
 

 

 

 

On July 9, the UN Security Council adopted resolution 2585, renewing the authorization of the cross-

border mechanism for humanitarian aid in Northwest Syria through the Bab al Hawa border crossing. The 

resolution passed with a unanimous vote, stressing the importance of humanitarian action and the need 

to continuing to deliver aid to those in need via the most effective modalities. We highly appreciate all the 

joint efforts of the pen holders, member states supporting humanitarian action, in addition to the efforts 

of the United Nations and its agencies, as well as the international and Syrian organizations, which worked 

intensively to clarify the importance of the resolution.  

While the resolution averted a possible humanitarian catastrophe in Syria, it regrettably fell quite 

short of a comprehensive approach that is needed to meet the ever-growing humanitarian needs of 

civilians in Syria. The text also involves alarming elements that may jeopardize previously agreed principles 

for Syria’s future. We would like to highlight the key concerning points within the text as follows: 

1. The number of border crossing points should have been expanded: Aid should be delivered to all 

Syrians who need it. While it was essential to keep Bab al Hawa open, the resolution should have also 

reauthorized aid through two previously used crossing points, namely Bab al Salamah and al Yarubiyah. 

Relying on a single crossing point will be risky for Syrians in the Northwest, in the case of renewed attacks 

by the regime and its allies, which would put at risk the delivery of aid to millions of Syrians. 

2. The conditionality of cross-border aid and 6 months uncertainty: The compromise text between 

the ones proposed by Ireland-Norway on one side, and by the Russian Federation on the other extended 

the authorization of cross-border aid essentially for 6 months and renewal after the Secretary General’s 

report. The linkages between cross-border and crossline modalities are intended to progress political gains 

at the expense of humanitarian action. As well as, the ambiguity of the text on what will happen beyond 6 

months, including the publishing of the Secretary General’s report, will risk Syrians’ access to life-saving 

support ahead of the harsh winter months.  

3. “Early recovery” could be a dangerous sign for the normalization of relations with the Syrian 

regime: As the resolution has significant references to “early recovery” projects in the fields of water, 

sanitation, health, education, and shelter undertaken by the ICRC. It is known that ICRC has never engaged 

in the cross-border aid mechanism and works only in GoS-held areas giving that eventually its local partner, 

the Syrian Arab Red Crescent (SARC), will be involved in the mechanism although it clearly has no 

community acceptance in NW Syria. The international community has long adopted the principle that in 

accordance with relevant UNSC resolutions, reconstruction work will be contingent upon progress in the 

political solution to the crisis. The language on early recovery may be a big step away from this established 

principle, which may also further impede the political process. 

An alternative to UNSC cross-border resolutions is very urgent: Humanitarian aid should not be 

politicized in the way that was witnessed in the UNSC meeting on July 9. Humanitarian aid is legal with or 

without authorization from the UNSC. Nexus Action calls on the international community to get more 

creative in finding alternative ways to sustain aid to the Syrians who need it. 
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 2585قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  حولبيان 
 

لمساعدات  يصال ا ل اآللية العابرة للحدود  ، الذي جدد تفويض    2585تبنى مجلس األمن الدولي القرار رقم    يوليو   /   تموز   9في  

الهوى الحدودي.في  النسانية   التصويت على    شمال غرب سوريا عبر معبر باب  ضرورة العمل النساني  مؤكداً على  بالجماع  القرار  تم 

عالياً كل الجهود المشتركة لحاملي القلم والدول  كثر فعالية. نثّمن  األ الطرق  وفق  حتاجين  عدات إلى الم وأهمية استمرار إيصال المسا 

، بالضافة إلى جهود األمم المتحدة ووكاالتها والمنظمات الدولية والسورية التي عملت بشكل مكثف  األعضاء الداعمة للعمل النساني 

 أهمية القرار.   ح يضا ل 

إنسانية محتملة في سوريا ، إال أنه فشل لألسف في الوصول إلى نهج شامل الزم لتلبية  في حين أن القرار تجنب وقوع كارثة  

المبادئ المتفق عليها سابًقا  قد تعرض    مثيرة للقلق االحتياجات النسانية المتزايدة للمدنيين في سوريا. يتضمن النص أيًضا عناصر  

 النص على النحو التالي: ي  المقلقة ف النقاط الرئيسية    نضيء على نود أن  .  للخطر   لمستقبل سوريا 

الحدودية: .  1 المعابر  عدد  زيادة  ينبغي  من    يصالإ يجب    كان  كان  حين  في  يحتاجونها.  الذين  السوريين  لجميع  المساعدات 

إبقاء مفتوًحا  معبر  الضروري  الهوى  سبق  باب  عبور  نقطتي  خالل  من  المساعدة  تفويض  إعادة  أيًضا  القرار  على  يجب  كان  ت،  م أن 

محفوًفا بالمخاطر بالنسبة للسوريين في  سيكون  االعتماد على نقطة عبور واحدة  إن  باب السالمة واليعربية.  عبري  م  ام وه  ، استخدامها

 . للخطر إيصال المساعدات إلى ماليين السوريينمما قد يعرض   في حالة تجدد الهجمات من قبل النظام وحلفائه الشمال الغربي

 والنص ،  ناحيةأيرلندا والنرويج من  مقترح  بين    التوافقيالنص    أشهر:  6مدة  غموض  المساعدات عبر الحدود و شتراطات  ا .  2

تجديدها بعد تقرير األمين من ثم  أشهر و  6الذن بتقديم المساعدة عبر الحدود بشكل أساسي لمدة  قام بتمديد  ،  الروسي من ناحية أخرى

المكاسب السياسية على حساب العمل  إلى إحراز تقدم في    هدفتطوط خ الر  وعبعبر الحدود  ية إيصال المساعدات  آلبين  إن الربط    العام.

وصول  شكل خطراً على  ي،  ، بما في ذلك نشر تقرير األمين العامأشهر  6، غموض النص حول ما سيحدث بعد  بالضافة إلى ذلك  النساني.

 السوريين إلى الدعم المنقذ للحياة قبل أشهر الشتاء القاسية. 

حيث يتضمن القرار إشارات مهمة إلى    :خطيرة على تطبيع العالقات مع النظام السوري   إشارة كر"  قد يكون "التعافي المب .  3

من   المبكر" في مجاالت المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب األحمر.  التعافيمشاريع "

عبر الحدود وتعمل فقط في المناطق التي تسيطر عليها   المساعداتك قط في آلية  المعروف أن اللجنة الدولية للصليب األحمر لم تشار

 قبول يحظى بأنه ال على الرغم سوف يشارك في اآللية  - الهالل األحمر العربي السوري -  مما يعني أن شريكها المحلي .الحكومة السورية

أعمال    أنمبدأ    -  وفًقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلةو -  قد تبنى المجتمع الدولي منذ فترة طويلةلشمال غرب سوريا.  في    يمجتمع

،  مدلمعتا خطوة كبيرة بعيًدا عن هذا المبدأ    "التعافي المبكر"  رداتمفقد تكون    على التقدم في الحل السياسي لألزمة.تعتمد  إعادة العمار  

 والذي قد يزيد أيًضا من إعاقة العملية السياسية.

لقرارات مجلس األمن عبر الحدود إيجاد  للغاية    ي من الضرور  التي   : بديل  بالطريقة  ينبغي تسييس المساعدات النسانية  ال 

النسانية قانونية مع أو بدون تصريح من مجلس األمن الدولي. تدعو  اتالمساعد إن  تموز. 9شوهدت في اجتماع مجلس األمن الدولي في  

كشن نيك كثر إبداًعا في إيجاد طرق بديلة الستمرار المساعدات للسوريين سوس أ  ها. لن يحتاجالم المجتمع الدولي إلى أن يكون أ
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