالقرار 

وسي لد ولياكان انعكاسًا مباشرًا للتوافق (، الذي 2021) 2585لقرار وا  طيَّاته بين   األمريكي فحمل   الر 
التي حافظت على  عبر الحدودآلية عبر الخطوط إلى جانب  الُمس اعداتإدخال  الدعوة إلى تعزيز

افةً  ،فقط معبٍر واحدٍ   2642المبكر في سورية وصواًل إلى القرار  الت عافيمشاريع  إلى دعم   إض 
 مشاريع الت عافي المبكر.  على صعيد تطوراٍت عدة وال سيما  ( الذي شهد  2022)

الكثير  طيَّاتهامعقدة تحمل في  قانونيَّةو  دوليَّة قضي ةإلى في سورية  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ةتحولت 
 دراسة دور األمم المتحدة في عمليات إيصال على حثَّ الب  سيعمل هذا ، لذلك والتفاصيل من األبعاد  
 مجل سل قرارات ويحل   سيستعرُض و ، الس وري ةالُجمهوريَّة الع ربيَّة  حتاجيها فيلم اإلنس اني ة الُمس اعدات

لةذات  األمن  تقدمها التي اإلنس اني ة الُمس اعدة تنسيق تعزيز تُنظِّم التي التَّوجيهيَّة لمبادئاستنادًا ل الصِّ
  46/182 رقم المتحدة لألمم العام ة الجمعيَّة قرار   في والواردة الطَّوار ئ حاالت   في المتحدة األمم
افةً   .في سورية اإلنس اني ةتجاه عمليات األمم المتحدة  الس وري ةإلى معرفة مشاغل الحكومة  إض 

 



2 
 

 :حثَّ البَ  مشكلة
اإلنس اني ة في حاالت  ة والتي ينطلق منها تتمحور حول قضية الُمس اعداتئيسي  إن مشكلة البحث الر  

 تجسيدها في الحالة السورية.عاطي اأُلممي معها و ة وكيفية الت  المفاهيمي  ة و الطوارئ وماهيتها القانوني  

 وسيعمل هذا البحث على معالجة التساؤالت التالية:

 ؟الطَّوار ئفي حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعداتما المبادئ التي تحكُم عملي ة إيصال  -
 إلى اإلنس اني ة الُمس اعدات صالإي وتعزيز تنسيق عملي ة في المتحدة األمم لعبته الذي الد ور ما -

  ؟الس وري ةالُجمهوريَّة الع ربيَّة  في محتاجيها
لة ذات األمن مجل س قرارات قاربت كيف -   ؟ياإلنس ان الملف هذا الصِّ
 المعايير؟ في ةً وازدواجي   تسييساً  عملي ةال هذه شهدت هل -
 في سورية؟ اإلنس اني ةيات األمم المتحدة تجاه عمل الس وري ةما مشاغل حكومة الُجمهوريَّة الع ربيَّة  -

 : حثَّ البَ  أهداف 
 .اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ة من ياإلنس ان الد ولي الق انون موقف بيان  -1
 تقدمها التي اإلنس اني ة الُمس اعدة تنسيق تعزيز تُنظِّم التي التَّوجيهيَّة المبادئ على الضوء إلقاء -2

 رقم المتحدة لألمم العام ة الجمعيَّة قرار في والواردة ،وار ئالطَّ  حاالت في المتحدة األمم
(A/RES/46/182)، اإلقليميَّة وسالمتها الد ول سيادة باحترام المعني الثالث المبدأ سيما وال 

 .الوطنيَّة ووحدتها
 .سورية في لمحتاجيها اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال عملي ة في المتحدة األممر دو  توضيح  -3
ةً ال األمن مجل س قرارات سةدرا  -4  .سورية إلى اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال عملي ةب خاص 
 .اإلنس اني ة الُمس اعدات ملف تسييس خطورة بيان  -5
 في سورية. اإلنس اني ةتجاه عمليات األمم المتحدة  وري ةالس  حكومة التوضيح مشاغل   -6

 :حثَّ البَ  أهمّية
 الق انون منظور من اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال قضي ةل عالجتهم خالل   من حثَّ الب   أهمي ة تنبعُ 

ال دور الذي لعبته األمم المتحدة في  على منه التطبيقي الجانب في الضوء وتسليطه ،ياإلنس ان الد ولي
 أطلق حين نوعها، من األولى هي حالةٍ  ملف المس اعدات اإلنس اني ة في سورية، إضافًة إلى تركيزه على

  وال حتى موافقتها المعني البلد حكومة من طلبٍ  دون سورية في اإلنس اني ة العمليات هذه األمن مجل س
 . الس وري ةالُجمهوريَّة الع ربيَّة  أي
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 :حثَّ البَ حدود   

 .2022وحتى عام  2012منذ عام  :حثَّ اإلطار الزماني للب  
 .وري ةالس  الُجمهوريَّة الع ربيَّة  :حثَّ اإلطار المكاني للب  

 : حثَّ البَ  منهج
 التحليلي الوصفي المنهج

 :حثَّ البَ  خطة
 ين:حثَّ تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين يتفرع عن كلٍّ منهما مب

 ياإلنَسان الّدولي الَقانونفي  الطَّوار ئ حاالت في اإلنَسانّية الُمَساعدات: األول الفصل
 .إيصالها وآليات اإلنَسانّية الُمَساعدات مفهوم: األول الَمبحث

 .القانون الدولي اإلنساني في اإلنَسانّية الُمَساعدات: األول المطلب
 .دوليَّةال الُعروضو  حكومّيةال الَمسؤولّية بين اإلنَسانّية الُمَساعدات: الثاني المطلب
 .اإلنَسانّية ُمَساعداتالمبادئ الحاكمة لل :الثالث المطلب

 .اإلنَسانّية الُمَساعدات إيصال عملّية في ةاإللزامي الحاالت: الثاني الَمبحث
 .االحتلل حاالت: األول المطلب
 .األمن مجل س: الثاني المطلب

 سورية في اإلنَسانّية الُمَساعدات دراسة تطبيقية إليصال :الثاني الفصل
 .سورية في اإلنَسانّية الُمَساعداتب المتعل قة األمن مجل س قرارات:  األول الَمبحث

 .2014 لعام 2165 رقم األمن مجل س قرار: األول المطلب
 .2020 لعام 2533و  2504 رقم األمن مجل س اقرار : الثاني المطلب
 .2022و  2021 يلعام 2642 و 2585 رقم األمن مجل س قرارا: الثالث المطلب

 عمليات األمم المتحدة اإلنَسانّية في سورية.: الثاني الَمبحث
 ابة اإلنَسانّية في سورية.خطط االستجَ : األول المطلب
 .الخطوط وعبر الحدود عبر اإلنَسانّية الُمَساعدات إيصال :الثاني المطلب
 .سورية في اإلنَسانّية المتحدة األمم عمليات تقييم :الثالث المطلب

 ةمخات
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 الفصل األول

 ياإلنَسان الّدولي الَقانونفي  الطَّوار ئفي حاالت  اإلنَسانّية الُمَساعدات
 الد ولي الق انونط واحدة من أهم وأبرز القضايا التي سلَّ  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ة شكلت

ةً ، هايلالضوء ع ياإلنس ان ل العالم حو  الطَّوار ئمع تزايد حاالت  ماس ةوأنها أصبحت حاجًة  خاص 
من  اإلنس اني ة اعداتالُمس   مفهوملفي هذا الفصل  حثَّ الب قر عليه سيتط ؛ بناءً بشري ةوالمنها  طبيعيَّةال

واتفاقيات  ختلفة من معاهداتٍ المُ فها وتناولها في نصوصه وكيف عرَّ  ياإلنس ان الد ولي الق انون منظور
عن  حكومي ةال الم سؤولي ة بين اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال آلية بيان إلى نتقلقبل أن ي، وبروتوكوالت

 الُمس اعداتلتقديم هذه  دوليَّةال الُعروضو ين في إقليمها المدني سك انلل الض روري ةتأمين الحاجيات 
 .المدنيين سك انلمحتاجيها من ال

 األول الَمبحث

 وآليات إيصالها اإلنَسانّية الُمَساعداتمفهوم 
 تعريفٍ  عن حثَّ الب   يجدرُ  اإلنس اني ة الُمس اعداتمفهوم ي لالق انونالتنظيم  في دراسة  قبل الدخول  

بأفضل شكٍل ممكن ولتمييزه عن  هتمكن من فهمللوذلك  اإلنس اني ة الُمس اعداتفهوم جامٍع مانٍع لم
 .اهيم األخرى التي قد تتداخل معهالمف

 المطلب األول

 ياإلنَسان الّدولي الَقانونفي  اإلنَسانّية الُمَساعدات

حيث  ياإلنس ان وليالد   الق انونفي  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ة أهمي ةاثنان على  ال يختلفُ    
 تقنينها السيما مع انتشارعلى تنظيمها و  واحدة من أهم مواضيعه التي يعملُ  قضي ةأصبحت هذه ال

 من ممارسة   الد ولي، ليتمكن بذلك المجتمع طبيعيَّةأم  بشري ةحول العالم سواٌء كانت  الطَّوار ئحاالت 
 ممكن. ل شكلٍ لمحتاجيها بأفض اإلنس اني ة الُمس اعداتدوره في تقديم 

 :اإلنَسانّية الُمَساعداتتعريف  –أواًل  
على تقديم تعريفاٍت  ياإلنس ان الد ولي الق انون ون والخبراء في مجال  حثَّ عمل األكاديميون والبا

الفقيه  فعرَّ  فعلى سبيل المثال عريفات بتعدد اآلراء؛وقد تعددت الت   اإلنس اني ة الُمس اعدات عدة لمفهوم  
للضحايا أثناء  غذائي ةو  صحي ةزم ام من لو قدَّ بأنها كل ما يُ  اإلنس اني ة الُمس اعداتيللي" "موريس تور 
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لضمان المحافظة على حياة وصحة  مستعجلٍ  ها كل عملٍ ف بأن  عرَّ أن تُ ، كما يمكن 1الُمسلَّحة اتالنِّزاع
فتها من جهٍة أخرى فقد عر  ، 2أو داخلي أو كارثة أيًا كانت طبيعتها دولي مسلَّح بنزاعٍ  المتأثرين مباشرةً 

قصد في المقام األول متضررين يُ  سك انم لقدَّ بأنها معونة تُ  التَّوجيهيَّة الفقرة األولى من مبادئ أوسلو
ن أن يكون تقديم المتضررين من األزمة، ويتعي   سك انعي إلى إنقاذ األرواح والتخفيف من معاناة الالس  

في قراره  الد ولي الق انونفها معهد عر   كما ،3النَّزاهةو  الحي ادو  اإلنس اني ةدئ وفقًا لمبا اإلنس اني ة الُمس اعدة
 المادي ةو  بشري ةواألنشطة والموارد ال كل األعمال ، بأنها2003لعام  اإلنس اني ة الُمس اعدةالمتعلق ب

لعالمخصصة لتقديم  ايا الكوارث ضح   إنساني كامل وال غنى عنها لبقاء   والتي لها طابعٌ  الخدم اتو  السِّ
 .4األس اسيَّةوتلبية احتياجاتهم 

حايا يتلقاه ما كل أنها علىالمعاصر  الد ولي الق انونفها معجم عر  نفسه،  السِّياقفي   من الضَّ
 .5ياإلنس ان الد ولي الق انون في ةبالمشروعي   تتمتع بصفتها بسهولة وتقديمها المادي ةو  الطبي ة الُمس اعدات

ن تعددت فإنها تشترك في  اإلنس اني ة الُمس اعداتد م فإننا نجد أن تعريفات بناًء على ما تق   نقطة غير  وا 
 بسبب حاالتٍ  اإلنس اني ةللمساعدة  الُمحت اجينالمتضررين  سك انعريفات بوجوب وجود الحيث تشترك التَّ 

بين  الُمس اعداته ع هذعلى تنو   عريفاتأجمعت هذه الت  ، كذلك طبيعيَّةأم  بشري ةطارئة سواٌء كانت 
قطة ، وتبقى الن  الحي اةعلى قيد  لبقائ همالمتضررون  سك انوكل ما قد يحتاجه ال الد واءالغذاء واللباس و 

 . النَّزاهةو  الحي ادو  اإلنس اني ةب الُمس اعداتاألهم هي وجوب تمتع هذه 
 والمفاهيم المتشابهة: اإلنَسانّية الُمَساعداتمييز بين التّ  – ثانياً 

 الطَّوار ئان حاالت والتي تظهر إبَّ  ياإلنس انأن بالش   المتعلِّقةهي المصطلحات والمفاهيم  ثيرةٌ ك 
 بحالةٍ  يختص   معيَّنإطاٌر  قانوني إال أنه يبقى لكل مصطلحٍ  الُمسلَّحة اتالنِّزاعوال سيما في أوقات 

 .تنظيمها ة ويعمل علىمعيَّن

                                                           
1

، مجلة اإلنس انياالتفاقي ومشروعية التدخل  ما بين شرعية النص الدوليَّة اإلنس اني ة الُمس اعداتمقرين، يوسف: 
 .415، ص 2020، 01، العدد 06 الُمجلَّدعمار ثليجي باألغواط، الجزائر، المقارنة، جامعة  الق انونيَّةالدراسات 

، مجلة العلوم اإلسالمية اإلنس اني الد ولي الق انونفي  اإلنس اني ة ُمس اعداتي للالق انون األس اسمقرين، يوسف:  2
 .403، ص 2016والحضارة، المركز الجامعي أفلو، الجزائر، العدد الرابع، 

3
ية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم اإلنس انيومبادئ العمل  التَّسييسبين  اإلنس اني ة الُمس اعدات عتو، أحمد: ، السِّياس 

 .264، ص 01،2021، العدد 06 الُمجلَّدجامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، 
، دائرة البحوث والدراسات طبيعيَّةوالكوارث ال سلَّحةالمُ  النِّزاعاتلضحايا  اإلنس اني ة الُمس اعدةمنزر، رابح: شرعية  4

يةو  الق انونيَّة  .453، ص 2021، 02، العدد 05 الُمجلَّد، المركز الجامعي مرسلي عبد اهلل تيبازة، الجزائر، السِّياس 
 الد ولي الق انونيق في ظل تطب الُمسلَّحة النِّزاعاتخالل  اإلنس اني ة الُمس اعداتحداد، محمد: واقع  –عبدلي، رانيا  5

ياس ة)سوريا أنموذجًا(، دفاتر  اإلنس اني ، ص 2021، 02، العدد 13 الُمجلَّد، الجزائر، 2، جامعة وهران الق انونو  الس 
331. 
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إلى أن فقهاء  اإلش ارة تجدرُ  المتشابهة المفاهيمغيره من و  نس اني ةاإل الُمس اعدات قبل أن نمي ز بين مفهوم
تعد   حيث اإلنس اني ة اإلغ اثةو  اإلنس اني ة الُمس اعداتبين مصطلحي  قد مي زوا ياإلنس ان الد ولي الق انون

س اني ة على عملي ات اإلغاثة اإلنس اني ة استجابًة لحالٍة طارئة بينما ال يقتصر تقديم الُمس اعدات اإلن
 اإلنس اني ة الُمس اعداتأخرى تختلف عن مفهوم  هناك مفاهيمٌ إضافًة إلى ما ذكر، ، حاالت الطوارئ

 عليها المتفاوض والمعابر والطرق المواقع على يدل   مصطلحٌ  هي اإلنس اني ة اتالممر  على سبيل المثال ف
 والن طاق منالزَّ  في محد دة ممراتٌ  ذلكب فهي للضحايا، الُمس اعدات نقل أجل من النِّزاع أطراف بين

 اإلمدادات سيما ال األس اسيَّة صحي ةال الخدم اتو  الُمس اعدات توفير في لضرورتها تستخدم الجغرافي
ليب دوليَّةالفها اللجنة كما تعر   ،1النِّزاع من المتضررين المدني ين لصالح والماء بالغذاء األحمر  للصَّ

 جغرافية منطقة في محدودة لفترةٍ  آمن بمرورٍ  للسَّماح مسلَّحال النِّزاع طرافأ بين اتفاقاتٌ على أنها 
 السَّماح أو ،اإلنس اني ة الُمس اعدات ودخول بالمغادرة، للمدنيين الممرات هذه تسمح أن يمكن. محددة
ليست  ي ةاإلنس انز بين الحالتين فالممرات وهنا ال بد أن نميِّ  ،2القتلى أو المرضى أو الجرحى بإجالء

نما يمكن أن يتم اللجوء إليها بغرض اإلنس اني ة الُمس اعداتشرطًا الزمًا إليصال   الُمس اعداتإيصال  وا 
ن كان يتم اللجوء  عن اإلنس اني ةتختلف الممرات ، بدورها اإلنس اني ة المناطق اآلمنة، فالمناطق اآلمنة وا 

، فهي اإلنس اني ة الُمس اعدات على همحصول   وتسهيل ،القتال من الفار ين المدني ين حمايةإليها أحيانًا ل
 هجماتٍ  تنفيذ أو فيها عسكري ة قوات بنشر   مسلَّحال النِّزاع أطراف بموجبه يقوم ال باتفاقٍ  محد دةمناطق 
ق تشمل   أن يمكنُ  حيث األمن، مجل س قرارات بموجب إنشاؤها يتم  و  عليها،  والتي ،"الجو ي الحظر" مناط 
 .3فوقها جوي ة طلعاتٍ  إجراء النِّزاع أطراف – كل أو – عضب على تحظرُ 
 :دوليَّةال القواعد القانونّيةفي  اإلنَسانّية الُمَساعدات – ثالثاً 

بين سطورها وقد تطور  اإلنس اني ة الُمس اعداتي لحظت تال دوليَّةال القواعد القانوني ةكثيرٌة هي 
يمكن نفسها وتقدمها، إذ  القواعدبتطور  اإلنس اني ة الُمس اعداتم مع مفهو  دوليَّةال القواعد القانوني ةتعامل 

                                                           
1
، مركز شاف للدراسات المستقبلية اإلنس اني ة الُمس اعداتوالحق في  اإلنس اني ةحول الممرات  قانونيَّةسالمة، أيمن: قراءة 
، 04/05/2022، تاريخ الزيارة 21/03/2022حليل األزمات والصراعات )الشرق األوسط وأفريقيا( ، تاريخ النشر وت

02:00 pm. 
 https://tinyurl.com/2tkm8ze9 
2
ليب الدوليَّة، مقال، الموقع االلكتروني للجنة النِّزاعالناس في مناطق  اإلنس اني ةكيف تساعد الممرات  األحمر،  للصَّ
.pm  02:30، 04/05/2022، تاريخ الزيارة 03/06/2022يخ النشر تار 

https://tinyurl.com/bdd9ru2r  
، 13/03/2017في سوريا، هيومن رايتس ووتش، تاريخ النشر  مسلَّحال النِّزاعأسئلة وأجوبة حول المناطق اآلمنة و  3

 .pm 1.20 ،04/05/2022تاريخ الزيارة 
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301096  

https://tinyurl.com/bdd9ru2r
https://tinyurl.com/bdd9ru2r
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301096
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301096
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غير مباشر ولو بشكٍل  دوليَّةال الُمس اعداتلمفهوم  أسستالتي  دوليَّةال القواعد القانوني ةأولى  إنالقول 
 في / منه إلى حق كل فردٍ 3الذي يشير في المادة / ،1948لعام  اإلنس انهي اإلعالن العالمي لحقوق 

ية الحي اة ل حبل التي تشكِّ  اإلنس اني ة الُمس اعداتيمكن اعتبار  ، وبالتاليشخصه على األمان وفي والحرِّ
التي تعرضوا لها امتدادًا للمادة  الطَّارئةالخالص للمدنيين الذين يواجهون خطر الموت بسبب األوضاع 

 القواعدبعد ذلك تطورت ، تساعد المتضررين في إنقاذ حياتهم/ من اإلعالن العالمي لكونها 3/
 المدنيين بالدرجة األولى يستهدف الذي ياإلنس ان الد ولي الق انون قواعدوتبلورت أكثر  دوليَّةال يَّةالق انون

 حول العالم وباتت تفرُض  أصبحت كثيرة االنتشار بشري ةمنها وال طبيعيَّةال الطَّوار ئوبما أن حاالت 
 الض روري ةهم عاجزين عن تأمين حاجاتهم لهم بها، تجعلُ  طاقة  المدنيين أوضاعًا وظروفًا ال  على

 اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ة من أن يلحظ   ياإلنس ان الد ولي، كان ال بد للقانون الحي اةعلى قيد  لبقائ هم
 ومعاهداته ياإلنس ان الد ولي الق انون اتفاقياتآنفًا فإن  حثَّ ذ ك ر  بالبوكما  ويعمل على تنظيمها، إال أنه

ما يمكن  تقد موفي الوقت ذاته  لكنها، اإلنس اني ة الُمس اعداتلم تقدم حتى اليوم تعريفًا دقيقًا لمفهوم 
 تنص   حيث  اإلنس اني ة الُمس اعداتمفهوم  استخالص وتنظيمالتي يمكن من خاللها  اتاإلرشادبوصفه 
بتقديم  الد ولضرورة قيام ، على 1949ابعة لعام رَّ ال جنيف اتفاقي ة/ من 81/ و/55ن /االمادت

أي الذين يتبعون للطرف لمواطنين امن غير  إلى المدنيين الخاضعين لسيطرتها اإلنس اني ة الُمس اعدات
 األغذية رساالت ، على ذكر1949رابعة لعام ال جنيف اتفاقي ة من/ 59/ المادةجاءت الخصم، كذلك 

الملحق  اإلضافي األول البروتوكول من/ 69/ ادةالمكما ذكرت  والمالبس، الطبي ة واإلمدادات
 لبقاء الجوهري المدد من وغيرها لإليواء وسائلوالفراش  الكساء، 1977لعام  باتفاقيات جنيف األربعة

 البروتوكول في حين استخدم للعبادة، يلزم ما وكذلك الحي اة قيد على المدنيين المحتل ة األقاليم سك ان
ما أطلق عليه بـ منه / 18في المادة /، 1977باتفاقيات جنيف األربعة لعام الملحق  الثاني اإلضافي

 .1"الطبي ة والمواد كاألغذية لبقائ هم الجوهري المدد"
ة انيَّ اعدات اإلنس  س  ي بها قضية المُ غطِّ رفي عددًا من قواعده ليُ العُ اني ولي اإلنس  انون الد  الق   د  كذلك أفر  

جويع والوصول إلى ( لهذه القضية تحت عنوان "الت  56- 53لقاعدة ابع عشر )االفصل السَّ  ص  فخصَّ 
تجويع  رفي على حظر  اني العُ ولي اإلنس  انون الد  / من الق  53ت القاعدة /، حيث نصَّ اني"وث اإلنس  الغ  

/ مهاجمة األعيان والمواد 54ت القاعدة /ين كأسلوب من أساليب الحرب، كذلك حظر  ان المدني  السك  
اعدة ين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها، في حين أشارت الق  ان المدني  نها لبقاء السك  التي ال غنى ع

ة للمدنيين المحتاجين إليها، وأن انيَّ زاع بمرور مواد اإلغاثة اإلنس  أطراف النِّ  / إلى ضرورة أن يسمح  55/
ييز مجحف، مع احتفاظ ز أو أي تمم اإلغاثة بدون تحي  قدَّ ودون عرقلة، وأن تُ  يسه لوا مرورها بسرعةٍ 

                                                           
ماجستير الت أهيل والتخصص في  ،اإلنس اني الد ولي الق انونفي  معم قةدراسات محاضرات مقرر حمدان، إيمان:  1

 .2021دمشق، سورية،  ،الس وري ةالجامعة االفتراضية الق انون الد ولي اإلنس اني، 



8 
 

لين العمل / أطراف النِّ 56اعدة /ت الق  مراقبتها، كما دع   األطراف بحقِّ  زاع إلى أن يوم نوا لألفراد المخو 
ًا في ت بتقييد حركتهم مؤقت  هم، كما سمح  زمة للقيام بوظائف  ة الحركة الال  ة حري  انيَّ في اإلغاثة اإلنس  

 .1طة فقة القهري  رورة العسكري  حاالت الض  
، بشأن 27/07/1986ادر في ة الص  ولي  كم محكمة العدل الد  حُ  ف عند  إضافًة إلى ما سبق، يجدُر التوق  

ة إلى اني  اعدات اإلنس  س  المُ  ة في نياكاراغوا، والذي ينص  على أن تقديم  ة وشبه العسكري  األنشطة العسكري  
اًل غير  حاٍل من األحو  مكن اعتباره بأيِّ آخر ال يُ  محتاجيها في بلدٍ  انون الفًا للق  خ  قانوني أو مُ  ال تدخ 

 أيِّ  اجين دون  حت  ح لجميع المُ من  ًا وأن تُ ض  ًا محْ انيَّ اعدات إنس  س  غرض هذه المُ  أن يكون   ولي، شرط  الد  
ة للصليب رفي للمبادئ األساسيَّ ابع العُ د الطَّ أك   كم لكونه  فيدين، وتأتي أهمية هذا الحُ ست  بين المُ  تمييزٍ 

من جهة ولكونه  أشار  إلى ضرورة  احترام  هذه المبادئ فيما يتعلَّق بأيِّ نوٍع من الُمس اعدة  األحمر
ليب األحمر أو األمم المتحدة أو الدول منفردة من جهٍة أخرى  .2اإلنس اني ة سواٌء قدَّمها الصَّ

بالتفصيل الحقًا  تشرحوسختص في حالٍة دون غيرها ة مما سبق تقانوني   قاعدةٍ  إلى أن كلَّ  اإلش ارة تجدرُ 
 تقديم العون   آنفة الذكر قد اشتركت جميعها في ضرورة   القواعدأن  مالحظةيمكن إال أنه  حثَّ الب  في 

 هم.على أرواح   وذلك للحفاظ   الُمسلَّحة اتالنِّزاعمأساوية خالل  أوضاعاً  الالزم للمدنيين الذين يواجهون  
 :دوليَّةالقرارات في ال اإلنَسانّية الُمَساعدات – رابعاً 

، وجد المجتمع حول العالم طبيعيَّةكوارث ة و مسلَّحمن نزاعات  الطَّوار ئمع انتشار حاالت 
 اإلنس اني ة الُمس اعداتبغرض إيصال  دوليَّةالار عدٍد من القرارات إلصد ماس ةنفسه أمام حاجٍة  الد ولي

لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةيبقى قرار  لةالصِّ ذات  دوليَّةالمن بين كل القرارات  ولكنلمحتاجيها، 
في المجتمع  اإلنس اني ة الُمس اعداتلمفهوم  األس اسحجر  يمثِّلالذي فهو  األهم هو القرارُ ، 46/182

 .الد ولي
 آنذاك الخليج حربحيث كان استجابًة لتطورات ، 19/12/1991 في القرار العام ة الجمعيَّة اعتمدت

 تسبب مما التَّنسيق نقص تعاني نِّزاعال جراء من للنازحين اإلنس اني ة المتحدة األمم ُمس اعدات كانتفقد 
 يخص فيما محددة صالحيات لها منظمة وجود   إلى الحاجة أبرز الذي األمر وهو الجهود، تكرار   في

للتنسيق  جديدة ، وعالوًة على وضع القرار ترتيباتٍ الطَّوار ئ حاالت في للمتضررين الُمس اعدات تنسيق
شمل فقد ، الطَّوار ئفي  اإلغ اثةوتعزيزه لمكانة منسق األمم المتحدة لإلغاثة وتسميته بمنسق  ياإلنس ان
 :وأهمها اإلنس اني ة الُمس اعداتتوجيهيًا خاص ب مبدأً  /12/القرار 

                                                           
1
األول: القواعد، اللجنة الدولية  الُمجلَّدبك، لويز دوزوالد: القانون الدولي اإلنساني العرفي،  –هنكرتس، جون ماري 

 .178 – 166، ص 2007للصليب األحمر، جنيف، سويسرا، 

2
ليب الدوليَّةالمجلة القانون الدولي اإلنساني،   شيتاي، فانسان: مساهمة محكمة العدل الدولية في األحمر، العدد  للصَّ

 .21ص، 2003، 850
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ئ اإلنس ان ي ة والحي اد والنَّز اه -1  ة.توفير الُمس اعدات اإلنس ان ي ة بما يتماشى مع مب اد 
وجوب احترام سي ادة الد ول وسالمتها اإلقليميَّة ووحدت ها الوطنيَّة بما يتماشى مع ميثاق األمم  -2

رة قبل تقديم  الُمس اعدات اإلنس ان ي ة.  المتحدة؛ وهو ما يعني ضرورة موافقة الد ولة المتضر 
ئ عندما تقع على تتحم ل الد ول في المق ام األول مسؤولي ة رعاية مواطنيها في حاالت الط وار  -3

 أراضيها.
يتعي ن على حكومات الد ول تسهيل وصول الُمس اعدات اإلنس ان ي ة لمحتاجيها من المدني ين في  -4

 .1حاالت الط وارئ
 688األمن رقم  مجل سقرار  اإلنس اني ة الُمس اعداتفي مجال أيضًا من القرارات التي لعبت دورًا كبيرًا 

احتالل الجيش العراقي للكويت بتاريخ  بعد أشهٍر منوالذي جاء ، ، الخاص بشمال العراق1991لعام 
 مجل سقرار  إن، وبالتالي يمكن القول 27/02/1991، ومن ثم تحرير الكويت بتاريخ 02/08/1990

 اتَّخذخطيرة ناتجة عن حرب الخليج الثانية، وبناًء عيه فقد  سي اسي ةجاء إثر تفاعالٍت  688األمن رقم 
 أن على نصَّ  حيث ،في العراق اإلنس اني ة اإلغ اثة بعمليات يتعلق فيما ُملز مة تدابير آنذاك مجل سال

 جميع إلى الفور على دوليَّةال اإلنس اني ة المنظمات بوصول راقالع يسمح أن على يصر  " األمن مجل س
، قرار لعملياتها زمةالال التَّسهيالت جميع ريوفِّ أن و   قالعرا أنحاء جميع في الُمس اعدة إلى يحتاجون من

 كثيرةٍ  أجزاءٍ  في العراقي ون المدني ون سك انال له ضيتعر   الذي القمع سماه مال تضمن إدانةاألمن  مجل س
ق شمل والذي العراق من لم تهدد نتائجه أن معتبراً  الكردي ة العراقي ة يةسك انال المناط   ينالد ولي واألمن السِّ
 هيئات حثَّ و  العراقي اإلنس ان حقوق واحترام األكراد مالحقة عن كفِّ بال العراق طالب كما المنطقة، في

 إلى منهم شخصٍ  مليون نحو هتوجَّ  الذين األكراد الالجئين احتياجات مع التَّجاوب على دوليَّةال اإلغ اثة
 إلى اعدةالُمس   توصيل في الكاملة بالحري ة اإلنس اني ة للهيئات السَّماح على العراق حثَّ و  وتركيا، إيران
 .2إليها حاجةٍ  في عراقي أيِّ 

 وال العراق سيادة يحترم أنه صراحةً  يذكرُ  ،688 األمن مجل س قرار أن   من الر غم علىأنه  يظهروهنا 
 وبريطانيا وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات حكومات أن   إال له، الداخلي ة الش ؤونب اسالمس   يستهدف

نشاء جوي رٍ حظ بفرض أحادي وبإجراءٍ  قامت  الُمسلَّحة القو ةب العراق شمالي آمنة منطقةٍ ب يمِّ ما سُ  وا 
 الواليات فرضت ،27/08/1992 وبتاريخ شمااًل، 36 عرض خط عند ،1991 عام حزيران في

  32 عرض خط جنوبي آمنة منطقة وأنشأت آخر جوياً  حظراً  وبريطانيا وفرنسا األمريكية المتحدة
ة وذلك  بالهجوم العراقي ة الحكومة اتهام عقب العراق جنوبي الش يعة العراقي ين نالمواطني حماية بحج 

                                                           
1
 .A/RES/46/182، رمز الوثيقة 19/12/1991المؤرخ في  182/46قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

82https://undocs.org/ar/A/RES/46/1  

2
 .S/RES/688(1991، رمز الوثيقة )1991لعام  688األمن رقم  مجل سقرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/688(1991) 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/S/RES/688(1991)
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ر لم أنه نجد الذكر آنف 688 رقم األمن مجل س لقرار وبمراجعةٍ  ،1نفسه الش هر مطلع في عليهم  ُيش 
 حدث كما تم اماً  صراحةً  ذلك ألعلن ذلك أراد أن ه ولو العراق في جوي حظرٍ  أو آمنة منطقةٍ  فرض   إلى
ال فوق جوياً  حظرا فرض   ندماع  في المؤرَّخ 781 رقم قراره بموجب والهرسك للبوسنة الجو ي المج 

ملف  تسييس   التساؤالت حول واسعًا أمام الباب   عدائيَّةال لتفتح هذه اإلجراءات ،09/10/1992
وهو الكبرى،  د ولالتخدم بعض ة معيَّن سي اسي ة ومحاولة استخدامه لفرض أجندةٍ  اإلنس اني ة الُمس اعدات

ٍل في  ستتم دراستهما   الحقًا. حثَّ الب  بشكٍل مفص 
 في حاالت بشري ةالذي تلجأ إليه الهي اإلجراء  اإلنس اني ة الُمس اعدات إنبناًء على ما تقد م يمكن القول 

 على قيد   هملبقائ  ما يلزم  كل عبر تقديم الطَّارئةالمتضررين في األزمات  حياةلتتمكن من إنقاذ  الطَّوار ئ
 كن يبقى السؤال ما اآللية التيل، و النَّزاهةو  الحي ادو  اإلنس اني ةوفقًا لمبادئ  الُمس اعداتم هذه قدِّ وتُ  الحي اة

بين الجهات  التَّنسيقوكيف يتم ذلك وهل من الضروري أن يتم  الُمس اعداتيتم اتباعها لتقديم هذه 
 المانحة والحكومة؟

 المطلب الثاني

 دوليَّةال الُعروضو  حكومّيةال الَمسؤولّيةبين  اإلنَسانّية تالُمَساعدا

بينها وبين المفاهيم  زييمالتَّ و إلى تعريفها  لتوصالو  اإلنس اني ة الُمس اعداتمفهوم  دراسة   بعد    
افةً  نظمتها وقننتهاالتي  دوليَّةال يَّةالق انون القواعدع على طالالاو  المشابهة التي  ةدوليَّ الإلى القرارات  إض 
من دراسة اآللية التي يتم من خاللها  اآلن ال بد ؛لمحتاجيها اإلنس اني ة الُمس اعداتعلى تقديم  عمل ت
 .الطَّوار ئللمدنيين في حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعداتتقديم 
 :اإلنَسانّية الُمَساعداتمسؤولية  –أواًل 

 اإلنس اني ةالحاجات  عن تأمين   مسؤولةً  عد  تُ  كل دولة حكومة أن الد ولي الق انونابت في الثَّ 
األمر في حاالت  هو كذلك ،الطَّوار ئأو في حاالت  طبيعيَّةسواٌء في الحاالت ال لرعاياها األس اسيَّة
على عاتق في اإلقليم الُمحتل  للمدنيين األس اسيَّة اإلنس اني ةتأمين الحاجات  مسؤوليةحيث تقع  االحتالل

 والبروتوكول اإلضافي األول ،1949 لعام جنيف الرابعة اتفاقي ةعليه  نصَّت وهو ما دولة االحتالل
متاح  بوجوب أن تضمن دولة االحتالل إلى أقصى حدٍ  ،1977الملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام 

حاالت  ازدياد إال أنه وفي ظل، 2الحي اةعلى قيد  لبقائ هممن اإلمدادات الالزمة وصول كل ما يلزم 
ةً و  ار ئالطَّو  ووقوع أضراٍر كبيرة في  عدائيَّةالرقعة العمليات  ومع توس عمنها  الُمسلَّحة اتالنِّزاع خاص 

                                                           
1
، 1تحليلية، طو  توثيقية دراسة ،2005 – 1990الد ولي للقانون المتحدة األمم وتطبيقات العراق :يوسف باسيلبجك،

 .366 ص ،2006 لبنان، بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز

2
 .، مرجع سابقاإلنس اني الد ولي الق انونفي  معم قةدراسات محاضرات مقرر حمدان، إيمان: 
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غير راغبة في  ة غير قادرة أوالد ولقد تصبح وموارد دخل المدنيين  االقتصاديَّةوالمنشآت  التحتي ةالبنية 
وفي هذه الحالة  ياإلنس ان الد ولي الق انون فإنوبالتالي المدنيين  سك انلل األس اسيَّةتأمين االحتياجات 

 من جهٍة أخرى فإن ،1المعني ةة الد ولشرط موافقة  اإلغ اثةفاعلة أخرى بأعمال  على قيام جهاتٍ  ينص  
لمفهوم  األس اسحجر  يمثِّلآنفًا بأنه  كما ُذك ر الذيو ، 46/182لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةقرار 

في المقام األول  ةالد ولل أنه تتحم  وبشكٍل واضح على  ينص   الد وليفي المجتمع  ي ةاإلنس ان الُمس اعدات
 .على أراضيها عندما تقعُ  الطَّوار ئمسؤولية رعاية مواطنيها في حاالت 

على ضرورة معاملة األشخاص المحميين  نصَّتقد  دوليَّةال القواعد القانوني ةأن ووفقًا لما سبق ُيالحظ 
جنيف  اتفاقي ة/ من 27المادة / تنص  ، فعلى سبيل المثال دوليَّةال الُمسلَّحة اتالنِّزاعفي  ني ةإنس ابصورٍة 
 .إنس اني ة معاملة واألوقات األحوال جميع في المحميين ألشخاصا على وجوب معاملة ،1949 الرابعة

اجات بتقديم الح   راغبةٍ غير  أو ة غير قادرةٍ الد ولمتى تكون  المشكلة المتمثلة في تحديد   تبرزُ  انهو 
 ة تخضعُ الد ول، وماذا لو كانت الو ضعهذا  ن المسؤول عن تحديد  ، وم  لرعاياها األس اسيَّة اإلنس اني ة

جراءاتٍ   القو ةكانت تخضع لالحتالل أو ممنوعة ب أو الجانب، أحادي ة قسري ة لحصاٍر اقتصادي وا 
أم  اإلنس اني ة دوليَّةالبتقارير المنظمات كن االكتفاء وهل يم لمواردها وثرواتها، من الوصول   الع سكريَّة

 الُمس اعداتلعروض تقديم ة عن حاجتها الد ولفإذا لم تعلن  حكومي ةال الت صاريحيجب االعتماد على 
 ؟ معها التَّنسيقمن دون موافقتها أم ب اإلنس اني ة الُعروضهل ينبغي تقديم  اإلنس اني ة

 :اإلنَسانّية الُمَساعدات عروض – ثانياً 
عاجزين عن تأمين  نو يصبح المدنيف استثنائي ةأمام حالٍة  الد ول وتصبحُ  الطَّوار ئحاالت  تندلعُ  

فهي ة الد ولعلى حكومة  األس اسيَّة الم سؤولي ة آنفًا تقعُ  كر  ، هنا وكما ذُ األس اسيَّة اإلنس اني ةاحتياجاتهم 
ة غير قادرة أو الد ولكانت  لولكن ماذا  اإلنس اني ة اسيَّةاألس  عن تأمين االحتياجات  الم سؤولي ةصاحبة 

الملحق  / من البروتوكول اإلضافي األول70المادة / تنص  ؛ غير راغبة بتأمين هذه االحتياجات
 المدني ة الصبغة ذات اإلنس اني ة الُمس اعدات أعمال جريتعلى أن  ،1977باتفاقيات جنيف األربعة لعام 

 غير من ،النِّزاع في طرف لسيطرة خاضع إلقليم المدنيين سك انلل مجحف ييزتم وبدون المحايدة
 .المدد من يكفي بما دوازو  يُ  لم إذا ،المحتل ة األقاليم

بمجرد ظهور الحاجة  اإلنس اني ة الُمس اعداتبتقديم عروض  عادًة ما تقوم الجهات الفاعلةمن هنا فإن 
يمكن أن تكون هذه الجهات ، و على أرضها أم لم تطلبه النِّزاعة التي يجري الد ولإليها سواٌء طلبت ذلك 

ي لهذه الق انون الو ضعوال يعتبر مهمًا  حكومي ةغير  دوليَّةأو منظمات  حكومي ة دوليَّةدول أو منظمات 
إنساني وحيادي ونزيه  بشكلٍ  اإلنس اني ة الُمس اعداتأن تكون الجهة قادرة على تقديم  أهمي ةبقدر  الجهة

                                                           
1
الحلي ، مجلة المحقق اإلنس اني الد ولي الق انوندراسة في ضوء  اإلنس اني ة الُمس اعداتماضي، قاسم:  – حيدر، علي

يةو  الق انونيَّةللعلوم   .371ص، 2016 ،، العدد الثالث، الُمجلَّد الثامن، جامعة بابل، العراقالسِّياس 



12 
 

إلى أن أعمال  اإلش ارة، مع عدم استفادة الطرف اآلخر مسلَّحال النِّزاع ألطراف  تمييز وبما يضمن  دون
 .1النِّزاع ألطراف  ي الق انون الو ضعلى ر عال توث   هذه اإلنس اني ة الُمس اعدة

عة الملحق باتفاقيات جنيف األرب / من البروتوكول اإلضافي الثاني18المادة / تنص  من جهٍة أخرى 
 الطَّابع ذات الغوث أعمال بذلتُ على أن  ،دوليَّةالغير  الُمسلَّحة اتالنِّزاعالخاص ب ،1977لعام 
 بموافقة المدنيين سك انال لصالح، مجحف تمييزٍ  أي على القائمة وغير البحت يالحي ادو  ياإلنس ان
 نقص بسبب الشَّديد رمانالح من المدنيون سك انال يعاني حين وذلك، المعني المتعاقد السَّامي الطرف
لديها التزاٌم قانوني  الد ول، بين هذا وذاك ونظرًا ألن الطبي ة والمواد كاألغذية لبقائ هم الجوهري المدد

نساني باحترام  بشكٍل خاص  الطَّوار ئحاالت  في بشكٍل عام واحترام المدنيين اإلنس انحقوق وأخالقي وا 
افةً  من أجل  دوليَّةالوالنداءات المتكررة للمنظمات  اإلنس اني ةقضايا في تسوية ال الت عاونإلى وجوب  إض 

، وذلك بغرض اإلنس اني ة الُمس اعداتي ملف أن تتعاون ف الد ولينبغي على  ، فإنهالد ولي الت عاونحقيق ت
 .2الطَّوار ئاحترام المدنيين وحقوقهم في حاالت 

كيف يتم التعامل مع موقف  اإلنس اني ة اعداتالُمس  لكن بعد أن تقوم الجهات الفاعلة بتقديم عروض 
وهل تعتبر موافقتها شرطًا  اإلنس اني ةعن تأمين االحتياجات  األس اسيَّةاألولى و  الم سؤولي ةة صاحبة الد ول

 اهل الموافقة؟مسبقًا أم يمكن تج  
 :اإلنَسانّية الُمَساعدات عروض على الموافقة – ثالثاً  
 اإلنس اني ة الُمس اعداتفي تقديم  الش روعشرطًا الزما وضروريًا قبل  سبق ةالمُ ة الد ولموافقة  ُتعد   

وسالمتها  الد ولحترام سيادة ، على وجوب ا46/182لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةقرار  ينص  حيث 
ة الد ولقة ضرورة موافبالما يعني  وهو ا يتماشى مع ميثاق األمم المتحدة،بم الوطنيَّةووحدتها  اإلقليميَّة

رقم  العام ة الجمعيَّة، بطبيعة الحال فإن قرار للمتضررين فيها اإلنس اني ة الُمس اعداتالمتضررة قبل تقديم 
في حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعداتعند تقديم  الد ولسيادة  الحترام  ليس الوحيد الذي يدعو ، 46/182

 احترام ضرورةالذي يشير إلى  ،1990لعام  45/100رقم  العام ة الجمعيَّةفقد سبقه قرار  الطَّوار ئ
 بموافقة مشروطٌ  اإلنس اني ة الُمس اعدات تقديم نيلفت إلى أو  ،للدولة الوطنيَّة والوحدة اإلقليميَّة السِّيادة
 المتضررة ةالد ول على يفرض قرارٌ  هناك يكون أن األحوال من حالٍ  بأيِّ  يجوز وال المتضررة ةالد ول
مجاورة  أراضي دولةٍ  إلى أراضيها عبر اإلغ اثة قوافل مرور علىها يجبر  أو اإلنس اني ة اعدةالُمس  ب قبولها

 .3متضررة

                                                           
1
 .مرجع سابق، اإلنس اني الد ولي الق انونفي  معم قةدراسات محاضرات مقرر حمدان، إيمان: 

2
والفجوات، المجلة  اإلنجازات: الُمسلَّحة لنِّزاعاتافي  اإلنس اني ة ُمس اعداتلل يالق انون ستوفلز، روث أبريل: التنظيم

ليب الدوليَّة  .20، ص2004، 855األحمر، العدد  للصَّ

3
 .A/RES/45/100، رمز الوثيقة 14/12/1990في  المؤرَّخ 100/45لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةقرار 
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 الش روعقبل  المعني ةة الد ولل في ضرورة الحصول على موافقة تتمث العام ةالقاعدة  إن إذًا يمكن القول
عليه المادة  نصَّتوهذا ما  ،لطَّوار ئالمحتاجيها خالل حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعداتفي إجراءات تقديم 

الخاص  ،1977الملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام  / من البروتوكول اإلضافي األول70/
حول العالم  دوليَّةالغير  الُمسلَّحة اتالنِّزاع، إال أنه ومع انتشار ظاهرة دوليَّةال الُمسلَّحة اتالنِّزاعب

الطريق نحو الحصول على  ين في كثير من األحيان؛ أصبحدها وصعوبة الوصول إلى المدنيوتعق  
 العناصر أو ألطراف  ا مع إال جدوى ذات مناقشات إجراء يمكن ال حيث ببعض العقبات الموافقة يمر  

عقباه فسعيًا  حمدُ ال يُ  نحو مكانٍ التفاوض  عملي ةهنا قد تسير و  ،بشكٍل فعلي األرض على تسيطر التي
 نفسها اإلنس اني ة اعدةس  لمُ ل الجهات العارضة تجديمكن أن  للمدنيين اإلنس اني ة الُمس اعداتنحو إيصال 

ةً  الُمسلَّحة الجماعات مع وتفاوضها تعاملها بسببوالمتاعب  المصاعب وسط  احترام عدم مع خاص 
 زاعالنِّ رف في ة الطَّ الد ولحول إذا ما كانت موافقة  النَّظرهنا تختلف وجهات ، 1للقانون الجماعات هذه
 الخاضعة المناطق في المدنيين سك انلل اإلنس اني ة الُمس اعداتفي تقديم  الش روعمطلوبة قبل  مسلَّحال

 الخاضعة ضيرااأل عبر المرور دون إليها الوصول يمكن التي الُمسلَّحة للجماعات الفعلي ة للسيطرة
 يجوز أنهتشير إلى  األربعة جنيف ياتاتفاق/ المشتركة بين 3، فمن جهة المادة /للدولة الفعلي ة للسيطرة
ليب دوليَّةال كاللجنة زة،متحي   غير إنس اني ة لهيئة   النِّزاع أطراف على خدماتها تعرض أن األحمر، للصَّ

فإن البعض يد عي أن النص يسمح  الُمس اعدةفقط عرض تقديم  من أن النص قد أجاز الر غمهنا وعلى 
 بعمليات القيام مكنيُ  أنه أي المعني ة ةالد ولمن دون موافقة  اني ةاإلنس   الُمس اعدةبعمليات  بالقيام

 موافقة دون المنظمة الُمسلَّحة للجماعات الفعلي ة للسيطرة عةالخاض   ضيرااأل في اإلنس اني ة الُمس اعدات
 الفعلي ة للسيطرة الخاضعةاألراضي ر عب العبور إلى عملياتهذه ال تضطر أال شريطة اإلقليم، دولة
 غير اإلنس اني ة اتلهيئا تنطبق فقط على الصَّالحيَّة، بينما يرى البعض اآلخر أن هذه ةالد ول لهذه
ليب دوليَّةال كاللجنة متحيزة،ال نظرًا لما قد يفضي إليه قيام  الد ول، لكنها ال تنطبق على األحمر للصَّ

وهو  على موافقتها أخرى من دون الحصول   لدولةٍ  خاضعٍ  في إقليمٍ  اإلنس اني ة الُمس اعداتما بتقديم  دولةٍ 
الملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام  / من البروتوكول اإلضافي الثاني18ما تشير إليه المادة /

 المتعاقد السَّامي الطرف بموافقة اإلنس اني ة الُمس اعداتعلى أن تجري أعمال  تنص  التي و  ،1977
 .2المعني

/ من البروتوكول اإلضافي األول الملحق 71المادة / الرابعة فيالفقرة  وهنا ال يمكن تناسي أن
حال للعاملين على الغوث  ال يجوز بأيِّ ، قد أشارت إلى أنه 1977لعام  األربعة باتفاقيات جنيف

ون واجباتهم رف الذي يؤد  ات أمن الط  خاص مراعاة متطلب   عليهم بوجهٍ  ويجبُ  هممهام   تجاوز حدود  
                                                                                                                                                                                

100.org/ar/A/RES/45/https://undocs 

1
 .373ص، مرجع سابق، اإلنس اني الد ولي الق انوندراسة في ضوء  اإلنس اني ة الُمس اعداتماضي، قاسم:  – حيدر، علي

2
 .مرجع سابق، اإلنس اني الد ولي الق انونفي  معم قةدراسات محاضرات مقرر حمدان، إيمان: 

https://undocs.org/ar/A/RES/45/2
https://undocs.org/ar/A/RES/45/2
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من العاملين على  إنهاء مهمة أي فردٍ ب ليه سمحت لحكومة اإلقليم الم عني أن يقوم  وبناًء ععلى إقليمه، 
 .الغوث ال يحترم هذه الشروط

 المعني ةة الد ولعلى موافقة الحصول  يقول بوجوب الد ولي الق انونفي  الس ائدمن أن الرأي  الر غمعلى 
 اإلنس اني ة الُمس اعداتي قبول أو رفض عروض ة فالد ولحرية  إال أن اإلنس اني ة الُمس اعداتقبل تقديم 

ة أو عدم رغبتها الد ولمع عدم قدرة  اإلنس اني ة ُمس اعداتاحتياج المدنيين للليست مطلقة، فإذا ما ثبت 
 الحي ادو  اإلنس اني ةيتسم بطابع  اإلنس اني ة الُمس اعدات، وكان تقديم الُمحت اجينبتقديم يد العون للمدنيين 

وأال  اإلنس اني ة الُمس اعدةة الموافقة على عروض الد ولوجب على  الُمجح فوعدم التمييز  النَّزاهةو 
لم تشترط أن  ياإلنس ان الد ولي الق انونإلى أن نصوص  اإلش ارة تجدرُ ، وهنا تحجبها بشكٍل تعسفي

نما تركت األم ةمعيَّنأو وفق طريقٍة  ةالد ولة في معيَّنتصدر الموافقة عن جهة  فتوحًا لكل دولٍة م روا 
 .الوطنيَّةوقوانينها 

 :اإلنَسانّية الُمَساعدات تسهيل مرور – رابعاً 
 الد ولي الق انون احترام وكفالة باحترام تزاملاال الد ولمن حيث المبدأ فإنه يجب على جميع  

ة الد ولقة على مواف بعد الحصول  و  ، من هنا فإنهاإلنس اني ة الُمس اعداتمجال  ذلك ما فيب، ياإلنس ان
من الوقوف عندها  التي ال بدَّ  التقنيَّةبعض التفاصيل  تظهرُ  اإلنس اني ة الُمس اعداتبقبول عروض 

 اللوجستيَّة التَّرتيباتبل يتعداه إلى  إذ ال يقتصر األمر على إعالن الموافقة شفهيًا أو كتابياً  ومراعاتها
وعلى  ؛ة أو خارجهاالد ولكان هدفها النهائي داخل سواٌء  اإلنس اني ة الُمس اعداتمرور  عملي ةلتنظيم 
إال أنها تلتزم بتسهيل  اإلنس اني ة الُمس اعداتلمرور  الفنيَّة التَّرتيباتتحديد  ة تملك حقَّ الد ولمن أن  الر غم

 ووصول   دخول   على ةالد ول توافق أن فعلى سبيل المثال بعد ،ومن دون عوائق السَّريعالمرور 
 النِّزاع أطراف تعوقال  أن نبغي، يإليها يحتاجون الذين المدنيين سك انال إلى إلنس اني ةا الُمس اعدات

 هذه تبذل  كما يجب أن   مباشرة غير أو مباشرة بصورةٍ  اإلنس اني ة الُمس اعدات توزيع أو مرور أو دخول
 تساعد نوأ سبيلها اعتراض دون بسرعةٍ  اإلغ اثة شحنات مرور لتنسيق جهدها قصارى ألطراف  ا

افةً ، بها المنوطة األعمال تنفيذ على عملها وفرق اإلنس اني ة المنظمات  تكفل أنإلى وجوب  إض 
اثة ُمس اعدات أمن المنكوبة ألطراف  ا  .1اإلنس اني ة المنظمات مع العاملة والفرق اإلغ 

 عن االستغناءو  اإلمكان، قدر الشكليَّةو  داري ةاإل ءاتااإلجر ة أن تقلل من الد ولكما يفترض على 
 من اإلنس اني ة الُمس اعدات شحنات ىعف  تُ  أن االحتالل حاالت في، كما ينبغي ضروريةال غيرءات ار جاإل

، بشكٍل عام المحتل ة األرض اقتصاد لمصلحة ضرورية تكن لم ما الجمارك أورائب والض الرسوم جميع
 بما يلي: اني ةاإلنس   ُمس اعداتلل السَّريعتدابير تسهيل المرور يمكن اختصار 

                                                           
1
، مرجع سابقوالفجوات،  اإلنجازات: الُمسلَّحة النِّزاعاتفي  اإلنس اني ة ُمس اعداتلل يالق انون ستوفلز، روث أبريل: التنظيم

 .7ص
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أو تعليق  اإلنس اني ةتبسيط وتسريع إجراءات تأشيرة الدخول لألفراد المشاركين في العمليات  -1
 .شرط التأشيرات ولو بشكٍل مؤقت

 عاجلة راءاتإج وضع ينبغي بالحد األدنىو  ،الجمركي التفتيش متطلبات تخفيض أو اإلعفاء -2
 .إلنس اني ةا الُمس اعدات ومعدات إلمدادات الجمركي للتخليص

ةً ال معداتالو  مداداتلإل لمرورا تصاريح منح -3  .فيها والعاملين اإلنس اني ة الُمس اعداتب خاص 
 الشأن تعليمات بهذا توفيرو  المرور على إضافية أو مختلفة متطلبات فرض عدم ضمان -4

 .اآلخرين المعنيين والمسؤولين للجمارك،
 اإلغ اثة عمليات في الحصري الستخدامل االتصاالت معدات باستيراد واستخدام السَّماح -5

 1.أمني ة ألسباب مطلوب هو ما باستثناء قيود، دون اإلنس اني ة
الكاملة ودون يجب أن يتم بإرادة الحكومة تم ذكره أعاله  إلى أن كل ما اإلش ارةتجدُر تأكيد  بكلِّ طبعًا و 
بما يتماشى  الوطنيَّةووحدتها  يَّةاإلقليموسالمتها  الد وليجب احترام سيادة  حيث خارجيَّة وطٍ غأي ض

 .اإلنس اني ة الُمس اعداتمع ميثاق األمم المتحدة عند القيام بعمليات تقديم 

 المطلب الثالث

 اإلنَسانّية ُمَساعداتالمبادئ الحاكمة لل

، فعلى سبيل اإلنس اني ة الُمس اعداتعلى وضع مبادئ تحكم عمل  عمل تكثيرٌة هي الجهود التي   
ليب دوليَّةاللحركة ا لدىالمثال   وعدم ،اإلنس اني ةهي:  أساسي ةاألحمر والهالل األحمر سبعة مبادئ  للصَّ
دم ةو  واالستقالل، ،الحي ادو  ،الت حي ز  العام ة الجمعيَّةقرار  أقرَّ كذلك  ،2عالميَّةوال والوحدة، ،التطوعيَّة الخ 

ةً ال ةالتَّوجيهيَّ ، مجموعًة من المبادئ 46/182لألمم المتحدة   ، كما يوجداإلنس اني ة الُمس اعداتب خاص 
 الضوء عليها في هذا المطلب. حثَّ الب لقيسيالتي  جهود األخرىالكثير من ال

 :46/182لألمم المتحدة رقم  العاّمة الجمعيَّةفي قرار  التَّوجيهيَّةالمبادئ  –أواًل 
 الر كن، 46/182 رقم المتحدة لألمم العام ة الجمعيَّة قرار يمكن اعتباركما ذكرنا سابقًا 

ما  طيَّاتهحيث حمل بين  ،الد وليفي المجتمع  اإلنس اني ة الُمس اعداتي لمفهوم الق انونفي البناء  األس اس

                                                           
1
 .مرجع سابق، اإلنس اني الد ولي الق انونفي  معم قةدراسات محاضرات مقرر حمدان، إيمان: 

2
ليب الدوليَّة للحركة األس اسيَّة المبادئ ليب الدوليَّةللجنة  الموقع االلكتروني، األحمر والهالل األحمر للصَّ ، األحمر للصَّ

.pm 06:00، 17/05/2022، تاريخ الزيارة 01/12/2015تاريخ النشر 
-red-international-principles-fundamental-on/4046https://www.icrc.org/ar/publicati

movement-crescent-red-and-cross  

https://www.icrc.org/ar/publication/4046-fundamental-principles-international-red-cross-and-red-crescent-movement
https://www.icrc.org/ar/publication/4046-fundamental-principles-international-red-cross-and-red-crescent-movement


16 
 

أهم هذه المبادئ كان من و  اإلنس اني ة الُمس اعداتلتقديم  النَّاظمة التَّوجيهيَّةيمكن وصفها بالمبادئ 
 يتماشى بما الوطنيَّة ووحدتها اإلقليميَّة وسالمتها الد ول سيادة احترامقًا وجوب كما ذكرنا ساب التَّوجيهيَّة

 الُمس اعدات تقديم قبل المتضررة ةالد ول موافقة ضرورة يعني ما وهو المتحدة؛ األمم ميثاق مع
افةً ، اإلنس اني ة مع  س اني ةاإلن الُمس اعداتتقديم  عملي ةفقد أكد على ضرورة أن تتماشى  إلى ما سبق إض 

 وهي: أساسي ةعدة مبادئ 
 :اإلنَسانّيةمبدأ  -1

يشكل  إنه، ويمكن القول 46/182 رقم العام ة الجمعيَّةأولى المبادئ التي حددها قرار 
ةً و  الطَّوار ئفي حاالت  اإلنس ان حقوق وحماية الحترام   األس اسيَّة يَّةالق انون الضمانة  بشري ةفي ال خاص 
عند  المتنازعة ألطراف  ا به حيث يجب أن تلتزم ،دوليَّةالوغير  دوليَّةال الُمسلَّحة اتعالنِّزا أثناءمنها أي 

 في اإلنس اني ةفت كانت قد عرَّ  دوليَّةال العدل محكمة  إلى أن  اإلش ارة تجدرُ ، و عدائيَّةالالقيام بعملياتها 
 على المعاناة تخفيفبأنها " اغوانيكار  في الع سكريَّة وشبه الع سكريَّة االنشطة قضي ة في الصادر حكمها
ليب دوليَّةال، بينما رأت الحركة "1اإلنس ان شخص واحترام صحتهم وحفظ حياتهم وحماية األفراد  للصَّ

 اإلنس اني ة الك رام ة احتراميشمل العديد من األفكار أهمها أن  اإلنس اني ةاألحمر والهالل األحمر أن مبدأ 
 إلى النَّظر دون وحمايتهملآلخرين  الُمس اعدة ويشمل تقديم وليَّةدالالحركة  أنشطة جميع أساس هو

 اإلنس اني ة الُمس اعداتيكون هدف يفرض أن  اإلنس اني ةمبدأ  يظهر أن، من هنا 2همفعَّالأ أو هويتهم
 .خفيَّة سي اسي ةدون اآلخر وال يكون تقديمها لمآرب  طرفٍ  إنساني فقط فال يهدف لدعم  

 :الحَيادمبدأ  -2
 أثناء ألطراف  ا من طرفٍ  ألي االنحياز تجن ب اإلنس اني ة الُمس اعداتفي  الحي ادد بص  قيُ 
ي الطَّابع ذات الخالفات حول حواراتٍ  في الدخول أو القتاليَّة العمليات  الدِّيني أو العنصري أو السِّياس 

 اإلنس اني ة لُمس اعداتاالجهات القائمة على  تحافظ لكي وذلك األوقات من وقتٍ  أي في األيديولوجي، أو
 وغير المقاتلين بين التمييز يعني الحي اد مبدأ، في حين يرى آخرون أن 3الجميع بثقة   التمتع على

 فمن وعليه اإلنس اني ة الُمس اعدات على الحصول وحدهم للمدنيين يحق  إذ  ،(المدنيين) المقاتلين
 والمدنيين المقاتلين بين يزيللتم الجهود أقصى معها والعاملون اإلنس اني ة المنظمات تبذل أن الضروري

                                                           
1
ص ، مرجع سابق ،اإلنس اني الد ولي الق انوندراسة في ضوء  اإلنس اني ة الُمس اعداتماضي، قاسم:  – حيدر، علي

376. 

2
ليب األحمر واله ليب األحمر، أيار، موجز المبادئ األس اسيَّة للحركة الدوليَّة للصَّ الل األحمر، اللجنة الدوليَّة للصَّ

2014. 
https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/1857  

3
ليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق.  موجز المبادئ األس اسيَّة للحركة الدوليَّة للصَّ

https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/1857
https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/1857
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 االختالطفي  نيالمقاتل حانج في حال حتى قانوناً  محمية اإلنس اني ة الُمس اعدات تبقى ذلك ومع
 المنظمات على يحظر المبدأ لهذا وتطبيقاً  تقديمها، يتم التي الُمس اعدات من واالستفادة بالمدنيين
 أو المتحاربة ألطراف  ا ألحد دعماً  موازية نشطةٍ أ بأيِّ  والقيام عدائيَّةال الاالعم في المشاركة اإلنس اني ة
 الُمس اعداتينبغي على الجهات الفاعلة القائمة ب ،؛ بناًء على ما سبق1لها الُمس اعدة تقديم بغرض

يدانيَّةالبها سواٌء من ناحية األعمال  ألطراف  أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يزعزع ثقة ا اإلنس اني ة  م 
اتعلى األرض أو من ناحية   .اإلعالميَّة التَّصريح 

 :وعدم التمييز النَّزاهةمبدأ  -3
 الشَّفافيَّةألعلى درجات  اإلنس اني ة الُمس اعداتوجوب أن تخضع عمليات تقديم  النَّزاهةويقصد ب

ي وكذلك يجب أن تخلو غير صالحة لالستهالك البشر  أو الصَّالحيَّةمواد منتهية  جلبيتم فال  النَّزاهةو 
وصولها لمن يستحقها من  وأن يتم التأكد منمن شبهات الفساد  اإلنس اني ة الُمس اعداتعمليات تقديم 

 أي من يزيتم بدون اإلنس اني ة الُمس اعدات تقدم ند بمبدأ عدم التمييز وجوب أقص  المدنيين، في حين يُ 
ي الرأي أو نالدي أو اللغة أو الجنس أو اللون بسبب سواءٌ  نوعٍ   االجتماعي أو القومي األصل أو السِّياس 
فإن اتفاقيات  حثَّ في البسابقًا  ورد، وكما 2آخر وضعٍ  أي أو اإلعاقة أو العمر أو المولد أو الملكية أو

دون  اإلنس اني ة الُمس اعدةأيضًا على ضرورة أن تجري عمليات  نصَّتقد  1949جنيف األربعة لعام 
ليب دوليَّةال أما الحركةتمييز،  عنه بما يسمى  عبَّرتو األحمر والهالل األحمر فقد وسعت المفهوم  للصَّ
 النَّظردون  الُمحت اجينللمدنيين  اإلنس اني ة الُمس اعداتتقديم  " الذي يشمل عدم التمييز أيالت حي زبـ "عدم 

يانتماءاتهم  أو لون بشرتهم أو ةالدِّينيإلى معتقداتهم    المادي ةلهم أو أوضاعهم أو أصو  ةالسِّياس 
لمن هم في أمس الحاجة لها أواًل، في حين  اإلنس اني ة الُمس اعداتد به ضمان تقديم قص  ويُ  التَّناسبو 
ضرورة اتخاذ القرارات على أساس الحاجة بعيدًا عن االعتبارات والمشاعر  الت حي زد بعدم قص  يُ 

 .3الشخصية
قد سعى ، 46/182 رقم المتحدة لألمم العام ة الجمعيَّة قرار نإ يمكن القول، إذًا وبناًء على ما سبق
تقديم  قضي ةإلى تنظيم  ،أهمها أعاله حثَّ الب استعرضوضعها، و  التي التَّوجيهيَّةومن خالل المبادئ 

مع  الطَّوار ئإلى المدنيين في حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعداتوصول  بشكٍل يضمن اإلنس اني ة الُمس اعدات
 .اإلقليميَّةووحدتها وسالمتها  الد ولم سيادة احترا

                                                           
1
ص ، مرجع سابق ،اإلنس اني الد ولي الق انوندراسة في ضوء  اإلنس اني ة الُمس اعداتماضي، قاسم:  – حيدر ،علي

377.
2
ص ، مرجع سابق ،اإلنس اني الد ولي الق انوندراسة في ضوء  اإلنس اني ة الُمس اعداتماضي، قاسم:  – حيدر، علي

378. 

3
ليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق.موجز المبادئ األس اسيَّة للحركة الدوليَّة   للصَّ
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 :ياإلنَسان الّدولي للقانون الّدولي ريمو سان معهدالصادرة عن  التَّوجيهيَّةالمبادئ  – ثانياً 
المدنيون  المعاناة الكبيرة التي يعيشها وبسبب حول العالم الطَّوار ئانتشار حاالت مع 

معاناتهم بغض  من للتخفيف ياإلنس انل تدخمن ال كان ال بدَّ  حةالُمسلَّ  اتالنِّزاعالمتضررون من أهوال 
  "اإلنس اني ة الُمس اعدة في الحق" ما أدى إلى ظهور مفهوم، النِّزاع ألطراف   يالق انون الو ضع عن النَّظر

 ليالد و  الق انونعليها بعد  ينص  لم  حاالتٍ في  اإلنس اني ة الُمس اعداتتقديم  تستدعي ومع ظهور حاالتٍ 
سان  عهدم إدارة مجل سقام ؛ مناسبة تتجاوب مع هذه الحاالت الجديدة قانونيَّةمفاهيم  تتطلب صياغة  و 

 الُمس اعدة"مبادئ توجيهية بشأن الحق في ت بـ رف  عُ  وثيقةٍ  بتحرير ياإلنس ان الد ولي ريمو للقانون
عشر بشأن  السَّابعالمستديرة  أخذت بعين االعتبار نتائج وتوصيات اجتماع المائدةحيث  ،"اإلنس اني ة

تنظيمه تحت عنوان "تطور  ى، والذي أشرف المعهد علياإلنس ان الد ولياهنة للقانون المشكالت الرَّ 
 هذه المبادئ األربعة عشر:ما ورد في أهم  ، وفيما يلي1992 أيلول 4 ىإل 2" من الُمس اعدةالحق في 

 الحي اة في حقه له تضمن مناسبة اني ةإنس   مساعدةٍ  ىعل الحصول   في الحق إنسان لكلِّ   -1
 لبقائه الض روري ة الحقوق من ذلك وغير ة،مذل   أو ةوحشي   معاملة أي من والحماية والصحة

ةال الحاالت في وحمايته ورفاهيته الحي اة قيد ىعل  .ملحَّ
 لحقوا وتسلمها، الُمس اعدة هذه طلب في الحق ضمناً  اإلنس اني ة الُمس اعدة في الحق يفترض  -2

ة لحالةٍ  يتعرضون الذين لألشخاص يجوز، كما عملياً  تنفيذها في االشتراك في  يتوجهوا أن ملحَّ
 لطلب المحتملة الواهبة الجهات من وغيرها المختصة دوليَّةال أو الوطنيَّة المنظمات ىإل

 .الطلب هذا تقديم بسب معاقبتهم أو اضطهادهم يجوز وال ،إنس اني ة مساعدة
 األس اسيَّة اإلنس اني ة المتطلبات تستوف لم إذا اإلنس اني ة الُمس اعداتالحق في يجوز التماس   -3

ة حالة أي في للفرد حايا ترك شأن من يكون قد أنه بحيث ،ملحَّ  ضتعرِّ  مساعدة دون الضَّ
 المحلي ة اإلمكانات كافة استنفدت، أو إذا خطيراً  انتهاكاً  كرامتهم وتنتهك للخطر حياتهم

 تستوف لم أو الحيوي ة المتطلبات بعض تستوف ولم معقولة، مهلةٍ  خالل لوطنيَّةا واإلجراءات
 األس اسيَّة الخدم اتو  اإلغ اثة مواد تقديم لضمان ىأخر  وسيلة أي تتوفر ال أنه بحيث ،تماماً 
 .المعنيين األشخاص إلى بسرعة

 الس لطات على ولاأل المقام في ومساعدتهم الُمسلَّحة الحاالت ضحايا حماية مسؤولية تقع  -4
ةال الحالة أراضيها في تقع التي  .اإلنس اني ة اإلغ اثة متطلبات أصال عنها تسبب التي ملحَّ

 إمكانية ىعل ياألس اس نظامها ينص   التي دوليَّةالو  الوطنيَّة والمنظمات الوطنيَّة للسلطات يحق  -5
ليب دوليَّةال كاللجنة ،اإلنس اني ة الُمس اعدة تقديم  لشؤون المتحدة األمم مفوضي ةو  حمراأل للصَّ

 هذه متقدِّ  أن النزعة، اإلنس اني ة والمنظمات المتحدة لألمم التابعة األخرى والمؤسسات الالجئين
 أال الد ول على ويجب. المبادئ هذه في عليها المنصوص الشروط استوفيت إذا الُمس اعدة
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 سلطات على يجب كما. الداخلية هاشؤون في كتدخل أو عدائي كعملٍ  الُمس اعدة تقديم تعتبر
 الُمس اعدة تقديم يمكن لكي السيادية حقوقها ممارسة عند المعونة تقدم أن المعني ة الد ول

 .هاسك ان ىإل اإلنس اني ة
حايا إلى الوصول رفض أو ،اإلنسانية ضو العر  رفض حالة في  -6  عرض قبول بعد الضَّ

 الض روري ة اإلجراءات كافة تتخذ أن المعني ة توالمنظما للدول يجوز ،اإلنس اني ة الُمس اعدة
 حقوق بشأن النافذة والصكوك ياإلنس ان الد ولي للقانون وفقا ،الضَّحايا إلي الوصول لضمان
 .المبادئ وهذه اإلنس ان

 وجسيمة خطيرة عذاباتٍ  سك انال بعض ىقاس إذا الجبرية، التدابيروتشير بقية المبادئ إلى جواز اتخاذ 
 هذه رفض ، ولكن تمة هذه المعاناةحد من تخفف أن اإلنس اني ة الُمس اعدة شأن منوكان  مداأل وطويلة

 تنص  كما ، خطيرة وعقبات لصعوبات اإلنس اني ة الُمس اعدة منح تعرض إذ أو مبرر، أي دون الُعروض
 راضأغ ألي أو/و وعسكرية سي اسي ة ألغراض الُمس اعدة هذه تحويل عدم ىعل هرسَّ وجوب العلى 
افةً ، الت حي ز وعدم الحي ادو  اإلنس اني ة مبادئ وتطبيق احترام ىعل حرصمع ال ،ىأخر  مماثلة إلى  إض 
اثة موارد كل اإلنس اني ة الُمس اعدات تتضمنأن  جواز حايا لبقاء الالزمة اإلغ   الحي اة قيد ىعل الضَّ

 تمنح غيرها، كما تشير إلى ضرورة أنو  الطبي ة والمعدات واألدوات واألدوية والماء غذائي ةال المواردك
 الُمس اعدات إرسال زاجو ، مع اإلنس اني ة الُمس اعدة تقديم لضمان المطلوبة التَّسهيالت المعني ة الس لطات
 ىعل يجب التي" اإلنس اني ة الممرات" اسم عليها طلقيُ  سيرٍ  لخطوط وفقاً  الضرورة عند اإلنس اني ة
 األمم لسلطة الضرورة عند تخضع والتي وتحميها، تحترمها أن لمعني ةا ألطراف  ل المختصة الس لطات

 للتأكد الض روري ة الرقابة تمارس أن في الس لطاته تشير هذه المبادئ إلى حق المتحدة، وفي الوقت نفس  
 أال شرط المعلنة، واألغراض المناسبة القواعد مع مقدمةال اإلنس اني ة الُمس اعداتات عملي شياتم من
 .1اإلنس اني ة الُمس اعدة وصول حق دون الرقابة هذه خرتؤ 

التي  دوليَّةالوالقرارات  القواعد القانوني ةأنها تنسجم إلى حد كبير مع روح  السَّابقةمن المبادئ  يظهرُ 
 قضي ة، ولكن تبقى الخشية كل الخشية في أن يتم تسييس اإلنس اني ة الُمس اعداتقاربت موضوع 

 ونبله. ياإلنس انتتنافى مع روح العمل  سي اسي ة واستخدامها ألهدافٍ  اني ةاإلنس   الُمس اعدات
 :ريسفا دليل – ثالثاً 

للجودة والمساءلة في  األس اسيَّة اإلنس اني ة المبادئ والمعايير من اسفير مجموعةً دليل ل يشكِّ  
 دوليَّةالوالحركة  ةحكومي  الغير  اإلنس اني ةالمنظمات من  عددٍ من قبل  تم وضعه وقداالستجابات، 

ليب األحمر والهالل األحمر، وذلك انطالقًا من إيمانهم بحق متضرري األزمات والحروب في  للصَّ
                                                           

1
 ، جامعة منيسوتا.اإلنس ان، مكتبة حقوق اإلنس اني ة الُمس اعدة في الحق بشأن توجيهية مبادئ

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html  
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والحماية، فضاًل عن ضرورة اتخاذ جميع الخطوات  اإلنس اني ة الُمس اعداتولهم على بكرامة وحص الحي اة
على  شهرة األدوات أكثر أحد الدليلويعد   ،ألزماتعن تلك ا الناشئة اإلنس اني ةالُممكنة لتخفيف المعاناة 

 منه ستفيدتو  ،الجودة عالية إنس اني ة استجابة بتقديم يتعلق فيما ياً دولويحظى باالعتراف  مستوى العالم،
 أنحاء جميع في حكومي ةال الس لطاتو  المتحدة األمم ووكاالت دوليَّةالو  الوطنيَّة حكومي ةال غير المنظمات

 اإلش ارة تجدرُ ، و وتقييمها وتقديمها اإلنس اني ة العمليات تخطيط عند بالدليل الواردة الت وجيهات من العالم
على أنه للمدنيين المتضررين من  ينص  " الذي ياإلنس ان الميث اقما يعرف بـ "إلى أن الدليل يتضمن 

 يكفي ماالحصول على بما يضمن  اإلنس اني ة الُمس اعداتالحصول على الحق في  الكوارث واألزمات
، ويشترط عند تقديم هذه جيدة بصحةٍ  للحياة الالزمة والمتطلبات واإليواء، والملبس والمياه الغذاء من

 .1وعدم التمييز الت حي زأن تكون وفقًا لمبدأ عدم  الُمس اعدات
لحكومية في مدّونة السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهلل األحمر والمنظمات غير ا –رابعًا 

 :مجال أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارث
ليب األحمر والهالل األحمرا تتألفُ   المؤسسات من فئات ثالث من لحركة الدوليَّة للصَّ

 ليبالصَّ  لجمعيات الدولي االتحاد األحمر، والهالل األحمر ليبللصَّ  ةالوطني   الجمعياتهي ؛ و ةستقل  المُ 
سبعة مبادئ  ، وتشترك جميعها فياألحمر ليبللصَّ  ةولي  الد   اللجنةإلى إضافًة  األحمر، والهالل األحمر

 أساسي ة هي:
 خفيف منها.ت والت  جد  ة حيثما وُ اة البشري  عان  إلى منع المُ  عياإلنس اني ة: السَّ  -1
ة أو الوضع يني  ة أو العنصر أو المعتقدات الد  تمييز على أساس الجنسي  عدم ال الت حي ز: عدم -2

  .ةآلراء السياسي  االجتماعي أو ا
عن  واإلحجامضد  اآلخر أثناء الحروب،  مع طرفٍ  عن اتخاذ موقفٍ الحي اد: االمتناع  -3

 .ديولوجيييني أو األنصري أو الد  ي أو العُ ياس  جادالت ذات الطابع الس  الدخول في المُ 
لها ها بما يجععلى استقالل   اً حافظ دائمأن تُ ة على الحركة والجمعيات الوطني   :االستقالل -4

  .األوقات على العمل وفًقا لمبادئ الحركة في جميع   قادرةً 
دم ة -5  .صورة ة وال تسعى للربح بأيِّ طوعيَّ تقوم الحركة على الخدمة الت   طوعيَّة:الت   الخ 
من البلدان سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل  بلدٍ  أيِّ ال يوجد في  :الوحدة -6

 .إقليم هذا البلد وتمارس أنشطتها في كامل   األحمر، وتكون مفتوحة أمام الجميع

                                                           
1
ابة اإلنس اني ة، جنيف، سويسرا، ط جمعية اسفير، دليل اسفي ، 2018، 4ر: الميث اق اإلنس اني والمعايير الدنيا في االستج 

 . 27ص 
2.pdf-AR-2018-bookHand-Sphere-content/uploads/The-https://spherestandards.org/wp 

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2.pdf
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متساوية كما تلتزم كل منها  ع فيها الجمعيات كافة بحقوقٍ ة وتتمت  ركة عالمي  الح عالميَّة:ال -7
 .1بواجب مؤازرة الجمعيات األخرى

نة السلوك للحركة الد   وضع تمَّ إضافًة إلى كل ما سبق  ليب األحمر والهالل األحمر ة للص  ولي  مدو 
 ادسالسَّ  وليالد   المؤتمرفي  ة في مجال أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارثظمات غير الحكومي  والمن

-3خالل الفترة ، بسويسرا جنيف في الذي انعقد   ،األحمر والهالل األحمر ليبللص   نيوالعشر 
 اعد على تحقيق  س  بما يُ من المبادئ  ول إلى مجموعةٍ منها الوصُ  وكان الهدفُ ، 7/12/1994
 ليب األحمر والهالل األحمرة للص  ولي  ة الد  رك  الح   إليه ي تصبوذال األمثل أثيرة والت  قالل والفعالي  الستا
هذه المبادئ  وارئ ويمكن القول إن أهمَّ حاالت الط  االستجابة للكوارث و  عندة المنظمات غير الحكومي  و 

 هي:
ل امالمق   في تأتي ةاني  اإلنس   رورةالض   -1 اعدة س  ي المُ في تلق   لحقَّ اوهو ما يعني أن  األو 

 في جميع البلدان ُمحت اجينع به الاني أساسي يجب أن يتمت  ة، ومنحها، مبدأ إنس  اني  اإلنس  
 اجة إلى ذلك.ت الح  اني كلما دع  وتقديمها واجٌب إنس  

 أو الجنس أو اللون أو الرأي أو عرقالظر عن الن   بغضِّ  ةاني  اعدات اإلنس  س  المُ  حُ من  تُ  -2
اجة وتكون الح   كان، نوع من أيِّ  جحفٍ مُ  تمييزٍ  ين ومن دون أيِّ ة المتلق  جنسي  عقيدة أو ال

 حتاجين.األساسي عند تقديمها للمُ  ة هي المعيارُ اني  اعدة اإلنس  س  للحصول على المُ 
اسي لتقديم األس   فالغرُض  سياسي أو ديني لدعم موقفٍ  ةاني  اعدات اإلنس  س  المُ دم ستخ  تُ ال  -3

أو سبب، وتعمل  ظرفٍ  محض وال يجوز استغاللها تحت أيِّ  اني  ة إنس  اني  اعدات اإلنس  س  المُ 
 .ستقل عن الحكوماتمُ  نحوٍ نة على ة بهذه المدو  م  لتز  المُ  ةة غير الحكومي  انيَّ لوكاالت اإلنس  ا

ثقافة وهياكل وأعراف نة بهذه المدو  الُملتز م ة  ةة غير الحكومي  انيَّ لوكاالت اإلنس  تحترم ا -4
 .بها عملُ توالبلدان التي  جتمعاتالمُ 

بناء االستجابة للكوارث بهذه المدونة لالُملتز م ة  ةة غير الحكومي  اني  لوكاالت اإلنس  ا تسعى -5
 لة.للمجتمعات ذات الص   ةدرات المحلي  استنادًا إلى القُ 

ة شاركمن أجل إنجاز المُ نة بهذه المدو  الُملتز م ة  ةة غير الحكومي  اني  لوكاالت اإلنس  اكافح ت -6
عادة الت  ة اني  اعدات اإلنس  س  المُ ة الكاملة في برامج المجتمعي   من  ، وتسعى للتقليلأهيلوا 

ابلة على إيجاد أساليب الحياة الق   اعدةس  والمُ ة ستفيدين إزاء الكوارث المستقبلي  هشاشة المُ 
 .للبقاء

                                                           
1
ليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق.  المبادئ األس اسيَّة للحركة الدوليَّة للصَّ
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أمام  ةً مسؤولا نة نفسهبهذه المدو  الُملتز م ة  ةة غير الحكومي  اني  لوكاالت اإلنس  اعتبر تُ  -7
عين بالكرامة وليس ككائنات متمت   ضحايا الكوارث كبشرٍ إلى  انحين وتنظرُ والم   ستفيدينمُ ال

 .1ةبائس  
قد زادت خالل  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ةلتنظيم  دوليَّةالالجهود أن  ُيالح ظ ،بناًء على ما سبق

 الطَّوار ئد الحاجة لها نظرًا النتشار حاالت السنوات األخيرة وهو ما يتناسب بطبيعة الحال مع ازديا
قد أخذت تلعب دورًا كبيرًا  حكومي ةالغير  دوليَّةالظ أيضًا أن المنظمات الح  يُ ، و حول العالم بشكٍل كبير

 وهو الذي يمكن اعتباره الد ولسيادة موضوع مع حصول إشكاالت ب يهددفي هذا اإلطار وهو ما قد 
 .الد وليالمجتمع للعالقات في  األس اس نقطة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
نة السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال اإلغاثة في  مدو 

 .1996، األحمر للصليب الدولية المجلة،حاالت الكوارث
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/64zdef.htm   
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 الثاني الَمبحث

 اإلنَسانّية الُمَساعداتإيصال  عملّيةفي  اإللزامّيةالحاالت 
 الق انونفي  اإلنس اني ة الُمس اعداتي لمفهوم الق انونفي البناء  األس اس الر كنأن  فيما سبق ورد  

في  الش روعتعتبر شرطًا الزما وضروريًا قبل حيث  الُمسبق ةة الد ولموافقة على  يرتكز ياإلنس ان الد ولي
الذي  ،46/182لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةقرار وذلك استنادًا إلى  اإلنس اني ة الُمس اعداتتقديم 
بما يتماشى مع ميثاق األمم  الوطنيَّةووحدتها  اإلقليميَّةوسالمتها  الد ولعلى وجوب احترام سيادة  ينص  

وهي  اإلنس اني ة الُمس اعداتهناك حاالت ال يكون فيها للدولة حرية رفض عروض  إال أنهالمتحدة، 
 .ثانياُ  ُملز مةاألمن ال مجل سحاالت االحتالل أواًل وقرارات 

 المطلب األول

 حاالت االحتلل

ال يكون فيها  رأت نصوص القانون الدولي اإلنس اني أن حاالت االحتالل هي إحدى حالتين
 ائدالسَّ  لمفهومهذه الحالة عن ا لتختلف بذلك ،اإلنس اني ة الُمس اعداتعروض  للدولة حرية رفض

حيث تعتبر  الُمسبق ةة الد وليرتكز على موافقة  الذي ياإلنس ان الد ولي الق انونفي  اإلنس اني ة ُمس اعداتلل
 الجمعيَّةإلى قرار  وذلك استناداً  اإلنس اني ة الُمس اعداتفي تقديم  الش روعشرطًا الزما وضروريًا قبل 

 .46/182لألمم المتحدة  العام ة
 :دوليَّةال يَّةالَقانون القواعدحاالت االحتلل في  – أوالً 

د ما هو يحدتفي ظل االحتالل ينبغي أواًل  اإلنس اني ة الُمس اعداتتحدث عن ملف قبل ال
 الئحة من /42/ المادة تنص   فها؛وكيف عرَّ الظاهرة مع هذه  الد ولي الق انوناالحتالل وكيف تعامل 

  العدو لجيش الفعلي ة الس لطة تحت تكون حين محتلة ةالد ول أرض تعتبر" أنه على ،1907 لعام الهاي
 تنص  ، في حين "قيامها بعد الس لطة هذه فيها تمارس أن يمكن التي األراضي سوى االحتالل يشمل وال

 أي على تسري االتفاقيات هذه أن على 1949 لعام ربعاأل جنيف اتفاقيات من المشتركة الثانية المادة
 فيها يواجه ال التي الحاالت في اً أيض تسري كما ،دوليَّة عدائيَّة عمليات أثناء احتاللها يتم أرض

أخرى أو  ، كما يعد قيام أي دولة بالسيطرة على إقليم دولةٍ 1ةمسلَّح مقاومة أي ما دولة أرض احتالل

                                                           
1
ليب الدوليَّة: أسئلة وأجوبة، الموقع االلكتروني للجنة اإلنس اني الد ولي الق انوناالحتالل و    تاريخ النشر ،األحمر للصَّ

 .pm 05:00، 18/05/2022، تاريخ الزيارة 04/08/2004
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/634kfc.htm 
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ن لم يقابل  سكريَّةالع   القو ةمنه ب جزءٍ  احتالاًل  عدائيَّةة، أو لم تسبقه أو تليه عمليات مسلَّح مقاومةٍ  بأيِّ وا 
 .1كليًا أو جزئياً 

د من التقي   ال بدَّ  قانونيَّةوضع قواعد بتعريف االحتالل وتوصيفه بل  ياإلنس ان الد ولي الق انونلم يكتف  
ال هذا في فرق وال ال أم عياً شر  االحتالل اعتبر سواءٌ بها في أي حالة احتالل،   حظي إن ،المج 

" اجتياحاً " تسميته إن كان وأ االحتالل هدففي هذا  يؤثِّرأم ال كما ال  األمن مجل س بموافقة االحتالل
على  ياإلنس ان الد ولي الق انونومن بين الواجبات التي فرضها  ،2"احتالالً " أو" إدارةً " أو ،"تحريراً " أو

جنيف  اتفاقي ة/ من 55المادة / تنص  حيث  المدنيين سك انلل األس اسيَّةاالحتياجات مين دولة االحتالل تأ
 على وسائلها، به تسمح ما بأقصى تعمل، أن االحتالل دولة واجب ، على أنه من1949الرابعة لعام 

 من يلزم ما تستورد أن األخص على واجبها ومن ،الطبي ة واإلمدادات غذائي ةال بالمؤن سك انال تزويد
/ 59كما تشير المادة / ،كافية غير المحتل ة األراضي موارد كانت إذا وغيرها الطبي ة والمهمات األغذية

حيث  اإلنس اني ة الُمس اعداتإلى وجوب سماح دولة االحتالل ب ،1949لعام  جنيف الرابعة اتفاقي ةمن 
 دولة على وجب الكافية، المؤن تنقصهم منهم قسم أو المحتل ة األراضي سك ان كل كانما  إذاأنه 

اثة بعمليات تسمح أن االحتالل  به تسمح ما بقدر التَّسهيالت لها وتوفر سك انال هؤالء لمصلحة اإلغ 
 كاللجنة متحيزة غير إنس اني ة هيئة أو دول بها تقوم أن يمكن التي العمليات هذه وتتكون، وسائلها

ليب دوليَّةال ، من جهٍة والمالبس الطبي ة واإلمدادات األغذية الترسا من األخص على األحمر للصَّ
  1977لعام  الملحق باتفاقيات جنيف األربعة / من البرتوكول اإلضافي األول69تشير المادة / أخرى

 جنيف اتفاقي ة من /55/ المادة حددتها التي االلتزامات على فضالً  االحتالل، سلطة على يجبإلى أنه 
  مجحف تمييز أي وبدون إمكانيات من تملك ما بغاية ن،تؤمِّ  أن والطبي، ئيالغذا المدد بشأن الرابعة
 المدنيين المحتل ة األقاليم سك ان لبقاء الجوهري المدد من وغيرها لإليواء ووسائل والفراش الكساء توفير
لحق الم/ من البروتوكول اإلضافي األول 70المادة / تنص  ، كما للعبادة يلزم ما وكذلك الحي اة على

 المدني ة الصبغة ذات اإلنس اني ة الُمس اعدات أعمال جريعلى أن ت، 1977باتفاقيات جنيف األربعة لعام 
 غير من ،النِّزاع في طرف لسيطرة خاضع إلقليم المدنيين سك انلل مجحف تمييز وبدون المحايدة
 موافقة شريطة ،/69/ دةالما في إليه المشار المدد من يكفي بما يزودوا لم إذا ،المحتل ة األقاليم

 فيها تتوفر التي اإلنس اني ة الُمس اعدات عروض عتبرتُ  الكما  ،األعمال هذه على المعني ة ألطراف  ا
 توزيع لدى األولوية وتعطىهذا  ،ودية غير أعماالً  وال مسلَّحال النِّزاع في تدخالً  أعاله المذكورة الشروط
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 ،لَّحة، ماجستير الت أهيل والتخصص في الق انون الد ولي اإلنس انيالُمس النِّزاعات قانونمحاضرات مقرر طوزان، أحمد: 

 .29ص  ،2020 سورية، دمشق، ،الس وري ة االفتراضية الجامعة
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 الُمسلَّحة، مرجع سابق. النِّزاعات قانون محاضرات مقرر طوزان، أحمد:
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 األحمال وأوالت كاألطفالص الذين يتمتعون بوضٍع خاص لألشخا اإلنس اني ة الُمس اعدات إرساليات
ةً  حماية أو لةمفض   معاملة يلقوا ألن أهلٌ  هم الذين والمراضع الو ضع وحاالت  .خاص 

 وليس االحتالل سلطة من الترخيص على الحصول ينبغيفي حاالت االحتالل  أنه إلى اإلش ارة تجدرُ و 
وهي التي  ،سك انال على بالفعل تسيطر التي هي حتاللاال سلطة نأل وذلك الشرعيَّة الس لطاتمن 
اثة إمدادات إليهم ترسلعليها أن  يجب  اإلمدادات تلك منها تمر سوف التي األراضي وعلى اإلغ 

 .1فيه توزع سوف الذي والمكان
ففي  بحزٍم وواقعيٍة مع دولة االحتالل ياإلنس ان الد ولي الق انون كيف تعامل ، يظهرُ بناًء على ما سبق
والمقاومة التي قد يواجهها على اعتبار  في شرعية االحتالل وقانونيته وتسميته حثَّ الوقت الذي لم يب

االحتياجات  تأمين نه لم يتهاون أبدًا في موضوعفإأن هذه المسائل من اختصاص قانوٍن آخر، 
ما يحمله من  بكلِّ  لتحت االحتالل فجعل األمر على عاتق دولة االحتال المدنيين سك انلل األس اسيَّة
داري ةو  قانونيَّةتفاصيل   الُمس اعداتخيار رفض عروض  حتى يعط  دولة االحتاللة ولم ولوجستي   ا 
 .اإلنس اني ة

 في حاالت االحتلل: اإلنَسانّية الُمَساعداتأمثلة على  –انيًا ث
رفض عروض لم يعط  دولة االحتالل خيار  ياإلنس ان الد ولي الق انونما سبق أن م يظهرُ 

بالتعقيدات والتفاصيل فعلى سبيل  ، لكن ورغم ذلك كانت حاالت االحتالل حافلةً اإلنس اني ة الُمس اعدات
ونظرًا للوضع  ،2003وبعد احتالل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وحلفائهما العراق عام  المثال
على حصار العراق وفرض العقوبات يء في العراق آنذاك بعد أكثر من عشر سنوات الس   ياإلنس ان

في  المؤرَّخ ،1472األمن القرار رقم   مجل ساعتمد ر، مِّ د  األممية عليه، وصواًل إلى الغزو األمريكي المُ 
التي  ،1949لعام  جنيف الرابعة اتفاقي ة/ من 55، حيث يشير في ديباجته إلى المادة /28/03/2003

تسمح به الموارد المتاحة  إلى أقصى حدٍ  أن تقوم، ،باالحتالل ة القائمةالد ولعلى أنه يجب على  تنص  
والمخزونات  غذائي ةخاص، جلب المواد ال ، وعليها، بوجهٍ سك انلل الطبي ةلها، بكفالة األغذية واللوازم 

 ألطراف  ، كما طلب من جميع اوالمواد األخرى الالزمة إذا كانت موارد اإلقليم المحتل غير كافية الطبي ة
للمدنيين  األس اسيَّةلتأمين االحتياجات  ياإلنس ان الد ولي الق انونأن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب  ني ةالمع

إلى شعب  فوريَّةال اإلنس اني ة الُمس اعدةإلى تقديم  الد وليفي الوقت نفسه المجتمع  في العراق داعياً 
 .2العراق

                                                           
1
، مرجع سابقوالفجوات،  اإلنجازات: الُمسلَّحة زاعاتالنِّ في  اإلنس اني ة ُمس اعداتلل يالق انون ستوفلز، روث أبريل: التنظيم
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الذي لفت إلى  ،22/05/2003في  المؤرَّخ، 1483القرار رقم  بعد ذلك األمن مجل ساعتمد كذلك 
في العراق مرحبًا باستئناف  اإلنس اني ة الُمس اعدات جهود فيدورًا حيويًا  المتحدة األمم تلعب أن وجوب

فيما بين  التَّنسيقهذه الجهود وداعيًا األمين العام إلى تعيين ممثل خاص للعراق تكون من أبرز مهامه 
للمدنيين في  اإلنس اني ة الُمس اعداتللمشاركة في ملف تقديم  دوليَّةالكاالت وكاالت األمم المتحدة والو 

 دولتين بوصفهما المتحدة والواليات المتحدة المملكة والتزامات بمسؤوليات مجل سال مسلَّ ، كما 1العراق
ن كانت األم مجل سمن أن الحالة التي كان ينظر فيها  الر غمجد أنه وعلى نهنا ، و باالحتالل قائمتين

عدواٍن  وهو شن الد ولي الق انونٍم في لجوء دولٍة عظمى إلى أمٍر محرَّ  في غاية الوضوح وتتمثل في
ضد العراق العضو  دوليَّةال الشرعيَّةاألمن وخارج  مجل سخارج إطار  الع سكريَّة القو ةواستخدام  جائرٍ 

ولم يستنكر احتالل العراق ولم  لم يدن األمن مجل سفإن  السِّيادةة ذات الد ولالمؤسس لألمم المتحدة و 
التي قامت باالحتالل ودعاها إلى االلتزام بواجباتها  الد ولالغزو بل اكتفى بتوصيف  قانونيَّةيناقش 
 .2ياإلنس ان الد ولي الق انونبموجب 

وهي حالة األراضي  ال تخلو من التعقيد أيضاً  حالٍة أخرى تحت االحتالل، حالةٌ  باالنتقال إلى
 في فلسطين الجئي وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة تعنىفمن حيث المبدأ  المحتل ةفلسطينية ال

 الُمس اعداتو  الحماية حيث تعمل على تأمينللفلسطينيين  ياإلنس انبالملف  األونروا األدنى الشرق
 إلى التوصل يتم أن ىإل وذلك المحتل ة ةالفلسطيني   واألراضي وسورية ولبنان األردن فيلهم  اإلنس اني ة

 ةالفلسطيني   األرض في اإلنس اني ة الش ؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب فإنبرغم ذلك  ،3لمعاناتهم حلٍ 
ابة تنسيق على يعمل المحتل ة  الذي األشخاص وحماية األرواح إنقاذ أجل من الطَّوار ئ لحاالت االستج 
ما تعرضت لكن كثيرًا  ،الطَّوار ئوال سيما في حاالت  المحتل ةفي األراضي  إنس اني ة أزمات من يعانون

التي ال تلتزم بما  للعرقلة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي اإلنس اني ة دوليَّةالجهود المنظمات 
 إلى روريالض   الوصول على الموافقةب اإلذن لم تعط   أنها مثالً  إذ ياإلنس ان الد ولي الق انونيفرضه عليها 

 الذين المنكوبين، سك انلل اإلغ اثة توفير الهادفة إلى األس اسيَّة اإلنس اني ة اإلمدادات إليصال غزةقطاع 
 ذوي واألشخاص واألطفال الحوامل النساء مثل خاص بشكل للمخاطر المعرضين األشخاص يشملون

                                                           
1
 .S/RES/1483(2003، رمز الوثيقة )2003لعام  1483األمن رقم  مجل سقرار 
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2
 .451 ص ،مرجع سابق ،2005 – 1990الد ولي للقانون المتحدة األمم وتطبيقات العراق :يوسف باسيلبجك،

3
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، من نحن، تاريخ  الموقع االلكتروني لوكالة األمم

 .pm 01:00، 19/05/2022الزيارة 
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في أيار  وذلك خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة السن، وكبار الخطيرة الطبي ة والحاالت اإلعاقة
20211. 

في حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ةمن وضوح  الر غموببناًء على ما سبق، يمكن القول أنه 
 يَّةالق انون التعقيدات من بالكثير إال أن التطبيق العملي يمر   ياإلنس ان الد ولي الق انوناالحتالل ب

في بعض الحاالت كما هو الحال مع سلطات  أصالً  الت عاونفضاًل عن عدم وجود الرغبة ب اللوجستيَّةو 
 .المحتل ةاالحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

 المطلب الثاني

 األمن مجل س

حرية رفض وقبول عروض  الد ولقد أعطى  ياإلنس ان الد ولي الق انونفإن سابقًا  كر  كما ذُ 
هي حاالت  هذا الحق في حالتين األولىق علَّ  ولكنه الطَّوار ئفي حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعدات

والتي يمكن  ُملز مةاألمن ال مجل سهذه الحالة آنفًا، أما الحالة الثانية فهي قرارات  ترس  االحتالل وقد دُ 
حيث ال يمكن  دوليَّةال الشرعيَّةفي منظومة  األس اس في ضوء ميثاق األمم المتحدة حجر   اعتبارها
واسعة تمنحه حق فرض القرارات  األمن من صالحياتٍ  مجل سا لما يملكه وتنفذه بها تلتزم أن للدول إال

يَّ تحت طائلة استخدام الجزاءات  في  الع سكريَّة القو ةوصواًل الستخدام  االقتصاديَّةة و اسيَّ بلوم  والدِّ  ةالسِّياس 
 .ينالد ولي السِّلمو  سبيل حفظ األمن  

 :اإلنَسانّية الُمَساعداتو  األمن مجل س –أواًل 
 االمتثال األعضاء الد ول جميع على يجب ،األمم المتحدة ميث اق وبموجبمن الُمسلَّم به أنه 

 أعمال من عمل أو واألمن الد وليين لمللسِّ  تهديد وجودحاالت  يحدد الذي فهو ،األمن مجل س لقرارات
 صونفي سبيل  ةالقو   باستخدام األذن إلى وصوالً  جزاءاتال فرض   إلى اللجوء له يمكنكما  العدوان
عادتهما ينالد ولي واألمن السِّلم  .2وا 

 إلى ،األمم المتحدة ميثاق من امسالخ   الفصل في/ 24/ المادة من األولى الفقرة تشيرمن جهٍة أخرى؛ 
لم حفظ أمر في الرئيسيَّة التِّبعاتب األمن مجل س إلى عهدوا المتحدة األمم أعضاء أن    واألمن السِّ
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 هذه عليه تفرضها التي هبواجبات   قيامه في عنهم نائباً  يعملُ  مجل سال هذا أن على نويوافقو  ،ينالد ولي
 يعمل أن على ،الميث اق من الخامس الفصل في/ 24/ المادة من الثانية الفقرة تنص   كما التِّبعات
دل وفقاً  الواجبات هذه أداء في األمن، مجل س ةً خال الس لطاتو  ومبادئها المتحدة األمم مق اص  لة اص   المخو 

 انيوالثَّ  امنوالثَّ  السَّابعو  ادسالسَّ  الفصول في مبي نة الواجبات بهذه القيام من لتمكينه األمن مجل سل
 االجتماعيَّةو  االقتصاديَّة بغةالص   ذات دوليَّةال المسائل حلِّ  على الد ولي الت عاون تحقيق وألن عشر،

دمن  اإلنس ان وقحق احترام تعزيزو  اإلنس اني ةو  الثقافيَّةو  األمم المتحدة التي يعمل على تحقيقها  مق اص 
ةً الالقرارات  عدد من إصدارب قاماألمن قد  مجل سأن  ُيالح ظاألمن،  مجل س  الُمس اعداتبقضايا  خاص 

دسيما وأنها يمكن اعتبارها من  اإلنس اني ة  األمن أن يعتمد   مجل سلذلك فإنه يجوز ل األمم المتحدة؛ مق اص 
 الُمسلَّحة اتالنِّزاعأو في حاالت  طبيعيَّةال الطَّوار ئسواٌء في حاالت  ُملز مةبير ايراه مناسبًا من تد ما
 ن من إيصالذات العالقة بغرض التمك   ألطراف  وا مسلَّحال النِّزاعم بها أطراف لز  يُ  دوليَّةالوغير  دوليَّةال

 لمحتاجيها. اإلنس اني ة الُمس اعدات
لةاألمن ذات  مجل سقرارات  على عند إلقاء نظرةٍ  كان طوال  وبشكٍل عام األمن مجل سأن  يظهر الصِّ

مًا بذلك ميثاق حتر  لمحتاجيها مُ  اإلنس اني ة الُمس اعداتبوصول  السَّماحعلى  الد ول حثَّ تاريخه يلجأ إلى 
احترام سيادة  بوجو  ، الذي يدعو إلى46/182لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةاألمم المتحدة وقرار 

الحصول على  بمعنى اإلنس اني ة الُمس اعداتعند تقديم  الوطنيَّةووحدتها  اإلقليميَّةوسالمتها  الد ول
ظ  في الب   اإلنس اني ة الُمس اعداتبعمليات  قبل البدء   موافقتها األمر الذي أخذه  وهو سابقًا، حثَّ كما لوح 
أبعد  األمن مجل س ذهب عندما ،2014 عام حتى تاألمن بعين االعتبار في مختلف الحاال مجل س

 بالتفصيل في الفصل حثَّ الب  ناقشه يوهو ما س ،1وريةسب يتعلق فيما مختلفاً  موقفاً ى تبن  من ذلك بكثير و 
راس ةاني من الثَّ   صالحية من تحد   دةمحد   أحكامٍ  وجود عدممن  الر غمبو عالوًة على ما سبق  ،هذه الد 

عدم  أو ياإلنس ان الد ولي الق انون انسري   حالة في سواءٌ  ة،معيَّن إجراءاٍت  اتخاذ في األمن مجل س
 االستثناءات بعض قيطبِّ  األمن مجل س فإن حياة المدنيين تمس   إنس اني ة، ومع ظهور أوضاٍع سريانه
 .2األس اسيَّة المؤن بدخول يسمحوذلك ل العقوبات فرض عند اإلنس اني ة الضرورة أساس على

 واحدة من القضايا اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ةاعتبر  األمن مجل س أن ُيالح ظ سبق، ما على ناءً ب
بها  المتعلِّقةالقرارات الكثير من  جهدًا في دراستها ومناقشتها فأصدر   فلم يألُ  الد وليفي المجتمع  هام ةال

ةً ين الد ولي السِّلمعلى األمن و ثيرها وذلك لتأ ي حفظ األمن تتمث ل ف األس اسيَّة ل سمجوأن وظيفة ال خاص 
افةً  ،ينالد ولي السِّلمو   االقتصاديَّة الصبغة ذات دوليَّةال ائلس  الم   حلِّ  على الد ولي الت عاون تحقيقإلى  إض 
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دمن  وغيرها اإلنس ان حقوق احترام تعزيزو  اإلنس اني ةو  الثقافيَّةو  االجتماعيَّةو  األمم المتحدة التي  مق اص 
 .األمن مجل ستحقيقها  على يعمل
لةذات  األمن مجل سقرارات  – ثانياً   :الص 

لمها على األمن و ي بظالل  لق  تُ  هام ة قضي ةً  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ةاألمن  مجل ساعتبر    السِّ
الفي هذا  له من أن يتخذ ما يلزم من قراراتٍ  بالتالي كان ال بدَّ ين الد ولي ميثاق استنادًا لما منحه  المج 

 الد وليفي المجتمع  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ة همي ةونظرًا أل ،من جهة األمم المتحدة من صالحياتٍ 
 من جهٍة أخرى. ياإلنس ان الد ولي الق انونز الذي أخذته في اليوم والحيِّ 

لةرارات ذات األمن طوال تاريخه الكثير من الق   مجل س اتَّخذ ،بناًء على ذلك  الُمس اعدات ةبقضي   الصِّ
  دوليَّةالوغير  دوليَّةال الُمسلَّحة اتالنِّزاعمنها أي  بشري ةال سيما ال الطَّوار ئوبمختلف حاالت  اإلنس اني ة

يصال  عت هذه القرارات بين تلك التيوتنوَّ   اإلنس اني ة الُمس اعداتاعتمدت خصيصًا لتسهيل مرور وا 
الذي صدر أساسًا  الد وليبين فقرات القرار  إلنس اني ةا الُمس اعداتوبين تلك التي أتت على ذكر 

 اإلنس اني ة الُمس اعداتاألمن فيما يخص  مجل سمن أشهر القرارات الصادرة عن و  ؛أخرى مسألةٍ لمعالجة 
 أنالقرار  نصِّ عراق، وقد جاء في ال بشمال الخاص، 05/04/1991 في المؤرَّخ ،688القرار رقم 

 جميع إلى الفور على دوليَّةال اإلنس اني ة المنظمات بوصول  راق الع يسمح نأ على يصر   األمن مجل س
كذلك  ،1العملياته الالزمة التَّسهيالت جميع رويوفِّ  راق،الع أنحاء جميع في الُمس اعدة إلى يحتاجون من

، حول الصومال والذي لم يكن 24/04/1992في  المؤرَّخ، 751قرار رقم ال األمن مجل س اعتمد
 لألمين الخاص الممثل إشراف تحت أمني ة ةٍ قو  على إنشاء  نصَّ  حيث اإلنس اني ة الُمس اعداتب خاصاً 
 إطالق بوقف دوالتقي   القتاليَّة اللألعم   الفوري الوقف تيسير العام األمين إلى وطلب الصومال، في العام
في  الُمحت اجينللمدنيين  اإلنس اني ة دةالُمس اع وتقديم الحةص  المُ  عملي ة لتعزيز البلد أنحاء جميع فيالنَّار 

في  المؤرَّخو  السَّابعتحت الفصل ، 1199 رقم األمن مجل ساريخ أيضًا قرار التَّ  يذكرُ  ،2الصومال
 على والحفاظ عدائيَّةال األعمال بوقف ألطرافا جميع طالب، والذي الخاص بكوسوفو، 23/09/1998
 على كوسوفو ألبان وقيادة ةاالتحاديَّ  يوغوسالفيا جمهورية حكومة من كل حثَّ  كما ،النَّار إطالق وقف
افةً  األزمة لحل المحادثات وبدء ياإلنس ان الو ضع لتحسين فوريَّة خطوات اتخاذ  عودة تسهيلإلى  إض 

ليب ولجنة الالجئين لشؤون ةالسَّامي المتحدة األمم مفوضي ة مع الالجئين  السَّماحو  دوليَّةال األحمر الصَّ
 .3كوسوفوالمدنيين في  إلى اإلنس اني ة الُمس اعدات بوصول
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 رقممباشر القرار غير بشكٍل  اإلنس اني ة الُمس اعدات ذكر أتت علىاألمن التي  مجل سمن قرارات أيضًا 
قد األطفال ف تناول موضوع تجنيد من كونه الر غموعلى  الذي ،25/08/1999 في المؤرَّخ ،1261

 واألمن السَّالم على األجل ويلةالط   وآثاره األطفال على مسلَّحال النِّزاع تأثير إزاء مجل سال قلق عنر عبَّ 
 أو االختطاف أو الجنسي العنف أو التَّشويه أو بالقتل النِّزاع في األطفال استهداف بشدَّة ، مديناً الت نميةو 

 جنيف اتفاقيات سيما وال ،الد ولي نالق انو إلى االلتزام ب داعياً  عدائيَّةالعمليات ال في االستخدام أو التَّشريد
ةً ، األطفال حماية ضمان على حثَّ  كما ،للعدالة المخالفين وتقديم الطفل حقوق اتفاقي ةو   فيما خاص 

افة  باإل ،السَّالم مفاوضات أثناء الجد محمل على وحقوقهم رفاهيتهم وأخذ ،الجنسي بالعنف يتعلق  ض 
لى إلى ةاإلنس اني   الُمس اعدات إيصال تسهيل إلى كذلك  ،1بشكٍل خاص األطفال المدنيين بشكٍل عام وا 

الذي طالب بوصول و ، 22/12/2021في  المؤرَّخ، 2615األمن رقم  مجل سيتبادر إلى الذهن قرار 
 التي األخرى واألنشطة اإلنس اني ة الُمس اعدات أن األفغاني، معتبراً  الشَّعبإلى  اإلنس اني ة الُمس اعدات

 عليه المنصوص األصول لتجميد انتهاكاً  لتشكِّ  ال أفغانستان في األس اسيَّة اإلنس اني ة تاالحتياجا تدعم
 أو الماليَّة واألصول األموال ودفع   بمعالجة   كما سمح  ، 2015 للعام ،2255رقم  األمن مجل س قرار في

 الوقت في الُمس اعدة هذه تقديم لضمان الالزمة الخدم اتو  السِّلع وتوفير األخرى االقتصاديَّة الموارد
 .2األنشطة هذه مثل لدعم أو المناسب

وح الواحدة لهذه ر أنه ورغم وجود ما يمكن وصفه بالر  ظه  تُ  السَّابقةإن  نظرًة سريعة على القرارات 
 ب معما يتناس   وبحسب   بحسب خصوصيتها حالةٍ  األمن قد تعامل مع كلِّ  مجل سالقرارات إال أن 

اعتبر أن أعمال  ذلك كيف مثالو بطبيعة الحال  التَّسييسوهو أمٌر ال يخلو من  ،الكبرى الد ول مصالح
ال تنتهك الجزاءات التي األفغاني تحت حكم طالبان  الشَّعبالهادفة إلى مساعدة  اإلنس اني ة الُمس اعدات

على  األمن مجل سبذلك  يعملل ، ،2015عام ، 2255األمن على أفغانستان بالقرار  مجل سفرضها 
يتتوافق مع األجندة ظاهرها إنساني وباطنها سياسي بحيث رض قراراٍت ف للدول الكبرى وهو ما  ةالسِّياس 
 الحقًا. أوضحبشكٍل  يدرسه البحثس
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 الفصل الثاني

 في سورية اإلنَسانّية الُمَساعداتة إليصال دراسة تطبيقيَّ 
وذلك فيما يتعلق بسورية،  أهمي ةً  من أكثر المواضيع واحدةً  اإلنس اني ة الُمس اعدات قضي ة تعد  

 أحادي ة قسري ةالواإلجراءات  عدائيَّةالوالعمليات  اإلرهاب  بفعل في سورية  ياإلنس ان الو ضع تدهور   بسبب
يلتحقيق األجندة  لت بوابةً شكَّ  ها، ولكون  من جهة الجانب  أخرى. ٍة للدول الكبرى من جه ةالسِّياس 

من قبل التعامل معه  وكيف تمَّ  في سورية اإلنس اني ة الُمس اعدات فلمهذا الفصل  عرضيبناًء عليه س
تأمين  عملي ةفي سورية و  ياإلنس انعن الواقع  النَّظر بغضِّ  م  تسييس هذه العملي ةوكيف ت األمن مجل س

 ها.المدنيين في سك انلل األس اسيَّة االحتياجات

 األول حثالمب

 في سورية اإلنَسانّية اعداتالُمسَ ب المتعل قةاألمن  مجل سقرارات 
لف بم المتعلِّقةرارات األمن الكثير من الق   مجل س اتَّخذ سوريةاألزمة في طوال سنوات 

وتراوحت بحسب الواقع الميداني على رت هذه القرارات في سورية، وقد تغيَّ  اإلنس اني ة الُمس اعدات
ي الو ضعاألرض في سورية وبحسب  انعكاسًا لمجريات الحرب بعيدًا عن الهدف ، فكانت الد ولي السِّياس 

 .سورية في المدنيين سك انلل األس اسيَّةي المفترض لها وهو تأمين االحتياجات األس اس

 المطلب األول

 2014لعام  2165األمن رقم  مجل سقرار 

ةً الاألمن  مجل س قرارات أولى     ، الذي2139القرار رقم  كان في سورية ياإلنس انبالشأن  خاص 
عى وأدان اد  حيث  التَّسييسمن  القرار لم يخلُ و  ،22/02/2014 بتاريخ األمن باإلجماع مجل ساعتمده 
" من قبل ياإلنس ان الد ولي الق انونو  اإلنس ان لحقـوق النطـاق الواسعة النتهاكاتا"ب يسمى ما وجود

 الخطوات كــل تتخــذ نوأ ،اإلنس اني ة ثةاإلغ ا عمليـات في وسـعالتَّ  تيـسير، مطالبًا إياها بالس وري ةالحكومة 
 الجهات وجميع لهـا، التابعـة ةص  تخص  المُ  والوكـاالت المتحدة، األمم تبذلها التي الجهود لتيسير المناسبة
 إلى فوري بشكل اإلنس اني ة الُمس اعدة لتقــديم ،اإلنس اني ة اإلغ اثة أنــشطة في اركةالمــش   الفاعلــة اإلنس اني ة

 1.سورية في المتضررين سك انال
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يصال األمن و  مجل س – أوالً   عبر الحدود: اإلنَسانّية الُمَساعداتا 
لمد األمن و في سورية تهد   اإلنس اني ةالة األمن أن الح   مجل ساعتبر  في المنطقة ولذلك فإنه  السِّ

 اعتمد، 22/02/2014في  المؤرَّخ ،2139األمن رقم  مجل سبعد أقل من ستة أشهر على قرار 
 إيصالآللية  األس اسيَّةالركيزة  والذي يعد  ، 14/07/2014في  المؤرَّخ، 2165رقم  القرار باإلجماع

م بمشروع باإلجماع وقد تقدَّ ، 2165قراراه رقم األمن  مجل ساعتمد ؛ الحدود عبر اإلنس اني ة الُمس اعدات
 قد بدأ أنه يظهرالقرار  الع على نصِّ باالطو ، "1ياإلنس انما يسمى بـ "حملة القلم مجموعة القرار 

ةً الباعتماد األرقام التي زعمتها ممثلة األمين العام  عن مقتل  مسلَّحال النِّزاعباألطفال و  المعني ة خاص 
عى ألف شخص في سورية آنذاك من بينهم ما يزيد على عشرة آالف طفل، ثم ادَّ  150أكثر من 

  ماليين شخص 10في سورية إلى ما يزيد على  اإلنس اني ةة للمساعد الُمحت اجينارتفاع عدد األشخاص 
افةً مليون من المشردين داخليًا  6.4من بينهم  مليون شخص يعيشون في  4.5إلى ما يزيد على  إض 
ألف شخص محبوسون فيما  240، زاعمًا أن هناك نحو "يصعب الوصول إليهاوصفها بـ "مناطق 

 لحقـوق النطـاق الواسعة النتهاكاتذلك أدان القرار ما سماه بـ "بارة"، بعد حاص  سماها بـ "المناطق المُ 
فضاًل عن "االعتداءات" على حقوق   الس وري ة" من قبل الحكومة ياإلنس ان الد ولي الق انونو  اإلنس ان
أن أخطر ما جاء به  إال ،الُمسلَّحةمن قبل الجماعات  ياإلنس ان الد ولي الق انونوانتهاكات  اإلنس ان

ما سماها  عبر الطرق باستخدام وشركائها المتحدة لألمم التابعة اإلنس اني ة للوكاالت السَّماح لقرار كانا
افةً  مثا(الرَّ  –ة عربيَّ الي   –السَّالم  باب –الهوى  )باب ةالحدوديَّ  والمعابر "النِّزاع خطوط" بـ  إلى إض 

 بل اكتفى فقط بإخطارها الس وري ةع الحكومة م التَّنسيق، وذلك من دون بالفعل تستخدمها التي ابرالمع  
 أقصر خالل من لُمحت اجينإلى  اإلنس اني ة الُمس اعدات وصول ضمان أجل ر ذلك بأنه منحيث برَّ 
 اإلنس اني ة العمليات ألغراض كفوء بشكلٍ  ةالحدوديَّ  ابرالمع   جميع استخدام ضرورة   على دأكَّ  كما  الطرق
للرصد تقوم بموافقة  أن ينشئ تحت سلطة األمين العام لألمم المتحدة، آليةً  ر، كذلك قرَّ المتحدة لألمم

التي ترسلها الوكاالت  اإلنس اني ة اإلغ اثةالمجاورة لسورية بمراقبة تحميل جميع شحنات  المعني ةالبلدان 
ذلك من قبل  دمنها بع المنفذون، ومراقبة فتح أي شحنةٍ  ابعة لألمم المتحدة وشركاؤهاالتَّ  اإلنس اني ة

افةً المجاورة،  المعني ةسلطات الجمارك للبلدان  ، لتأكيد الس وري ةإلى إخطار األمم المتحدة للحكومة  إض 
اثةلشحنات  ياإلنس ان الطَّابع افةً ، كما أنه اإلغ  اتهاماٍت  الس وري ةال للحكومة كما سبق فقد  إلى كلِّ  إض 

القصف الجوي، واستخدام البراميل المتفجرة في حلب  كثيرة بما سماها "الحملة المكثفة من عمليات
نما  بالطبع دليلٍ ومن دون أي  "وغيرها ةوالمناطق األخرى، والقصف المدفعي والضربات الجويَّ  وا 
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إلى أداة ضغٍط على ، (2014) 2165القرار  بذلك لليتحوَّ  استنادًا لما يعرف بـالمصادر المفتوحة،
 الُمحت اجينلمساعدة  بداًل من أن يكون قرارًا إنسانيًا يهدفُ  ياإلنس انملف من بوابة ال الس وري ةة الد ول

 في سورية. اإلنس اني ةللمساعدة 
 رار:القَ  على صويتالتَّ  – اً ثاني

العسكري في سورية  الو ضعنجد أن ، 2014ع الميداني في سورية في عام إلى الواق النَّظرب
مختلف مسمياتها ب الُمسلَّحةة اعات اإلرهابيَّ كانت الجم   اغطًا جدًا على سورية وحلفائها إذكان ض  

يغط ، وبما أن الضَّ الس وري ةعة من األراضي شاس  تسيطر على مساحاٍت  زمة كان جزءًا من األ السِّياس 
يالميدان  في الس وري ةة الد ولة لم تد خر جهدًا في استهداف الغربيَّ  الد ولفإن  في سورية  خاص ةً و  السِّياس 

الح هذا القرار أن تصوتا لص   الصينو األمن؛ من هنا فقد ارتأت كل من روسيا االتحادية  مجل سي ف
صويت ضد قراٍر تم تسويقه عالميًا عب التَّ من تحفظاتهما الكبيرة عليه ذلك أنه كان من الصَّ  الر غمعلى 

ةً على أنه ذو طابٍع إنساني،  استخدامهما لحق  ظلِّ الميداني القائم آنذاك وفي  الو ضعفي ظل  خاص 
تكرار السيناريو  تجن بفي مواجهة مشاريع قرارات أكثر خطورة في سبيل  مرةٍ  غيرالنقض "الفيتو" 

يالليبي في سورية أو محاولة فرض "االنتقال  وري إلى أو لتحويل الملف الس   القو ة" في سورية بالسِّياس 
 .1"دوليَّةالة "المحكمة الجنائيَّ 

في  ياإلنس ان الو ضعالتي كان من المفترض أن تناقش  2األمن مجل سن جلسة إالقول  نيمك بذلك
يقد تحولت إلى ساحٍة للصراع  بشكٍل حيادي وموضوعي سورية عبر محاولة تطويع القرارات  السِّياس 
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2
 تم التي (S/pv.7216رمز الوثيقة )، 14/07/2014تاريخ  7216رقم  األمن مجلس جلسة محضر على باالطالع

 منه أكثر سياسي والجلسة القرار من لهدفا كان كيف المالحظة يمكن باإلجماع ،(2014) 2165 القرار اعتماد فيها
 اعتبرت المثال سبيل فعلى الس وري ة، للحكومة االتهامات أبشع كيل عن الدول الغربية مندوبو يتوقف لم حيث إنساني
 تهمةً م العالم، في إنس اني ة أزمة أسوأ هو سورية في يجري ما أن باور سامنثا األمريكية المتحدة للواليات الد ائم المندوبة
افةً  والمدارس، الطبي ة المرافق واستهداف عشوائي بشكلٍ  األسلحة صنوف مختلف باستخدام الس وري ة الحكومة  إلى إض 
 المع ابر عبر المتحدة األمم تقدمها التي اإلنس اني ة الُمس اعدات بتدفق السَّماح ورفض والد واء الغذاء من المدنيين حرمان

 المتحدة األمم وكاالت أمام واسعاً  الباب فتح قد ،(2014) 2165 القرار أن معتبرةً  يطرتها،لس تخضع ال التي الحدوديَّة
 – الي عربيَّة – السَّالم باب – الهوى باب) األربعة الحدودية المعابر عبر الُمس اعدات إلدخال المعنيين وشركائها اإلنس اني ة

 العام ة الجمعيَّة لقرار جسيمة مخالفة هذا في أن بذلك متجاهلةً  ري ة،الس و  الحكومة موافقة أخذ إلى الحاجة بدون( الرَّمثا
وسي االتحاد مندوب اعتبر حين في الس وري ة، للسيادة سافراً  وانتهاكاً  الد ولي الق انون ولمبادئ ،46/182 رقم  الد ائم الر 

 في اإلنس اني ة الحالة تحسين إلى لحاجةل نظراً  القرار، حول المفاوضات في بفعَّالية شاركت روسيا أن تشوركين فيتالي
 واستقالل بسيادة وااللتزام اإلنس اني ة الُمس اعدات تسييس وعدم المتحدة األمم مبادئ اتباع ضرورة على مشدداً  سورية،
 لمع ابرا أن إلى أشار كما سياسي بدافع تكون أن يجب ال التي اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال آليات تنفيذ يتم بينما سورية
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في  ياإلنس انر بشكٍل كبير على الملف ، وهو ما أث  ةمعيَّن سي اسي ة لتحقيق أجندةٍ  دوليَّةال اإلنس اني ة
 .سورية
 تحليل القرار: -ثالثًا 

هدفه ب ملتزماً ، 14/07/2014في  المؤرَّخ، 2165 رقم األمن مجل سقرار  لم يكن تنفيذ 
ل إلى ورقة ضغٍط للمدنيين في سورية وتحوَّ  اإلنس اني ة الُمس اعداتي المتمثل في إيصال األس اس

اتهاماٍت شت ى للحكومة  طيَّاتهبين  لقرارحمل ا، حيث الس وري ةة الد وليستخدمها الغرب للضغط على 
                                                                                                                                                                                

 تحصل التي اإلرهابيَّة الجرائم ازدياد من حذر كما سورية، إلى تصل التي اإلنس اني ة القوافل بمراقبة لتقوم رقابةً  ستشهد
 من إال يكون ال سورية في اإلنس اني ة المشكلة حلَّ  أن إلى مشيراً  عنفًا، تزداد التي االرهابيَّة التَّنظيمات قبل من سورية في

يال الحل خالل  .سِّياس 
 الوكاالت من وغيرها المتحدة األمم على يجب أنه جيي، ليو المتحدة األمم لدى الد ائم الصين مندوب أكد األمر كذلك

 ووحدتها واستقاللها اإلقليميَّة وسالمتها سورية سيادة وتحترم القرار في عليها المنصوص للوالية طبقاً  تعمل أن اإلنس اني ة
 والت عاون والدَّعم التفاهم على الحصول تحاول كما المتحدة األمم من اإلنس اني ةالُمس اعدة لتقديم ةاألس اسيَّ  للمبادئ طبقاً 
 تسييس يتجن ب وأن اإلنس اني ة للمس اعدة المحايدة بالطبيعة يلتزم أن الد ولي المجتمع على ينبغي كما المعني، البلد مع

 .اإلنس اني ة القضايا
 بتفانٍ  عمل من هناك أن الواضح من أنه إلى أشار فقد الجعفري بشار الس وري ة العربية مهوريةللج الد ائم المندوب أما

ق اإلرهاب استخدام على النظير منقطع  والضغط استغالله بهدف سورية في اإلنس اني الو ضع لتأزيم كأداةٍ  الخالَّ
ي  لتلبية بوسعها ما بكلِّ  القيام على جاهدةً  عمل ت ةالس وري   الحكومة أن إلى الفتاً  الس وري ة، الحكومة على السِّياس 

 وواجباتها الدستوريَّة مسؤولياتها من انطالقاً  وذلك تمييز دون من سورية مناطق مختلف في اإلنس اني ة االحتياجات
نسانيًَّا، سياسيَّاً  المستهدف شعبها تجاه الوطنيَّة  المتحدة األمم مع لبن اءا الت عامل على الس وري ة الحكومة حرص أكدً  كما وا 
شراك ال في العاملة وكاالتها وا  ابة في المنظمات من وغيرها اإلنس اني المج   ذلك في بما اإلنس اني ة لالحتياجات االستج 

افةً  سورية، في حكومي ة غير دوليَّة منظمة 16و سوريَّة أهليَّة منظمة 96 لـ تراخيص منح  خطط 6 توقيع إلى إض 
 منها يستفيد خططٌ  وهي ثانية جهة من ”أوتشا“ ومكتب جهة من الس وري ة الحكومة بين اإلنس اني ة للمساعدة استجابة
 .السوريين ماليين

 تحسين طريق في عثرة حجر   تقف التي األخرى العوامل من أن المتحدة األمم لدى الد ائم سورية مندوب اعتبر كما
 لإلجراءات السلبيَّة االثار هي لمعالجتها إجراءاتٍ  من يلزم ما خاذات المجل س من وتستدعي سورية في اإلنس اني الو ضع
 أحادي ة القسري ة اإلجراءات هذه تتخذ التي الد ول فإن ولذلك السوري الشَّعب على المفروضة الجانب األحادي ة القسري ة
 تحسين يعوق ما أبرز من أن عن ناهيك حل ها، من جزءاً  وليست اإلنس اني ة األزمة من جزءٌ  بالضرورة هي الجانب
 بشكلٍ  عليها والس طو اإلنس اني ة الُمس اعدات لقوافل اإلرهابية المجموعات استهداف هو أيضاً  سورية في اإلنس اني الو ضع
 ومنع اآلن حتى الس وري األحمر الهالل عناصر من 33 وبينهم اإلنس انيين العاملين واحتجاز وقتل وُمم نهج متكررٍ 
 وصول تواجه التي األس اسيَّة المشاكل أن إلى الفتاً  الس وري ة المناطق من العديد إلى اإلنس اني ة تالُمس اعدا وصول

 مكتب لتقرير وفقاً  وذلك مسلَّحة إرهابيَّةٌ  مجموعاتٌ  فيها تتواجد التي المناطق في أساساً  تتركز اإلنس اني ة الُمس اعدات
ابة خطة تمويل أن حيث التَّمويل ضعف   إلى الد ائم سورية مندوب لفت كما ،"األوتشا"  لعام اإلنس اني ة للمساعدة االستج 

 . المطلوب التَّمويل من% 29 يتجاوز لم 2014
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ذا ما أُ و ؛ الس وري ة فيه الكثير من ، ُيالح ظ أن (2014) 2165األمن رقم  مجل سقرار  في النَّظر نمع  ا 
على تضمين  ة، فعالوةً معيَّن سي اسي ةقيقًا ألهداٍف التي تم تجاوزها بطبيعة الحال تح يَّةالق انونالعيوب 

وتكيل لها االتهامات استنادًا إلى ما  الس وري ةسة التي تستهدف الحكومة سيَّ لفقرات المُ القرار للكثير من ا
قرار  خالف القرار قد فإنق من موثوقيتها ومصداقيتها، حق  ادر المفتوحة التي ال يمكن الت  يعرف بالمص  

في  اإلنس اني ة س اعداتالمُ لمفهوم  األس اسحجر  يمثِّلوالذي  ،46/182لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّة
 الحي ادو  اإلنس اني ةتماشى مع مبادئ ت أن اإلنس اني ة الُمس اعداتتوفير  عملي ةل إذ ال بدَّ   الد وليالمجتمع 

افةً  ،النَّزاهةو  بما يتماشى مع  الوطنيَّةووحدتها  اإلقليميَّةوسالمتها  الد ولوجوب احترام سيادة إلى  إض 
 اإلنس اني ة الُمس اعداترة قبل تقديم ة المتضر  الد ولما يعني ضرورة موافقة ميثاق األمم المتحدة؛ وهو 
 دفعةٍ  مع كلِّ  الس وري ةاألمن حيث اكتفى بتقديم إخطاٍر فقط للحكومة  مجل ساألمر الذي لم يلحظه قرار 

المستمر  ري ةالس و تعاون الحكومة  أن القرار قد تجاهل يانسيمكن ن، كما ال اإلنس اني ة الُمس اعداتمن 
افةً ، ياإلنس انبالشأن  المعني ةمع األمم المتحدة ووكاالتها  عن جهودها في  النَّظرإلى كونه قد أشاح  إض 

هي المعني  الس وري ة، فإن الحكومة 46/182 العام ة الجمعيَّةعلمًا أنه وبحسب قرار  ياإلنس انالجانب 
 معها التَّنسيقأن تجري عبر  إنس اني ةمساعدٍة  أليِّ  ال بدَّ  في سورية وبالتالي ياإلنس اناألول بالشأن 

 الُمسلَّحةجرائم الجماعات اإلرهابية ل تجاهل القرار عن النَّظرغض  حصرًا، وال يمكن بطبيعة الحال
وكيف جرت عمليات نقل عشرات آالف اإلرهابيين إلى وكيف تم تمويلها وتسليحها وتدريبها ودعمها 

 وذلك من أجل االستثمار في اإلرهاب سياسيًا.سورية من أرجاء العالم 
في  المؤرَّخ، 2191/ شهرًا بموجب القرار 12لمدة / ،2165تمديد مفاعيل القرار  تمَّ بعد ذلك 

 2258 رقم األمن مجل س قرار استنادًا إلى لمرتينسنوي  تم تمديدها بشكلٍ كما  ،17/12/2014
لى القرار رقم 22/12/2015في  المؤرَّخ  .21/12/2016 في المؤرَّخ، 2332، وا 

  لةمطو   على تقديم مشاريع قراراٍت  قد دأبتاألمن  مجل سفي  الدول الغربيةإلى أن  اإلش ارة تجدرُ و 
عنوانًا "إنساني"، فإنها كانت  تحمل من كونها الر غموب ة وعاملة،/ فقرة تمهيديَّ 40تتضمن حوالي /

 . الس وري ةمة زيادة الضغط على الحكو إلى  في حقيقة األمرتهدف 

 لمطلب الثانيا

 2020لعام  2533و  2504 األمن رقم مجل س اقرار 
 اإلنس اني ة الُمس اعداتآللية إيصال  األس اسحجر  ،(2014)2165 بقي قرار مجل س األمن رقم

لتكون تثمر،  ، حين بدأت الجهود الدبلوماسية لسورية وحلفائها2017حتى نهايات عام  ،عبر الحدود
كل  تصوَّ  حيث ،19/12/2017 في المؤرَّخ، 2393 رقم األمن مجل سل هي قرار ة التحو  نقط ذلكب
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وسيمن االتحاد  روسيا والصين  بتصويت الموقف هذا رتكرَّ قد و  عليه، باالمتناع وبوليفيا والصين الر 
 رتغي  علمًا أن هذا ال ،13/12/2018 في المؤرَّخ، 2449 للقرار األمن مجل س اعتماد عند باالمتناع

 استعادةو ، في سورية الميداني الو ضعيعود بشكٍل أساسي للتغيير الذي طرأ على  التصويت نمط في
 أو محاصرة هاأنَّ  على المتحدة األمم قبل من فصنَّ تُ  كانت التي المناطق معظمل الس وري ةالحكومة 

  .الوصول صعبة
 :2504 القرار مضمون – أوالً 
  10/01/2020في  ، المعقودة8700في جلسته ، 2504رقم  القراراألمن  مجل س اعتمد   

 السِّلملألمن و  تهديدٍ  مصدر  في سورية  ياإلنس ان الو ضعباعتبار  فيه في الوقت الذي استمر   وذلك
 وسالمة ووحدتها واستقاللها وريةس بسيادة األمن القوي مجل سد القرار من جديد التزام وقد أكَّ ين، الد ولي

دمق اوب ،أراضيها مليون  11,1 ما يزيد علىدًا على أن هناك مشدِّ  ه،ومبادئ المتحدة األمم ميثاق ص 
 الُمس اعداتاعتبر القرار أن آلية إيصال ، كما اإلنس اني ة الُمس اعدةشخص في سورية بحاجة لتلقي 

ر الذين يتعذ   سك انلل اإلنس اني ةلتلبية االحتياجات  تٍ ومؤق   عاجلٍ  بمثابة حل   تظل   عبر الحدود اإلنس اني ة
باالمتثال فورًا  ألطراف  جميع ا كما طالب القرارالوصول إليهم من خالل العمليات القائمة داخل سورية، 

لحقوق  الد ولي الق انون، و ياإلنس ان الد وليي الق انون، بما في ذلك الد ولي الق انوناللتزاماتها بموجب 
ت في سورية قد ترقى إلى ب  ك  جاوزات التي ارتُ نتهاكات والتَّ اال ، كما أشار القرار إلى أن بعض  اإلنس ان

 .اإلنس اني ة رب والجرائم ضدَّ مستوى جرائم الح  
 كما تمَّ  الس وري ةتستهدف الحكومة إلغاء الكثير من الفقرات التي كانت  في هذا القرار أنه شهد   الجديدُ 

من معبري  الُمس اعداتاهيك عن أنه سمح بإدخال ة، نعربيَّ مثا والي  ل بمعبري الرَّ من خالله إلغاء العم  
في  ياإلنس ان الو ضعأن  كما أعاد القرار التأكيد علىوباب الهوى ولمدة ستة أشهر فقط،  السَّالمباب 

 .1سورية سيبقى بحالة تدهور مالم يتم التوصل إلى حٍل سياسي لألزمة في سورية
عبر الحدود إال أنه  اإلنس اني ة الُمس اعداتآلية إيصال باستمرار العمل ب من أن القرار سمح   الر غمعلى 

المعابر الحدودية عدد ص فقد قلَّ  الس وري ةكان أفضل من سابقيه بالنسبة للدولة و  هام ة شهد تطوراتٍ 
 .2عن طريقها إلى اثنين ولستة أشهر فقط اإلنس اني ة الُمس اعداتالتي يتم إدخال 

                                                           
1
 .S/RES/2504(2020، رمز الوثيقة )2020لعام  2504األمن رقم  مجل سقرار 
)2020(2504S/RES/https://undocs.org/ar/ 

(، معبدًة بالورود فقد شهد ت الكثير من المفاوضات الشَّاقة والُمضنية 2020) 2504لم تكن رحلُة اعتماد القرار  2
والطَّويلة، فبعد أن تمكَّنت الد ولة الس وري ة من تحرير مساحاٍت شاسعة من الجماعات اإلرهابيَّة الُمسلَّحة واستعادة 

وسي والصين ضرورة أن السيطرة عليها، ارت أت حكومة الُجمهوريَّة الع ربيَّة الس وري ة وبدعٍم من حلفائها في االتحاد الر 
ي الد ولي خاصًة وأن القانون الدولي يقف في صف ها، وبناًء عليه دارت  ينعكس هذا التَّغيير الميداني على الواقع السِّياس 

https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
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 الُمس اعداتإلنهاء العمل بشكٍل تدريجي بآلية إدخال قطة انطالق ن (،2020) 2504القرار  بذلك شك ل
وألن القرار كان لستة أشهر فقط فسرعان ما بدأت المفاوضات من جديد حول  عبر الحدود، اإلنس اني ة

وسيبين الوفود الغربية من جهة وبين الوفد تمديد القرار وتعديله  والمدعوم  وريالمتبني للموقف الس   الر 
 ل الحقًا.بشكٍل مفصَّ  البحثُ  درسهيوفد الصيني وهو ما سمن ال
 :2533لقرار ل عمليات التفاوض وصوالً  – ثانياً 

ية يَّةالق انونت رحى المعارك (، حتى دار  2020) 2504د القرار م  ما إن اعتُ    مجل سفي  والسِّياس 
 اإلنس اني ة الُمس اعداتل (، كان قد مد د العمل بآلية إيصا2020) 2504، ال سيما وأن القرار األمن

 استثنائي ة ظروفٍ  في اتَّخذ مؤقتاً  استثنائياً  إجراءً  كانت اآللية وألن هذه فقط، عبر الحدود لستة أشهرٍ 
وسي الموقف كان؛ قائمة تعد لم ةمعيَّن  إنهاء على هعزم   لناحية واضحاً  الصيني، الجانب ومعه ،الر 
وسيحاول الجانب  ، كماتدريجي بشكلٍ ولو  الحدود عبر العمل  أن يأتي ضرورة على زالت ركي الر 
افةً  وريينالس   على الجانب أحادي ة قسري ةال لتدابيرل الكارثيَّةة لبيَّ السَّ  ثاراآل على ذكر   القرار مشروع  إض 
 .المسألة هذه حول األمن مجل سل تقرير بتقديم األمانة مطالبةإلى 

 جوالت عدة حتى أنها شهدت لصعوبة،لغة ابا القرارمديد ت مشروع   حول المفاوضاتبناًء عليه كانت 
 ياإلنس ان القلم يل  حام   األمن، كانت البداية مع تقديم مجل سفي حالٍة قلما يشهدها  التصويت من
 باب معبري عبر شهراً / 12/ لمدة الحدود عبر العمل تمديد يتضمن قرارٍ  مشروعل( وبلجيكا ألمانيا)

وسي الوفدإال أن  ة،عربيَّ الي   معبر عبر أشهر/ 6/ دةولم ،السَّالم وباب الهوى  أعضاءكان قد أبلغ  الر 
 تقبل لن روسيا مشددًا على أن أحمر خطٌ  هومرفوض و  ةعربيَّ الي   معبر تشغيل إعادة بأن األمن مجل س

 .فقط أشهر/ 6/ ولمدة واحد بمعبرٍ  إال

                                                                                                                                                                                

وسي والصيني المدافعين عن الق انون الد ولي في كواليس مجل س األمن معارك  سي اسي ة وقانون يَّة طويلة، بين الوفدين الر 
، 46/182والمبادئ التَّوجيهيَّة لتقديم الُمس اعدة اإلنس اني ة في حاالت الطَّوار ئ المنصوص عليها في قرار الجمعيَّة العام ة 

عبر الحدود بغضِّ النَّظر عن ما تشك له من انتهاٍك وبين الوفود الغربيَّة التي كانت تصر  على تمديد آلية الُمس اعدات 
 لسيادة الد ولة الس وري ة وأنها باألس اس جاءت كإجراٍء مؤقٍت واستثنائي، وقد مرَّت المفاوضات بمراحل عد ة حيث قام

وسي والصيني باستخدام    بتاريخ يةالغرب الد ول به تقدَّمت الذي القرار مشروع ضدَّ  المزدوج الفيتو الوفدان الر 
أبيض على الحدود مع تركيا لتستمر المحادثات بعد  تل معبر هو خامس معبرٍ  إدراج تضمن لكونه ،20/12/2019

 كانت التي والع املة التمهيديَّة الفقرات من الكثير وحذف كبير بشكلٍ  فقراته عدد ذلك حتى أفض ت في النهاية لتقليص  
 تل معبر إدراج دون والي عربيَّة، وتمت الحيلولة الرَّمثا بمعبري العمل ُألغ ي كما ،الس وري ة للحكومة االتهامات وتكيل تسيء
 روسيا من كل وفود صوتت وقد فقط، أشهر ستة ولمدة السَّالم وباب الهوى باب معبري على واالقتصار أبيض،

/ 11/الـ الد ول وفود أيَّدته حين يف المشروع هذا على باالمتناع المتحدة والواليات المتحدة والمملكة والصين االتحادية
 مجل س األمن. في األخرى
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 الهوى باب معبري عبر عام ةلمد   مديدالتَّ  يتضمن معدالً  مشروعاً  ياإلنس ان القلم حامال قد مذلك  رإث
امت  اإلجراء تحت ووضعاه ة،عربيَّ الي   معبر تشغيل إلعادة اإلش ارة حذف   مع فقط، السَّالم وباب  الصَّ
وسي االتحاد وفدا  إال أن امت اإلجراء بكسر  قاما  والصين الر   بكسره المتحدة الواليات وفد قام كما ،الصَّ
 يحامل، وهو ما دفع ةعربيَّ الي   معبر تشغيل إعادة القرار مشروع تضمين عدم على منه اعتراضاً  أيضاً 
مشروع القرار  سقط  حيث ، 07/07/2020بتاريخ  التصويت على قرارهما مشروع طرحل ياإلنس ان القلم
 .األمن مجل س في عضو دولة/ 13/ دتهأي   حين في صيني – روسي مزدوج بفيتو

وسي االتحاد وفد متقد  على الطرف اآلخر   أشهر/ 6/ لمدة اآللية تمديد يتضمن مضاد قرار بمشروع الر 
 ومطالبةالجانب  أحادي ة قسري ةال التدابير حول فقرةً  القرار تضمين مع فقط، الهوى باب معبر وعبر
وسي، إال أن مشروع القرار السوريين على آثارها عن بتقريرٍ  العام األمين  األصوات علىلم يحصل  الر 
 لمدة اآللية تمديد يتضمن قرارٍ  مشروع تقديمة وقاما بالكرَّ  القلم حامال أعادفيما بعد  العتماده، مةالالز 

وسي الوفد فطلب ،السَّالم وباب الهوى باب هما معبرين وعبر أشهر/ 6/  مشروع على تعديل إدخال الر 
وسي المقترح على ويتالتص إجراء وبعدلكن  ،السَّالم باب معبر إلى اإلش ارة بشطب يتمثل القرار   الر 

 هي دول/ 7/ عارضته حين في والصين روسيا سوى لصالحه تتصوِّ  لم حيثيمر  التعديل  لم
 دول/ 6/ تتصوَّ كما  والدومينيكان، واستونيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا المتحدة الواليات
 ينص  والذي  البلجيكي – األلماني ارالقر  مشروع على صويتالتَّ  تمَّ ، 10/07/2020بتاريخ ، باالمتناع

انية وخالل أقل إال أنه وللمرة الث   ،فقط أشهر /6/ ولمدة معبرين عبر اإلنس اني ة الُمس اعداتإدخال  على
لم  موسكو أن إلى اإلش ارة تجدرُ ، و المزدوج الفيتوب مشروع القرار والصين روسيا من أسبوع أسقطت

 من أنه تعتبر لكنها الحدود عبر اإلنس اني ة الُمس اعدات نقل آلية تمديد   على آنذاك تعترضتكن 
ةً و  األرض على الحقيقي الو ضع مع تتماشى جعلها الضروري  كانت روسيا أن مؤكدةً  إدلب في خاص 

 .1حكومتها مع التَّنسيقب لكن لسورية اإلنس اني ة الُمس اعدات زيادة إلى تدعو تزال وال
وسي الوفد متقد  بعد ذلك   اإلش ارة مع شهراً / 12/ ولمدة واحداً  معبراً  يتضمن مضاد قرارٍ  مشروعب الر 
 أيضًا  اعتماده يتم لم المشروع هذا لكن آثارها، عن بتقريرٍ  والمطالبةالجانب  أحادي ة قسري ةال لإلجراءات

 عارضته حين في وفيتنام، أفريقيا وجنوب والصين روسيا هي دول/ 4/ سوى لصالحه تتصوِّ  لم إذ
/ 4/ تتوصوَّ  والدومينيكان، واستونيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا المتحدة الواليات هي دول/ 7/

 .واندونيسيا وتونس وغرينادين فنسنت وسانت النيجر هي باالمتناع دول

                                                           
1
حكومتها،  مع التَّنسيق دون سورية إلى ُمس اعدات إدخال آلية تمديد يتيح قرار مشروع ضد صيني روسي مزدوج فيتو

 .pm 05:00، 16/06/2022، تاريخ الزيارة 10/07/2020سانا، تاريخ النشر  –لألنباء  الس وري ةالوكالة العربية 
http://www.sana.sy/?p=1182106  

http://www.sana.sy/?p=1182106
http://www.sana.sy/?p=1182106
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 باب معبر عبر اإلنس اني ة الُمس اعدات إدخال تمديد يتضمن جديد قرارٍ  مشروع اوأعدَّ  القلم حامال عاد
 برفضٍ  اصطدم المقترح هذا أن إال ،أشهر/ 3/ ةلمد   السَّالم باب معبر وعبر شهر/ 12/ لمدة وىاله

 القلم حاملي لتراجع ىأد   ام األمن مجل س عقدها التي المغلقة المشاورات جلسة خالل صيني – روسي
 . للتصويت اللجوء دون السَّالم باب معبر بخصوص مقترحهما عن

 هو وحيد معبر وعبر شهراً / 12/ لمدة لآللية التمديد يتضمن جديد قرارٍ  بمشروع مالقل حامال متقدَّ عاد و 
وسي االتحاد وفدا متقد  ، وهنا الهوى باب معبر  النص على تعديالت ثالثة إلدخال بطلبٍ  والصين الر 
 على ةالمفروض الجانب أحادي ة القسري ة للتدابير المباشرة وغير المباشرة اإلنس اني ة اآلثارب تتعل ق
 من) الخطوط عبر المتحدة األمم من مةقد  المُ  اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال نيتحسوضرورة  ،"ةسوري
ابة بخصوص العام األمين يقترحها التي والتدابير بالجهود مجل سال ارإقر  إضافًة إلى(اخلالد    االستج 

 عالمي وقفٍ  إلى دعوته خاص شكلٍ وب ،النِّزاعاتب المتأثرة الد ول على كورونا لجائحة المحتمل لألثر
 النَّار. إلطالق فوري

/ 18/ حوالي وبعد ،11/07/2020 السبت يوم من متأخر وقتٍ  في المفاوضات اختتمتإثر ذلك 
 القلم حاملي من مقدَّ المُ  القرار مشروع األمن مجل س اعتمد ،2504 القرار مفاعيل انتهاء على ساعة
 هو وحيد معبرٍ  وعبر شهراً / 12/ لمدة الحدود عبر الُمس اعدات صالإي آلية تمديد والمتضمن ،ياإلنس ان
/ 12/ وفود القرار لصالح تتصوَّ  وقد، (2020)2533 رقم القرار بذلك صدرلي فقط، الهوى باب معبر
 وهي باالمتناع وفود ثالثة صوتت حين في ه،ضد   وفدٍ  أي تيصوِّ  ولم األمن، مجل س في عضو دولة
وسي االتحاد من كل وفود  .1والدومينيكان والصين الر 

والتي أفضت  من المفاوضات الماراثونية بعد جوالتٍ  (،2020) 2533األمن القرار  مجل سإذًا اعتمد 
من أن  الر غموعلى / شهرًا فقط، 12اعتماد  معبٍر واحد هو معبر باب الهوى ولمدة / في النهاية إلى

 األمن إال أن أحدًا لم يرض   مجل سن القوى الكبرى في القرار يمكن اعتباره إلى حٍد بعيد حاًل وسط بي
 ته المنشودة.به ولم يجد فيه ضال  

 :2533القرار تحليل  – ثالثاً 
في  إال أنه اً إنساني   طابعاً  ظاهره في (، يحملُ 2020) 2533رقم  من أن القرار الر غمعلى 
ظ   فقد أبعادًا شديدة التعقيد، يحملُ  الوقت عينه  القرار مشروع حول المفاوضاتاتسمت كيف آنفًا  لوح 

 تمث لت ،حالًة نادرة  2504 لقرارل األخيرة األيام تشهد  حيث  البالغة، عوبةبالص   (،2020) 2533 رقم
امت إلجراءا ر  كسْ  بدءًا من التصويت من عدة جوالتٍ  إجراءب وسي لفيتوا استخداممرورًا بو  ،الصَّ  – الر 

وسي الوفد بهما متقدَّ  قرارين مشروعي اعتماد عدم   وصواًل إلى مرتين، المزدوج الصيني  لعدم الر 
                                                           

1
 2585األمن رقم  مجل سإلى سورية: دراسة تحليلية ناقدة لقرار  اإلنس اني ة الُمس اعداتفلوح، لؤي: آليات إدخال 
 .17 – 14، ص مرجع سابق (،2021)
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افةً  الالزمة األصوات على حصولهما  وفدي من مةقدَّ مُ  تعديالتل مقترحات ثالثة ارقر إ عدم إلى إض 
 .الالزمة األصوات نيلها لعدموذلك  والصين روسيا

عبر الحدود كانت في  الُمس اعداتآللية إدخال  التمديد عملي ةن إ يمكن القولإلى ما سبق  النَّظروب
حيث  ،وعلى أن ال بديل لها هذه المعابر أهمي ةعلى تضخيم  عمل تة، ولذك للدول الغربيَّ  همي ةغاية األ

 منذ الُمعتمدة األربعة المعابر عبر ةسوري إلى ُمس اعدات شاحنة 30,000 من أكثر دخلتزعمت أنه 
. 2019 عام منذ %130 بنسبة تركيا من الُمس اعدة مقدِّ تُ  التي احناتالشَّ  عدد زادكما  ،2014 عام
 تستخدمها التي األدوية جميع من %40 من أكثر نع ما يزيدل ابةً بو   وحده" ةعربيَّ الي  " معبر وكان

ه يمكن ، علمًا أن هذا كل  1إغالقه قبل ةسوري شرق شمال في حكومي ةال غير المنظمات عمليات
 .الس وري ةمع الحكومة  التَّنسيقنوعًا وموثوقيًة عبر تعويضه بل وزيادته أيضًا كمًا و 

للواليات  الد ائم، حيث رأت المندوبة 2533القرار  األمريكي بعد اعتماد   االمتعاضواضحًا  كذلك كان  
 خطوالس   باالشمئزاز نشعر تجعلنا إليها التوصل تمَّ  التي تيجةالن   أن" كيلي كرفت المتحدة األمريكية

 النساء ماليين المقفلة البوابات تلك خلف تجدون ،الحدوديين ةعربيَّ والي   السَّالم باب ريمعب خسارة بسبب
 خطرٍ  في اليوم ورفاههم صحتهم باتت وقد توسالتهم، سمع قد العالم أن خالوا الذين جالوالر   واألطفال

وسيالمندوب  ، في حين رأى2"كبير  في الموجودة ةبيَّ اإلرها الجماعات أن نيبينزيا فاسيلي الد ائم الر 
 من مزيدٌ  وهناك منها وتستفيد المدنيين سك انال على للضغط أداةً  اإلنس اني ة الُمس اعدات تستخدم إدلب

 نقل آليةون يستغل   الخارجيين الالعبين بعض، مشيرًا إلى أن ذلك على المباشرة وغير المباشرة الدالئل
 من عددٍ  بانفصال ديهد   ما سورية في الفاصلة وطالخط لتثبيت أداة بمثابة الحدود عبر الُمس اعدات

وري ، أما المندوب الس  3أراضيها ووحدة سورية سيادة احترام مبدأ مع يتناقُض  وهو ما البالد مناطق
عبر الحدود كان  الُمس اعداتاألمن باعتماد آلية إدخال  مجل سفلفت إلى أن قرار  بشار الجعفري الد ائم

عي الغربي المحموم افع من وراء السَّ عتبرًا أن الد  مُ  استدامته يمكن ال مؤقتاً  ئياً استثنا إجراءً  في األصل  

                                                           
1
في سورية، تحليل موجز، معهد واشنطن لسياسة  اإلنس اني ة الُمس اعداتبشأن  ثيبوت، تشارلز: حل وسط آخر مؤلم

.am 09:00، 17/06/2022، تاريخ الزيارة 14/07/2020الشرق األدنى، تاريخ النشر 
-bshan-mwlm-akhr-wst-analysis/hl-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

swrya-fy-alansanyt-almsadat  
2
عبر  اإلنس اني ة الُمس اعداتبشأن عمليات إيصال  2533رقم  الد ولياألمن  مجل سشرح التصويت على اعتماد قرار 

األمريكي. خارجيَّةارة الالحدود إلى سورية، ترجمات، موقع وز 

https://tinyurl.com/nhfyy6bv  
3
بما يتناقض مع مبدأ احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، الوكالة  الُمس اعداتنيبينزيا: البعض يستغل آلية إيصال 

 .am 11:00، 17/06/2022، تاريخ الزيارة 13/07/2020سانا، تاريخ النشر  –لألنباء  الس وري ةالعربية 
https://www.sana.sy/?p=1183962

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://tinyurl.com/nhfyy6bv
https://tinyurl.com/nhfyy6bv
https://www.sana.sy/?p=1183962
https://www.sana.sy/?p=1183962
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افةً ، أراضيها وسالمة وحدة وتهديد سورية سيادة انتهاك لمواصلة ذرائع إيجادهو لقرار لتمديد ا إلى  إض 
 ميليشياتوال ةاإلرهابيَّ  للتنظيمات الدَّعم تقديم خالل من األرض على جديدة وقائع خلق محاولة

 في الغربية الد ول مندوبي أنإلى  مشيراً ، الت ركيو  األمريكي االحتاللين استدامة ومحاولة ةاالنفصاليَّ 
 أحادي ة قسري ةال لإلجراءات إشارة أي ،2533 القرار مشروع لتضمين مسعى أي عرقلوا األمن مجل س
 الحي اة على اإلجراءات هذه ثارآ عن معلومات حتى أو بتقرير العام ة لألمانة مطالبة وأي الجانب
 "أوتشا" أعلمتأن سورية  الجعفري عتبراكما ، األس اسيَّة احتياجاتهم وتأمين السوريين لماليين اليومية

 مع البوكمال معبرا فيها بما الُمعتمدة الرسمية المعابر واستخدام سورية داخل من العمل ابمقدوره أن
 حاجةٍ  أي ينفي وهذا اإلنس اني ة الُمس اعدات إلدخال القامشليو  حلب ومطارا األردن مع ونصيب العراق
 إجراءات بأيِّ  ا"أوتش" تقم لم ذلك من الر غموب األمن مجل س من لقرارٍ  حتى أو الحدود عبر للعمل

 إلى طريقها تجد لم الحدود عبر مةقدَّ المُ  الُمس اعدات أن الجعفري ، وأكدالموافقة هذه من لالستفادة
 .1.السوريين المدنيين من محتاجيها

وسي االتحاد وفدأن  ُيالحظبناًء على ما تقد م   باب معبر حذففي  ي نجح  الصينالوفد  من وبدعمٍ  الر 
 من المعابر عددبذلك  صتقل  لي عنه بدائل القرار تضمين أو ةعربيَّ الي   معبر تشغيل إعادة وعدم السَّالم
العمل بآلية عبر الحدود ولو بشكٍل  تتمثل في إنهاء  كانت  روسياسورية و ل ولويةفاأل واحد إلى أربعة

ندونيسيا تونس تأييد عدمأن  ال يمكن تجاهل كما ،تدريجي وسي للمقترح والنيجر وا   بالتدابير الخاص الر 
 وغير المباشرة اإلنس اني ة اآلثار عن معلوماتٍ  بـتقديم األمانة مطالبة والمتضمن الجانب أحادي ة قسري ةال

 التيالكبيرة  الضغوط يعود إلى ،سورية على المفروضة الجانب حادي ةاأل قسري ةال تدابيرلل المباشرة
 لمطالبة دعمها عن مجل سلل سابقة جلساتٍ  خالل مراراً  عبَّرت وأنها السيما الوفود هذه على مورست
 .اكورون جائحة ظل في السيما قسري ةال التدابير آثار من بالحد الخاص ومبعوثه العام األمين

 المطلب الثالث

 2022و  2021لعامي  2642و  2585األمن رقم  مجل س اقرار 
إنساني، إال أنه كان  ملٌف ذو طابعٍ  في سورية اإلنس اني ة الُمس اعداتمن أن ملف  غمالرَّ على 

يدانيَّةبمجريات األوضاع  رأث  تشديد ال  الميداني في سورية الو ضعن وكما كان لتحس   في سورية الم 
ي في اإلنس ان الو ضعانعكاساٌت على  ،2020مع بدايات عام  M5 الد ولير طريق دمشق حلب وتحري

                                                           
1
 انتهاك ومواصلته اإلنس اني ة ادعاءاته زيف يؤكد سورية على اقتصادية إجراءات بفرض الغرب استمرار: الجعفري

، تاريخ الزيارة 29/07/2020 سانا، تاريخ النشر –لألنباء  الس وري ةلوكالة العربية ا فيه، اإلرهاب ودعم سيادتها
17/06/2022 ،11:30 am. 

https://www.sana.sy/?p=1193823  
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ي الو ضعبأيضًا  ياإلنس انكذلك تأثر الملف ، سورية يجاباً  السِّياس  وكما كانت   العالمي سلبًا وا 
يالسِّي(، فإن التوافق 2020) 2533( و 2020) 2504قبيل القرارين المفاوضات شديدة التعقيد   اس 

وسي ، قبل أن يعود وينعكس سلبًا (2021) 2585ساهم بشكٍل إيجابي في اعتماد القرار األمريكي  الر 
وسية ة الخاص  ة العسكري  إثر العملي    ة في أوكرانيا.الر 

 :2585اعتماد القرار  –أواًل 
 2533األمن رقم  مجل سل الوقت حتى بدأ الحديث يدور حول تمديد العمل بقرار لم يطُ  
ال  ،بأجواٍء إيجابيةاألمن  مجل سالوفود في  تتفاوضأن ب وقعاتسادت الت   المرة لكن هذه(، 2020)

وسية الذي جمع الرئيسين مَّ لقاء الق   سيما وأن دن في جنيف ايبفالديمير بوتين واألمريكي جو  الر 
 .1وكان ناجحًا إلى حد  كبير يرام سار على ما ،16/06/2021بتاريخ 

  (2020) 2533قليلة من انتهاء مفاعيل القرار  وقبيل أيامٍ ة جنيف مَّ من شهر على ق  أقل  عد مرور  ب
 ياإلنس انمغلقة حول الشأن  جلسة مشاوراتٍ ، 06/07/2021 األمن صباح يوم الثالثاء مجل س عقد

 اإلنس اني ة للشؤون العام األمين وكيل بأعمال القائم قدمها استمع خاللها إلحاطةٍ  حيث في سورية،
  شهراً / 12/ لمدة الحدود عبر الُمس اعدات إيصال آلية تمديد أهمي ة على فيها دأك   راجاسينغهام، راميش

 بذلك استمر"، السوريين ماليين حياة على التمديد لعدم الكارثيَّة اآلثار" مما وصفها بـ التحذير مع
على  ينص  ويج وايرلندا، والذي النر  ياإلنس اناالنقسام حول مشروع القرار الذي تقدم به حامال القلم 

د ول في حين طالب ممثلو ال ،ةعربيَّ / شهرًا وتشغيل معبرين هما باب الهوى والي  12التمديد لمدة /
في  ،السَّالمة وباب عربيَّ / شهرًا وتشغيل ثالثة معابر هي باب الهوى والي  12بتمديد القرار لمدة / الغربي ة

وسيى الوفدان تبنَّ المقابل،  م من قدَّ رفضهما لمشروع القرار المُ  را عنوري وعب  ي الموقف الس  الصينو  الر 
 قسري ةالإنهاء التدابير  أهمي ةى عل مشد دين بشأنه مفاوضاتٍ  حاملي القلم وعدم قبولهما االنخراط في أيِّ 

من  ي ةاإلنس ان الُمس اعداتإيصال ، وعلى تعزيز آلية من جهة وريينالمفروضة على الس   الجانب أحادي ة
افةً ، من جهة أخرى الداخل وعبر الخطوط احترام سيادة سورية واستقاللها ووحدة وسالمة إلى  إض 

بدأت  بعد انتهاء الجلسة ،حققصد والت  ة عمل آلية الرَّ ة ومهني  أراضيها ووضع ضوابط لضمان شفافي  
سمي باسم ث الرَّ تحد  ستيفان دوجاريك، المُ  استثمروا فيها تصريحات ة مكثفةالوفود الغربية حملًة إعالميَّ 

تجديد اآللية العابرة  أهمي ةدت على ن األمم المتحدة شد  إ"صحفي:  بيانٍ الذي قال في األمين العام، 
  (2020) 2533األمن رقم  مجل سالتي ُأذن بها بموجب قرار  اإلنس اني ة الُمس اعداتللحدود إليصال 

حيوي  عبر الحدود، وكذلك عمليات التسليم عبر الخطوط، أمرٌ  اتالُمس اعدمشيرًا إلى أن تسليم 

                                                           
1
، تاريخ الزيارة 16/06/2021، تاريخ النشر RTفي جنيف،  بايدن -اختتام المحادثات الموسعة ضمن قمة بوتين

18/06/2021 ،06:00 pm. 
https://ar.rt.com/qmpz 
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وسياتفق الجانب  ،عدةومشاريع نقاشاٍت بعد  ،1"للسوريين الذين تساعدهم األمم المتحدة بالنسبة مع  الر 
باسم حاملي القلم م قد  يُ  جديدٍ  قرارٍ  واحد فقط على مشروع   على إجراء تصويتٍ  الجانب األمريكي

يرلندا( مع تبن  )ال ياإلنس ان وسييه من قبل االتحاد نرويج وا  ي لب  يُ ؛ و والواليات المتحدة األمريكية الر 
وسيالمقترحات   عبر الحدود من خالل معبرٍ  الُمس اعداتل بتمديد آلية إيصال تتمث   ق تسويةً ة، ويحق  الر 

تة أشهر إضافية والتمديد لس، 10/01/2022 ة ستة أشهر تنتهي بتاريخفقط هو باب الهوى لمد   واحدٍ 
ربطًا بتقريٍر مضموني يصدره األمين العام لألمم المتحدة حول شفافية  ،10/07/2022 تنتهي في

 مجل سعقد وهذا ما حصل  ؛من الداخل )عبر الخطوط( الُمس اعداتم المحرز في إيصال قد  والت   عملي ةال
 ر الجديدقراالجماع مشروع جلسًة رسمية اعتمد خاللها باإل، 09/07/2021 األمن صباح يوم الجمعة

 مجل ستأخر عقد جلسة ، علمًا أنه كان قد 09/07/2021في  المؤرَّخ، 2585 رقم القرار يصدرل
ة لعشر ا الد ول، وأيضًا بين مجل سمغلقة بين أعضاء ال / دقيقة إلتاحة إجراء مشاوراتٍ 75األمن لحوالي /

                                                           
: "لقد عاينُت، في زيارتي إلى الحدود قائلةغرينفيلد للصحفيين  تحدثت المندوبة الد ائم للواليات المتحدة ليندا توماس 1

ازحون السوريون الذين أخبروني أن معبر باب ، المعاناة التي يعيشها الالجئون والن  هر الماضيالت ركية الش   -الس وري ة 
شاحنة تمر عبر هذا المعبر  1000إن ماليين األشخاص يعتمدون على  ،سبة لهمالهوى الحدودي هو شريان الحي اة بالن  

أربعة أيام فقط متبقية  -مامنا أربعة أيام أ ،اعةاد المج  كل شهر، وبدونها قد يواجه األطفال المصابون بسوء التغذية الح  
مجل س  واليوم، أحث   ،قبل انتهاء صالحية تفويض الوصول عبر الحدود رسميًا، مما يعرض حياة الماليين للخطر -

شهرًا  /12/أي شيء أقل من  ،شهراً  /12/األمن مرة أخرى على تجديد وتوسيع وصول الُمس اعدات اإلنس اني ة لمدة 
موثوق أثناء إدارة عملي ة  د بشدَّة قدرة المنظمات غير الحكومي ة واألمم المتحدة على تقديم الُمس اعدة بشكلٍ ق  يمكن أن يع

المطلوب هو  ،إن الواليات المتحدة تدعم جميع طرق إيصال الُمس اعدة اإلنس اني ة في سورية ؛دة للغايةشراء طويلة ومعق  
م الجائحة، كيف يمكننا تبرير إغالق طريق موثوق إليصال اللقاحات؟ في خض   ،إنساني كامل وآمن دون تأخير وصولٌ 

النظيف والد واء؟ الجواب بسيط، ال  اءكيف يمكن تبرير حرمان األطفال األبرياء، أو أي شخص آخر، من الطعام والم
ت عبر الخطوط كانت أشارت السفيرة األمريكية إلى أن "الُمس اعدا، كما د هذا التفويض"نستطيع فعل ذلك. يجب أن نجد  

دائمًا مطروحة على الطاولة، لكن كانت هناك صعوبة في الحصول على موافقة من الحكومة الس وري ة لنقل بعض 
وسي "المواد حدودي واحد، قالت  فويض حتى لمعبرٍ الصيني على تجديد الت   -. وردًا على سؤال حول تداعيات الفيتو الر 

  ".اس جوعاً داعيات واضحة. سوف يموت النَّ السفيرة األمريكية: "أعتقد أن التَّ 
 أيِّ  تقديم رفض بالدها غرينفيلدمن جهة أخرى وفي مثاٍل صارٍخ على ازدواجية المعايير، أعلنت السفيرة األمريكية 

مقابل إبقاء الطريق عبر الحدود  جراءات القسري ة أحادي ة الجانب المفروضة على الشَّعب السوريبشأن اإل تنازالتٍ 
 تستهدفُ  العقوبات التي فرضناها ،إنس اني ة إنها مسألة احتياجاتٍ  ،قالت: "هذه ليست مناقشة حول العقوباتو  توحاً مف
كبير، لتوفير خيارات للحصول على الُمس اعدة  كل جهد، وبنجاحٍ  تبذلأن الواليات المتحدة " وزعمت .السوري"ظام نِّ ال

 حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام".
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وسيالمنتخبة، لالتفاق على النص  ديم مشروع القرار الجديد باسم حاملي القلم األمريكي، وتق – الر 
وسييه من قبل االتحاد )إيرلندا والنرويج( بعد تبن   ياإلنس ان  .1والواليات المتحدة األمريكية الر 

ــــاني فــــي ســــورية، حيــــث ســــاعدكيــــف بــــذلك يظهــــر   أث ــــر الوضــــع السياســــي الــــد ولي علــــى الملــــف اإلنس 
ــــــيالتوافــــــق  وســــــي السِّياس  (، بعــــــد 2021) 2585 إصــــــدار القــــــرار توصــــــل إلــــــىال علــــــى األمريكــــــي الر 

 .2بين الوفود جوالٍت طويلة من المفاوضات
 :2585القرار  مضمون – ثانياً 

  09/07/2021، المعقودة في 8817في جلسته ، 2585األمن القرار رقم  مجل سعتمد ا
ية بأنه يشكل تهديدًا ع في سور المروِّ  ياإلنس ان الو ضعبرؤية ما سماه بوذلك في الوقت الذي استمر فيه 

لملألمن و   واستقاللها وريةس بسيادة األمن القوي مجل سفي المنطقة، وقد أكد القرار من جديد التزام  السِّ
دوب، أراضيها وسالمة ووحدتها مشيرًا إلى ضرورة احترام جميع  ،هومبادئ المتحدة األمم ميثاق مق اص 

لةلألحكام ذات  ألطراف  ا  المتعلِّقةلألمم المتحدة  التَّوجيهيَّةوالمبادئ  ياإلنس ان وليالد   الق انونمن  الصِّ
 الُمس اعدةالجهود المبذولة لتحسين إيصال "ع القرار كما شجَّ ، الطَّوار ئفي حاالت  اإلنس اني ة الُمس اعدةب

 نس اني ةاإل الُمس اعدةعلى مواصلة تعزيز إيصال  المعني ة ألطراف  وجميع ا النِّزاععبر خطوط  اإلنس اني ة
 ."دون عوائق، بما يتسق مع تقييمات األمم المتحدة لالحتياجات

                                                           
1
 2585األمن رقم  مجل سإلى سورية: دراسة تحليلية ناقدة لقرار  اإلنس اني ة الُمس اعداتفلوح، لؤي: آليات إدخال 
 .23 - 22 ، صمرجع سابق (،2021)

(، معبدًة بالورود فقد شهد ت الكثير من المفاوضات الشَّاقة والُمضنية 2020) 2504لم تكن رحلُة اعتماد القرار  2
بعد أن تمكَّنت الد ولة الس وري ة من تحرير مساحاٍت شاسعة من الجماعات اإلرهابيَّة الُمسلَّحة واستعادة والطَّويلة، ف

وسي والصين ضرورة أن  السيطرة عليها، ارتأت حكومة الُجمهوريَّة الع ربيَّة الس وري ة وبدعٍم من حلفائها في االتحاد الر 
ي الد ولي خاصًة وأن القانون الدولي يقف في صف ها، وبناًء عليه دارت ينعكس هذا التَّغيير الميداني على الواقع  السِّياس 

وسي والصيني المدافعين عن الق انون الد ولي  في كواليس مجل س األمن معارك  سي اسي ة وقانونيَّة طويلة، بين الوفدين الر 
، 46/182وار ئ المنصوص عليها في قرار الجمعيَّة العام ة والمبادئ التَّوجيهيَّة لتقديم الُمس اعدة اإلنس اني ة في حاالت الطَّ 

وبين الوفود الغربيَّة التي كانت تصر  على تمديد آلية الُمس اعدات عبر الحدود بغضِّ النَّظر عن ما تشك له من انتهاٍك 
 ضات بمراحل عد ة حيث قاملسيادة الد ولة الس وري ة وأنها باألس اس جاءت كإجراٍء مؤقٍت واستثنائي، وقد مرَّت المفاو 

وسي والصيني باستخدام    بتاريخ الغربية الد ول به تقدَّمت الذي القرار مشروع ضدَّ  المزدوج الفيتو الوفدان الر 
أبيض على الحدود مع تركيا لتستمر المحادثات بعد  تل معبر هو خامس معبرٍ  إدراج تضمن لكونه ،20/12/2019

 كانت التي والع املة التمهيديَّة الفقرات من الكثير وحذف كبير بشكلٍ  فقراته عدد ص  ذلك حتى أفض ت في النهاية لتقلي
 تل معبر إدراج دون والي عربيَّة، وتمت الحيلولة الرَّمثا بمعبري العمل ُألغ ي كما الس وري ة، للحكومة االتهامات وتكيل تسيء
 روسيا من كل وفود صوتت وقد فقط، أشهر ستة ولمدة السَّالم وباب الهوى باب معبري على واالقتصار أبيض،

/ 11/الـ الد ول وفود أيَّدته حين في المشروع هذا على باالمتناع المتحدة والواليات المتحدة والمملكة والصين االتحادية
 مجل س األمن. في األخرى
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 التي اإلجراءات تجديد" على انيةالثَّ  العاملة فقرته(، في 2021) 2585القرار  ينص  من جهٍة أخرى، 
 حتى أي أشهر، ستة لمدة ،(2014) 2165 قراره من /3/ و /2/ الفقرتين في( مجل سال) هاأقرَّ 
  10/07/2022 حتى أي إضافية، أشهر لستة مديدتَّ ال مع ،فقط الهوى باب لمعبر ،10/01/2022
 موالتقد   العمليات، في الشَّفافيَّة على خاص بشكلٍ  زُ يرك   العام لألمين جوهري تقريرٍ  إصدار يتمَّ  أن على
 إيصال سينتحد القرار األممي على ، كما أك  "اإلنس اني ة االحتياجات لتلبية الخطوط عبر الوصول في

 أوسع اإلنس اني ة األنشطة بأناألمن في قراره  مجل س، كما سل م الخطوط عبر اإلنس اني ة الُمس اعدات
 الخدم ات دعم تشمل   أن وينبغي المتضررين، سك انلل فوريَّةال االحتياجات تلبية مجرد من نطاقاً 

، داعيًا المبكر واإلنعاش والمأوى عليموالت   حةوالص   حيالص   رفوالص   المياه مشاريع خالل من األس اسيَّة
ابة إلى األعضاء الد ول جميع ةال االحتياجات لتلبية عملي ة بخطواتٍ  االستج   في السوري للشعب ملحَّ
 مجل سب ال، كما رح  COVID-19 لجائحة العميق ياإلنس انو  واالقتصادي االجتماعي األثر ضوء
 المياه مشاريع ذلك في بما سورية، في اإلنس اني ة األنشطة عتوسي إلى اميةالرَّ  والمبادرات الجهود بجميع
ليب دوليَّةال اللجنة بها تضطلع التي المبكر واإلنعاش والمأوى عليموالت   حةوالص   حيالص   رفوالص    للصَّ

لة ذات ألطراف  وا األخرى اإلنس اني ة والوكاالت دوليَّةال المنظمات ودعوة أخرى، ومنظمات األحمر  الصِّ
 .هالدعم

 وجهاتالت   عن معلوماتٍ  يةالد ور  تقاريره بتضمين العام األمين طالبإلى أن القرار  اإلش ارة تجدرُ و 
 المذكورة األنشطة بتنفيذ قيتعل   فيما والسيما ،النِّزاع خطوط عبر المتحدة األمم عمليات في العام ة
 اإلنعاش مشاريع وتنفيذ سورية، داخل اإلنس اني ة الُمس اعدات إيصال طرائق جميع تحسين بشأن أعاله
سليم وحجم األصناف ومواقع الت   عملي ةال في ركاءوالش   والمستفيدين الت وزيع آلية عن ومعلومات. المبكر

 .1مة وطبيعتهاسلَّ المُ 
 :2585تحليل القرار  – ثالثاً 

 اتالُمس اعد(، قد سمح باستمرار العمل بآلية إدخال 2021) 2585من أن القرار  الر غمعلى 
على طريق إنهاء العمل بهذه اآللية واستبدالها بآلية  هام ةل خطوًة عبر الحدود إال أن ه شكَّ  اإلنس اني ة

نت ردود الفعل بعد ايب، وقد تالس وري ةمع الحكومة  التَّنسيقاخل من خالل التواصل و العمل عبر الد  
 .ةا إيجابيَّ مجملهب(، إال أنها كانت 2021) 2585األمن للقرار  مجل ساعتماد 
 باعتماد أشادت حيث المتحدثين، أول كانتتوماس غرينفيلد  األمريكية المتحدة للواليات الد ائم المندوبة

. الحدود عبر الُمس اعدات تصلها التي المناطق في وريينالس   على ةاإليجابيَّ  وانعكاساته للقرار مجل سال
 أمرٍ  على معاً  العمل وروسيا المتحدة الواليات بإمكان أنه تُبرزُ  مهمة لحظة" اعتماده أن واعتبرت

                                                           
1
 .S/RES/2585(2021، رمز الوثيقة )2021لعام  2585األمن رقم  مجل سقرار 
)2021(2585https://undocs.org/ar/S/RES/ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
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 والعمل الكالم من أكثر بشيءٍ  القيام مجل سال بمقدور وأن وري،الس   الشَّعب مصلحة في يصب   إنساني
 ". األرواح إنقاذ   في دورها مواصلة من المتحدة األمم لتمكين مشترك بشكلٍ 

وسيمن جهٍة أخرى، أعرب المندوب  بالده العتماد القرار "الذي  عن ارتياح   ،نيبينزيا ليفاسي الد ائم الر 
وصل التفاٍق على مثل هذه المسألة الت   مجل سمن المشاكل القائمة، يمكن لل الر غمأنه على  يبرز
وسيد المندوب وشد  دة". المعق    حلِّ  طريق   على رئيسي معلمٌ (، 2021) 2585على أن القرار  الر 

على ضرورة تحسين  د ألول مرةٍ عواقبها، الفتًا إلى أن القرار يشد   ب علىغل  والت   ةفي سورياألزمة 
كما  ،ياإلنس انلألمم المتحدة للعمل  التَّوجيهيَّةالمبادئ  مع فقالمواجهة وهو ما يتَّ  اإلمدادات عبر خطِّ 

حة والص   خرى كالمياهيجب أن يشمل جوانب أ ياإلنس انعلى أن العمل  مجل سيبرز اتفاق أعضاء ال
لية آل دريجيلالستكمال الت   وء األخضرأعطوا الض   مجل سواعتبر السفير نيبينزيا أن أعضاء ال ،عليموالت  

األمملدىالّدائمسوريةمندوبأشاربدوره، بالعمل عبر الخطوط استبدالهاثم العمل عبر الحدود 

وء جل تسليط الض  وفدي روسيا والصين ووفودًا أخرى بذلت جهودًا من أ أن،إلىصباغبسامالمتحدة
يصال  ياإلنس ان الو ضعة تخدم هدف تحسين على جوانب مهم   إلى محتاجيها من داخل  الُمس اعداتوا 

ودعم  الطَّوار ئفي حاالت  اإلنس اني ةم مع مبادئ العمل في األمم المتحدة للمساعدة سورية وهو ما ينسج  
 قسري ةالورفع اإلجراءات  الحي اةناحي ى مجهود سورية في مواجهة وباء كورونا وانعكاساته على شت  

ة أوسع نطاقًا من مجرد تلبية االحتياجات اإلغاثي   اإلنس اني ةأكيد على أن األنشطة والت   الجانب أحادي ة
رف من خالل مشاريع المياه والص   األس اسيَّة الخدم اتينبغي أن تشمل دعم حيث للمتضررين  الطَّارئة

 الُمس اعدةلمأوى واإلنعاش المبكر التي يحتاجها السوريون والتي من شأنها عليم واحة والت  حي والص  الص  
 دوشدَّ ، داخليًا إلى منازلهم النَّازحينوالالجئين إلى وطنهم و  المهجَّرينفي توفير البيئة المناسبة لعودة 

 انتهاكٍ  نم تمثله لما سةسيَّ المُ  اآللية لهذه الرافض ابتالث   المبدئي سورية موقف على السفير صباغ
 ةوالمهني   ةوالمصداقي   ةللشفافي   غيابٍ  من عملها ابتش   التي الجسيمة وللعيوب أراضيها ووحدة لسيادتها

 تجماعاال إلى وليس مستحقيها إلى الُمس اعدات وصول ضمان في والفشل الت وزيعو  قابةالرَّ  في
 والنرويج إيرلندا ياإلنس ان قلمال حاملي تشاور لعدم وريةس عن أسف ة، وأعرب السفير صباغاإلرهابيَّ 
 يمثِّل الذي األمر عملي ةال بهذه المعني البلد لكونها هانظر   وجهة وتغييب القرار مشروع بخصوص معها

 األمن مجل س في عضوين بصفتهما عاتقهما على الملقاة اتوالمسؤولي   بالتزاماتهما تينالد ول من إخالالً 
 لمواطنيها اإلنس اني ة االحتياجات تلبية فيوري أن بالده ستستمر الس  د المندوب ، وأك  القلم لهذا وحاملين
 تقديم وستواصل ةاإلرهابي   الحرب خلفتها التي ةالسلبي   اتاالنعكاس   من للتخفيف لمحتاجيه الدَّعم وتوفير
 لضمان ياإلنس ان العمل في ينالد وليو  الوطنيين ركاءوالش   المتحدة األمم لوكاالت التَّسهيالتو  الدَّعم

 ياإلنس ان الو ضعب االرتقاء أن على داً مشد   البالد أنحاء جميع في محتاجيها إلى الُمس اعدات وصول
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 دمشق في ياإلنس ان العمل مركز من انطالقاً  الس وري ة الحكومة مع اءوالبنَّ  اإليجابي الت عاون يقتضي
  .1ءاتواإلمال الالءات وتكرار واالبتزاز غطالضَّ  محاوالت عن وبعيداً 
 (، إال2021) 2585األمن على القرار  مجل سمن توافق أعضاء  الر غمعلى إلى أنه و  اإلش ارة رتجد
  اإلعالم وفي الوفود بين لغطاً  شهدت قد لآللية مديدالت   نتتضمَّ  التي القرار من انيةالث   العاملة الفقرة أن
وسي لالتحاد الد ائم المندوب اعتبرحيث فسير والت   أويلالت   تحتمل ةرمادي   بطريقةٍ  تصيغ   أنها إذ  أن الر 
 ومناقشته العام األمين تقرير صدور يستلزم اإلضافي مديدالت   وأن فقط، أشهر لستة هو الحالي مديدالت  

 مديدالت   أن الغربية الوفود اعتبرت حين في القادم، الثاني كانون في لمِّ ك  مُ  قرارٍ  إصدار وربما به والقبول
 الموضوعي العام األمين تقرير إصدار بعد شهرًا، وهو ما حصل بطبيعة الحال/ 12/ مدةل تلقائياً  تم
بعدها  ، ليتم  القرار تنفيذ حول األمن مجل س في ذلك تلت التي والمناقشات ،2021 األول كانون في
 نقل ديدلتم الممنوح اإلذن من الثانية الستة ألشهراألمن على تمديد العمل ل مجل سوافق بين أعضاء الت  

 إيصال بذلك ددَّ مليُ  ،(2021) 2585 األمن مجل س قرار ضمن الحدود، عبر اإلنس اني ة الُمس اعدات
 .10/07/20222 حتى الُمس اعدات
عبر الحدود  الُمس اعداتها المبدئي آللية إدخال فقد حافظت سورية على رفض  أعاله،  ور د  إذًا كما 

ظهر  بشكٍل  ، من جهٍة أخرىاألزمةفي إطالة أمد  ماًل يساعدُ عالكونها ترى فيها انتهاكًا لسيادتها و 
يمن الواقع الميداني على األرض في سورية والواقع  واضح كيف أثر كل   على قرارات  الد ولي السِّياس 

 إلى سورية. اإلنس اني ة الُمس اعداتإيصال  عملي ةب المتعلِّقةاألمن  مجل س
 :2642اعتماد القرار  – اً رابع 

منتصف عام  منذ (2021) 2585 ة في مجلس األمن لتمديد القراراسي  ي  ت المعارك الس  بدأ
في  لحماية الدونباس التي أطلقتها روسيا ةة الخاص  ة العسكري  العملي  الحال ألقت  ، وبطبيعة  2022

على  اشرة وغير المباشرةالمب   وانعكاساتها فكانت لها تأثيراتها ها على مجلس األمن،أوكرانيا بظالل  
ول ت األزمة األكرانية صدارة اهتمامات األمم المتحدة والد  ، حيث احتلَّ في مجلس األمن المحادثات

وسيت بالتفاهمات ها أطاح  ة ناهيك عن كون  ة الغربي  المانح   القرار  ت إلى اعتماد  ة التي أفض  ة األمريكي  الر 
2585. 

                                                           
1
.S/pv.8817، رمز الوثيقة 09/07/2021تاريخ   8817محضر جلسة األمن رقم 
-dds-tps://documentsht

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/184/33/PDF/N2118433.pdf?OpenElement  
2
 أخبار األمم المتحدة، سورية، غرب شمال إلى الحدود عبر الُمس اعدات إيصال آلية تنفيذ من الثانية الستة األشهر بدء

 .pm 06:00 19/06/2022ريخ الزيارة ، تا11/01/2022تاريخ النشر  الموقع االلكتروني لألمم المتحدة،
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091432  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/184/33/PDF/N2118433.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/184/33/PDF/N2118433.pdf?OpenElement
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091432
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091432
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استمرار العمل  هي ،ز على ثالثة مساراتك  هر أنه كان يرت، يظ  2585مجلس األمن  ظر إلى قرار  بالن  
 عبر الخطوط اإلنس اني ة الُمس اعداتعبر الحدود، وتعزيز جهود إيصال  اإلنس اني ة الُمس اعداتبإدخال 

 الُمس اعداتإدخال تعزيز ة لم تهتم إال بول الغربي  عافي المبكر، إال أن الد  إضافًة إلى دعم مشاريع الت  
  عافي المبكرعبر الخطوط ومشاريع الت   الُمس اعداتيصال إل مع تجاهٍل كبيرٍ  عبر الحدود اإلنس اني ة

وسيوري العمل الس   من هنا فقد انطلق   كان عديالت على مشروع القرار الذي إلدخال بعض الت   الر 
ر غرات الموجودة في القراويتالفى الث   الس وري ةولة مشاغل الد   م في مجلس األمن بشكٍل يعالجُ قدَّ يُ س

 العمل على إدخالها: عديالت التي تمَّ الت   فكانت أبرز، 2585
راجعة ومتابعة ة المُ المجال للقيام بعملي   بما يتيحُ  أشهٍر فقط 6لـ أن يكون تمديد القرار  -1

 الُمس اعداتحرز في إيصال م المُ قد  ضرورة مراعاة أال يكون الت  ، إضافًة إلى نفيذالت  
مال الغربي على حساب تلبية االحتياجات طق الش  عبر الخطوط إلى منا اإلنس اني ة
 .الس وري ةة المناطق في بقي   اإلنس اني ة

دراجقطاع الكهرباء في سورية، و  لدعم   تضمين مشروع القرار إشارًة صريحةً  -2 كأحد ه ا 
ة الجانب ة أحادي  ر اإلجراءات القسري  عافي المبكر، وضمان أال تؤث  قطاعات مشاريع الت  

  مشاريع.ال هذه على تنفيذ
أكد من تحقيق نتائج ملموسة في نفيذ تضمن الت  آلية للمراقبة والمراجعة ومتابعة الت  إيجاد  -3

القادمة عبر الحدود بأيدي التنظيمات  الُمس اعداتمجال اإلنعاش المبكر وعدم وقوع 
وري واللجنة الدولية الهالل األحمر العربي الس  تمكين ، و حة في إدلبسلَّ المُ  اإلرهابية

 . في جميع المناطق الُمس اعداتاإلشراف على توزيع من للصليب األحمر 
 لما رةتفجِّ المُ  واألجهزة األلغام إزالة اتعملي   دعم إلى واضحة إشارةً  القرار مشروع تضمين -4

 رينهج  للمُ  اآلمنة العودة وتيسير وريينالس   أرواح على الحفاظ   في بالغة ةٍ أهمي   من لهتمث  
 .1ميهوأراض منازلهم إلى

يدعو إلى "تمديد القرارات قراٍر  بمشروع   ،اص بسورية "إيرلندا والنرويج"تقد م حامال القلم اإلنساني الخ  
 أشهر، أي حتى 6( لمدة 2014) 2165من قرار مجلس األمن  3و  2الواردة في الفقرتين 

ة، أي ر إضافي  أشه 6 لـ تمديدالباب الهوى، مع  فقط هو معبر واحدٍ  حدودي لمعبرٍ ، 10/01/2023
قرير الموضوعي لألمين ورهنًا بإصدار الت   ،ر المجلس خالف ذلكقرِّ ما لم يُ ، 10/07/2023 حتى

                                                           
1
عبر الحدود.. صباغ: سورية مستعدة  الُمس اعداتروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار غربي لتمديد إيصال 

، 08/07/2022سانا، تاريخ النشر  –لألنباء  الس وري ةناء لتخفيف معاناة مواطنيها، الوكالة العربية للمشاركة بأي جهد ب
 .am 11:30، 20/07/2022تاريخ الزيارة 

http://www.sana.sy/?p=1693886  

http://www.sana.sy/?p=1693886
http://www.sana.sy/?p=1693886
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حرز في الوصول عبر الخطوط قدم المُ والت   اتة في العملي  فافي  خاص على الش   ركيز بشكلٍ العام، مع الت  
ظا ، وبهذاإلنس اني ةعافي المبكر في تلبية االحتياجات ومشاريع الت   م به أن مشروع القرار الذي تقد   ُيالح 

ظ أيًا من لح  ة ولم يتعديالٍت جوهري   حمل أي  ة لم يول الغربي  بل الد  حامال القلم اإلنساني والمدعوم من ق  
وسيبالفيتو الغربي مشروع القرار  ط  ، وبناًء عليه سق  الس وري ةلبات المشاغل أو الط   غم من على الر   الر 
 هس  الوقت نففي  ،1صويت الصيني باالمتناعالقرار والت   لثالثة عشرة اآلخرين لمشروع  تأييد األعضاء ا

وسيم وفد االتحاد تقد    بقرار العمل تمديد، حيث يدعو لالس وري ةظ المشاغل يلح   بمشروع قراٍر مقابلٍ  الر 
يصال المبكر عافيالت   مشاريع وزيادة أشهر 6 لـ المجلس  داخل من يهامحتاج لجميع الُمس اعدات وا 
ج قطاع الكهرباء ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع اإلنعاش المبكر إضافًة إلى ضرورة در  ، ويُ 2سورية

ة الجانب التي ة أحادي  ، ورفع اإلجراءات القسري  COVID-19ها للتصدي لجائحة دعم سورية في جهود  
وسيصدي للجائحة، إال أن مشروع القرار تعيق الت    ه في الحصول على األصواتلفشل  لم يمر أيضًا  الر 

فيما  ،الح هذا المشروع هما روسيا والصينتت دولتان فقط لص  و  الالزمة العتماده، إذ صسعة الت  
 .3صويتدول عن الت   10، وامتنعت واليات المتحدة وبريطانيا وفرنسامن ال كل   عارضته

والهند واإلمارات وكينيا وغانا استمرت إثر ذلك المشاورات وكان هناك محاوالت من وفود البرازيل 
وسيأشهر إال أن الموقف  9تمديد القرار لـ  ة عبر اقتراح  للوصول إلى صيغٍة توافقي   كان حازمًا في  الر 

ظ مشروع قراٍر معد ٍل يلح  اإلنس اني م بعد ذلك حامال القلم قدِّ أشهر، ليُ  6 ـرفضه للتمديد لفترٍة تتجاوز ال
وسيقترح ستند إلى المُ وي الس وري ةمشاغل الدولة   ن:حيث يتضم   الر 

حدودي واحد هو معبر باب  أشهر فقط ولمعبرٍ  6ـ عبر الحدود ل الُمس اعداتتمديد آلية العمل ب -1
 من مجلس األمن ينص   جديدٍ  أشهر أخرى شرط اعتماد قرارٍ  6ـ الهوى، مع إمكانية التمديد ل

في  اإلنس اني ةخاص حول االحتياجات  قريرٍ األمين العام تقديم ت إلىلب الط  مديد، مع على الت  
 .10/12/2022موعٍد أقصاه 

وري لتلبية االحتياجات العاجلة للشعب الس   ةٍ عملي   ول األعضاء باتخاذ خطواتٍ ضرورة قيام الد   -2
 على سوريةـ COVID-19اني البالغ لجائحة في ضوء األثر االجتماعي االقتصادي واإلنس  

                                                           
1
، الحدود عبر الطارئة اإلنس اني ة الُمس اعدات على حصولال في السوري الشعب حق حماية في يخفق األمن مجلس

، 20/07/2022، تاريخ الزيارة 08/07/2022الموقع االلكتروني لألمم المتحدة، تاريخ النشر  أخبار األمم المتحدة،
02:00 pm. 

2022/07/1106492https://news.un.org/ar/story/ 

2
عبر الحدود.. صباغ: سورية مستعدة  الُمس اعداتروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار غربي لتمديد إيصال 

 مرجع سابق.للمشاركة بأي جهد بناء لتخفيف معاناة مواطنيها، 

3
 في السوري الشعب حق حماية في يخفق األمن مجلسالموقع االلكتروني لألمم المتحدة، أخبار األمم المتحدة، 

 مرجع سابق. ،الحدود عبر الطارئة اإلنس اني ة الُمس اعدات على الحصول

https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106492
https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106492
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في  اإلنس اني ةة من أجل توسيع نطاق األنشطة إضافي   ذ من مبادراتٍ تخ  على تكثيف ما يُ  الحث  و 
ألول مرة اإلشارة لقطاع الكهرباء حيثما  تم  كما  ،سورية، بما في ذلك مشاريع اإلنعاش المبكر

 قدلقرار من مشاريع اإلنعاش المبكر، وكان ا ة كواحدةٍ اسي  ة إلعادة الخدمات األس  تكون ضروري  
 ة.مهيدي  هرباء في فقرته الت  وذكر قطاع الك سبق  

يومًا  60وافي المجلس بإحاطة شهريًا وأن يقدم تقريرًا بانتظام كل األمين العام أن يُ  إلىالطلب  -3
تفاعلي حواٍر  شجيع على عقد  الت  و ، على األقل بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة

ة المهتمة باألمر اإلقليمي   غير رسمي لمجلس األمن كل شهرين بمشاركة المانحين واألطراف
ة العاملة في سورية من أجل استعراض ومتابعة تنفيذ هذا الدولي   اإلنس اني ةوممثلي الوكاالت 

 .1حرز في مشاريع اإلنعاش المبكرم المُ قد  القرار بانتظام، بما في ذلك الت  
ة عضو في دول 12، بموافقة 12/07/2022بتاريخ  2642ليعتمد بذلك مجلس األمن قراره رقم 

مجلس األمن وتصويت كل  من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا باالمتناع، تعبيرًا 
 أشهر فقط. 6ـ عن عدم رضاها بالتمديد ل

 :2642تحليل القرار  –خامسًا 
أشهر رغم كل  6ـ بين طي اته تطوراٍت هامة إذ أن  التمديد جاء فقط لحمل القرار الجديد 

على طريق إنهاء  كبيرةخطوًة بذلك ل شكِّ وط التي مارسها الغرب لتمديد القرار لمدة عاٍم كامل ليالضغ
واصل والتَّنسيق مع الد اخل من خالل الت  الخطوط من العمل بهذه اآللية واستبدالها بآلية العمل عبر 

ي القلم حامل   لحوار بيناواصل و الت   ودةقرار عفاوض حول الكما شهدت عمليات الت   ،الس وري ةالحكومة 
القرار وللمرة األولى إدراج الكهرباء كأحد قطاعات  ، كما شهد  دمشقو  اإلنساني "إيرلندا والنرويج"

القرار على لسورية والسوريين، إضافًة إلى نصِّ  كبرى له هذا القطاع من أهميةٍ عافي المبكر بما يشك  الت  
ن التغافل عن أن األجواء في ، كما ال يمك  شهرين كل يتفاعل حوارٍ  خالل من نفيذالت   ومراقبة متابعة

 وبهذا يظهرُ  ،2الُمس اعداتتجاه آلية  الس وري ةل الدولة مجلس األمن كانت أكثر انفتاحًا وتفهمًا لمشاغ  
                                                           

1
 .S/RES/2642(2022، رمز الوثيقة )2022لعام  2642األمن رقم  مجل سقرار 
)2022(2642https://undocs.org/ar/S/RES/ 

2
ردود  يظهر اختالف،(S/pv.9089الوثيقة )، 12/07/2022تاريخ   9089محضر جلسة األمن رقم ى بالنظر إل

باختالف الت وجهات الس ياسي ة للدول األعضاء حيث أعرب مندوب سورية الد ائم لدى األمم المتحدة  الفعل على القرار
ى أن ما تحق ق اليوم كان من الممكن تحقيقه بسام صباغ عن استعداد بالده للعمل الجد ي مع جميع األطراف الفتًا إل

منذ أيام إال أن األناني ة الس ياسي ة لدى الد ول الغربي ة الثالث دائمة العضوي ة في مجلس األمن دفعتها إلى إساءة  استخدام 
ضليلي ة تهدُف إلى مجلس األمن مرًة أخرى وتوظيفه الستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الت رويج لحملٍة إعالمي ة ت

اإلساءة لسورية وروسيا وتسويق  صورٍة مزي فة عن حرصها اإلنساني في الوقت الذي تقف فيه وراء الحصار غير 
الش رعي وغير اإلنس اني المفروض على الش عب الس وري، كما لفت إلى إن سورية أكدت مرارًا أنها المعني األول بجميع 

https://undocs.org/ar/S/RES/2642(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2642(2022)
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ها ترى فيها انتهاكًا عبر الحدود لكون   الُمس اعداتغم من رفض  سورية المبدئي آللية إدخال أنه وعلى الرَّ 
، فقد تعاملت سورية وحلفائها في مجلس األمن مع هذا األزمة أمد   ها وعاماًل يساعُد في إطالة  لسيادت

ص بشكٍل تدريجي من هذه اآللية، بينما على التخل   الملف انطالقًا من نقطتين، تتجلى األولى في العمل  
لية في العمل على عي الغربي المحموم لتمديد هذه اآلالثانية على ضرورة استثمار الس  النقطة ركزت 

وريين بشكٍل حيادي ونزيه دون إقصاٍء أو تمييز إلى جميع الس   اإلنس اني ة الُمس اعداتضمان إيصال 
عافي المبكر وهو ما ظهر بشكٍل جلي من خالل إدراج إضافًة إلى العمل على توسيع دائرة مشاريع الت  

 .(2022) 2642القرار  ضمن قطاع الكهرباء الحيوي في دائرة مشاريع التعافي المبكر
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

ة بشعبها، مجدداً  حرص سورية على وصول الُمس اعدات اإلنس اني ة إلى مواطنيها في جميع أنحاء البالد  المس ائل الخاص 
ها في أصعب  األوقات بتسيير الكثير من قوافل األمم المتحدة واللجنة الد ولي ة  دون تمييٍز أو إقصاء مشيرًا إلى نجاح 

حض أي مزاعم ترو ج لها بعض الد ول للصليب األحمر والش ركاء في العمل اإلنس اني إلى مختلف المناطق بما يد
المعادية وأدواتها لتسويغ تمديد ما تسمى )آلية إدخال الُمس اعدات عبر الحدود( بالر غم من كونها إجراًء استثنائيًا مؤقتًا 
فرضته ظروٌف لم ت ُعد قائمة، كما بي ن المندوب الس وري أن ما طلبته سورية هو إدخال تحسيناٍت على نصِّ مشروع 

ابة لالحتياجات اإلنس اني ة بطريقٍة متوازنة وشف افة وقابلة للقياس بهدف االرتقاء بالوضع ال قرار بما يضمن ُحسن االستج 
ًة في  اإلنس اني والمعيشي للسوريين والت خفيف من معاناتهم بما في ذلك من خالل تعزيز مشاريع الت عافي المبكر وخاص 

ورة تضمين األمانة العامة الت قرير الخاص لألمين العام الذي طالب به القرار قطاع الكهرباء الحيوي، الفتًا إلى ضر 
تحديدًا دقيقًا لالحتياجات اإلنس اني ة في سورية من حيث الكم والنوع وتأثير اإلجراءات القسري ة األحادي ة التي تفرضها 

 الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على تلبيتها .
وسي لدى األمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن وفد بالده أي د بدوره أوضح القائم بأ عمال الممثل الد ائم لالتحاد الر 

اعتماد مشروع القرار الُمقد م من حاملي القلم اإلنساني الس وري والذي يسمُح لآللية عبر الحدود بمواصلة عملها حتى 
ديد من المجاالت المهم ة، بما في ذلك زيادة اإلمدادات ، الفتًا إلى أن على الجميع العمل في الع2023كانون الثاني 

ر على الد ول الغربي ة قائاًل للدول الغربي ة:  عبر خطوط  االتصال إلى جميع مناطق سورية، مشيرًا إلى أن العالم ال يقتص 
ًة بالقرارات الُمت خذة في "لقد حان  الوقُت لكي تعتادوا على احترام  مصالح الد ول األخرى، وخاصًة تلك التي تتأث ر مباشر 

 مجلس األمن."
من جهته وبعد تصويت بالده باالمتناع، أشار نائب المندوبة الد ائمة للواليات المتحدة األمريكي ة لدى األمم المتحدة، 
ريتشارد ميلز، إلى إن الت صويت الذي جرى هو "ما يحدث عندما يأخُذ أحد أعضاء مجلس األمن جميع أعضاء مجلس 

 كرهائن، فيما زالت حياة رجاٍل ونساٍء وأطفاٍل سوري ين على المحك"،األمن 
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 الثاني حثالمب

 في سورية اإلنَسانّيةعمليات األمم المتحدة 
 اني في سورية، بدءًا من خطط  ت دورًا كبيرًا في الملف اإلنس  األمم المتحدة لعب   ول أنن الق  مك  يُ 
ابة  اإلنس اني ة الُمس اعدات بملف متعلِّقة قراراتٍ من  األمن مجل سخذه ة وصواًل إلى ما ات  اني  اإلنس   االستج 

عبر الحدود  اإلنس اني ة الُمس اعداتعليه هذه القرارات هو آلية إيصال  نصَّتفي سورية، وكان أبرز ما 
، لما رأت فيها من مخالفٍة 2014وهي اآللية التي كانت قد رفضتها سورية جملًة وتفصياًل منذ عام 

ةً ال التَّوجيهيَّةواضحة للمبادئ  ولما تشكل ه من  الطَّوار ئفي حاالت  اإلنس اني ة لُمس اعداتاصال بإي خاص 
 .الوطنيَّةووحدتها  اإلقليميَّةسالمتها د انتهاٍك فاضح لسيادتها وخطرًا مباشرًا يمسًّ أمنها القومي ويهد  

 المطلب األول

 في سورية اإلنَسانّية االستَجابةخطط 

  الجديدة انياإلنس   نسيقالت   ترتيبات دعم دفبه، 1992 عام ةاني  اإلنس   ؤونالش   إدارة تس  سِّ أُ 
  "أوتشا" اإلنسانية ؤونالش   تنسيق مكتب لتصبح ةاني  اإلنس   الشؤون إدارة تحويل ،1998 عام قبل أن يتم

ابة تنسيق في "أوتشا" مهمة لتتمث  و   األزمات في اسالن   وحماية األرواح إلنقاذ للطوارئ ةالعالمي   االستج 
 . الطوارئ وحاالت ةاني  اإلنس  
 :اإلنَسانّية االستَجابة خطط –أواًل 

في حاالت  انياإلنس   العمل في األمم المتحدة قيادة ةاني  اإلنس   ؤونالش   تنسيق مكتب ىيتول  
ابة بتنسيق"أوتشا"  ةاني  اإلنس   ؤونالش   تنسيق مكتب قومة، حيث يوارئ العالمي  الط    ةاني  اإلنس   االستج 

 وصول ضمانبغرض  ة،االزدواجي   وتقليل اتاألولوي   تحديد وتحسين ياإلنسان العمل نطاق لتوسيع
 تحليلدراسة و  خالل من وذلك إليها الحاجة أمسِّ  في هم الذين األشخاص إلى والحماية اعدةالمس  

 ؤونالش   تنسيق مكتب مقدِّ وبناًء عليه يُ  بحالة طوارئ، الذي يمر   في البلد   الجتماعيالقتصادي وااالواقع 
 الفاعلة الجهات من عةمتنو   مجموعةً  ويساعدُ  ةاإلجمالي   لالحتياجات شاملةً  صورةً  "أوتشا"، ةي  اإلنسان
 ةٍ جماعي   ةٍ خط   في هذا البلد أو ذاك وصواًل إلى وضع   انياإلنس   واقعلل كشتر  مُ  فهمٍ  تحقيق على

ابةطلق عليها "خطة ، يُ لالستجابة ابةاريق لوضع خطة ، وفي الط  ة"اني  اإلنس   االستج  ة اني  اإلنس   الستج 
قة من اإلجراءات منس   عبارة عن سلسلةٍ الذي هو   "انيدورة البرنامج اإلنس  " عليه طلقُ العملية بما يُ  تمر  
دارتها وتقديمهااني  اإلنس   ابة  لالستج   اعدة في االستعداد  خذة للمس  ت  المُ  خطوات ف من خمسة يتأل  حيث  ة وا 
 التي تليها: منها إلى الخطوة خطوةٍ  ي كل  تؤد  
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 ات وتحليلها.تقييم االحتياج   -1
ابةتخطيط  -2  ة.االستراتيجي   االستج 
 وارد.تعبئة الم   -3
 نفيذ.راقبة والت  المُ  -4
 .1اتمراجعة وتقييم العملي   -5

 لدعم ات الالزمةالقرار  خاذات   على"أوتشا"  ةاإلنساني   ؤونالش   تنسيق مكتب عملُ ي ،بقما س   خالل من
"أوتشا" في تحقيق  جاهل أن نجاح  ، وال يمكن ت  وارئالط   لحاالت بوالتأه   ةفعالي   أكثر ةٍ اني  إنس   ابةٍ استج  

بحاالت طوارئ خاصًة  ول التي تمر  عاون مع حكومات الد  نسيق والت  ب منها الت  ة يتطل  اني  أهدافها اإلنس  
 .46/182ة العامة لألمم المتحدة قرار الجمعي  عاون نص  عليه بشكٍل صريح نسيق والت  وأن هذا الت  

 :اإلنَسانّية في سورية االستَجابة خططواقع تمويل  – ثانياً  
ة، بدأت بالظهور ات العدائي  ساع رقعة اإلرهاب والعملي  األحداث في سورية وات   مع تصاعد  

والمرافق  البنى التحتي ة استهدف  ج الذي منه  خاصًة بعد التدمير المُ  ةاألساسي   ةاني  ات اإلنس  االحتياج  
ت استجابة األمم المتحدة لألوضاع اإلنس اني ة الطارئة في سورية عبر ما يعرف فكان في سورية، ةالحيوي  

حكومة الُجمهوري ة الع ربي ة  وعلى الرغم من أن بـ "خطط االستجابة اإلنسانية"، وهي الخطط التي
تي ترفضها سورية لعوامل عدة كاستخدام األمم المتحدة لبعض المصطلحات الال توقِّع عليها الس وري ة 

فإنها كانت تتعاون  أو العتماد المنظمة األممي ة على بعض األرقام واإلحصائي ات مجهولة المصدر،
وفي هذا السياق كان للعمل اإلنس اني في سورية،  مع قطاعات وبرامج معينة ضمن هذه الخطط تسهيالً 

متطلبات حيث كانت  ة في سوريةة لألمم المتحداني  ابة إنس  ، شاهدًا على أول خطة استج  2012عام 
ابةخطة  مليون دوالر، علمًا أن نسبة التمويل في هذه الخطة وصلت  348,3اإلنس اني ة آنذاك  االستج 
في  اإلنس اني ة الُمس اعداتموضوع تمويل  بذلك لشكِّ مليون دوالر، لي 132,4%، بمبلغ يعادل 62إلى 

ابة وبالنَّظر إلى خطط، إذ أنه في سوريةمة سورية واحدًا من أكبر التحديَّات منذ بدء األز   االستج 
عانت من ناحية التَّمويل، حيث كان التَّمويل دائمًا أقل مما  لطالما في سورية ُيالح ظ أنها اإلنس اني ة

% عام 64، ووصلت في أحسن أحوالها إلى اإلنس اني ةتحتاجه األمم المتحدة في خططها لالستجابة 
 3,293,416,196من أصل مليار دوالر أمريكي،  2,097,609,062 ، بمبلغ يعادل نحو2019

ابةمليار دوالر أمريكي شكَّلت متطلبات خطة   .(1)الشكل رقم  2019لعام  اإلنس اني ة االستج 
 
 

                                                           
1
Coordination, unocha. 

work/coordination-https://www.unocha.org/our 

https://www.unocha.org/our-work/coordination
https://www.unocha.org/our-work/coordination
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 2022 – 2012نسب تمويل خطط االستَجابة اإلنَسانّية في سورية 

 
 (11)الشكل رقم 

ابةوبالنَّظر إلى خطط  ، يظهر أن األمم المتحدة (FTS) اليالم   التتبع نظاموبيانات  ي ةاإلنس ان االستج 
% من متطلبات خطة 23.1وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة لم تتمك ن من جمع إال ما نسبته 

ابة مليار دوالر  1,025,680,406، بمبلغ يعادل نحو 2022في سورية لعام  اإلنس اني ة االستج 
ابةليار دوالر أمريكي شكَّلت متطلبات خطة م 4,444,280,227من أصل أمريكي،   اإلنس اني ة االستج 

ألسباٍب سي اسي ة عد ة من أبرزها األزمة في أوكرانيا والتي احتل ت ، ويعود ذلك (2)الشكل رقم  2022لعام 
 وغيرها من أزمات العالم.  ةفي سوريموقع الصدارة في االهتمام العالمي على حساب األزمة 

 2022االستَجابة اإلنَسانّية في سورية لعام  تمويل خطة ةنسب

 
 (21)الشكل رقم 

                                                           
1 Financial Tracking Service, Syria Humanitarian Response Plan 2022 - 2023. 
https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary 

https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary
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ية التي ُتس اهم بشكٍل أو بآخر في سير  من جهٍة أخرى يمكن الحديث عن أجندات المانحين السِّياس 
هها، ففي كثيٍر من األحيان يلجأ المانحون إلى فرض  الش روط  اإلنس اني ة الُمس اعداتعمليات  وتوجِّ

ية منها على المنظمات الدوليَّة العاملة في الشأن اإلنس اني، وبالنَّظر إلى المختلفة وال  سيما السِّياس 
ابةممولي خطة  ظ أن الواليات المتحدة األمريكية هي (3)الشكل رقم في سورية  اإلنس اني ة االستج  ، ُيالح 

التَّمويل لخطة % من إجمالي 54,1مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته  554,7المانح األول بـ 
ابة % من 18,6مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته  190,7في سورية، تليها ألمانيا بـ  اإلنس اني ة االستج 

ابةإجمالي تمويل خطة  مليون دوالر أمريكي  50,4في سورية، وتأتي كندا ثالثًة بـ  اإلنس اني ة االستج 
ابة% من إجمالي تمويل خطة 4,9بنسبة   .االستج 

 2022ولي خطة االستَجابة اإلنَسانّية في سورية لعام كبار مم

 
 (32)الشكل رقم 

                                                                                                                                                                                
1 Financial Tracking Service, ibid. 

yhttps://fts.unocha.org/appeals/1088/summar 

2
Financial Tracking Service, ibid. 
https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary 

https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary
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كرًا على األمم ح   نْ حتاجيها في سورية لم يكُ ة لمُ اني  اعدات اإلنس  س  ارة إلى أن تقديم المُ اإلش   وهنا تجدرُ 
تنسيق مهامها  وكان من أبرزاثة إلغ  ل الي  العُ  لجنةال ةوري  لت الحكومة الس  ، حيث شكَّ المتحدة ووكاالتها

إضافًة  ةولي  ة والد  هات الوطني  نسيق مع مختلف الج  الوطني والت  ة على المستوى اني  اإلنس   اثةأعمال اإلغ  
نسيق مع ولي بالت  عاون الد  خطيط والت  ل هيئة الت  ب  من ق   عد  تُ املة ة ش  ة وطني  ستراتيجي  ا إقرار رؤيةٍ إلى 
قرار األهداف المرحلي  و  يمحل  ة على المستوى المركزي الهات المعني  الج   ة وفق اني  ة والمشاريع اإلنس  ا 

اني على اعلين في العمل اإلغاثي واإلنس  ركاء الف  تحديد أدوار الش  و  ةات الوطني  االحتياجات واألولوي  
ليب األحمر دورًا هامًا ة للص  ت اللجنة الدولي  لعب   هنفس   ، وفي اإلطار1واإلشراف عليهاكافة المستويات 

وحتى ، 2022المثال وخالل الفترة الممتدة منذ بدية عام  فعلى سبيل  اني في سورية عيد اإلنس  لص  على ا
مليون   1,5ة لـاعدات غذائيَّ س  ليب األحمر مُ ة للص  ولي  مت اللجنة الد  ه قدَّ شهر حزيران من العام نفس  

مياه واإلسكان فة في مجال الختل  مليون شخص من أنشطتها المُ  12شخص في سورية، كما استفاد 
 .2البالد ة في أرجاء  نفذَّ المُ 

ظوبذلك  ة واألمم وري  وهو ما دفع الحكومة الس   كبيرةً  أهميةً  اني في سورية احتلَّ أن الملف اإلنس   ُيالح 
الجهود لتحسين الواقع اإلنساني في سورية  ة لبذل  ة غير الحكومي  ولي  المتحدة والعديد من المنظمات الد  

يصال المساعدا   .ت اإلنسانية لمحتاجيهاوا 

 الثانيالمطلب 

 عبر الحدود وعبر الخطوط اإلنَسانّية الُمَساعداتإيصال 

المعقودة في ، 8817، في جلسته 2585األمن القرار رقم  مجل س عتمدا سابقًا فقد ر  ك  كما ذُ 
 نس اني ةاإل الُمس اعدةالجهود المبذولة لتحسين إيصال تشجيع  على لقرارا نصَّ  حيث، 09/07/2021

  .االستمرار بآلية عبر الحدود من خالل معبر باب الهوى فقط ، وذلك إلى جانبالنِّزاععبر خطوط 
 عبر الحدود: اإلنَسانّية الُمَساعداتإيصال  – أوالً 
إدخالها إلى سورية من  " التي تمَّ اإلنس اني ةأن عدد "الشحنات  يظهربيانات "أوتشا"  إلى النَّظرب 

شحنة، أي ما يعادل  1459، وصل إلى (4رقم )الشكل  2014الحدود منذ تموز عام خالل آلية عبر 
شاحنة عبر معبر  5268شاحنة عبر معبر باب الهوى، و  46449مت إلى ، ُقسِّ شاحنة 56421

ة، وبطبيعة الحال عربيَّ شاحنة عبر معبر الي   109مثا، وشاحنة عبر معبر الرَّ  4595، و السَّالمباب 
                                                           

1
 .، سوريةمقدمة عن لجنة اإلغاثة، اللجنة العليا لإلغاثة، الموقع االلكتروني لوزارة اإلدارة المحلية والبيئة

37?start=384-25-13-19-04-http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018 

2
باألرقام، عين على سورية، الموقع االلكتروني للجنة الدولية للصليب األحمر.

https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/syria# 

http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-37?start=384
http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-37?start=384
https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/syria
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نما تمَّ  التَّنسيقأو  الس وري ةمن دون موافقة الحكومة  الشحنات هذه دخلت جميع بمجرد  االكتفاء معها وا 
 إخطارها بعبور هذه الشحنات.

 2014 عامتموز عدد الشحنات والشاحنات اإلنَسانّية عبر الحدود منذ 

 
 (41)الشكل رقم 

أن عدد األشخاص  يظهر"أوتشا"  ي ةاإلنس ان الش ؤونمن جهٍة أخرى، واستنادًا إلى بيانات مكتب تنسيق 
افةً حة والمأوى والتغذية عليم واألمن الغذائي والص  هدفين في قطاعات الت  ست  فيدين المُ ست  المُ  إلى المياه  إض 

" التي تم إدخالها إلى سورية من خالل آلية اإلنس اني ةحنات ظافة، من خالل "الش  حي والن  رف الص  والص  
 :(5رقم )الشكل كان على الشكل التالي  2014عبر الحدود منذ تموز عام 

 
 
 
 
 

                                                           
1
الد ولي، مكتب  االمن مجل سعبر الحدود بموجب قرارات  الُمس اعداتمم المتحدة عمليات عبور : األالُجمهوريَّة الع ربيَّة الس وري ة

 المتحدة. تنسيق الش ؤون اإلنس اني ة في األمم
ww.humanitarianresponse.info/files/documents/fileshttps://www.humanitarianresponse.info/sites/w

-/syr_united_nations_cross
border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
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 2014عام تموز منذ بحسب القطاع  المستهدفين المستفيدين األشخاصعدد 

 
 (51قم ر )الشكل 

 

 عبر الخطوط: اإلنَسانّية الُمَساعداتإيصال  – ثانياً 
 في مقد  ت(، على ضرورة إحراز 2021) 2585األمن رقم  مجل سقرار  آنفًا فقد نصَّ  ور د  كما  

إلى شمال  اإلنس اني ة الُمس اعدات، أي وجوب إدخال اإلنس اني ة االحتياجات لتلبية الخطوط عبر الوصول
غرب سورية انطالقًا من داخل سورية وليس فقط من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وبناًء 

 بنجاح على الشكل التالي: ةإنس اني   ُمس اعداتبتنفيذ خمس قوافل  عليه قامت وكاالت األمم المتحدة
 :القافلة األولى -1

  31/08/2021-30على يومين حيث كانت بتاريخ  WFP برنامج األغذية العالمي قام بها
 وكانت هذه هي ،2شخص 50,000تكفي لـ  غذائي ةألف حصة  12 تحمل ةشاحن 15نت وتضمَّ 

من  ةإلى شمال غرب سوري ي ةاإلنس ان الُمس اعدات فيها لالتي تصالمرة األولى منذ سبع سنوات 
 .مناطق التي تسيطر عليها الحكومةال
 :الثانيةالقافلة  -2

                                                           
1
لد ولي، مرجع ا االمن مجل سعبر الحدود بموجب قرارات  الُمس اعداتمم المتحدة عمليات عبور : األالُجمهوريَّة الع ربيَّة الس وري ة

 سابق.
o/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fileshttps://www.humanitarianresponse.inf

-/syr_united_nations_cross
border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf 

2WFP Syria Country Brief, August 2021, Situation Report, reliefweb.  
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-syria-country-brief-august-2021  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-syria-country-brief-august-2021
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، قام بها 09/12/2021بتاريخ  انية إلى شمال غرب سوريةالثَّ  اإلنس اني ة الُمس اعداتقافلة  رتعب
نشرها على حسابه الرسمي في تويتر  كان قد أعلن عنها عبر تغريدةٍ برنامج الغذاء العالمي و 

 شخص. 50,000شاحنة وكانت تكفي لنحو  14من  القافلة تكونتب المعلومات فقد وبحس
 الثالثة:القافلة  -3

 بتاريخ سورية غرب شمال إلى من حلب ةلثاالثَّ  اإلنس اني ة الُمس اعدات قافلة دخلت
شاحنة وكانت تكفي لنحو  14نت القافلة من وبحسب المعلومات فقد تكوَّ  ،30/03/2022

 .شخص أيضاً  50,000
 الرابعة:القافلة  -4

 بتاريخ سورية غرب شمال إلى ابعة من حلبالرَّ  اإلنس اني ة الُمس اعدات قافلة دخلت
 فــي اإلنس اني ة الش ؤون لتنســيق المتحــدة األمــم مكتــب عــن صــادر بيــانٍ  ووفــق ،16/05/2022

 .1شخص 43,500لـ  غذائي ة عداتُمس اونقلت  شاحنة 14من  القافلة فتتأل   فقــد ذاتــه اليــوم
 الخامسة:القافلة  -5

 ووفــق ،12/06/2022 بتاريخ سورية غرب شمال لىإ امسةالخ   اإلنس اني ة الُمس اعدات قافلة دخلت
 لألمم امسةالخ   القافلة  نفإ ،بسورية الخاص "أوتشا" اإلنس اني ة الش ؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

ْبر المتحدة  قرار مع تماشياً  إدلب، إلى حلب من وتوجَّهت اإلنس اني ة اإلمدادات لتحم الخطوط ع 
 د.والحدو  الخطوط ع ْبر اإلنس اني ة الُمس اعدات تقديم إلى يدعو الذي، 2585 األمن مجل س

أنه ال مجال للمقارنة بين أعداد الشاحنات التي دخلت إلى  يظهر وبوضوٍح تامعلى ما سبق،  بناءً 
ر الحدود من معبر باب الهوى وبين أعداد تلك التي تعبر من داخل سورية ففي شمال غرب سورية عب

شاحنة من خالل آلية عبر الحدود خالل شهر أيار فقط، لم يعبر  1000الوقت الذي دخلت فيه نحو 
 بحسب أرقام األمم المتحدة. كل ه إلى شمال غرب سورية سوى عشرات الشاحنات طوال عاٍم كامٍل وهذا 

 ثالثالالمطلب 

 في سورية اإلنَسانّيةلمتحدة ا تقييم عمليات األمم
 وري وذلكالس   ياإلنس انفقد اضطلعت األمم المتحدة بدوٍر كبير في الشأن  ورد في البحثكما 

ةً الاألمن  مجل سمع أولى قرارات  الد ور، وازداد هذا ةسوري في بدء األزمةمنذ  صال إيب خاص 
  (2021)2585األمن  مجل سإلى قرار  وصوالً  (،2014) 2139 يةإلى سور  اإلنس اني ة الُمس اعدات

                                                           
1 Daily Noon Briefing Highlights: Ukraine, Yemen, Syria, DRC, unocha. 
https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc  

https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc
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والجذب بين  من الشدِّ  اً كثير في سورية  اإلنس اني ةوخالل هذه السنوات شهدت عمليات األمم المتحدة 
يواألجندات  من جهة اإلنس اني ةالحاجات   من جهٍة أخرى. ةالسِّياس 

 الُمَساعداتصال بإي خاّصةً الاألمن  مجل سرارات عن تنفيذ ق 79تقرير األمين العام الـ  – أوالً 
 :في سورية اإلنَسانّية

من األمين العام أن (، 2021)2585رقم  امسة من قرارهالفقرة الخ   األمن في مجل س طلب  
يومًا على األقل بشأن تنفيذ قرارات / 60يًا وأن يقدم تقريرًا بانتظام كل /بإحاطة شهر  مجل سيوافي ال
ةً لااألمن  مجل س ت تقارير عد ة كان وبناًء عليه صدر  إلى سورية، اإلنس اني ة الُمس اعداتصال إيب خاص 
إلى البيانات  هوتستند المعلومات الواردة في ،16/06/2022بتاريخ  79تقرير األمين العام الـ  آخرها

 الس وري ةالع ربيَّة الُجمهوريَّة اة من حكومة ستق  المتاحة لكيانات منظومة األمم المتحدة والبيانات المُ 
لةومصادر أخرى ذات  فيما يخص  79الـ  ما جاء في التقرير إيراد أبرز وسيعمل البحث على، الصِّ

 :ياإلنس انالشأن 
مليون  12 حيث يعانيترخي بوطأتها على المدنيين في سورية،  االقتصاديَّةاألزمة  تزالال  -1

ن شخص عرضة لخطر الوقوع في انعدام مليو  1,9، و شخص تقريبًا من انعدام األمن الغذائي
افةً ، األمن الغذائي شهر نيسان  شك لحيث  الت سوء التغذيةإلى وجود ارتفاع شديد في معدَّ  إض 

ة إلى أعلى مستوى قياسي   غذائي ةة لسل   هريعر الش  الس   الذي وصل فيهوالي امن على الت  هر الث  الش  
 ل على اإلطالق.جَّ س  يُ 

مليون شخص في  5,4مها برنامج األغذية العالمي إلى التي قدَّ  ائي ةغذال الُمس اعدات وصلت -2
كافة، كما قدَّمت مفوضي ة األمم  الس وري ةمليون شخص في أيار في المحافظات  5نيسان، و 

شخص تقريبًا في جميع  223,000المتحدة السَّامية لشؤون الالجئين الُمس اعدة اإلنس اني ة إلى 
 المحافظات الس وري ة.

 ر  ب  وع   من خالل معبر باب الهوى عبر الحدود اإلنس اني ة الُمس اعداتعمليات إدخال  استمرت -3
 شاحنة. 1686ف من شحنة تتأل   20خالل فترة التقرير ما مجموعه 

، بما في ذلك الحيوي ة االجتماعيَّة الخدم اتل الحصول على بُ رت اليونيسف في شهر نيسان سُ وفَّ  -4
 كافة. الس وري ةمليون شخص في المحافظات  3ألكثر من  وغيرهاوالمياه  غذيةحة والت  خدمات الص  

رك وبرنامج األغذية العالمي من خالل برنامجهما المشت   سك انم صندوق األمم المتحدة للقدَّ  -5
عات لشراء رض  ساء الحوامل والمُ من النِّ  78,500ة إلى ائم الكترونيَّ ائم، قس  اعدة نقدًا وبقس  س  للمُ 

 .حي ةص  ظافة الالن  مستلزمات 
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في سورية، حيث سيساهم حوالي  اإلنس اني ةلالستجابة  أساسي ة ل أنشطة اإلنعاش المبكر ركيزةً مث  تُ  -6
مشروعًا  570مود بتمويل حوالي مليار دوالر في تعزيز اإلنعاش المبكر والقدرة على الص   1,1
 .2022عام 

م خيَّ في مُ  اإلنس اني ةلين في مجال األنشطة ة ضد العامالسَّالمق باألمن و تتعل  ة عد  حوادث  وقعت -7
شخص  10,500إلى  اإلنس اني ة الُمس اعداتزة عن إيصال ال تزال األمم المتحدة عاج  ، كما الهول

 في مخيم الركبان.
ادس بشأن دعم مستقبل سورية والمنطقة، وتعهد المشاركون بتقديم مؤتمر بروكسل السَّ  د  ق  عُ  -8

 في سورية. اإلنس اني ةنشطة مليار دوالر لدعم األ 6,7
افةً  ات البيانات واإلحصائي   بعض  ، (7 رقم الشكل – 6 رقم )الشكلفيما يلي  سيورد البحثإلى ما سبق،  إض 

لةاألمن ذات  مجل ستنفيذ قرارات حول  79التي أوردها األمين العام في تقريره الـ   ياإلنس انالشأن ب الصِّ
 .1في سورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
ةً األمن  مجل سحول تنفيذ قرارات  79تقرير األمين العام لألمم المتحدة الـ  في  اني ةاإلنس   الُمس اعدات بإيصال الخاص 

 .S/2022/492رمز الوثيقة  ،سورية
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/375/50/PDF/N2237550.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/375/50/PDF/N2237550.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/375/50/PDF/N2237550.pdf?OpenElement
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األشخاص الذين تلّقوا الُمَساعدة كل شهر من األمم المتحدة ومنظمات متوسط عدد 
 أخرى بجميع الُسبل في جميع أنحاء الُجمهوريَّة الَعربيَّة السُّورّية

 
 (6)الشكل رقم 

 
 

 أعداد المستفيدين من عمليات إيصال الُمَساعدات اإلنَسانّية عبر الحدود
 2022في شهري نيسان وأيار 

 
 (7)الشكل رقم 

 
 



63 
 

 :في سورية اإلنَسانّيةتجاه عمليات األمم المتحدة  السُّورّيةة الّدولمشاغل  – ثانياً 
 اإلنس اني ةهدًا في سبيل تأمين االحتياجات خر جُ ها أن ال تد  على نفس   الس وري ةآلت الحكومة 

ةً و  في مختلف مناطق سورية دون تمييز لمواطنيها بها سورية  عبة التي تمر  روف الص  في ظل الظ   خاص 
 األمم مع اءالبن   الت عاونادقة في غبة الكاملة والصَّ منذ البداية الرَّ  الس وري ةالحكومة  أبدت وبناًء عليه

شراك المتحدة ال في العاملة وكاالتها وا  ابة في المنظمات من وغيرها ياإلنس ان المج   لالحتياجات االستج 
عت ووق   حكومي ةالغير  دوليَّةالة و راخيص للمنظمات األهلي  ذلك عشرات التَّ  ، فمنحت في سبيل  اإلنس اني ة
" أوتشا" اإلنس اني ة الُمس اعداتاألمم المتحدة لتنسيق  مكتب مع اإلنس اني ة اعدةس  للمُ  استجابة خططأيضًا 

عته سورية مع األمم المتحدة هو وثيقة اإلطار االستراتيجي مع منظمات األمم المتحدة وكان آخر ما وقَّ 
 بين رابطالتَّ  تحقيق، بهدف 18/06/2022توقيعها في دمشق بتاريخ  التي تمَّ   2024 – 2022
 لسورية الوطنيَّة الت نمية ةاستراتيجي   لشكِّ يُ  والذي الحرب بعد ما لسورية التنموي الوطني البرنامج أهداف
 الس وري ةالحكومة  اونتع إال أن ،1المتحدة األمم وضعتها التي المستدامة الت نمية خطة وأهداف ،2030

يجابيتها مع األمم المتحدة ها من وضع بعض المالحظات على عمليات األمم المتحدة في الم يمنع وا 
 :الس وري ةوري فكانت هذه المشاغل للحكومة الس   ياإلنس انالشأن 

 هذه يرفض بتاً ثا موقفًا مبدئياً  واتخذتعبر الحدود،  الُمس اعداترفضت سورية منذ البداية آلية إدخال  -1
 اإلقليميَّةأراضيها وسالمتها  ووحدة لسيادتها انتهاكٍ  من لهتمث   سة لماسيَّ اآللية، حيث اعتبرتها آليًة مُ 

افةً   تُنظِّم التي التَّوجيهيَّة ، ناهيك عن مخالفتها للمبادئاألزمةالذي تلعبه في إطالة أمد  الد ور إلى إض 
 قرار في والواردة ،الطَّوار ئ حاالت في المتحدة األمم تقدمها لتيا اإلنس اني ة الُمس اعدة تنسيق تعزيز

في  المعني ةة الد ولصول على موافقة الحُ  التي تفرُض  ،46/182رقم  المتحدة لألمم العام ة الجمعيَّة
 .اإلنس اني ة الُمس اعداتملف 

 الحدود عبر ُمس اعداتالبامتياز مع آلية إدخال  ُمسي سٍ  إلى ملفٍ  الُمس اعدات إدخال ل ملفتحوَّ  -2
آلية الرصد الُمتبعة حاليًا ال أن  ناهيك عن، الس وري ةل الملف ألداة ضغٍط ضد الحكومة تحوَّ  حيث

 .تلبي تطلعات الحكومة الس وري ة من حيث الشَّفافيَّة والنَّزاهة وال يمكن الوثوق بها
 قبل من إشرافٍ  ودون الوطنيَّة هاحكومت مع تنسيقٍ  دون الحدود عبر الُمس اعدات إدخال سوريةترفض  -3

 ضمان على وقادرة يهالمستحق   الُمس اعدات إيصال ضمان على قادرة وموثوقة ومعروفةٍ  دةٍ عتم  مُ  جهاتٍ 
 احتكار من ابقالسَّ  في حصل ما تكرار عدم ضمان على وقادرة ة،وشفافي   ةٍ وحيادي   بعدالةٍ  توزيعها

وهو ما وابتزازهم،  بالمواطنين مللتحك   الُمس اعدات لهذه دوليَّةال اإلرهاب لوائح على المدرجين ينمسلَّحال
                                                           

1
سانا، تاريخ  –لألنباء  الس وري ةطار االستراتيجي مع منظمات األمم المتحدة، الوكالة العربية سورية توقع على وثيقة اإل

 .pm 09:00، 22/06/2022، تاريخ الزيارة 18/06/2022النشر 
http://sana.sy/?p=1676762

http://sana.sy/?p=1676762
http://sana.sy/?p=1676762
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 مستودعات مدني، ألف   من أكثر م، حيث اقتح2014مع تحرير دوما بريف دمشق في نيسان  ثبت  
 المواد من األطنان مئات على ويتتحكانت  والتي ينمسلَّحلل ابعةت  ال محروقاتالو  طعامالو  غذيةاأل
 .1ويمنعونها عن المدنيين دوما مدينة فيبها ون مسلَّحال تفظيح كان التي غذائي ةال

 ُمس اعداتتوزيٍع لل عملي ةقبل أي  الس وري ةالكامل مع الحكومة  التَّنسيقمن  ترى سورية أنه ال بدَّ  -4
وصالحيتها  الُمس اعدات حقق منت  ال عملي ةمن  ذلك هيعني، بما منها حي ةص  ال سيما ال اإلنس اني ة

ةً ريقة حفظها وتوزيعها واستخدامها وطومصدرها  م بعد توزيع تسم  مع حصول عدة حوادث  خاص 
 نتيجة سورياً  طفالً  عشر خمسة مجهولة المصدر في ريف إدلب، حيث سبق أن قضى ُمس اعدات
 النعمان معرة شرق مناطق في المصدر مجهولة الحصبة لمرض ثةلوَّ مُ و  فاسدة بلقاحاتٍ  تطعيمهم

 .20142 معا إدلب محافظة بريف
في األمم المتحدة "أوتشا" تشير إلى انتقائية فاضحة في تنفيذ  اإلنس اني ة الش ؤونأن أرقام مكتب تنسيق  -5

 اإلنس اني ة ُمس اعداتقوافل لل /5/أدخلت األمم المتحدة خالل عاٍم كامل  حيث، (2021)2585 القرار
الحدود من خالل معبر باب عبر في حين أدخلت  / شاحنة فقط70/عبر الخطوط تتألف من نحو 

 شاحنة. /1686/ شحنة تتألف من /20/مجموعه  وخالل فترة شهرين تقريبًا ماالهوى، 
ًا عبر الحدود كانت إجراًء مؤقتًا واستثنائي   اإلنس اني ة الُمس اعداتأن آلية إدخال  الس وري ةترى الحكومة  -6

يعد هناك أي مبرٍر الستمرار هذه اآللية  واليوم زالت هذه الظروف لذلك لم استثنائي ةفرضته ظروٌف 
 الت عاونو  التَّنسيقعبر  اإلنس اني ة الُمس اعداتإلدخال  الس وري ةمع الحكومة  التَّنسيقمن العودة و  وال بدَّ 

 الكامل معها.
ذين لوتضخيمها، كأرقام السوريين ا وتهويلها األرقامالكثير من بمضاعفة  القيامسورية  تستهجن -7

للضغط على الحكومة ة والجماعات االنفصاليَّ  الُمسلَّحةة سيطرة الجماعات اإلرهابيَّ  يعيشون تحت
 .القائم الو ضعومحاولة اإلبقاء على  اإلنس اني ةمن البوابة  الس وري ة

ة ي التقارير األممية التي تساوي بينها كحكومة شرعيَّ عدِّ بشكٍل قاطع مقاربة مُ  الس وري ةترفض الحكومة  -8
ة على جميع األراضي الد ولة في القضاء على اإلرهاب وبسط سلطة جباتها الدستوريَّ تمارس وا

                                                           
1
، تاريخ النشر RT، في دوما غذائي ةدعات "جيش اإلسالم" السوريا.. المدنيون يستولون على محتويات مستو 

 .pm 09:00، 22/06/2022، تاريخ الزيارة 09/04/2018
https://tinyurl.com/yuy9n4cy  

2
سانا، تاريخ  –لألنباء  لس وري ةاأطباء دمشق: تسميم األطفال بإدلب جريمة تضاف لسجل اإلرهابيين، الوكالة العربية 

 .pm 10:00،  22/06/2022، تاريخ الزيارة 21/09/2014النشر 
http://www.sana.sy/?p=63490 

https://tinyurl.com/yuy9n4cy
https://tinyurl.com/yuy9n4cy
http://www.sana.sy/?p=63490
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ة، وجماعاٍت انفصالية تنشط مسلَّحواستعادة األمن واالستقرار فيها وبين جماعاٍت إرهابية  الس وري ة
 وري.الس   الق انونبشكٍل مخالف للدستور و 

نسانيَّ اقتصاديَّ  الكارثيَّةر األممية لآلثار ي التقاريعدِّ تجاهل مُ  الس وري ةترفض الحكومة  -9 لإلجراءات  اً ًا وا 
بي على سورية و التي تفرضها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األور  الجانب أحادي ة قسري ةال

ها خالل فترة انشار د بع والتشد  وس  الت   ال سيما أنه تمَّ ، الد وليفي انتهاٍك سافٍر للقانون وريين، والس  
التي يعيشها العالم  ستثنائي ةاال االقتصاديَّةفي ظل الظروف ، وال تزال مستمرة COVID – 19ائحة ج

 اليوم.
اإلغاثية  الُمس اعداتمن أوسع  اإلنس اني ة الُمس اعداتأن مفهوم  الس وري ةالُجمهوريَّة الع ربيَّة ترى حكومة  -10

افةً حي رف الص  عليم والمياه والص  ت  حة والحيث يجب أن يشمل مجاالت الص   غذائي ةوالمواد ال إلى  إض 
في  ياإلنس انلتحسين الواقع  ةة المناسباألرضي  و  دةالجي   الحي اة ظروف لتهيئةالمبكر  الت عافيمشاريع 

 .السوريين إلى بلدهم لالجئين واآلمنة ةوعي  الط   العودة سورية من جهة ولتأمين
على  عالوقائيجافي المبكر في سورية  الت عافيع حديث التقارير األممية عن مشاريترى سورية أن  -11

الغربية  الد ول، إذ أنها ترى أنه لم ينفذ حتى اآلن أية مشاريع تعافي مبكر بسبب إعاقة غالبية األرض
مشاريع تعافي مبكر تندرج تحت  على أنهلتنفيذ هذه المشاريع، وكل ما يشار إليه في التقارير األممية 

ابةبند   بفترٍة زمنيٍة طويلة. 2585أي قبل تاريخ اعتماد القرار  ني ةاإلنس ا االستج 
تجاه عمليات األمم  الس وري ةللحكومة  الرئيسيَّةيمكن القول إن هذه هي المشاغل بناًء على ما تقدم، 

ذا في سورية،  اإلنس اني ةالمتحدة   فال بدَّ في سورية  ياإلنس انحقًا تحسين الواقع  أرادت األمم المتحدةما وا 
 فيما الت عاونن من االرتقاء بمشاغل بعين االعتبار وأن تعمل على معالجتها لتتمكَّ لها من أخذ هذه ال

ألفضل مستوى ممكن وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على الواقع  الس وري ةبينها وبين الحكومة 
 في سورية. ياإلنس ان
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 خاتمة:
 الد ولي الق انون اه  عالجُ يُ  التي القضايا أهمِّ  من واحدة اإلنس اني ة الُمس اعدات شك لت قضي ة 

 حيث ؛دوليَّةال وغير دوليَّةال الُمسلَّحة اتالنِّزاع زمنا في ختلفة وال سيمالمُ  الطَّوار ئحاالت  في ياإلنس ان
 ألممل العام ة الجمعيَّة قرار هاوكان من أبرز   دوليَّةالة يَّ الق انون القواعدمن  ها الكثيرُ على تنظيم   عمل ت
 الُمس اعدات ي لمفهوم  الق انون في البناء   األس اس الر كنه اعتبارُ  الذي يمكنُ ، 46/182 رقم المتحدة
 اإلنس اني ة الُمس اعدات ة تقديم  م عملي  ة تحكُ ئ توجيهيَّ مه من مباد  بما يقدِّ  ،الد وليجتمع في المُ  اإلنس اني ة

فقد اليوم  الد وليجتمع القضايا في المُ  من أهمِّ  نس اني ةاإل الُمس اعدات ألن قضية  و ، الطَّوار ئفي حاالت 
ى ذلك في تجلَّ و إلى سورية  اإلنس اني ة الُمس اعدات ة إيصال  ت األمم المتحدة دورًا كبيرًا في قضي  لعب  

ابة اإلنس اني ة أواًل، وفي  ةً من القرارات ال إصدار مجلس األمن للكثير  خطط  االستج  إيصال  بتنسيق   خاص 
(، الذي 2014) 2165 بالقرار (، مروراً 2014) 2139من القرار  دءاً ب ثانيًا، اإلنس اني ة ُمس اعداتال

ابر األربعة )باب من خالل المع   عبر الحدود اإلنس اني ة الُمس اعداتآللية إيصال  األس اسيَّةكيزة الرَّ  كان
ه ضربًة قوية وجَّ الذي ، (2022) 2642للقرار  ، وصوالً الرمثا( –عربية الي – السَّالمباب  –الهوى 

معبر أشهر فقط ومن  6بتمديد آلية عبر الحدود لمد ة  باكتفائهعبر الحدود  الُمس اعداتآللية إيصال 
 طوطعبر الخُ  اإلنس اني ة الُمس اعداتإيصال  إضافًة إلى زيادة عمليات ،باب الهوى واحٍد فقط هو معبرُ 

د هي  الُمس اعداتة أن قضيَّ رغم  لكنراج قطاع الكهرباء فيها، ودفع مشاريع التعافي المبكر قدمًا وا 
 رأتها و على خطِّ  التَّسييس حيث دخل  إشكاليٍة  لت إلى قضيةٍ فقد تحوَّ األول،  في المقام   إنس اني ةقضيٌة 

ي وأجندتها مصالحها تحقيق   من نهاكِّ ُتم   التي ةحري  الس   العصا الكبرى الدولُ  فيها د الهدف عُ فلم ي  ، ةالسِّياس 
ة من قبل المدعوم   - سوريةًا، فكان الخالف بين ًا بقدر ما كان سياسيَّ إنسانيَّ  ةمن القرارات األمميَّ 

معها  التَّنسيقعبر  الُمس اعداتأن يكون إيصال  وتريدُ أي انتهاٍك لسيادتها  التي ترفُض  -حلفائها 
ة التي رأت في هذا الملف وسيلًة ول الغربيَّ لد  ًا عن مواطنيها، وبين اًا ودستوريَّ لكونها المسؤولة قانونيَّ 
 .الس وري ةللضغط على الحكومة 

، وج ه الس وري ةعلى الحكومة  للضغط   أداةً  في سورية وجعله اإلنس اني ة الُمس اعداتملف  إن تسييس  
إجماع  خالف بداًل من أن تكون محل من هذه القضية محلَّ  وجعل اإلنس اني ة ُمس اعداتضربًة قاسية لل

مييز وعدم الت   النَّزاهةو  الحي ادلة بي المتمث  اإلنس ان ل  م  بمبادئ الع   لاللتزام   الحاجةُ  وبين هذا وذاك، تبرزُ 
 .  ذات الصلة ثانياً  دوليَّةالبالمنظمات  قة  الث   فُ ع  ضْ ويُ بهذه القضايا أواًل  يضر   اإلنس اني ةفتسييس القضايا 
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 ج:ائ  تَ النَّ 
ي الق انون الو ضعتنظيم في  هاماً دورًا  والق انون الد ولي لحقوق اإلنس ان ياإلنس ان الد ولي الق انونيلعب  -1

 تعزيز  ل النَّاظمة التَّوجيهيَّةالمبادئ  يضعُ  ،46/182 العام ةقرار الجمعية و  اإلنس اني ة ُمس اعداتلل
 .وار ئالطَّ  حاالت في المتحدة األمم تقدمها التي اإلنس اني ة الُمس اعدة تنسيق

ات إيصال الُمس اعدات اإلنس اني ة في تحقيق  أهداف ها اإلنس اني ة  ل أهم عوامل نجاح عملي  تتمث   -2
إضافًة إلى  الوطنيَّة ووحدتها اإلقليميَّة وسالمتها المعني ةالد ول  سيادة واحترام التَّسييساالبتعاد عن ب

 .عدم التمييزو  النَّزاهةو  الحي اد االلتزام بشروط  
الد ول الكبرى تعمل على استغالل ملف الُمس اعدات اإلنس ان ي ة واستثماره لتحقيق أجندٍة بعض  -3

والحالة في سورية خير  وأهداٍف سي اسي ٍة وهذا يضر  بقضي ة الُمس اعدات اإلنس ان ي ة بالدرجة األولى
 .مثاٍل على ذلك

 سي اسي ةٍ  أجنداتٍ  في تنفيذ   مهخراط  وان اإلنس اني ة مهعن واجبات   ينالمسؤولين األممي   بعض انحراف   -4
ة التي يجب أن زاهة والحيادي  عاون والن  راكة والت  مع روح الش   غير مهني يتناقُض  سلوكٌ  ةٍ غربي  
 الُمس اعدات بقضي ة ويضر  ة اني  اعدات اإلنس  س  قضية المُ الحكومة الس وري ة في مع بها  واعامليت

 .فها اإلنسانيةعرقل دورها في تحقيق أهدايو  اإلنس اني ة
اعدات س  أول قراٍر لمجلس األمن خاص بآلية إدخال المُ  منذ واضحاً  ةوري  الس   الحكومة موقفُ  كان -5

ة عبر الحدود، حيث رفضتها سورية جملًة وتفصياًل لما رأت فيها من مخالفٍة واضحة اني  اإلنس  
ًة بإيصال الُمس اعدات اإلنس اني ة في  حاالت الطَّوار ئ، ولما تشكل ه من للمبادئ التَّوجيهيَّة الخاص 

لسيادتها وخطرًا مباشرًا يمسًّ أمنها القومي ويهد د سالمتها اإلقليميَّة ووحدتها  انتهاٍك فاضحٍ 
 الوطنيَّة.

مفهوم على توسيع روسيا والصين مع  عاونبالت   حكومة الُجمهوريَّة الع ربيَّة الس وري ةعملت  -6
حيث يشمل بالُمس اعدات اإلغاثية والمواد الغذائي ة  مل من مفهومليكون أش الُمس اعدات اإلنس اني ة

مشاريع الت عافي المبكر  وغيرها من والكهرباء مجاالت الص حة والت عليم والمياه والص رف الص حي
الجي دة واألرضي ة المناسبة لتحسين الواقع اإلنس اني في سورية من جهة  الحي اة ظروف لتهيئة

 .من جهٍة أخرى السوريين إلى بلدهم لالجئين واآلمنة وعي ةالط   العودة ولتأمين
ة عبر اني  اعدات اإلنس  س  لية إدخال المُ آل افضالر  ة المبدئي وري  غم من موقف الحكومة الس  على الر   -7

آلية  إنهاء علىحلفائها ت مع الملف حيث عمل   هذا مع ةسياسي   بواقعيةٍ  تالحدود، إال أنها تعامل  
 .تدريجي عبر الحدود بشكلٍ 
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 ت:ايَ وص  تَّ ال
 الُمس اعداتقضي ة في  ياإلنس ان الد ولي الق انونإجراء المزيد من الد راسات واألبحاث حول دور  -1

 .اإلنس اني ة
ةً ال ي ةالق انونتواكب القواعد  التَّسييسمحايدة ونزيهة وبعيدة عن  ةٍ فعَّال دوليَّة إيجاد آليات عملٍ  -2  خاص 

 .الطَّوار ئفي حاالت  اني ةاإلنس   الُمس اعدات بقضي ة
الذي تم ارسه الد ول  التَّسييسة تم نع استمرار حقيقيَّ  ضماناتٍ  بوضع دوليَّةالمحاولة قيام المنظمات  -3

 .اإلنس اني ة الُمس اعداتالكبرى في قضية 
إجراء المزيد ب اإلنس اني ة الُمس اعدات بقضي ة المعني ة الس وري ةة ات األكاديمية والمهني  ه  وجوب قيام الج   -4

بما و ممكن  اها واالستفادة منها بأكبر قدرٍ بايلمعرفة خة راسات واألبحاث حول هذه القضيَّ من الدِّ 
 وري.الس   الشَّعبإيجابًا على سورية و  ينعكُس 

ه ات األكاديمية والمهني ة الس وري ة المعني ة بقضي ة  بين العمل على زيادة الت نسيق والت عاون -5 الج 
والمنظمات الدولي ة ذات الصلة بما يساعد على تحسين الو اقع اإلنس اني  اإلنس اني ة الُمس اعدات

 ويعود بالن فع على سورية والسوريين.
منظمات عمل في الوالعمل على إيصالها لل اً ًا وقانونيَّ سياسيَّ  الكفوءة الس وري ةمن الكوادر  تدريب عددٍ  -6

في هذه  الس وري ةولة وجهة نظر الدَّ  كن من تسويق  لتتم ياإلنس انذات الصلة بالشأن  دوليَّةال
 ما أمكن. المنظمات

ي في سورية كما هو بعيدًا اإلنس انلتعمل على نقل الواقع  دوليَّةالغط على المنظمات ضرورة الضَّ  -7
أحادية  قسري ةاللإلجراءات  الكارثيَّةبما في ذلك اآلثار تهويل أو  مبالغةٍ  من دون  و  التَّسييسعن 
 ي في سورية.اإلنس ان الو ضعنب على الجا

(  2022) 2642تنفيذ قرار مجلس األمن ضرورة الضَّغط على المنظمات الدوليَّة لتعمل على  -8
بمهني ة ودون تمييز وبعيدًا عن الت سييس، بحيث تزيد من حجم الُمس اعدات اإلنس اني ة عبر الخطوط 

ة في جميع قطاع الكهرباء ألهميته الكبيرة والحيوي   وتلتزم بتنفيذ مشاريع الت عافي المبكر وال سيما في
 المجاالت اإلنس اني ة.

التي تعمل عبر الحدود لتتعاون مع الهالل األحمر العربي  ضرورة الضَّغط على المنظمات الدوليَّة -9
الس وري واللجنة الد ولي ة للصليب األحمر لضمان إيصال الُمس اعدات اإلنس اني ة إلى مستحقِّيها من 

 المدني ين وليس إلى الجماعات اإلرهابي ة الُمسلَّحة.



 

 قائمة المراجع:
 باللغة العربية: -1

 :والمحاضرات الكتب

 دراسة ،2005 – 1990الد ولي للقانون المتحدة األمم وتطبيقات العراق يوسف: بجك، باسيل -
 .2006 لبنان، بيروت، العربية، الوحدة دراسات ، مركز1وتحليلية، ط توثيقية

ماجستير  ،ياإلنس ان الد ولي الق انونفي  معم قةدراسات  محاضرات مقرران، إيمان: حمد -
دمشق، سورية،  ،الس وري ةالجامعة االفتراضية ، ياإلنس ان الد ولي الق انونوالتخصص في  الت أهيل
2021. 

 يف والتخصص الت أهيل ماجستير ،الُمسلَّحة اتالنِّزاع قانون محاضرات مقرر: أحمد طوزان، -
 .2020 سورية، دمشق، ،الس وري ة االفتراضية الجامعة ،ياإلنس ان الد ولي الق انون

العام، اإلجازة في الحقوق، الجامعة  الد ولي الق انونالحموي، ماجد:  –ملندي، ماهر  -
 .2018، دمشق، سورية، الس وري ةاالفتراضية 

األول:  الُمجلَّدرفي، اني العُ نس  بك، لويز دوزوالد: القانون الدولي اإل –هنكرتس، جون ماري  -
 .2007ليب األحمر، جنيف، سويسرا، ة للصَّ القواعد، اللجنة الدوليَّ 

 

 ية:مالعلوالمقاالت يات الّدور المجلت و 

في سورية، تحليل موجز،  اإلنس اني ة الُمس اعداتثيبوت، تشارلز: حل وسط آخر مؤلم بشأن  -
 .14/07/2020النشر معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، تاريخ 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-
bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya 

 اإلنجازات: الُمسلَّحة اتالنِّزاعفي  اإلنس اني ة ُمس اعداتلل يالق انون ث أبريل: التنظيمستوفلز، رو  -
ليب دوليَّةالوالفجوات، المجلة   .2004، 855األحمر، العدد  للصَّ

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya


 

، مركز اإلنس اني ة الُمس اعداتوالحق في  اإلنس اني ةحول الممرات  قانونيَّةسالمة، أيمن: قراءة  -
مستقبلية وتحليل األزمات والصراعات )الشرق األوسط وأفريقيا( ، تاريخ النشر شاف للدراسات ال

21/03/2022. 

 https://tinyurl.com/2tkm8ze9 
شيتاي، فانسان: مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي اإلنساني،  المجلة الدوليَّة  -

ليب األحمر، العدد   .2003، 850للصَّ

 ظل في الُمسلَّحة اتالنِّزاع خالل اإلنس اني ة الُمس اعدات واقع: محمد حداد، – رانيا عبدلي، -
ياس ة دفاتر ،(أنموذجاً  سوريا) ياإلنس ان الد ولي الق انون تطبيق  ،2 وهران جامعة ،الق انونو  الس 

 .2021 ،02 العدد ،13 الُمجلَّد الجزائر،

 الجزائرية المجلة ،ياإلنس ان العمل ومبادئ التَّسييس بين اإلنس اني ة الُمس اعدات: أحمد عتو، -
ي والعلوم للحقوق  ،06 الُمجلَّد الجزائر، تيسمسيلت، الونشريسي يحي بن أحمد جامعة ،ةالسِّياس 
 .01،2021 العدد

 ،ياإلنس ان الد ولي الق انون ضوء في دراسة اإلنس اني ة الُمس اعدات: قاسم ماضي، – حيدر علي، -
يو  يَّةانونالق   للعلوم الحلي المحقق مجلة  العدد الثامن، الُمجلَّد العراق، بابل، جامعة ،ةالسِّياس 

 .2016 الثالث،

إلى سورية: دراسة تحليلية ناقدة لقرار مجل س  اإلنس اني ة الُمس اعداتفلوح، لؤي: آليات إدخال  -
 والمغتربين، خارجيَّةالمعهد الدبلوماسي، وزارة ال فيمقدم  حثَّ (، ب2021) 2585األمن رقم 

 .2021دمشق، سورية، 

نة السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية في  - مدو 
 .1996األحمر،  للصليب الدولية المجلة ،مجال أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارث

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/64zdef.htm 

 مجلة ،ياإلنس ان الد ولي الق انون في اإلنس اني ة ُمس اعداتلل يالق انون األس اس: يوسف مقرين، -
 .2016 الرابع، العدد الجزائر، أفلو، الجامعي المركز والحضارة، اإلسالمية العلوم

ما بين شرعية النص االتفاقي ومشروعية التدخل  دوليَّةال اإلنس اني ة تالُمس اعدامقرين، يوسف:  -
 الُمجلَّدالمقارنة، جامعة عمار ثليجي باألغواط، الجزائر،  يَّةالق انون، مجلة الدراسات ياإلنس ان

 .2020، 01، العدد 06

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/64zdef.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/64zdef.htm


 

 دائرة ،طبيعيَّةال ارثوالكو  الُمسلَّحة اتالنِّزاع لضحايا اإلنس اني ة الُمس اعدة شرعية: رابح منزر، -
يو  يَّةالق انون والدراسات البحوث  الُمجلَّد الجزائر، تيبازة، اهلل عبد مرسلي الجامعي المركز ،ةالسِّياس 

 .2021 ،02 العدد ،05

 

 المواقع االلكترونية:

، تاريخ النشر RTدن في جنيف، ايب -اختتام المحادثات الموسعة ضمن قمة بوتين -
16/06/2021. 

https://ar.rt.com/qmpz 

س ووتش، تاريخ في سوريا، هيومن رايت مسلَّحال النِّزاعأسئلة وأجوبة حول المناطق اآلمنة و  -
 .13/03/2017النشر 

/301096https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16 

 الس وري ةأطباء دمشق: تسميم األطفال بإدلب جريمة تضاف لسجل اإلرهابيين، الوكالة العربية  -
 .21/09/2014سانا، تاريخ النشر  –لألنباء 

http://www.sana.sy/?p=63490 

ليب دوليَّةال للجنة االلكتروني الموقع بة،وأجو  أسئلة: ياإلنس ان الد ولي الق انونو  االحتالل -  للصَّ
 .2004-08-04  النشر تاريخ األحمر،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/634kfc.htm 

 اإلنس اني ة ادعاءاته زيف يؤكد سورية على اقتصادية ءاتإجرا بفرض الغرب استمرار: الجعفري -
سانا، تاريخ  –لألنباء  الس وري ةالوكالة العربية  فيه، اإلرهاب ودعم سيادتها انتهاك ومواصلته

 .29/07/2020 النشر

https://www.sana.sy/?p=1193823 
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عبر الحدود بموجب  الُمس اعداتمم المتحدة عمليات عبور : األالس وري ةالع ربيَّة الُجمهوريَّة  -
 في األمم المتحدة. اإلنس اني ة الش ؤون، مكتب تنسيق الد ولي قرارات مجل س االمن

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianrespons
-e.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross

utions_may2022_20220616_ar.pdborder_operations_under_unsc_resol
f

قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة، الموقع االلكتروني  الت ركيتدين جريمة النظام  خارجيَّةال -
 .24/08/2020سورية، تاريخ النشر  –والمغتربين  خارجيَّةلوزارة ال

https://tinyurl.com/bdekxuab 

ليب دوليَّةال للحركة األس اسيَّة لمبادئا - األحمر، الموقع االلكتروني للجنة  والهالل األحمر للصَّ
ليب دوليَّةال  .01/12/2015األحمر، تاريخ النشر  للصَّ

-principles-fundamental-https://www.icrc.org/ar/publication/4046
movement-crescent-red-and-cross-red-international 

 غرب شمال إلى الحدود عبر الُمس اعدات إيصال آلية تنفيذ من الثانية الستة األشهر بدء -
 .11/01/2022تاريخ النشر ي لألمم المتحدة، الموقع االلكترون أخبار األمم المتحدة، سورية،

https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091432 

 اإلنس اني ة الُمس اعدات على الحصول في السوري الشعب حق حماية في يخفق األمن مجلس -
الموقع االلكتروني لألمم المتحدة، تاريخ النشر  م المتحدة،أخبار األم الحدود، عبر الطارئة

 .pm 02:00، 20/07/2022، تاريخ الزيارة 08/07/2022

https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106492 

 نة الدولية للصليب األحمر.باألرقام، عين على سورية، الموقع االلكتروني للج -

https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/syria#  

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_united_nations_cross-border_operations_under_unsc_resolutions_may2022_20220616_ar.pdf
https://tinyurl.com/bdekxuab
https://tinyurl.com/bdekxuab
https://www.icrc.org/ar/publication/4046-fundamental-principles-international-red-cross-and-red-crescent-movement
https://www.icrc.org/ar/publication/4046-fundamental-principles-international-red-cross-and-red-crescent-movement
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091432
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091432
https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106492
https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106492
https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/syria


 

ابة في الدنيا والمعايير ياإلنس ان الميث اق: اسفير دليل اسفير، جمعية -  جنيف، ،اإلنس اني ة االستج 
 .2018 ،4 ط سرا،سوي

-Sphere-content/uploads/The-https://spherestandards.org/wp
2.pdf-AR-2018-Handbook 

ت عبر الحدود.. صباغ: روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار غربي لتمديد إيصال الُمس اعدا -
 سورية مستعدة للمشاركة بأي جهد بناء لتخفيف معاناة مواطنيها، الوكالة العربية الس وري ة لألنباء

 .08/07/2022سانا، تاريخ النشر  –

http://www.sana.sy/?p=1693886

، RT، في دوما غذائي ةيات مستودعات "جيش اإلسالم" ال.. المدنيون يستولون على محتو ةسوري -
 .09/04/2018تاريخ النشر 

https://tinyurl.com/yuy9n4cy   

 الس وري ةسورية توقع على وثيقة اإلطار االستراتيجي مع منظمات األمم المتحدة، الوكالة العربية  -
 .18/06/2022تاريخ النشر  ،سانا –لألنباء 

http://sana.sy/?p=1676762 

بشأن عمليات إيصال  2533رقم  الد ولياألمن  مجل سشرح التصويت على اعتماد قرار  -
 األمريكي. خارجيَّةعبر الحدود إلى سورية، ترجمات، موقع وزارة ال اإلنس اني ة الُمس اعدات

https://tinyurl.com/nhfyy6bv 

 دون سورية إلى ُمس اعدات إدخال آلية تمديد يتيح قرار مشروع ضد صيني روسي مزدوج فيتو -
 .10/07/2020سانا، تاريخ النشر  –لألنباء  الس وري ةحكومتها، الوكالة العربية  مع التَّنسيق

http://www.sana.sy/?p=1182106 

 دوليَّةال للجنة االلكتروني الموقع مقال، ،النِّزاع مناطق في الناس اإلنس اني ة الممرات تساعد كيف -
ليب  .03/06/2022 النشر تاريخ األحمر، للصَّ

rl.com/bdd9ru2rhttps://tinyu 
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 .منيسوتا جامعة ،اإلنس ان حقوق مكتبة ،اإلنس اني ة الُمس اعدة في الحق بشأن توجيهية مبادئ -

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html 

 الموقع االلكتروني لألمم المتحدة.، األمن مجل س -

https://www.un.org/securitycouncil/ar 

 على حريصة سورية: صباغ السفير.. أشهر ستة( الُمس اعدات إدخال آلية) يمدد األمن مجلس -
سانا،  –، الوكالة العربية الس وري ة لألنباء تمييز دون مواطنيها جميع إلى الُمس اعدات وصول

 .12/07/2022اريخ النشر ت

http://www.sana.sy/?p=1695566

، مقدمة عن لجنة اإلغاثة، اللجنة العليا لإلغاثة، الموقع االلكتروني لوزارة اإلدارة المحلية والبيئة -
 .سورية

-25-13-19-04-http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018
37?start=384 

 في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة االلكتروني الموقعمن نحن،  -
 .األدنى الشرق

are-we-https://www.unrwa.org/ar/who   

ليب دوليَّةال للحركة يَّةاألس اس المبادئ موجز -  دوليَّةال اللجنة األحمر، والهالل األحمر للصَّ
ليب  .2014 أيار، األحمر، للصَّ

https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/1857 

اقض مع مبدأ احترام سيادة سورية بما يتن الُمس اعداتنيبينزيا: البعض يستغل آلية إيصال  -
 .13/07/2020سانا، تاريخ النشر  –لألنباء  الس وري ةووحدة أراضيها، الوكالة العربية 

https://www.sana.sy/?p=1183962 
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 على كارثة وقوع لتفادي اإلنس اني ة ُمس اعداتلل فوري وصول إلى تدعو المتحدة األمم وكاالت -
الموقع االلكتروني لألمم المتحدة، أخبار األمم المتحدة، ، تاريخ النشر ، غزة أطفال
18/05/2021. 

https://news.un.org/ar/story/2021/05/1076412 
 

 :وثائق األمم المتحدة

 :العاّمةاألمانة 

ةً حول تنفيذ قرارات مجل س األمن ال 79تقرير األمين العام لألمم المتحدة الـ  - صال إيب خاص 
 .S/2022/492رمز الوثيقة ، في سورية اإلنس اني ة الُمس اعدات

-dds-cumentshttps://do
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/375/50/PDF/N2237550.pdf?OpenEl
ement 

 :العاّمة الجمعيَّة

، رمز الوثيقة 14/12/1990في  المؤرَّخ 100/45لألمم المتحدة  العام ة الجمعيَّةقرار  -
A/RES/45/100. 

  rg/ar/A/RES/45/100https://undocs.o 

 الوثيقة رمز ،19/12/1991 في المؤرَّخ 182/46 المتحدة لألمم العام ة الجمعيَّة قرار -
A/RES/46/182. 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182 

 
 مجل س األمن:

 .الخاص بالعراق ،1991 لعام 688 رقم األمن مجل س قرار -

 .S/RES/688(1991) الوثيقة رمز 

)https://undocs.org/ar/S/RES/688(1991 
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 الخاص بالصومال. ،1992لعام  751رقم  األمن مجل سقرار  -

 .S/RES/751(1992رمز الوثيقة ) 

https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992) 

 الخاص بالبوسنة والهرسك. ،1993 لعام 819 رقم األمن مجل س ارقر  -

 .S/RES/819(1993) الوثيقة رمز

)https://undocs.org/ar/S/RES/819(1993 

 الخاص بكوسوفو.، 1998لعام  1199األمن رقم  مجل سقرار  -

 .S/RES/1199(1998رمز الوثيقة )

)1998(1199https://undocs.org/ar/S/RES/ 

 الخاص باألطفال في النِّزاعات الُمسلَّحة.، 1999لعام  1261األمن رقم  مجل سقرار  -

 .S/RES/1261(1999رمز الوثيقة )

https://undocs.org/ar/S/RES/1261(1999) 

 الخاص بالعراق. ،2003لعام  1472األمن رقم  مجل سقرار  -

 .S/RES/1472(2003رمز الوثيقة )

)2003(1472https://undocs.org/ar/S/RES/ 

 الخاص بالعراق. ،2003 لعام 1483 رقم األمن مجل س قرار -

 .S/RES/1483(2003) الوثيقة رمز

)https://undocs.org/ar/S/RES/1483(2003 

 سورية. إيصال المساعدات اإلنسانية إلىالخاص ب ،2014لعام  2139األمن رقم  مجل سقرار  -

 .S/RES/2139(2014رمز الوثيقة )

https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014) 
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 سورية. إيصال المساعدات اإلنسانية إلىالخاص ب ،2020 لعام 2504 رقم األمن مجل س قرار -

 .S/RES/2504(2020) الوثيقة رمز

https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020) 

 الخاص بأفغانستان. ،2021لعام  2615األمن رقم  مجل سقرار  -

 .S/RES/2615(2021رمز الوثيقة )

)2021(2615https://undocs.org/ar/S/RES/ 

 سورية. إيصال المساعدات اإلنسانية إلىالخاص ب، 2021لعام  2585األمن رقم  مجل سقرار  -

 .S/RES/2585(2021رمز الوثيقة )

)2021(2585https://undocs.org/ar/S/RES/ 

 سورية. إيصال المساعدات اإلنسانية إلىالخاص ب، 2022لعام  2642قرار مجل س األمن رقم  -

 .S/RES/2642(2022ثيقة )رمز الو 

https://undocs.org/ar/S/RES/2642(2022) 

 .S/pv.7216 الوثيقة رمز ،14/07/2014 تاريخ  7216 رقم األمن جلسة محضر -

-dds-https://documents
ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N14/464/87/PDF/N1446487.pdf?OpenElement 

.S/pv.8817، رمز الوثيقة 09/07/2021تاريخ   8817محضر جلسة األمن رقم  -

-dds-https://documents
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/184/33/PDF/N2118433.pdf?OpenElement
7 

 .S/pv.9089، رمز الوثيقة 12/07/2022تاريخ   9089محضر جلسة األمن رقم  -

-dds-https://documents
ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N22/420/19/PDF/N2242019.pdf?OpenElement
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 باللغة اإلنجليزية: -2

- Coordination, unocha. 

https://www.unocha.org/our-work/coordination 

- Daily Noon Briefing Highlights: Ukraine, Yemen, Syria, DRC, unocha. 

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

- Financial Tracking Service, Syria Humanitarian Response Plan 2022 - 
2023. 

https://fts.unocha.org/appeals/1088/summary 

- WFP Syria Country Brief, August 2021, Situation Report, reliefweb. 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-syria-country-
brief-august-2021 
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