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 ملخص تحلیل المخاطر لتداع�ات عدم تجدید قرار مجلس االمن الخاص �المساعدات عبر الحدود
 

 
 تفاصیل  األهداف العامة   ملخص المخاطر والمهددات  

انخفاض حجم التمو�ل المخصص  
لالستجا�ة اإلنسان�ة المخصصة لشمال  
غرب سور�ا �سبب نقص المناصرة التي  
تقوم بها و�االت األمم المتحدة بدعم من 

القطاعات اإلنسان�ة المتخصصة مع 
تداع�ات االنكماش االقتصادي الناتج 

  19عن تفشي الكوفید 

ة  استمرار تسل�ط الضوء على الكارثة اإلنسان�
 في الشمال الغر�ي 

ضمن الرقعة الجغراف�ة الصغیرة في الشمال الغر�ي  جهود مناصرة إعالم�ة توضح حجم الكارثة 
 19�وفید  احتمال تفشي و�اء وتفاقمها مع تقدم النظام و تجدد القتال و 

استمرار عمل القطاعات المتخصصة من  
غازي عنتاب �جهة تقن�ة مرجع�ة قادرة على  

 تقدیر االحت�اجات وترتیب األولو�ات  
 

 سور�ة من مختلف القطاعات  نظمات انسان�ةم�ادرة �ق�ادة م
التنسیق مع المنظمات الدول�ة الغیر حكوم�ة حول توز�ع مهام التنسیق داخل القطاعات  -1

 و�الة األمم�ة القائدة لكل قطاع  في حال انسحاب ال

 دعم القدرات التقن�ة الق�اد�ة لدى المؤسسات السور�ة   -2

 االتفاق على ال�ات التوافق والعمل المشترك   -3
وفیر  لت المتحدة المناصراألمم  دور استمرار

 مو�ل االستجا�ة اإلنسان�ة عبر الحدود ت
المطالب �التمو�ل �ما یتوافق مع االحت�اج وق�امها   األمم المتحدة واالوشا   دور المناصرة الستمرار

بدور رقابي ضامن لتطمین الجهات الداعمة �ما یتوافق مع قنوات التمو�ل المبتكرة �بدیل للوضع 
 الراهن

التمو�ل المخصص  تحو�ل إدارة 
لالستجا�ة اإلنسان�ة في شمال غرب 

من غازي عنتاب الى دمشق �ما  سور�ا 
 ا  حصل مع شمال شرق سور�

التأكید على ان مكاتب األمم المتحدة في دمشق تتعرض للضغوطات واالبتزاز من قبل النظام  استقالل منصة عنتاب عن دمشق  
ف�ما �خص حر�ة الحر�ة والتأشیرات مما �مثل مخاوف حق�ق�ة في حال إدارة االستجا�ة اإلنسان�ة  

 من دمشق   
السور�ة العاملة من عنتاب من الوصول والمهن�ة والكفاءة  نظمات االنسان�ةالتأكید على تمكن الم

 التي تتمتع بها وعدم إمكان�ة توفیر بدیل قادر على تحقیق هذا الوصول والكفاءة 



العابرة  استمرار اعطاء االستجا�ة اإلنسان�ة 
للحدود من تر��ا للشمال الغر�ي الدور الرئ�سي 

 واالكبر 

حملة مناصرة على مستو�ات متعددة تكشف دور الهالل األحمر السوري المرت�ط �شكل �امل 
�إرادة النظام وتوجهاته وعدم إمكان�ة االعتماد عل�ة �شر�ك مستقل و�فؤ بدیل للمنظمات السور�ة 

 العاملة من منصة عنتاب  
 التواصل مع السلطات التر��ة

 منظمات التر��ة التواصل مع الهالل األحمر التر�ي وال
 دعم وجود المنظمات العاملة من عنتاب 

العمل من اجل عودة العمل من ار�یل للشمال  
 الشرقي 

الشمال الشرقي لمنصة دمشق استجا�ة تسل�ط الضوء على الفجوة المهولة المترت�ة عن تتب�ع 
 خالل الفترة السا�قة  

اغالق صندوق التمو�ل االممي وتعذر  
المؤسسات السور�ة  �عض وصول

من خالل الصندوق   لتمو�ل المقدمل
 ان وجد   البدیل

العمل  ال�ة تمو�ل بدیلة: صندوق جدید او توفر 
 المؤسسات الدول�ة �الشراكة مع

 تفعیل الشراكات مع المنظمات اإلنسان�ة الدول�ة العاملة من غازي عنتاب  
ي صندوق تمو�ل بدیل �شر�ك منفذ االستعداد للمناصرة من اجل تضمین المؤسسات السور�ة ف

 قابلة للتطبیق و �شكل م�اشر �ما �ان الوضع مع الصندوق الحالي ووفق شروط شفافة 

تقیید حر�ة الكوادر اإلنسان�ة 
والمساعدات من خالل المعابر الحدود�ة 
مع تر��ا �سبب تداع�ات الو�اء او �شكل 

 دائم لعدم تجدید القرار  

الكوادر اإلنسان�ة  استمرار الوضع الحالي لعبور 
من تر��ا الى  المساعدات وتحو�ل األموال و 

 شمال غرب سور�ا 

تسل�ط الضوء من خالل األرقام على عدد الكوادر اإلنسان�ة التي تقدم الخدمات داخل سور�ا من  
 خالل العبور من تر��ا و�الذات في القطاع الطبي  

التنسیق مع الجانب التر�ي �شكل أكبر �اسم القطاع اإلنساني السوري المرخص والعامل من تر��ا  
لذي �سمح �إرسال األموال والمساعدات وعبور الكوادر  وضمان استمرار تنفیذ الوضع الحالي ا

 اإلنسان�ة للحدود 
ز�ادة استهداف العمال االنسانیین وغ�اب  

المناصر لحما�ة  دور األمم المتحدة 
 الكوادر  

 األمم المتحدة التي تسعى استمرار ال�ات
حما�ة الكوادر اإلنسان�ة وتوثیق االنتهاكات ل

 ضدهم  

ر األمم المتحدة بتفعیل ال�ات الرصد والتواصل مع األطراف الفاعلة مع استمراالمناصرة من اجل 
 استمرار جهود المناصرة الهادفة لحما�ة العمال االنسانیین  

عدم التمكن من تامین �عض المواد 
 المهمة مثل اللقاحات  

المهمة والضرور�ة ضمان استمرار مرور المواد 
 في �ل األحوال 

 مناصرة من اجل استثناء المواد المهمة من أي قیود قانون�ة 
�اك  مثال  اقسام التور�د في الو�االت األمم�ة (توق�ع عقود تور�د م�اشر بین المنظمات السور�ة و 

 تملك عقد تور�د مع یون�سف �و�نهاجن �شمل اللقاحات ) 



العمل تحت مظلة سلطة امر واقع غیر  
ملتزمة �حو�مة االستجا�ة وفق المعاییر  

 اإلنسان�ة  

تحقیق الحد األدنى المقبول من االلتزام  
 �المعاییر اإلنسان�ة 

التواصل والتنسیق مع الجهات التر��ة الرسم�ة المعن�ة �األشراف على االستجا�ة اإلنسان�ة في  
 مناطق النفوذ التر�ي  

 األوشا �التواصل والضغط على الجهات العسكر�ة في حاالت االنتهاكات دور ار استمر 
نظمات اإلنسان�ة العاملة  الم جع التزامترا

في الشمال الغر�ي �المعاییر اإلنسان�ة  
 ومعاییر النزاهة والشفاف�ة 

المؤسسات السور�ة للضغط على  وجود تحالف لد�ة القدرات المطلو�ة ومتوافق عل�ة من  االلتزام �المعاییر األخالق�ة  
 المنظمات ودعمها لتطبیق المعاییر اإلنسان�ة ومعاییر النزاهة والمؤسسات�ة

تفاقم وضع تنافسي بین المؤسسات 
السور�ة ینتج عنة تشظي القطاعات  
المختلفة الى مجموعات متناحرة مما  

 �ح�ط عمل�ات التنسیق  

استمرار التنسیق الفعال بین المنظمات داخل 
قطاع و�شكل �حقق مصلحة الفئات   كل

 المستفیدة أوال  

م�ادرة تستهدف �ل قطاع و�شكل است�اقي لتشكیل مجموعة عمل من المؤسسات السور�ة 
رصد  ف�ما بینها برعا�ة الش�كات والتحالفات السور�ة بهدفحوار  إطالق المتخصصة و

ق التعاون والتكامل بین الشر�اء واستخدامها لتنظ�م العالقة وتحقی توقعةاإلمكان�ات الحال�ة والم
 السور�ین وفق میثاق �حقق مصلحة الفئات المتضررة في الداخل السوري 

عدم امتالك المنظمات السور�ة ألدوات  
مع  التنسیق من الناح�ة التقن�ة والمال�ة

ه�منة المؤسسات الدول�ة على  احتمال 
على حساب  ات المختلفة القطاع

 المؤسسات السور�ة

ها في التنسیق في سبیل تطو�ر إمكان�اتبین المؤسسات السور�ة  القدرات وت�ادل الخبراتناء ب
 وق�ادة القطاعات   

الدول�ة وفتح حوار بناء معها لضمان دور مر�زي   نظمات االنسان�ةتقو�ة العالقات مع الم
 للمؤسسات السور�ة

 
 

 ملخص الم�ادرات المقترحة  
 

 :  في حالة عدم التجدید األمم المتحدة مهامالمناصرة الستمرار  -1

 التواصل مع الجهات العسكر�ة على األرض  –حما�ة الكوادر وتوثیق االنتهاكات  –الرقا�ة على التزام المؤسسات �المعاییر  –لتمو�ل االستجا�ة  الدول�ة المناصرة
 
 : مع المنظمات اإلنسان�ة الدول�ةتواصل ال -2

 تحقیق شراكات اكبر  



 القطاعاتنسیق تتعاون افضل في جهود تحقیق 
 
 بین المنظمات اإلنسان�ة السور�ة: التنسیق  -3

 بناء الثقة  
 ضمان تطبیق المعاییر  

 بناء القدرات وت�ادل الخبرات 
 التنسیق التقني داخل �ل قطاع �شكل مسبق 

 
 الجهات التر��ة: التواصل مع  -4

 األموال وارسال المساعدات ومرور الكوادر ضمان استمرار تحو�ل 
 شراكة اكبر مع المنظمات اإلنسان�ة السور�ة  المناصرة من اجل 

 العمل من اجل تحسین الوضع القانوني للمنظمات اإلنسان�ة السور�ة في تر��ا  
 

 : ألل�ة التمو�ل البدیلة  وصول المنظمات اإلنسان�ة السور�ةم�ادرة ضمان  -5
 

 
 :خرى المناصرة االحمالت  -6

 أهم�ة عبور الكوادر اإلنسان�ة من تر��ا لسور�ا
 لنظام  رادة اإلالهالل األحمر السوري خاضع 

 تسل�ط الضوء على حجم االحت�اج في الشمال الغر�ي 
 فشل العمل من دمشق في شمال شرق سور�ا  


