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 والتنمية اإلنسانلحقوق االئتالف المصري 

المبادرة التي أطلقتها مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان وهي 

محافظات يهدف إلى تعزيز  9من جمعيات ومنظمات تنموية في  500تتكون من 

 أوضاع حقوق األنسان في مصر. وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات

محافظات  9وتوزعت الجمعيات والمؤسسات األهلية، المشاركة في المبادرة في 

وهي: "القاهرة، الغربية، البحيرة، اإلسكندرية، بنى سويف، سوهاج، األقصر، 

 قنا وأسوان

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090569196942 صفحة الفيس بوك
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 ملخص

مركزه كهرمان  ، 7.8بلغت قوته زالزل  استيقظ العالم على خبر وقوع 2023فبراير من عام  6في فجر يوم 

وسوريا، وتسبب في إلحاق أضرار  دول أخرى على رأسها تركيا 7جنوب شرق تركيا، وتأثرت به  مرعش

 ، بشرية واسعة إضافة إلى خسائر مادية كبيرة سواًء بالبنية التحتية للبلدين وتعطيل المرافق والخدمات العامة،

كوارث كبرى اثرت على المنطقة مع تباين استجابة منظمات المجتمع الدولي لمساعدة كال  مسبًبا في 

بما في  ،مليون شخص 23الكارثة من المتوقع ان تؤثر على  منظمة الصحة العالمية أن تقدر، كما الدولتين

حيث ،مليون طفل، كانوا بحاجة بالفعل لمساعدات بسبب الحرب االهلية والصراعات في سوريا  1.4ذلك 

ن البؤس كما تسبب الزلزال في حاالت م ،تأثرت بشدة المباني في المدن المتضررة مثل حلب وادلب والالذقية

ازمة صحية مع تبطئ استجابة المجتمع الدولي والقيود  خلق عامًا،و12من الصراعات منذ  تعانيفي منطقة 

 سوريا. المفروضة على

 مقدمة:

وقوع العديد من و الى االالف من الكوارث  وجنوب تركياكاًل من شمال سوريا  في حادثة الزلزال تسببت

االن تم  الكوارث، وحتىلمساعدة االسر المتضررة من هذه  الدوليعلى المجتمع  الدولتان الضحايا، واعتمدا

االالف من  وسوريا، وتركفي تركيا  فبراير 14شخص في يوم االثنين  35000من  أكثر اإلبالغ عن مقتل

اختلفت لجلب  قد الدوليولكن ردود الفعل  ،انه من المتوقع ان تزداد اعداد الجرحى مأوى، كماالناجين بال 

  .المساعدات لكال الدولتين

 سوريا وتركيا فيسارعت االمم المتحدة بحشد استجابات فورية لمساعدة المتضررين من الزلزال الواقع فقد 

ولكن على الرغم من  ،قامت الواليات المتحدة االمريكية بتوجيه المساعدات االنسانية لكاًل من الدولتينكما ،



 

ففي تركيا انضم الى رجال اإلنقاذ المحليين متطوعين  ،ذلك فقد تباينت طرق وصول المساعدات لكال الدولتين

ازداد الوضع سوءًا فلم تمر سوى  بسوريا ماأ ،شحنات مساعدات دولية جميع انحاء العالم ،باإلضافة الىمن 

الحدودية  معظم المعابرغلق  كما عرقل ودي وحيد مع تركيا،عبر معبر حد اإلنسانيةقافلتين من المساعدات 

في تركيا  الالجئين السوريين ايضاً  يواجه جهة، كمااليها من  المساعدات االنسانيةمن سرعة وصول  سورياب

 ،تحت األنقاض مازالوا ويمكن القول ان بعض السوريين في تركيا،مأساة أخرى بسبب التمييز وسوء المعاملة 

من  ء، كما سوف نرى بشيدات كافية من المجتمع الدولي لهمال يوجد مساعو  ، البحث عنهم عملياتجارى و 

وردود  واستغالل النظام بسوريا للكارثة، التفصيل اهم العقبات التي تواجه المجتمع الدولي لمواجهة االزمة

 أفعال الدول والمنظمات الدولية واخيرًا التمييز في تلقى المساعدات اإلنسانية لكال الدولتين المتضررين.

 ه المجتمع الدولي لمواجهة االزمةالمعوقات التي تواج أواًل:

جعل الدول  من ناحية، المجتمع الدولي ه معوضعف عالقات ،سورياب األسدبشار نظام حكم طبيعة ال شك ان 

الموقف الدولي غير المبررة  ردود فعلكما ان ،التعامل الفوري مع الكارثة في سوريا  فيحذرة الغربية 

واهدار الوقت ولذلك اضطرت المنظمات اإلنسانية  ،من سرعة انقاذ الناجين في سوريا حدت ،والمتحيزة

ولكن بسبب تبطئ ،إلنقاذ الضحايا الى جانب االسر ؛ المحلية الموجودة بالقرب من مناطق وقوع الزلزال

 ،تم فقد اعداد كبيرة من االفراد التي تم انقاذهم بالفعل،وعدم كفاية معدات اإلنقاذ ،االستجابات الدولية 

يعمق االزمة مع مما  ،وبالتالي التواجد في منطقة نزاع يجعل من الصعب التعامل مع االزمات الطارئة

مما ، وبالتالي السكان المحليين هم من يقع على عاتقهم سرعة التغلب على المشاكل يا،استمرار الحرب بسور 

 الدولييواجه المجتمع  وبالتالي ،من وطنهم وسط الحرب االهلية سوري  طنالنزوح نصف مليون مو أدى 

 .بسبب هذه الكارثة دمرتبمختلف منظماته صعوبة هائلة في تقديم المساعدات للمناطق التي 



 

لمواجهة اثار الزلزال والتحديات  ،فلدى األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية مكاتب مكرسة 

لذلك قصرت افاق المساعدات  ،ولكن التعامل مع االثار المأساوية للزالل لم يكن من السهل ،اإلنسانية

فعل الزلزال ستتطلب التحتية المتضررة باعمار البنية إعادة  وبالتالي ،سوريافي  الدولياإلنسانية على المستوى 

ل االنتعاش على المدى الطويل إضافة لحظر وصول المساعدات في بعض المناطق مما يجع،طويل  وقتاً 

 األمم المتحدة بالمشاكل التي تواجها في جهودها للمساعدات في سوريا عترفتا كما  ،صعبا في سوريا أمراً 

 ؛الحكومة السورية ستدعم جهود األمم المتحدة في جميع انحاء سورياذكر المبعوث الخاص في سوريا ان ،و 

  الداخلي.نظرا لتعثر وصول المساعدات بسبب االقتتال 

 وجهود الدول المتباينة إزاء االزمة ثانيًا: استغالل حكومة النظام بسوريا للكارثة

 التعاطف مع السوريين تدفق مستغالً  الرئيس السوري يضغط من اجل إيصال المساعدات في الداخل،ف

،اماًل في تنسيق المساعدات مع حكومته التي تتجنبها الغرب، ولكن الحكومات الغربية لم تظهر  المنكوبين

ن الزلزال فرصة ن يكو مريكية أأي استعداد للتعامل مع النظام السوري، حيث رفضت وزارة الخارجية اال

لشمال غرب سوريا تدفقات المساعدات عبر الحدود ،اجه الصعوبات التي تو  للتواصل مع دمشق، وبسبب

،وتعنت  في المنطقة منذ حدوث الزلزال وتوقف المساعدات الدولية لوقت طويل الذى يسيطر عليه المتمردون،

المساعدات اإلنسانية للمتمردين في الشمال الغربي عبر سوريا وليس  الحكومة السورية ،واصراراها لمرور

 .الحدود التركية

قامت بتطبيع عالقات  ،قادة بعض الدول العربية التي لها عالقات وثيقة مع الواليات المتحدة االمريكية فإن 

 مساعدات لدمشق.رسلت قوافل مع حكومة النظام السوري منذ االزمة، وأ



 

سيادة السورية، وقد اثار ال المساعدات لشمال غرب سوريا على انه انتهاك للاما روسيا فقد رأت ان إيص

الغربية في مجلس االمن، كما ان السوريين  روسيا، والقوى يد عمليات اإلغاثة لسوريا مشاحنات بين تمد

 يشعرون بالقلق إزاء قطع المساعدات إذا تم غلق الطريق التركي والتدفقات التي تسيطر عليه الحكومة

 السورية.

عدات اإلنسانية اإليرانية لسوريا وفى إطار تفاقم االزمات بسوريا هدد مسؤول عسكري إسرائيلي بقصف المسا

ومعدات عسكرية الى حليفها حزب هللا في ،أسلحة  إلرسالتسعى لالستفادة من المأساة  إيرانبدعوى ان ،

كانت تضم شاحنات ،ات إسرائيلية هذا التهديد بعد أسبوعين من استهداف قافلة إيرانية من طائر  ويأتي ،لبنان

، مؤكدًا انها ال تقدم الدوليمؤسسات المجتمع  الروسيرئيس مركز المصالحة  كما أنتقد مواد غذائية لسوريا،

جهودها لتوزيع قوافل  في حين تواصل الحكومة السورية،في سوريا  الزلزاللضحايا  حقيقية، مساعدة

 .مساعدات اإلنسانية التي تصل موانئ طرطوس والالذقية في المناطق المدمرة للسكان المحليينال

 رفع العقوبات االمريكية جزئيًا عن سورياثالثًا: 

كدولة راعية للعمليات اإلرهابية، كما شددت الواليات المتحدة  ،1979تخضع لعقوبات أمريكية منذ  سورياف 

، مما ساهم في 2011االمريكية القيود على سوريا وسط الحرب العراقية، واندالع الحرب االهلية بسوريا عام 

 ام بشار األسد والغرب بصفة عامة.انهيار العالقات بين نظ

الواليات  شخص، أعلنت 23000ما يقرب من  بسوريا، ووفاةالدمار الذي لحق  أثروفى محاولة لتخفيف 

 العقوبات السورية للمساعدات اإلنسانية يومًا، من 180المتحدة االمريكية في وقت متأخر عن إعفاءات لمدة 



 

لغاء العقوبات ال يعنى انه ال يوجد إالنقاد ان  بعض كما يرى  مات الكثير من الضحايا، بعد أن في سوريا 

 ،والجهات االخرى المتطوعة ،ولكنها محاولة اماًل في تقليل مخاوف مقدمي المساعدات المالية أخرى،عوائق 

 .يم المساعدة لسوريا ازاء الكارثةلتقد

حريصون على وصف العقوبات الغربية بأنها  ،وروسياان دمشق الى جانب حلفاء مثل الصين ففي حين 

المنظمات الدولية ذات الصلة أن  الروسيمركز المصالحة  ايضاً  ذكرو  ،تؤدى لتفاقم الوضع اإلنساني بسوريا

  ال تساعد السوريين المتضررين من الزلزال.

توفى  ،لوكالة االنباء العربية السورية التي تديرها الدولة في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة في سوريا وفقاً ف

 3160ها المتمردين عن أبلغت وازرة الصحة التابعة لحكومة اإلنقاذ التي يدير  شخصا، كما 1414حوالي 

 فبراير. 13ة في حالة وفا

 يز في المساعداتالتميظهور رابًعا: جهود المنظمات الدولية و 

عد ، فبوانهيار المباني وتدمير المرافق العامة ،الكارثة من ضحايا ومتضررين الضرر الواقع مننظرًا لحجم ف

 االوربية، بماالعديد من الدول  الفور، استجابتعلى لمساعدة المجتمع الدولي  أروغاندعوة الرئيس التركي 

انقاذ في  ئيس التركي، وأرسلوا بالفعل فرق تجاه الر  مضطربةة التي مازالت لديها مشاعر فيها الدول الغربي

لتنسيق االتحاد األوربي لمركز  فورًا، باإلضافةللعثور على الناجين  ت األولى من وقوع الزلزال المدمر؛الساعا

 أوروبا لمساعدة تركيا.استجابة للطوارئ لنشر فرق اإلنقاذ من 

تضررت كاًل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمتمردون  سوءًا، حيثقد ازداد ما في سوريا الوضع أ

ما ذكرته وسائل االعالم السورية في  ، بحسب2500ى إلى لى ان وصل إجمالي عدد القتلإ الزلزال،منذ وقوع 



 

 دعزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على نظام األسفبراير، وتأتى هذه االنعكاسات السلبية، نتيجًة لل 8

  .المواطنين الداخل، وقتل بسبب وحشية النظام في 2011منذ 

وهى فرق اإلنقاذ المحلية الوحيدة في شمال غرب ،انتقدت فرق انقاذ الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا و 

بطء استجابة الموقف الدولي في معظم المناطق في سوريا، واعربوا عن قلقهم الشديد من زيادة اعداد ،سوريا 

بسبب عدم توافر ؛ واالمم المتحدة بإرسال مساعدات عاجلة ،،واالصابات مناشدين المجتمع الدولي  الجرحى

ن معظم المساعدات التي حصلوا أمؤكدين  معدات كافية للتنقيب تحت االنقاض ونقص االمدادات لديهم،

تفتقر لمعدات انقاذ وليست فرق اغاثة دولية، وفى محاولة لتسريع ،عليها فرق صغيرة من مصر واسبانيا 

تم فتح  معبرين حدوديين مع انقرة بتركيا لتجاوز القيود المفروضة من مجلس االمن على معبر ،المساعدات 

 ؛شهرأ 3لمدة  باب الهوي )الطريق الرسمي  المعترف به من جانب االمم المتحدة للمساعدات لسوريا(

اإلنسانية، وتزامن هذا مع تعنت النظام السوري، ورفضه لدخول قوافل المساعدات ل المساعدات لتسهيل وصو 

في حين  في سوريا، توزيع المساعداتل توليهللمنكوبين المتمردين في الشمال الغربي، وانما اشترط النظام 

 ل في البالد.في ظل دمار هائ دمشق بتوجيه المساعدات في المناطق الخاضعة لها المواطنون يتهم 

 منظمة اليونيسف:

 فيالحكومة التركية ،و بالتعاون مع  ،فقد قامت منظمة اليونيسف بتقديم المساعدات والبحث واالنقاذ في تركيا

حصول  لضمان العاجلة؛تقييم اثار الزلزال واالستجابة االنسانية على  المساعدات فقد اقتصرت جهود،سوريا 

ولكن على ارض الواقع فوصول المساعدات االنسانية  ،الذي يحتاجونهاالطفال واالسر المتضررة على الدعم 

مع استمرار االزمة مما يخلق تحديًا اخر لجهود البحث واإلنقاذ بسوريا ، ،صعوبة أكثرللمناطق المتضررة 

، حيث خر على االسرآ خطراً كالكوليرا  المنتشرة تشكل األوبئةكما ،سوريا  فيواالعمال العدائية  ،االقتصادية



 

في  اإلنسانين الوضع ،أللجنة اإلنقاذ الدولية في الشرق األوسط وشمال افريقيا  الصحيكد المستشار الفني أ

تزداد اعداد األشخاص الذين  ومن المتوقع أن ،الحاد االقتصاديواالنكماش  19قد تفاقم بسبب كوفيد ،سوريا 

يحتاجون لرعاية صحية ،مما يخلق تحديًا للمجتمع الدولي بمؤسساته، لتوفير خدمات الرعاية الصحية لالزمة 

  .واألطفال لألسر

 مجلس االمن:

مساعدات األمم  لمرور،مجلس االمن للتصويت العاجل  دعت الواليات المتحدة االمريكيةعقاب االزمة ففي ا 

 بالفعل األمم المتحدة المتمردون، وتمكنتيسيطر عليه  الذي عبر تركيا، المتحدة الى شمال غرب سوريا

سوريا، في الجزء الشمالي الغربي في المساعدات الى المحتاجين من إيصال ، بتفويض من مجلس االمن

منسق المساعدات التابع لألمم  أكد المساعدات، كما إليصال ؛واحد رسمي على معبر حدودي ولكنه يقتصر

ألنه هناك حاجة ؛عبر معبرين حدوديين ،المتحدة )مارتن غريفيث( ضرورة طلب وصول المساعدات لسوريا 

العاجلة مجلس االمن عن امله في استخدام حجة محكمة حول االحتياجات  أعربكما  طارئة،إنسانية 

اإلنقاذ التي تتكون من سحب الناس االحياء من تحت األنقاض ن مرحلة  أمشيراً ،للتغلب على مقاومة روسيا ؛

ا وهذ ،واالجتماعية والتعليم،لتوفير المأوى والرعاية النفسية  ،ما االن فهناك حاجة ملحةأ ،تقترب من نهايتها

 ،بيدرسون مبعوث االمم المتحدة لسوريا على تضامن الدعم حث جيركما ، هو التزام المجتمع الدولي االن

 .سوريا للمتضررين في الدوليةلمساعدة  الدوليودعوة االمين العام للمجتمع 

 االونروا: 

تالميذ فلسطينيين في سوريا متعددة ل واصابات،عن وفاة  فلقد اعلنت وكالة اغاثة وتشغيل الجئ فلسطين 

ويحتاج االن حوالى ،بسبب الزالزل المدمر، باإلضافة لتضرر أثني عشر مخيم الجئي فلسطيني في سوريا ؛



 

لى مساعدات إنسانية في سوريا ،كما تقوم فرق االونروا إئة من اسر الالجئين الفلسطينيين في الما 90

واغلقت المدارس في المناطق المتضررة، وتعمل على  ،بإجراءات عمليات تقييم للمرافق المتضررة للفلسطينيين

الرعاية الصحية، وتوفير مأوى للنازحين استجابًة مواصلة تقديم المساعدات االنسانية والصرف الصحي و 

 لالحتياجات المتزايدة مع وكاالت االمم المتحدة في سوريا.

 اوتشا:

االضرار  الدولي؛ لتقييمفقد اشار مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )اوتشا( ضرورة التعاون 

نقل معلومات من  هائلة، حيثه احتياجات إنسانية ان سوريا تواج اً معرب ،بالتعاون مع فرق االمم المتحدة

والالذقية، في حلب وحماة  1448واصابة  769بلغت عن مقتل ما ال يقل عن ا ،السلطات المحلية في البالد

  ،٪  معلنًا حاجته لمزيد من الدعم المالي٤٨االستجابة االنسانية واجهت فجوة تمويلية بنسبة  ولكن

 ؛االغاثة العاجلة للناجين من خالل فرق المفوضية الميدانية الالجئين، لتوفيروتضامنت مفوضية شؤون 

 لتقديم الدعم للمتضررين في سوريا.

 منظمة الصحة العالمية:

 مع شركاء دوليين ثانوية، وتعملحدوث كوارث  صحية؛ لتجنبفقد أرسلت منظمة الصحة العالمية امدادات 

تيدروس ادهانوم )رئيس منظمة الصحة العالمية(  ألتقيلكاًل من تركيا وسوريا، حيث  الصحيةلتوفير الرعاية 

لتمرير  ؛وصول عبر الحدود في نقاط السوري، للنظرعلى انفتاح الرئيس  األسد، معرباً بشار  السوري بالرئيس 

 الضحايا بسوريا.، ولكن هذه المساعدات تأتى متأخًرا بعدما ذهب مئات الطارئةالمساعدات اإلنسانية 

 



 

 الخاتمة: 

مجلس  اعضاء وترك المصالح الفردية لكاًل من دول ،تفعيل دور أجهزة األمم المتحدةقصوى ل ضرورةهناك  

ن العديد من الدول تظهر ففي ظل حقيقة أ من جهة، السوري خذ بعين االعتبار مصالح الشعب واال،االمن 

ال يمكنها االعتماد بنفس ،بحيث ا على النقيض من ذلك سوري،ففي  جراء الزالزل المدمر تضامنًا مع تركيا

 ،عامًا من الحرب االهلية والعقوبات الدولية المفروضة ضد قادتها 12بعد ،القدر على المساعدات الدولية 

وبالتالي يتضخم حجم  ،السوري  النظام إلضفاء شرعية؛االستفادة من االزمة  وقت تحاول فيه دمشق في

ن هناك صعوبات أواالزمة اإلنسانية في سوريا ،،بحيث تعنى سنوات الصراع  الدوليامام المجتمع  التحدي

بعد ان مات الكثيرون وُفقد  كانت المساعدات الدولية بطيئة في الوصول حيث ،الناجينإضافية في مساعدة 

اول  تركيا ،كما انفي  السوريين المنكوبينطريقة معاملة والزال يوجد تمييز في ، الكثير من االسر

ن توفى الكثير من الناجين جراء البرد بعد أ ،متأخرةجاءت التابعة لألمم المتحدة  لسوريا المساعدات اإلنسانية

، كما تواجه قوافل المساعدات اإلنسانية خطورة  نظرًا لتدمير الممرات على طول الحدود، القارص واالوبئة 

من قبل  واجه تحديًا كبيراً مازالت ت سورياب في المناطق المنكوبة نالجهود المبذولة لمساعدة المواطني لذلك

 .، المجتمع الدولي


