
  

 

ض  ض والمثقلــــــــــني ض والالجئــــــــــني ائحهــــــــــم، النــــــــــازحني ض بمختلــــــــــف �ث ض المستضــــــــــعفني ض الســــــــــور�ني ي الوقــــــــــت الــــــــــذي يتطلــــــــــع ف�ــــــــــه ماليــــــــــني
�ض

ي إ�جــــــــاد حـــــــل ســــــــ�ا�ي عـــــــادل ينصــــــــفهم و�مكــــــــنهم 
، إ� المجتمـــــــع الــــــــدو�ي ومنظومتــــــــه األمم�ـــــــة �ض

�
ي عـ�ــــــث عامــــــــا بمعانـــــــاة اإلثــــــــىض

ي العـــــــ�ش بح�ـــــــاة حـــــــرة وك��مـــــــة، �جـــــــد هـــــــؤالء ا
لســـــــور�ون أنفســـــــهم مـــــــن جد�ـــــــد مضـــــــط��ن مـــــــن ن�ـــــــل حقـــــــوقهم كـــــــأي شـــــــعب �ض

ض مـــــــن ذلمطالبـــــــة المجتمـــــــع الـــــــدو�ي بمـــــــا هـــــــو دون  ض هـــــــؤالء الســـــــور�ني ، وفقـــــــط ألن يـــــــنجح المجتمـــــــع الـــــــدو�ي بتمكـــــــني لـــــــك بكثـــــــ�ي
ي جغراف�ـــــــــة األرض نظــــــــام، مـــــــــارس  

هم �ض �ــــــــان الح�ـــــــــاة بعــــــــدما قطـــــــــع أوصــــــــالهم و�عــــــــ�� ي اســــــــتمرار �ث
نــــــــ�لهم أ�ســــــــط حقـــــــــوقهم �ض

 .تل والتهج�ي كل أسال�ب االستعباد والقهر والق

 بالســـــــماح بتقـــــــد�م المســـــــاعدات عـــــــ�ب الحـــــــدود للمنـــــــاطق الخارجـــــــة عـــــــن  ٢٠١٤لقـــــــد اتخـــــــذ مجلـــــــس األمـــــــن ومنـــــــذ 
�
قـــــــرارا� أمم�ـــــــا

ض المجتمـــــــع الـــــــدو�ي باســـــــتحالة أن �قـــــــوم هـــــــذا النظــــــــام  ســـــــ�طرة النظـــــــام الســـــــوري. و�ن هـــــــذ القـــــــرار مـــــــا كـــــــان لُيتخـــــــذ لـــــــوال �قـــــــني
ض بتقـــــــــد�م أ ض الســــــــــور�ني ي مأســـــــــاة ماليـــــــــني

ي �شـــــــــمل الرعا�ـــــــــة الصــــــــــح�ة والمتســـــــــبب �ض يٍّ مـــــــــن مقومــــــــــات الح�ـــــــــاة األساســـــــــ�ة والــــــــــىت
 والوصول إ� م�اە نظ�فة وغذاء وتعل�م. 

ي االســــــــــــتجابة ألول��ــــــــــــات  ٢٥٨٥لقــــــــــــد كــــــــــــان للقــــــــــــرار األمــــــــــــ�ي 
 �ض

�
 ولــــــــــــ�س كاف�ــــــــــــا

�
ــلة دورا� هامــــــــــــا والقــــــــــــرارات الســــــــــــابقة ذات الصــــــــــ

ي الحفـــــــاظ عـــــــ� ح�ـــــــاة النـــــــاس
ي شـــــــمال غـــــــرب ســـــــور�ا �ض

ض �ض ي ظـــــــل  االحت�اجـــــــات للســـــــور�ني
بـــــــالرغم مـــــــن تفـــــــاقم االحت�اجـــــــات و�ض

ي 
ــازح �ض ــان نــــــــــ ي إ�ســــــــــ

ــاة والعــــــــــــ�ش ال�ــــــــــــ��م لمليــــــــــــوئض ي تفتقــــــــــــد أ�ســــــــــــط مقومــــــــــــات الح�ــــــــــ ــتثنائ�ة الــــــــــــىت ــان�ة االســــــــــ الظــــــــــــروف اإل�ســــــــــ
ــاء كوف�ـــــــد ــ�ما مـــــــع انتشـــــــار و�ـــــ ض آخـــــــ��ن ل�ســـــــوا بأفضـــــــل حـــــــال مـــــــنهم، ال ســـــ ــاقم  ١٩-المخ�مـــــــات وأ�ـــــــ�� مـــــــن ثـــــــالث ماليـــــــني وتفـــــ

 .�ي ألوكران�ا وآثارە االقتصاد�ة المستمرةالفو�ض الدول�ة بعد الغزو الرو 

ي 
ي جلســـــــته المقـــــــررة �ض

ي التجد�ـــــــد للقـــــــرار األمـــــــ�ي ســـــــ�كون لـــــــه آثـــــــار   ٢٠٢٢تمـــــــوز مــــــن  ١٠إن فشــــــل مجلـــــــس األمـــــــن الـــــــدو�ي �ض
�ض

ض للســـــــــــلم واالســـــــــــتقرار الـــــــــــدو�ي وتع��ـــــــــــز حقـــــــــــوق  كارث�ـــــــــــة، وعـــــــــــ� أعضـــــــــــاء المجلـــــــــــس أن �ضـــــــــــطلعوا بهـــــــــــا بوصـــــــــــفهم ضـــــــــــامنني
ي شـــــــمال غـــــــرب ســـــــور�ا مـــــــن الحصـــــــول عـــــــ� أ�ســـــــط مقومـــــــات اإل�ســـــــان. لـــــــ�س أقـــــــل هـــــــذە اآل 

ض �ض ض الســـــــور�ني ثـــــــار حرمـــــــان ماليـــــــني
. لقـــــــــــد أثبتـــــــــــت محـــــــــــاوالت تم��ـــــــــــر المســـــــــــاعدات عـــــــــــ�ب  وح والفـــــــــــو�ض ض الح�ـــــــــــاة و�التـــــــــــا�ي م��ـــــــــــدا� مـــــــــــن موجـــــــــــات الهجـــــــــــرة والـــــــــــ�ض
ــام الــــــذي ســــــوف �ســــــتخدم هــــــذە ض والنظــــ ض الســــــور�ني ــة بــــــني ــا. فمــــــن جهــــــة هنــــــاك فقــــــدان للثقــــ  الخطــــــوط ضــــــعفها وعــــــدم كفاءتهــــ

از وتط��ـــــــــــع لمعارضــــــ�ه. ومـــــــن جهــــــة أخـــــــرى س�ســــــتخدم هـــــــذە المســــــاعدات لتح��لهـــــــا لموال�ــــــه وهـــــــذا  ض المســــــاعدات كـــــــأداة ابــــــ�ت
ــا أثبتتــــــه ال�ثــــــ�ي مــــــن تقــــــار�ر المنظمــــــات الحقوق�ــــــة. وعــــــ� المجتمــــــع الــــــدو�ي أن �ــــــ�ي أنــــــه بــــــالرغم مــــــن كــــــل دعــــــوات العــــــودة  مــــ

 رخ الحل الس�ا�ي العادل. الطوع�ة، فإن جميع هذە الدعوات باءت بالفشل لتجاهلها الصا

ورة تمد�ــــــــد القــــــــرار  ومـــــــن هنــــــــا، فــــــــإن المنصــــــــة الحقوق�ــــــــة الســــــــور�ة تطالــــــــب أعضــــــــاء مجلــــــــس األمــــــــن والمجتمــــــــع الــــــــدو�ي بـ�ـــــــض
�ــــــــان الح�ــــــــاة أل�ــــــــ�� مــــــــن  ي اســــــــتمرار �ث

األمــــــــ�ي الخــــــــاص بالســــــــماح بتقــــــــد�م المســــــــاعدات عــــــــ�ب الحــــــــدود لمــــــــا لــــــــه مــــــــن أهم�ــــــــة �ض
رون ض إ�ســــــــان، وأال �كــــــــون المتـ�ـــــــض ض الــــــــدول، وأن تضــــــــطلع هــــــــذە  خمســــــــة ماليــــــــني از الســــــــ�ا�ي بــــــــني ض مــــــــن هــــــــذا القــــــــرار أداة لالبــــــــ�ت

ض أصحاب الحقوق إل�جاد حل س�ا�ي عادل ومستدام.   الدول بمسؤول�اتها والعمل مع السور�ني

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 المنصة الحقوق�ة لب�ان المنظمات الداعمة 

 موحدة تنسيق الدع •
 نالشبكة السور�ة لحقوق اإل�سا •
ض االحرار بحل •  ب نقابة المحامني
ض اال  •  ا حرار بدرعنقابة المحامني
ي السور  •

 ي الدفاع المدئض
ض  • ض السور�ني  تجمع المحامني
 ةشبكة المرأة السور�ة اال�سان� •
 نمحامو حلب األحرار لبناء دولة القانو  •
ي  •

نامج السوري للتط��ر القانوئض  ال�ب
 ةمنظمة عدالة للمساعدة القانون�  •
 ةوحدة المجالس المحل� •
• Human Rights Guardians 
ي الجمهور�ة الع���ة السور� •

ض األحرار �ض  ة نقابة المحامني
• Freedom Jasmin  
 ن مركز الفرات للعدالة وحقوق اال�سا •
 اليوم التا�ي  •
 م العدالة من أجل السال  •
ض االحرار بالرقة (منطقة نبع السالم •  )ف�ع نقابة المحامني
 ر وحدة دعم االستقرا •
 ن صحفيون سور�ون من أجل حقوق اإل�سا •
 LDOالمحل�ة  منظمة التنم�ة •
 قمنظمة السالم والعدالة والتوثي  •
 ن محامون واطباء من اجل حقوق اال�سا •
 ي مجلس القضاء السور  •
 ةحراس الطفول •
 تمركز جسور للدراسا •
 م أح�اء السال  •
 ابيتن •
ض  • ض السور�ني  رابطة الصحفيني
 الهيئة السور�ة لقوى األمن الداخ�ي  •
ض المرأ •  ة وحدة دعم وتمكني
 ممنظمة من�ب الشا •
 ة ة والتنم�أمل لإلغاث •
 تد�مقراط�ات سور�ا •
ي للعدالة االنتقال�ة وحقوق اإل�سا •  ن مركز ال�وا�ىب

   مجلس محافظة حلب الحرة  •

 


