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 وتقدير شكر
و صياغة هذا التقرير بمساهمة من   بإعداد نانسي عازار المساعدة األولى في برنامج حل النزاعات التابع لمركز كارترقامت 

برنامج حل النزاعات، هند شريف. وما كان يمكن إنجاز هذا التقرير لوال المساهمات البناءة لممثلي المنظمات االنسانية   مساعدة
معلومات قّيمة لهذا العمل البحثي. والشكر موصول أيضًا للمراجعين والخبراء الخارجيين   الذين تحّدثوا عن خبراتهم وقّدموا

المالحظات المستنيرة التي قّدموها. كما ال يفوتنا  جوناثان روبنسون وكيايلوم موفات ولوكاس فوبورسكي على التوصيات و
مايلز ألين وإيمان أزغانوفيتش على المساعدة والدعم  وهما  2020التقّدم بجزيل الشكر من المتدّرَبين في مركز كارتر لصيف 

 اللذين قّدماهما في مجال البحث.  

مثل بالضرورة آراء الكاتبة أو مركز ال تُ هي  من دون أي تعديل، و كما هي  ت  لَ ترد في الدراسة نتائج بعض المقابالت التي ُنق  
  كارتر.    
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 التنفيذي الملخص
 

عامَ  السورية  الحرب  دخول  تدهوًرا  مع  البالد  في  اإلنساني  الوضع  يواجه  العاشر،  جراء  كبيًرا،ها  الوضع  هذا  األزمة    ويتفاقُم 
ثلثَ العقوبات  تصاعد وتيرة  و   المتناميةاالقتصادية   السوريين في مناطق ال تدور فيها    ي  الشاملة. وفي حين يعيش حالًيا حوالى 

والوصول    لضمان االستمرار جارية، تتطلب االحتياجات المتغيرة لدى هذه الشريحة الكبيرة من الشعب السوري دعًما فورًيا    نزاعات  
        1إلى الخدمات األساسية. 

شير  العقوبات، تُ   وصواًل إلى سوء إدارة الموارد مروًرا بالحرب  ب  بدًءافي األزمة اإلنسانية الحالية،    في حين ساهمت عوامل متعددةو 
          2االستجابة اإلنسانية.  عيقاألبحاث إلى أن العقوبات الشاملة تُ 

عندما تحاول تنفيذ    ة بعقبات  تصطدم المنظمات الدولية غير الحكوميغالًبا ما  عقوبات،  لل  ةإنساني  اتاستثناء  وجود  وعلى الرغم من
  3مشاريعها. 

  إصدارمن خالل    المشروعالتزامها بتوفير الدعم اإلنساني    نالكيانات الرئيسية التي تفرض العقوبات ع   ُتعرب،  ةنظريمن الناحية ال
منظمات  لل  يتبينمن الناحية العملية،    . ولكن  وقوع المساعدات في األيادي غير األمينةالحرص على عدم  مع    ،عقوباتللاستثناءات  

          4ال تعمل على النحو المنشود.  اتالدولية غير الحكومية أن االستثناء

الدولية.  اإلتبرز حاجة ماسة إلى إطار جديد لإلعفاء   ويتطلب ذلك تضافر الجهود  وفي حين يستمر كل من االتحاد  نساني، 
دراسة كيفية   فال بد من،  الخاصة بهما  االستثناءات في مختلف برامج العقوباتمن  وعة  مجم  األوروبي والواليات المتحدة في توفير 

 االمتثال.     من ناحيةالعمل اإلنساني ب المعنيون  تطبيق استثناءات العقوبات فعلًيا وإزالة العقبات التي يواجهها

التي   التحديات  الدراسة  في هذا    جديد  توصيات إلطار  ال  ترح سلسلة من اإلنساني وتقبالعمل    معنيون ال  يصادفهاتستعرض هذه 
الدراسة إلى  الصدد مقابالت مع منظمات دولية غير  ب  سترشدمتعلقة بهذا الموضوع، وت  يةسياسات  مراجعاتو   منشورات  . تستند 

عدد    يقوم  حين في)  في سوريا حكومية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعمل بشكل شبه حصري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة  
 

 Aid in Limbo: Why Syriansالسوريون الدعم إلعادة بناء حياتهم"(، "المعونة في حالة  من عدم اليقين: لماذا يستحق  2019ماثيو هيمسلي وكاثرين أكيليس ) 1
deserve support to rebuild their lives  ،أوكسفام والمجلس الدانمركي لالجئين  ،-syrians-why-limbo-xfam.org/en/research/aidhttps://www.o

lives-their-rebuild-support-deserve 
 The Humanitarian Gap in(، "الثغرة اإلنسانية في نظام العقوبات العالمي: تقييم األسباب واآلثار والحلول"2020غريغوار ماالرد وسابيت فرزان وجين صان ) 2

the Global Sanctions Regime: Assessing Causes, Effects, and Solutions ،الحوكمة العالمية: استعراض تعددية األطراف والمنظمات الدوليةGlobal 
Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations  26.1  ،121-153  ،-doi.org/10.1163/19426720/https:/

02601003     
 Aid in Limbo، 9هيمسلي وأكيليس، "المعونة في حالة  من عدم اليقين"  3
4 ( واكر  بسوريا"2016جوستين  المتعلقة  التقليدية  األحادية  للتدابير  اإلنساني  األثر  حول  "دراسة   ،)Related -Study on Humanitarian Impact of Syria

Unilateral Restrictive Measures  ،السورية العربية  الجمهورية  في  المتحدة  لألمم  المُقيم  المنسق  ومكتب  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  ،  اللجنة 
https://bit.ly/2Z648oh 
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يتناول القسم الثاني  بينما  واألساس المنطقي،    الخلفية  ، ُتحدد القسم األول من الدراسة  فيخطوط النزاع(.  ل  ةبر ابعمليات ع  قليل منها
ركز  مختلف التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني عند التعامل مع االستثناءات من العقوبات. ويُ 

(  19-مرض فيروس كورونا )كوفيد  تأثير الثالث على العوامل اإلضافية التي تؤثر في االستجابة اإلنسانية، بما في ذلك  القسم  
  وتسهيلها قدم مجموعة من التوصيات من أجل تحسين االستجابة اإلنسانية فيُ  من الدراسة وقانون قيصر الجديد. أما القسم األخير 

   وتسريعها.    

 واألساس المنطقي  الخلفية .1
 

. فقد أدى انعدام األمن الواسع االنتشار والدمار الهائل سوريا وشعبهاالنزاع المسلح على مدى تسع سنوات أثًرا مدمًرا على    خلفَ 
النازحين داخلًيا بحوالى   الذين  ، في حين أن  شخص  يون مل  6.2إلى تشريد نصف السكان، وُيقدر حالًيا عدد  عدد األشخاص 

استعادة الحكومة السورية  مع  مليون. وعلى الرغم من توقف القتال العنيف    11.7قد بلَغ  إلى مساعدة إنسانية    اآلن   يحتاجون 
المترتبة عن  على أجزاء كبيرة من البالد كانت في قبضة المعارضة سابًقا، يواجه السوريون حالًيا أسوأ اآلثار االقتصادية    تهاسيطر 
ل العيش  بُ الوصول إلى سُ   عن سوري    ليون م  8.7ويعجز    ، خط الفقر   دون من السكان    في المئة  83يعيش  في الواقع،    النزاع.

مثل الحد من    ،، يلجأ السوريون بشكل متزايد إلى استراتيجيات تكيف ضارةاالستمرار والخدمات االجتماعية األساسية. ومن أجل  
           5استهالك الغذاء.

بفرض عقوبات على الحكومة السورية    2011العام  ردت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وبلدان أخرى على اندالع النزاع في  
واالقتصاد السوري واألفراد. وأملت الجهات التي فرضت العقوبات في محاسبة الحكومة السورية على انتهاكات حقوق اإلنسان  

في حين لم  و  6ى التنازل عن السلطة السياسية والتوقف عن مفاقمة األزمة اإلنسانية في سوريا.وخرق قوانين الحرب، إلرغامها عل
على المدنيين السوريين من خالل عرقلة عمليات الجهات    إال أنها قد خلفت أثًرا كبيًرا في تغيير سلوك الحكومة،    العقوبات  تنجح

 على االقتصاد السوري.     الفاعلة في المجال اإلنساني وتكثيف الضغط الشديد أصاًل 

والمصارف التي تدعم الحكومة،    والمؤسساتالعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على سوريا إلى عزل األفراد    سلسلةتسعى  
واسعة بشكل    عقوبات    االتحاد األوروبي والواليات المتحدة  ن. وفرَض وعزل الحكومة نفسها أيًضا، عن التجارة والتمويل الخارجيي  

 
 https://bit.ly/2vktxOJنية، الجمهورية العربية السورية"، (، "لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسا2019األمم المتحدة ) 5
 Societyاألقصى: كيف يمكن ألوروبا أن تساعد السوريين على الصمود في وجه نظام األسد وفيروس كورونا"  التعزيز المجتمعي(، " 2020دايسي )-جوليان بارنز 6

Max: How Europe Can Help Syrians Survive Assad and Coronavirus،  الخارجية  بالعالقات  المعني  األوروبي  المجلس ، 
https://www.ecfr.eu/publications/summary/society_max_how_europe_can_help_syrians_survive_assad_and_coronavirus 
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باإلضافة إلى    –صادرات النفط والمؤسسات المصرفية السورية    اوتحديدً  -تستهدف قطاعات كاملة من االقتصاد السوري    ،خاص
    7عزل سوريا عن المؤسسات المالية التابعة للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. 

االتحاد األوروبي عقوبات على تصدير السلع األوروبية "التي تندرج ضمن نطاق سلع مماثلة محظورة   باإلضافة إلى ذلك، فرَض 
في منتجات   م عادةً مثل الكلور الذي ُيستخدَ ، بما في ذلك بعض اإلمدادات األساسية لبرامج المعونة اإلنسانية 8ألغراض أخرى"،

أما   9م بالفعل لهذه الغاية.واسُتخد    ََ ه لصنع األسلحة الكيميائية، وقد سبقلكنه محظور إذ يمكن استخدام  ،المياه  طهير وت  التعقيم
،  إلى سوريا  ركية والسلع األميركية المنشأيالمنتجات األمجميع  وحظرت تصدير   هاعقوباتقد استفاضت أكثر في  الواليات المتحدة ف

الواليات المتحدة عقوباتها   أقرت،  2019خارج الواليات المتحدة. وفي كانون األول/ديسمبر    تي يتم إنتاجهاوحتى بعض السلع ال
حيز التنفيذ   الذي دخلَ   ، وسع أحكام قانون قيصر توت  10األوسع نطاًقا لغاية اآلن في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. 

التي تس   ، في2020حزيران/يونيو    17في   الثانوية  الكيانات    كياناتتهدف األفراد والالعقوبات  التي تتعامل مع  غير األميركية 
     11الخاضعة للعقوبات.

المنظمات  إال أن 12األزمة االقتصادية واإلنسانية التي يعيشها الشعب السوري، علىمدى تأثير العقوبات ل الدقيق يصعب القياس 
تحديات كبيرة من الناحية العملية في سوريا   في األساس تي "تواجه  أن العقوبات أعاقت بشكل ملموس برامجها الُتفيد باإلنسانية  

 13بغض النظر عن العقوبات".

في  تختلف هذه التحديات في كل منطقة من المناطق الثالث التي تعمل فيها المنظمات: األراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة  
في المئة من سوريا؛ والمناطق الخاضعة للسيطرة التركية في الشمال الغربي؛ والشمال الشرقي حيث تسيطر المجموعات    70  حوالى
بدأت الحكومة باستعادة السيطرة على معظم  أن  منذ  واألهم أنه    14الحكم الذاتي باألمر الواقع.تتمتع ب  على منطقة  الكردية  -يةالسور 

، اضطرت المنظمات اإلنسانية إلى تركيز المزيد من عملياتها في دمشق حيث تخضع مشاريعها لموافقة 2016العام  البالد في  
المساعدات اإلنمائية، ومساعدات إعادة اإلعمار عن مسارها  حول المعونة، و "تُ ، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش  الحكومة التي

 
 Risk Management Principles، "دليل مبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بإرسال األموال اإلنسانية إلى سوريا واألقاليم المشابهة الشديدة الخطورة"( 2020جوستين واكر ) 7

Risk Jurisdictions-hGuide for Sending Humanitarian Funds into Syria and Similar Hig،  -http://files.acams.org/pdfs/2020/The
Jurisdictions.pdf-Risk-ighH-Similar-and-Syria-into-Funds-Humanitarian-gSendin-for-Guide-Principles-Management-Risk    

 21 نفسه، المرجع 8
Briefing: Just how ‘smart’ are sanctions on Syria?( ،The New Humanitarian  ،)  (، "إحاطة: ما مدى "ذكاء" العقوبات على سوريا؟"2019آرون لوند ) 9

syria-sanctions-are-smart-how-just-https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2019/04/25/briefing 
 gement Principles GuideRisk Mana ،13واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  10
11 ( ضاهر  "2020جوزيف  قيصرمشروع  (،  متفاقمة؟"  قانون  اقتصادية  أزمة  أم  سوريا،  في  المساءلة  نحو  خطوة  انحكت:  ما  http://www.europe-،  حكاية 

solidaire.org/spip.php?article51925 
  ،Humanitarian impacts of economic sanctions on Iran and Syria(، "اآلثار اإلنسانية للعقوبات االقتصادية على إيران وسوريا" 2015إيريكا موريه ) 12

 24:1 ،120 -140 ،s://doi.org/10.1080/09662839.2014.893427http(، European Security)  األوروبي األمن
 2020حزيران/يونيو  –، أيار/مايو من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنسانيمقابلة مع ممثلين  13
Here's —Trump Wants Something From Assadوهذا ما يمكنه تقديمه في المقابل"    - (، "ترامب يريد شيًئا ما من األسد  2020دايفيد و. ليش وكمال علم ) 14

What He Can Offer In Return،   إنترست  ناشيونال  (National Interest  ،)-wants-watch/trump-east-https://nationalinterest.org/blog/middle
140762-return-offer-can-he-what-assad%E2%80%94heres-something 
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  المساعدات ، وال تسمح بتوزيع  للحكومة  البرنامج السياسيبطريقة تزيد من مخاطر التمييز بحق السكان الذين ال يتماشون مع  
    15."بطريقة تحترم حقوق السكان 

تبرز الحاجة إلى التسليم بالعواقب  إنما    ،وسيلة الضغط الوحيدة المتبقية لدى المجتمع الدولي  قد ُتشكلالعقوبات  على الرغم من أن  
باإلضافة إلى ذلك، لم    16من العنف وعدم االستقرار.  أنهكه عقد  سبَق أن    سببها التدابير العقابية لشعب  غير المقصودة التي تُ 

المتمثل غط األقصى" المفروضة على سوريا في تحقيق الهدف المرجو  عقوبات "الض)أو إمكانية نجاح(  يظهر أي دليل على نجاح  
 تغيير سلوك الحكومة السورية أو النخبة الداعمة لها.  في 

 عيق االستجابة اإلنسانية في سوريا  التحديات المتعلقة بالعقوبات والتي تُ  .2
 

شبكة العقوبات    إلى التدقيق بعناية فيلنظام العقوبات، اضطرت المنظمات اإلنسانية    الهائلةالتعامل مع البيروقراطية    باإلضافة إلى
ضنية في حال انتهاكها. ومن خالل تقييد الوصول إلى تكبد غرامات مُ ل  تفادًياالمتعددة الطبقات التي فرضها المجتمع الدولي،  

على  قيدتها أحياًنا.  ال بل  قوبات برامج المنظمات اإلنسانية  لت الع بعض السلع والخدمات والقنوات المالية والشركاء في العمل، عدّ 
بما في ذلك المصارف السورية    - بدائل موثوقة للخدمات األساسية    العثور على في    واجهت المنظمات صعوبةً سبيل المثال،  

 17وخدمات النقل.  ، وشبكات االتصاالت ،الخاضعة للعقوبات

األمر  العقوبات المختلفة والتدقيق في شركاء العمل من أجل تجنب االنتهاكات،    مةأنظالحاجة إلى دراسة التباينات في    وبسبب
حول  تتو مستعجلة  البرامج ال  تتعرقل ،  لضمان االمتثال  وقتوتخصيص قدر كبير من ال فة  كل  لب بذل جهود مُ يتطّ ما  غالًبا  الذي  

 18الموارد بعيًدا عن المشاريع اإلنسانية. 

  اآللية الواجب اتباعها لالستفادة من هذه االستثناءات تتعلق بالعمل اإلنساني، تختلف    العقوبات استثناءات    أنظمةوفي حين تشمل  
ضمان استيفاء مشاريعها للمعايير الغامضة في أغلب  له صعوبة واج  شير المنظمات إلى أنها تُ ذلك، تُ   عالوًة على.  آخرو  بلد  بين 

- فيروس كورونا )كوفيد  تفشي تثناءات. ونظًرا لألزمة الصحية الجديدة الناجمة عن  هذه االس   لالستفادة مناألحيان والضرورية  

 
15 ( ووتش  رايتس  س2019هيومن  مغشوش:  "نظام  اإلعمار"،  (،  إعادة  وتمويل  اإلنسانية  المساعدات  الستغالل  السورية  الحكومة  ياسات 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/syria0619_web4.pdf 
16 ( موند  لو  "س2020صحيفة  الدولية"(،  العقوبات  حدود    ،Syrie: Les Limites des Sanctions Internationales  وريا: 

internationales_6043016_3232.html-sanctions-des-limites-les-https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/16/syrie 
 Risk Management Principles Guide ،29مبادئ إدارة المخاطر" واكر، "دليل  17
 28المرجع نفسه،  18
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عرض بالتالي حياة  ما قد يُ  التي ُتعاني في األساس من عراقيل كثيرة،االستجابة اإلنسانية  إلى تعقيد العقباتهذه  قد تؤدي(، 19
   19السوريين للخطر. 

، إلى الجهات المعنية باالمتثال لهايحاول هذا القسم إلقاء الضوء على معنى االستثناءات اإلنسانية من الناحية العملية بالنسبة  
العبء الناجم عن التعامل مع متطلبات   بما في ذلك  ،عيق االستجابة اإلنسانيةعلى بعض التحديات الخاصة التي تُ مع التركيز  

موال عن غير قصد إلى شخص ُمدَرج على قائمة الحظر، وخطر االمتثال المفرط، واألثر المالي  الترخيص، وخطر تحويل األ
 المبكر/إعادة اإلعمار.   اإلنعاشلتحويل األموال إلى سوريا، ومعضلة 

 

 التعامل مع متطلبات الترخيص .أ

واليات المتحدة واالتحاد األوروبي على  بال  الخاصةالعقوبات    شروطالمساعدات اإلنسانية، تنص    عدم عرقلةمن أجل ضمان  
  استثناءات لدعم العمليات اإلنسانية.

 تمنح الواليات المتحدة هذه االستثناءات من خالل: 

ب (أ يسمح  معينة من  أداء  "ترخيص عام"  تراخيص    المعامالتفئات  للحصول على  بطلب  التقدم  إلى  الحاجة  من دون 
 محددة، أو 

يجري إصدارها   ( ب فردية/خاصة  وشروط  تراخيص  حاالت  إطار  في  حدة  على  السلطات  تُ   معينةوفق كل حالة  حددها 
  20المختصة.

  :واسعَتي ن ي نئتَ يشمل فإطار االتحاد األوروبي ف أما

  تصريًحاال تتطلب  التي ستثناءاتاال" (أ
 21. االتحاد األوروبي" في عضومن السلطة المختصة في الدولة ال  تصريًحاتتطلب  االستثناءات التيو  ( ب

 

على    ثمة   خاضعة للعقوبات في سياق العمل اإلنساني، ولكن  ال نشطة  ألخيص لاللمنظمة الدولية غير الحكومية أن تطلب تر   جوزي
داخل   يؤدي إلى ارتباك  ما  ي ن النظري والتفسيري،  ويبرز تباين بين الجانبَ   حول هذه العملية،  اتالتوجيهكبير في    نقص  ما يبدو  

نظم الكيانات التي تفرض العقوبات معايير  التفاصيل. لم تُ   في  إلى دوامة  من التداول الالمتناهيالمنظمات الدولية غير الحكومية و 

 
Pandemic -The Impact of the COVID 19(، "أثر جائحة فيروس كورونا على السوريين: تحليل من إعداد المجتمع المدني السوري"2020حملة نصف سوريا ) 19

etyon Syrians: an Analysis by Syrian Civil Soci ، تحالف نحن هنا ،-COVID19-content/uploads/20200410-sy.org/wp-https://weexist
3.pdf-Briefing-Comprehensive-Syria-in 

 Related Unilateral Restrictive Measures-Humanitarian Impact of Syria ،13واكر، "األثر اإلنساني للتدابير األحادية التقييدية المتعلقة بسوريا"  20
 Navigating Humanitarian Exceptions regarding International(، "التعامل مع االستثناءات اإلنسانية في إطار العقوبات الدولية"2020جوستين واكر ) 21

Sanctions( ،ACAMS ،)exceptions/-humanitarian-https://www.inhousecommunity.com/article/navigating 
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المنظمات الدولية غير الحكومية رسائل متباينة، ال بل    تتلقىلذلك،    ونتيجةً   22خيص ومعايير الموافقة على الطلبات. االتر   طلب
   23الموافقة عليه. تتمقد ما متناقضة، حول 

 .عبر هيكليات الدول األعضاءتمر  الطلبات  فخيص.  اتحديات إضافية للحصول على التر على  هيكلية االتحاد األوروبي    نطويت
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. باإلضافة إلى ذلك، تستغرق عملية تقديم   بين  موحدة  معايير الموافقة على الطلبات  توليسَ 

وال   طوياًل،  وقًتا  أيتلقى  يالطلب  الطلبات  يُ   أصحاب  طلبرد  رفض  سبب  الموثوقية  مهاتبرر  تغيب  آخر،  بمعنى  تقديم   عن. 
   . اتالطلب

للغاية ويحظر عدًدا من    ى الصادرات بنطاق  نظام الرقابة عل   سمأما في ما يتعلق بإطار العقوبات األميركية، فيت   مواد الواسع 
لتنفيذ المشاريع في مجاالت المياه والصرف الصحي    الالزمةتندرج السلع    24. اخاًص "المزدوجة االستخدام" التي تتطلب ترخيًصا  

السلع المزدوجة االستخدام الخاضعة ضمن فئة  ،  والنظافة الصحية، وإمدادات الطاقة، والزراعة، وإعادة بناء المدارس والمستشفيات
للرقابة على الصادرات".   المسبقة تصاريح"للـالنطاق المحدود  ، وتتمثل فيزيد من تعقيد التراخيصأخرى تَ  عوامل ثمةو  25.للرقابة

 الكاملة   لوبةما وال يغطي دائًما مجموعة األنشطة والمعدات المط  نوًعا  محدود    صادراتبتراخيص ال  ةالمتعلق  اتنطاق االستثناءف
إلخ.  ك التقنية  واألجهزة  والبرمجيات  الكمبيوتر  األميركيتُ كذلك،  أجهزة  األطراف غير  سلوك  األميركية  العقوبات  في حال    ةنظم 

% من السلع  10  حتوي على أكثر منت  مادةبالواليات المتحدة. ويصبح من المستحيل بالتالي تصدير أي    اارتبطت معامالته
 26المنشأ من دون ترخيص. األميركية 

العقوبات االقتصادية والتجارية   وإنفاذ  إدارة  تتولى  لوزارة الخزانة األميركية  ةتابع  وكالة   وهي،  مكتب مراقبة األصول األجنبية  أصدرَ 
.  2020أبريل  نيسان/في    خيصاالتر   وقائع حولوصحيفة  إضافًيا  دلياًل    ،األمن القومي والسياسة الخارجية األميركية  هدافأل  ادعمً 
كافة  مة تجمع في مكان واحد  منح التراخيص العامة، إال أنها ُتَعد وثيقة قيّ   من حيث هذه جديًدا    27الوقائعضيف صحيفة  ال تُ 

  ما إذا تتمكن المنظمات اإلنسانية من التحقق م  ى المعمول بها في كل منطقة خاضعة للعقوبات، حت  توجيهاتالتراخيص العامة وال
التراخيص الخاصة،  .  مشمواًل أم ال  السيناريو الخاص بها  كانَ  التوجيهات على أن مكتب مراقبة األصول األجنبية تُ ومع  شدد 
،  ( 19-)كوفيد  تتضمن معامالت إنسانية، ال سيما تلك المتعلقة بجائحة فيروس كوروناالتي  ترخيص  الطلبات  لعطي األولوية  سيُ 

 ع مراجعتها.       سرّ وسيُ 

 
 2020حزيران/يونيو  5مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  22
 Related Unilateral Restrictive Measures-Humanitarian Impact of Syria ،14"األثر اإلنساني للتدابير األحادية التقييدية المتعلقة بسوريا"  واكر، 23
المعهد  ،   ActionMaking Sanctions Smarter: Safeguarding Humanitarian  (، "جعل العقوبات أكثر ذكاًء: حماية العمل اإلنساني"2019أليس ديبار ) 24

 Smarter.pdf-Sanctions-content/uploads/2019/12/1912_Making-https://www.ipinst.org/wp، الدولي للسلم
 Related Unilateral Restrictive Measures-Humanitarian Impact of Syria ،14واكر، "األثر اإلنساني للتدابير األحادية التقييدية المتعلقة بسوريا"  25
 14المرجع نفسه،  26
الوق 27 )كوفيدصحيفة  كورونا  فيروس  مرض  حول  ل19-ائع  التابع  األجنبية  األصول  مراقبة  بمكتب  الخاصة  نيسان/(  األميركية،  الخزانة  ،  2020أبريل  وزارة 

Enforcement/Pages/20200416.aspx-center/sanctions/OFAC-urcehttps://www.treasury.gov/reso 
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للتعامل مع    الالزمة   28( أميركي  دوالر  170.000ل إلى  ص  الترخيص والرسوم القانونية الباهظة )التي قد تَ   كلياتتعقيدات هي  إن
مرونة المنظمات الدولية غير الحكومية    علىالسلس والسريع للمساعدات اإلنسانية، ويؤثر ذلك    غالًبا ما ُتعرقل التنفيذطار،  هذا اإل

تى عندما ال  حالمحدودة. و ذات الموارد  منظمات الدولية غير الحكومية  إلى الحاالت الطوارئ، ال سيما بالنسبة  لعند االستجابة  
ص باستمرار على عدم إفادة شخص ُمدَرج على قائمة الحظر  على العمليات اإلنسانية أن تحر   جبي  ،يكون الترخيص مطلوًبا

   29بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 األموال إلى شخص ُمدَرج على قائمة الحظر تحويل خطر  .ب
كبيرة من الجهود اإلنسانية وجهود بناء القدرة على    "نسبةً أن    المساعدات في سوريا  توفير  ةمحاول  عندالتحديات األكثر شيوًعا    من

على المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات    جب ي  30.تنطوي على مستوى معين من النشاط المحظور"   الصمود الممولة دولًيا
األشخاص المستهدفين بتجميد األصول أو    قوائممعهم على   ون تعامليالمالية التحقق من ورود أسماء األفراد أو المنظمات الذين س 

فيد هؤالء  من أن نشاطها المخطط له لن يُ   التأكد أيًضاعليها    وينبغي، وذلك قبل تحويل الدفعات إلى سوريا.  قوائم حظر السفر 
  عني ها. يل أن ينتهكحتمَ ينتهك العقوبات أو من المُ    النشاطإذا كانَ ما  التأكد مأو    ، المنظمات عن غير قصدهذه  األشخاص أو  

من الممكن أن يحصل   ج على هذه القوائم، ولكن  درَ المُ   إلى الشخصعدم توفير األموال أو الموارد االقتصادية    بالدرجة األولىذلك  
ويصبح من الصعب جًدا على الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني القيام بأنشطتها من دون    ،ذلك بطريقة غير مباشرة

  انتهاك هذه القواعد. 

  ، دة أخرى أو شراء الوقوداستئجار مبنى أو شراء المعدات أو التعامل مع أطراف مورّ  قد تنتج االنتهاكات عن على سبيل المثال، 
أو كيانات خاضعة للعقوبات. وحتى خاضعين للعقوبات  أفراد    ملوكة منعامل معها غالًبا ما تكون ميتم الت المنظمات التي    ألن

لم  في حال  فالتحدي قائًما على المستوى المالي.    بقىمن الناحية العملية، ي  ةاالستثناءات اإلنساني  دة مناالستفاإذا توفرت إمكانية  
  مثل أجنحة الشام   ،شركة طيران خاضعة للعقوباتعلى متن  إال إذا سافرتالمنظمة الدولية غير الحكومية تنفيذ برنامجها    تستطع
مصرف الدفع لشركة  ال  رفَض   إذاالتحدي األكبر    يبرز  ،. ولكن  اإلنسانية على األرجحأنظمة اإلعفاءات  سيستوفي ذلك  ،  للطيران

الدولية غير الحكومية إلى نذُكر مثاًل    ،مدى تعقيد الوضع  ولتوضيح  31الطيران الخاضعة للعقوبات. حاجة موظفي المنظمات 
تل هو  ، ال سيما في المناطق النائية حيث سيريَ (SyriaTel)تلسيريَ ل شبكة الهاتف المحمول الخاضع للعقوبات  استخدام مشغّ 

الوحيد.  المشغّ  الحاالتل  هذه  تغطية  ،  في  على  مرغمين  أنفسهم  الموظفون  االشتراك الرسوم  يجد  بعدم  المخاطرة  عوضًا عن 
  32ض حياتهم للخطر ويتعارض مع واجب الرعاية. عرّ قد يُ  ما، بالشبكة

 
(، "فهم تداعيات العقوبات على سوريا من الناحية العملية: من منظور المنظمات الدولية غير  2020المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتخذ من دمشق مقرا لها ) 28

 الحكومية التي تتخذ من دمشق مقرا لها" 
 Navigating Humanitarian Exceptions ،4تعامل مع االستثناءات اإلنسانية" واكر، "ال 29
 Risk Management Principles Guide ،26واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  30
 2020حزيران/ يونيو  5مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  31
(، "فهم تداعيات العقوبات على سوريا من الناحية العملية: من منظور المنظمات الدولية غير  2020الحكومية التي تتخذ من دمشق مقرا لها )المنظمات الدولية غير   32

 الحكومية التي تتخذ من دمشق مقرا لها" 
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أيًضا  و  اإلشارة  من  بد  نق ال  يقابله غالًبا  الملكية  لتحديد  الواجبة  العناية  بذل  أن  المعلومات    ص  إلى  إلى  والوصول  الشفافية  في 
  المطلوبة.

 خطر االمتثال المفَرط  .ج
لة من الواليات المتحدة أو االتحاد األنشطة اإلنسانية المموّ  نفذون يُ المنظمات الدولية غير الحكومية وموظفيها الذين  ب علىيتوجّ 

  ، إلى جانب األوروبي، االمتثال لمجموعة واسعة من العقوبات المالية واالقتصادية. تفرض الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
أخرى   بلدان قطاعات حيوية  ،فردية  مجال  في  المعامالت  أو  االستثمار  النطاق على  واسعة  السوري    ،قيوًدا  النفط  قطاع  مثل 

تدابير فوقد تختلف العقوبات أيًضا وفًقا لمناطق العمل.    33ية على غرار مصرف سوريا المركزي.والقطاعات التابعة للحكومة السور 
أهمية في المناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة،  أكثر  ُتعتَبر  مكافحة اإلرهاب والتدابير التنظيمية التي تفرضها األمم المتحدة

االمتثال،  من ناحية  كبيرة من الناحية العملية/  وشكوًكا   الدولية غير الحكومية مشاكلال سيما الشمال الغربي، حيث تواجه المنظمات  
  م ذلك أيًضا في تقليص رقعة العمل اإلنساني.ساه  ويُ 

المالية أيًضا  كثيًرا  قد يصعب    ،بالتالي الفاعلة في مجال العمل اإلنساني والمؤسسات  األنشطة اإلنسانية   تنظيمعلى الجهات 
المالتمويتيسير  و  العقوبات.    رتبط بهذه األنشطةل  انتهاك  تترتّ من دون  تكاليف باهظة جراء الغموضكذلك،  ال  ب  تي  والشكوك 

 كثيرةإذ غالًبا ما تتداخل قطاعات    اإلجراءات،ق قانونية للتعامل مع  رَ ف  ب  ذلك االستعانة  ويتطلب  ،بكيفية االمتثال للتدابير   ُتحيط
  رتبط شركات الشحن والمصارف والشركات التي تبيع السلع المطلوبة عدم االنخراط في أي نشاط يُتفّضل    34مع الحكومة السورية. 

حصول    من  ا خوفً   ،كين "مفعواًل مثبًطا"نته  العقوبات والمسؤوليات الصارمة المفروضة على المُ   أنظمةفت تعقيدات  بسوريا. لذلك، خلّ 
إلى اعتماد   ساعداتم ال العاملين في مجالالمؤسسات المالية والجهات المانحة و غير مقصود للعقوبات، ما يدفع  تقني انتهاك أي

العقوبات الثانوية   ومع إقرار قانون قيصر، أضحت .  غالًبا  تتطلب المرونة  في سياقات    35درجة معينة من القيود المفروضة ذاتًيا
  .بمزيد  من الدقةواجبة العناية بذل الالمنظمات اإلنسانية  ن على يتعيّ وس  ، مضى من أي وقت  أهميًة أكثر 

 التأثير المالي: تحويل األموال إلى سوريا  .د

أدى  فقد  نقل األموال إلى البالد من دون انتهاك العقوبات.  يتمثل في  جوانب إدارة العمليات اإلنسانية في سوريا    إن أحد أصعب
عن سيطرة الحكومة من جهة، والعقوبات المفروضة على المصارف المملوكة    انهيار المنصات المصرفية في المناطق الخارجة

المصارف التي ال  قد يطال  نظام العقوبات    حتى أن  ،للحكومة من جهة أخرى، إلى الحد بدرجة كبيرة من قنوات تحويل األموال

 
 Risk Management Principles Guide ،10واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  33
لوس أنجليس    ،For Many Syrians, ‘Smart’ Sanctions Are Anything But  العقوبات "الذكية" ليست كذلك بنظر الكثير من السوريين"(، " 2018نبيه بولس ) 34

 story.html-20181212-sanctions-syria-fg-world/la/https://www.latimes.com(، Los Angeles Times) تايمز
بسوريا" 35 المتعلقة  التقييدية  األحادية  للتدابير  اإلنساني  "األثر  Related Unilateral Restrictive -Humanitarian Impact of Syriaواكر، 

Measures ،14-15 



 12 

سوريين كمشاريع مشتركة مع مستثمرين  األول  المقام  في  تأسست  للعقوبات، ألنها  مرتبطين منهم    كثر  و   ،تخضع  ُيعتَبرون  قد 
    36عقوبات.لل قد يكونون خاضعينبالحكومة أو 

 نهج تفادي الخطر الذي تعتمده المصارف الدولية  . أ
المخاطر لكل معاملة في سوريا،    من  تخفيفلل  عمليات تحليلجري  من المصارف في هذه البيئة التي يشوبها التعقيد أن تُ   ُيتوقع

ف عميلك" المنصوص عليها في الحوكمة عبر الوطنية  عرَ إ بذلك. وبداًل من تطبيق إجراءات " ولكنها تعزف بشكل متزايد عن القيام  
غالًبا ما يؤدي نهج تفادي الخطر هذا إلى تعطيل األنشطة    37واسع.  المخاطر على نطاق    خفضللعقوبات، اختارت المصارف  

المخاطر إلى عزل مناطق بأكملها عن  خفض  االستجابات اإلنسانية. وتؤدي أيًضا ممارسة    نطاقمن    كل كبير نسانية والحد بش اإل
  38. غير المشروعةالسرية قد يدفع إلى تزايد األنشطة ما  النظام المصرفي العالمي،

  من العوامل: المخاطر بعدد   خفضتتأثر الممارسات المصرفية الرامية إلى 

 ؛صعوبة تحديد جواز القيام بالنشاط اإلنساني وشرعية المستفيدين النهائيين -
التأديبية  - واإلجراءات  الشديدة  الغرامات  من  الخوف  يعززه  الذي  األميركية  لألنظمة  المفرط  الدولية  المصارف  امتثال 

   39؛ "واإلساءة إلى السمعة" في حال عدم تنفيذ برامج التخفيف من المخاطر 
 40؛في التجارة الدولية"األميركي اعتماد القطاع المصرفي على األنظمة األميركية بسبب "مركزية الدوالر  -
العقوبات األميركية في ظل صالحية فرض العقوبات الثانوية التي تتمتع  ب  الخاصةعدم وضوح طريقة عمل االستثناءات   -

  ؛بها الواليات المتحدة
دول المجاورة )تركيا( أو قضايا الخاصة بالالترتيبات التشريعية والتنظيمية  مع  اب  ترابط تشريعات مكافحة تمويل اإلره -

   .االقتصاد السياسي )لبنان(

 
 Risk Management Principles Guide ،11واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  36
 Humanitarian Gap in Sanctions Regime ،132ماالرد وفرزان وصان، "الثغرة اإلنسانية في نظام العقوبات"  37
 Risk Management Principles Guide ،11واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  38
"جعل   39 ذكاًء"    ديبار،  أكثر  )Making Sanctions Smarter،  3العقوبات  ديبار  أليس  العقوبات"  2019؛  أنظمة  في  العمل اإلنساني  "حماية   ،)

Safeguarding Humanitarian Action in Sanctions Regimes  ،للسلم الدولي  https://www.ipinst.org/wp-،  المعهد 
Action.pdf-Humanitarian-and-content/uploads/2019/06/1906_Sanctionsورواد  غولدينغ  هاريو   روبنسون   وأليس  غوردون   ستيوارت  ؛  

"أثر  2018)  مهيوب  The impact of bank de-risking on the"السورية  لألزمة  اإلنسانية  االستجابة  على  للمخاطر  المصارف  تقليص(، 
humanitarian response to the Syrian crisis ،  اإلنساني  المنتدى (Humanitarian Forum )لالقتصاد  لندن وكلية  اإلنسانية السياسات وفريق  

 London School of Economics and Political Science، https://bit.ly/2z3T3JI السياسية والعلوم
an The Humanitari(، "الثغرة اإلنسانية في نظام العقوبات العالمي: تقييم األسباب واآلثار والحلول"2020غريغوار ماالرد وسابيت فرزان وجين صان ) 40

Gap in the Global Sanctions Regime: Assessing Causes, Effects, and Solutions  الحوكمة العالمية: استعراض تعددية األطراف ،
الدولية   ،  Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations  26.1  ،121-153والمنظمات 

02601003-https://doi.org/10.1163/19426720 
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 صغر اإلشارة إلى أن االمتثال المفرط ال يقتصر على المصارف العالمية وحدها. فغالًبا ما تتعرض المصارف األوروبية األ   وتجدرُ 
لة في الشرق األوسط إلى ضغوط لقطع العالقات مع عمالئها في سوريا. ويؤدي ذلك في أغلب األحيان  راس  والمصارف المُ  حجًما

سعر الصرف، ويدفع الجهات الفاعلة   اتببخسائر مالية من جراء انخفاض قيمة العملة وتقلّ  ويتسبب بالتالي ،إلى تأخير الدفعات
 41في مجال العمل اإلنساني إلى اللجوء إلى تهريب كميات كبيرة من األموال النقدية.

ت منظمة  أفادَ فقد  .  نطاق االستجابةمن حجم    بشكل كبير ويحد ذلك    ،يتسبب أيًضا تأخير الدفعات بتعطيل إيصال المساعدات
بسبب التأخير في تحويل األموال إلى البالد،    2019عام  الفي    سكنية شقة  200دولية غير حكومية عن توقف عملية إعادة تأهيل  

ت المنظمة  . وأفادَ أميركي  دوالر  400.000حوالى    في نهاية المطاف  ل تكلفة التمديد التي بلغت فاضطرت المنظمة إلى تحمّ 
بشدة بسبب التأخير في التحويالت المالية الناجم عن اختالف كبير في األسعار بين الخطة    صغرى عن تأثر برامج المنح ال  نفسها

 42السوق في وقت التنفيذ.  الفعلية في حة والقيمةقترَ المُ 

ت الكيانات ذات الصلة  تطال العقوباقد  للعقوبات، مثل المؤسسة العامة إلكثار البذار،    خاضًعا  الكيان  حال لم يكنحتى في  و 
مثل المصرف الذي توَدع فيه األموال في هذه الحالة. فيصبح إًذا من المستحيل على المنظمات الدولية غير    -التي تتعامل معها  

ر في أغلب األحيان  أن العقوبات تؤثّ   ُنالح ظمن العقوبات. بالتالي    أنها معفاةالرغم من  على  الحكومية الحصول على بذور القمح  
 43استثناء هذه السلع من العقوبات.السلع الضرورية لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية، على الرغم من محاولة    على  أثيًرا شديًدات

  خيارات الدفع غير المصرفية/غير الرسمية .ب
تلك    على وجه الخصوصالجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، و   غالًبا ما تدفعالمخاطر  تفادي  المصارف في    رغبة  إن

الدفع غير الرسمية مثل نظام   التي تسيطر عليها الحكومة، إلى استخدام قنوات  المناطق  ت أفادَ لقد  و   44.الحوالةالعاملة خارج 
لتحويل األموال إلى    الوحيدة المتاحةمنظمات دولية غير حكومية متعددة أن الشبكات المالية غير المصرفية أصبحت الطريقة  

 مشاريعها في سوريا، ال سيما لبرامج المساعدة النقدية.  

ا الحكومة أو خارجها، في  المناطق التي تسيطر عليه  داخلن التحدي الذي تواجهه المنظمات الدولية غير الحكومية، سواء  يكمُ 
االنخفاض السريع في قيمة العملة السورية وحظر    نظًرا إلىالحصول على األموال بمجرد وصولها إلى المصارف في سوريا. و 

 قيمة األموال بشكل كبير. تتراجع ، الحكومة السورية سحب الدوالر األميركي

الفروع في المناطق غير   غير أنضع للعقوبات في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة،  اخغير    اخاًص   مصرًفا  12في حين يعمل  و 
تفاقم التأثير  يو السطو المسلح.   األنباء عن األمنية، بما في ذلك هواجسمحدودة جًدا بسبب الما زالت الخاضعة لسيطرة الحكومة 

أجهزة    كما أنالعقوبات،    بسبباالتصاالت وعدم تحديث األجهزة والبرمجيات    ياتهيكل  على المصارف جراء األضرار الالحقة في

 
 Risk Management Principles Guide ،19واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  41
الناحية العملية: من منظور المنظمات  (، "فهم تداعيات العقوبات على سوريا من  2020المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتخذ من دمشق مقرا لها ) 42

 الدولية غير الحكومية التي تتخذ من دمشق مقرا لها" 
 Aid in Limbo ، 21 حالة  من عدم اليقين" هيمسلي وأكيليس، "المعونة في  43
 بديلة خارج األنظمة المصرفية التقليدية.   تحويلالحوالة هي طريقة غير رسمية لتحويل األموال من دون نقل أي أموال فعلية. ُتستخَدم الحوالة اليوم كقناة   44
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شكل استخدام قنوات الدفع غير ال يُ و   45. وقد أدى ذلك إلى تزايد استخدام الشبكات غير المصرفية.نادًرا ما تعمل  الصراف اآللي
ل يزيد أيًضا من خطر االبتزاز وسوء االستخدام  الرسمية خطًرا أمنًيا على الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني فحسب، ب

  46األموال. تّبعنظًرا لصعوبة ت

التخطيط لبرامج   إلىالمنظمات الدولية غير الحكومية    ، تتجهالمخاطر واالمتثال المفرطتفادي  رغبة المصارف في    إًذا، نتيجة
الخاصة بها من خالل منح األولوية إلمكانية الوصول إلى األموال وليس الحتياجات األشخاص الذين تحاول مساعدتهم،    عونةالم

 47بعض األنشطة.  جدوىويؤثر ذلك في  

 

 معضلة التعافي المبكر/إعادة اإلعمار  .ه

، وتهديد انتهاك العقوبات، والضغط السياسي لقطع العالقات مع االقتصاد ةعفاءات اإلنسانياإلأدت الصعوبات اللوجستية المتعلقة ب
الدعم   تقديم  المالية عن  والمؤسسات  والحكومات  المانحة  الجهات  إحجام  إلى  الالسوري  ويأتي  إلى  سوريا.  اإلنسانية في  برامج 

  ، احتياجات الشعب السوري   ت ، حيث تبدلَ ار النسبي االستقر   فترة  منخلفه العقوبات على المجتمع الدولي في  "المفعول المثبط" الذي تُ 
المستدامة،  ذات النتائج  إلى مشاريع التعافي المبكر  نتقَل التركيز  بل االمساعدة اإلنسانية الفورية  فلم يُعد التركيز متمحوًرا حول  

 48الصحية. التعليم والرعاية  ، كأنظمةل العيش واستعادة الخدمات االجتماعية األساسيةبُ دعم سُ  على غرار 

بشكل مباشر  ر  ال تحظّ العقوبات   فصحيح  أن العقوبات الحالية.    أنظمةتبرير مشاريع التعافي المبكر في ظل    كثيًرايصعب    ،ولكن
أن تنتهك الحظر الواسع النطاق المتعلق بإعادة اإلعمار في سوريا  من تخشى المنظمات اإلنسانية  إنمامشاريع التعافي المبكر، 

    49تحاول دعم التعافي المبكر. عندما 

في ضوء تعريف واضح "للعمل اإلنساني" وما يقوم عليه، وتكييف هذه االستجابة   المعونةتبرز حاجة ملحة إلى تقييم استجابة  
  ر مصطلح "العمل اإلنساني"ُيعتبَ في الواقع،    50ل عيشهم. بُ مستدام إلى احتياجاتهم األساسية وسُ   بشكل  لضمان وصول السوريين  

 
 Risk Management Principles Guide ،18واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  45
 Making Sanctions Smarter، 3ديبار، "فرض عقوبات أكثر ذكاًء"  46
 2020أيار/مايو  27ثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، مقابلة مع مم 47
 Aid in Limbo ، 2" حالة  من عدم اليقينهيمسلي وأكيليس، "المعونة في  48
 16المرجع نفسه،  49
 26المرجع نفسه،  50



 15 

األساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية ترميم البنى    اإلنسانيةمرًنا، ال سيما عندما تتطلب االحتياجات  
   51التحتية.

الجهات المانحة    إال أنفي مجال التعافي المبكر،    ساعدةالممن المستحيل تقريًبا تقديم مساعدات إنسانية مستدامة من دون توفير  
م في "إضفاء الشرعية على الحكومة  ساه  تدرك ذلك في أغلب األحيان وتمتنع عن تمويل مشاريع التعافي المبكر إذ تعتبر أنها تُ ال  

غير مستعدة لتمويل   لكنها ،الجهات المانحة مستعدة لتمويل بعض إصالحات شبكات المياهفقد نرى مثاًل أن بعض  52السورية". 
المشروع األول غير مستدام. وفي  يصبح  وبالتالي    ،يؤدي إلى تلوث المياه  ما قدالصحي،    شبكات الصرف  عملية إعادة إعمار 

نقص في إمدادات الطاقة إلى محطة الضخ، تكمن الطريقة الفضلى لزيادة إمكانية وصول الحال لم تعمل شبكة المياه بسبب  
شبكة المياه القائمة لضمان حصول الناس على المياه   بسيط مثل إصالح  نشاط    محطات الطاقة. "دق    ترميمفي    إلى المنازل  المياه

تبرز الممانعة و   53. ؟"أننا ُنبالغهذا أمًرا إنسانًيا حًقا أم    ما إذا كانَ حول  الجهات المانحة إلى التساؤل    ودفعَ   ،الخطر   النظيفة ناقوَس 
ل اإلصالح بتوزيع الخبز. ومع ذلك،  دَ ستبيُ تمويل إصالحات شبكات الكهرباء الضرورية إلعادة فتح المخابز. ف  أيًضا في وجه

اتسعت مؤخًرا مساحة التعافي المبكر أكثر فأكثر. قد  ، و بالتمويل أكبر ُتبدي رغبًة  اإلشارة إلى أن بعض الجهات المانحة    تجدرُ 
    54متضررة. الرس امدالإصالح  لبدأت الجهات المانحة تتقبّ  على سبيل المثال،

يصطدم غالًبا ما  نظًرا إلى عدم التوافق في اآلراء بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي حول نطاق االستثناءات اإلنسانية،  و 
العاملون في المجال اإلنساني بالعقبات عندما يحاولون تحديد ما إذا كانت مشاريعهم تندرج ضمن إطار التعافي المبكر أو إعادة 

تنتهك  ما يعني أنها  على أنها مشاريع "إعادة إعمار"،  بشكل فضفاض  كن تعريف مشاريع التعافي المبكر  اإلعمار. بالتالي، يم
العاملةلل  تهديًداشكل ذلك  ويُ   55العقوبات. التي    جهات اإلنسانية  الميدان  على الرغم من في نهاية المطاف  مخاطر  ال  تتكبدفي 

 . المانحةضمانات الجهات 

 

 

 

 
 War on The)  وور أون ذا روكس،  حمايتهم؟"في سوريا من فرض عقوبات تهدف إلى  يتضرر المدنيون  هل س(، "2020بسمة علوش وأليكس سيمون ) 51

Rocks  ،)-to-aim-they-civilians-very-the-hurt-sanctions-syria-more-https://warontherocks.com/2020/06/will
protect/ 

 Aid in Limbo ، 26هيمسلي وأكيليس، "المعونة في حالة  من عدم اليقين"  52
 2020أيار/مايو  27مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  53
 2020أيار/مايو  19مقابلة مع ممثل من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  54
 Risk Management Principles Guide ،26واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  55
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 يةعلى االستثناءات اإلنسان التطورات األخيرة. تأثير 3

 

 ( 19-)كوفيد  كورونا فيروس مرض .أ

دعا  حيث    ية،مدى تأثير العقوبات على االستجابة اإلنسانحول    نقاش    ، دارَ 2020في مطلع العام  منذ تفشي فيروس كورونا  
  في ضوء هذا النقاش، أصدرَ و  56. بشكل  سريع يةالطبية األساس اللوازم  إيصالللسماح بالكثيرون إلى تعليق العقوبات أو تخفيفها 

مكافحة مرض فيروس  سلسلًة من المبادئ التوجيهية حول    األميركي واالتحاد األوروبي  مكتب مراقبة األصول األجنبيةكل من  
مع التشديد  و   ية نساناإلستثناءات  االبتسمح  ر  طُ عقوبات، مع التأكيد على أن هذه األُ للخاضعة لا  بلدان ( في ال19-)كوفيدكورونا  

المتصلة تلك  ، ال سيما  يةبالمعامالت اإلنسان  المرتبطة  صي رختال  طلباتلسيحرصان على تسريع وإعطاء األولوية    هماأنعلى  
  ما من شيء  ، ومع فرض المزيد من العقوبات،  طوياًل تستغرق وقًتا  ال تزال    يةالعمل  (. إال أن 19-بمرض فيروس كورونا )كوفيد

  ال تكفل وحدها  مبادئ التوجيهيةالف 57انتهاء األزمة الصحية.  بعدغرامات لل ية غير الحكوم يةالمنظمات الدولتعرض يضمن عدم 
العاملة    يةغير الحكومالدولية    أحد ممثلي المنظماتعندما ُسئ َل  و أو تأمين توفر قنوات الدفع.    يةالطبية األساس   اللوازمتسليم    تسهيل

حاول إرسال ورقة مناصرة إلى جهات  في تسريع العملية. نُ  إطالًقا  أي تسهيالتب  "لم نشعر   حول هذا الموضوع، قال:  في سوريا
 58. هنا"ناس لل ها ليَست ُمتاحةألن فحوصاتدوية والاأل يصالإل جراءاتاإلتسريع  هامن ينلباطمانحة مختلفة 

شير التقارير إلى  بنظام الرعاية الصحية فيها خالل سنوات النزاع. تُ   مصدر قلق خاص نظًرا إلى الضرر الذي لحقَ شكل سوريا  وتُ 
، ما  دويةارتفاع أسعار األ و   لوازمفي ال  عاني من نقص  لم تعد تعمل، وأن تلك التي تعمل تُ   حكوميةالمستشفيات ال  % من50أن  

على الرغم من أن العقوبات ال تستهدف القطاع الصحي و   59. يةيجعل الكثير من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الطب
التأثير ولتوضيح    ريا.ت المفروضة على قطاعات أخرى في سو بفعل العقوبا  ةغير مباشر   صورةاألخير تأثر ب  غير أن،  ةً مباشر 

تؤثر رئيسية  ط زياد غصن الضوء على ثالثة عوامل  سلّ غير المباشر للعقوبات االقتصادية على القطاع الصحي في سوريا، يُ 
وعدم القدرة على استيراد بعض   ؛ وتأخر الوصول إلى هذه المواد  ؛ األوليةارتفاع كلفة استيراد المواد    الدوائية:على الصناعات  

 60غير مرخصة دولًيا.جبر القطاع على إيجاد وسائل بديلة  بسبب توقف شركات غربية عن التصدير إلى سوريا، ما يُ األولية  المواد  

 
 Navigating Humanitarian Exceptions، 5االستثناءات اإلنسانية"  مع  التعامل واكر، " 56
 3المرجع نفسه،  57
 2020أيار/مايو  19مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  58
 ،  مبادرة اإلصالح العربي( "مصائب سوريا االقتصادية المتزايدة: األزمة اللبنانية وقانون قيصر، ثم فيروس كورونا"، 2020جهاد يازجي ) 59
-reform.net/ar/publication/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%a8-https://www.arab
-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%%

%d8%a7%d9%84%d8%a3/-d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a9% 
 

 ،السياسيةكلية لندن لالقتصاد والعلوم  "كيف تؤثر العقوبات االقتصادية سلًبا على القطاع الصحي في سوريا: الصناعات الدوائية نموذًجا"،(، 2020زياد غصن ) 60
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المسموح بها. على سبيل    يةاإلنساناألنشطة  تفرضها الجهات المانحة ألنواع  التي  إعادة تقييم المتطلبات    يجبعالوًة على ذلك،  
يفتقرون إلى    (، إال أن السوريين19-أفضل الممارسات لتفادي مرض فيروس كورونا )كوفيد  أحدد غسل اليَدي ن جيًدا  المثال، ُيعَ 

في سوريا تحتاج  الحرب    جراءطبية التي تضررت  من المرافق ال  في المئة  46فإن  . كذلك،  دأجزاء البالفي بعض    المياه الجارية
ال  إلى إصالحات التحتفي  العمل.  يةبنى  تتمكن من  اإلنسان  61حتى  المنظمات  تستطيع  بسبب اإلصالحات  هذه    تطبيق  يةوال 

   62. اإلعمار في إطار إعادة  ألنها تندرج يةالبنى التحتإصالح الجهات المانحة والتي تمنع  تفرضها التيالمبادئ التوجيهية 

 

 قيصر  قانون  تأثير .ب

واليات المتحدة  لل الذي أتاحَ  الكونغرس األميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" أقرّ ، 2019في كانون األول/ديسمبر  
قدرة الواليات    يفلقانون قيصر    يةمة الرئيس الس  تتمثل  الكيانات السورية واألميركية.    هامًشا أوسع لفرض عقوبات ثانوية خارج نطاق

تنتهك العقوبات المفروضة    إذا تبيَن أنها  ، بغض النظر عن الجنسية،على األفراد والمؤسسات  يةفرض عقوبات ثانو   المتحدة على
ويطلب قانون قيصر   63فين بذلك قطاَعي  الطاقة والبناء.د  سته، مُ عمار إعادة اإل أي مسعى من مساعي م في ساه  على سوريا أو تُ 

صدر قلق أساسي في ما يتعلق بغسل  ممؤسسًة ذات  مصرف سوريا المركزي  تحديد ما إذا كانَ  وزارة الخزانة األميركيةأيًضا من 
المركزي على الوصول إلى النظام    مصرفتحد من قدرة ال  قواعد  وزارة الخزانة  ستفرضذلك صحيًحا،    األموال، وفي حال كانَ 

منع أي استثمار في االقتصاد السوري بهدف الضغط على الحكومة السورية وعزلها  يهدف قانون قيصر إلى  64المالي األميركي.
طويل األمد    تأثير    ، كاملة  قطاعات    على المفروضة بموجب قانون قيصر والممتدة    ساحقةقيود الال  يترتب على وقد  أكثر فأكثر.  

 على قدرة السوريين على التعافي وإعادة بناء حياتهم. 

ق َبلاستثمار  أي  أيًضا  إنما سيمنع  قانون قيصر االستثمارات الخارجية في االقتصاد السوري فحسب،    يعوقَ ولن   مجتمع    من 
ن "المغتربين األثرياء لن يعودوا طالما تخضع فإ  ، قيم في دمشقمُ رجل أعمال    أفادَ   كماو   .والمغتربين السوريين  سوري األعمال ال

 65.باالستثمار في سوريا" زفواا جمصالح تجارية في الخارج ولن يُ  اجميعً  لديهملعقوبات، إذ البالد ل

 

https://blogs.lse.ac.uk/crp/2020/04/16/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%a4%d8%ab%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-
%d8%b3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%84/   

 Syria anniversary press releaseبيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الندالع النزاع في سوريا ، ( 2020األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) مكتب 61
 Navigating Humanitarian Exceptions، 6االستثناءات اإلنسانية"  مع  التعامل واكر، " 62
 في سوريا من فرض عقوبات تهدف إلى حمايتهم؟" يتضرر المدنيون علوش وسيمون، "هل س 63
 U.S. and European Sanctions on Syria(، "العقوبات األميركية واألوروبية على سوريا" 2020مركز كارتر ) 64
 في سوريا من فرض عقوبات تهدف إلى حمايتهم؟" يتضرر المدنيون علوش وسيمون، "هل س 65
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قيصر و  قانون  أن  من  الرغم  إنسان  على  استثناءات  أنيةينص على  إال  الضوء علىمن    ه،  تسليط  االستثناءات    المهم  هذه  أن 
"حكاية ما انحكت"،   على موقع جَرت مؤخًرا في مقابلة  فملة في سوريا. االع ية ال تنطبق سوى على المنظمات األميركالتراخيص و 

والكيانات  غير األميركيين األفراد  ةخاص صورةأن "قانون قيصر يستهدف ب المجلس النرويجي لالجئين شرَحت بسمة علوش من 
أن المنظمات غير    [فهذا يعني]،  على األفراد غير األميركيين  يةالعقوبات الثانو ب  ما ُيدعى  فبمجرد أنهم يفرضون .  يةغير األميرك

يتضمن قانون قيصر أي  ال    66.["االستثناءاتنفسه ]إلى    تسلك المسار ال تستطيع أن    األميركيةالعاملة في سوريا وغير    يةالحكوم
إذ سوف   إشكاليةً   هذا األمر   طرحويبحماية نفسها من العقوبات.    يةالدول  يةأو إرشادات تسمح للمنظمات غير الحكوم  مندرجات

من التأخير    يتسبب بمزيد  س و   لباهظة الكلفة،ا  يةوسيزيد العمليات البيروقراط  متثال،خاطر المرتبطة باالالمم في زيادة تفاقم  ساه  يُ 
وشركات    دينورّ مصارف وم  لعثور علىل  ُتواج ه صعوبات في األساس  يةغير الحكوم  يةالمنظمات الدولف.  يةفي العمليات اإلنسان

بدفع   والمخاطرة  سوريا  في  للعمل  مستعدة  وشحن  قيصر    يأتيو .  طائلة  رسومتأمين  ويُ   ليزيدقانون  الغموض  هذه من  عزز 
التي تعمل  المعونة  مخاوف منظمات    يستهدف قانون قيصر بشكل خاص قطاع البناء، ما أثارَ على ذلك،    عالوةً   67ات. كيالدينامي

مشورة ال  طلبنا: "لقد  قائاًل   إلنسانيا  المجال في  العاملين  أحد  كشَف  وقد    68صغير.   على نطاق    يةعلى إعادة تأهيل البنى التحت
في لجوء  تصعيد الويبقى الخطر األكبر الذي نتوقعه في الوقت الحالي هو نشطتنا. ألمراجعة القانون والتأكد من تغطية  يةقانونال
ألجنبية وسنرى  حالًيا على اتصال بممثلي مكتب مراقبة األصول ا  إنناالرئيسي.    هاجسناوهذا هو    ،خفض المخاطر   مصارف إلىال

   69." األمور  ستجري كيف 

المعونة  فة تفوق قدرة منظمات كل  وتأخيرات مُ  يةقانون على األرجح مساعدةً سيتطلب قانون قيصر   لذي ينطوي عليهالغموض اإن 
 المتوسطة والصغيرة. 

 

 بشكٍل فعال  الستثناءات اإلنسانيةمن ا فادة. توصيات من أجل االست4

ظل  في    تنتهك حقوق اإلنسانوما إذا كانت  حول ما إذا كانت العقوبات تؤدي إلى النتائج المرجوة  القائم  على الرغم من النقاش  
في سبيل متضافرة    يةحاجة ملحة لبذل جهود دول  برز ت،  ةوالقانوني   ةواإلنساني  ةاالقتصادي  أوجه الغموض على المستويات  ازدياد

في مجال العمل  الجهات الفاعلة    هاواجهتي  بعض التحديات الت  سةدراعرضت هذه الوقد  االستثناءات اإلنسانية.    يةفعال  عزيز ت
  المنشورات  َف استعراضكش قد و ، ال سيما إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. في إيصال المساعدات إلى سوريا اإلنساني

 
 A ‘missing piece’ in the“في النقاش: مع دخول عقوبات قيصر حيز التنفيذ، هل يتمتع السوريون العاديون بالحماية؟"    حلقة مفقودة(، "2020مادلين إدواردذ ) 66

debate: As Caesar sanctions go into effect, are ordinary Syrians protected?” ،حكاية ما انحكت  ، 
-ryordina-are-effect-into-go-sanctions-caesar-as-debate-the-in-piece-missing-https://syriauntold.com/2020/06/18/a

protected/-syrians 
 ضاهر، "مشروع قانون قيصر" 67
 في سوريا من فرض عقوبات تهدف إلى حمايتهم؟" يتضرر المدنيون علوش وسيمون، "هل س 68
 2020حزيران/يونيو  5مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  69
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العاملين في   إال أن، يةنساناإل ستثناءاتاال والمقابالت مع ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية في دمشق أنه على الرغم من 
  اإلشارة إلى وتجدرُ وتكاليف إضافية وتحديات لوجستية وتأخيرات في عملياتهم. عديدة يواجهون باستمرار مخاطر   معونةال مجال

العقوبات  الوعي والحوار حول تأثير    ه ثمة مزيد  منغير أن،  هذه التحديات   عالجة ملموسة لمالبير  تداال  غياب أنه على الرغم من  
 . يةحوار حول الحلول العملال إطالقبالتحديات و  قرار اإل باتجاهأولى  خطوةً شكل ذلك  ويُ . على المساعدات اإلنسانية

  مراجعة  من  و   ، دمشق  في ه من مقابالت ُأجريت مع ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية  اأدنالواردة  التوصيات    اسُتخل صت
 حول الموضوع.  تي صدَرت مؤخًراال اتيةالسياس  للمنشورات

 

 شاملة  توصيات. أ

  ، مجال العمل اإلنساني  فيوالجهات الفاعلة    ،والجهات المانحة  ،عقوباتال  تفرض  التيسلطات  الد الحوار المستمر بين  عَ يُ  
لتسهيل امتثال الجهات   ةالتنظيمي  اتأمًرا بالغ األهمية لبناء الثقة وتحسين التوجيه  ،ومنظمي القطاع المالي  ،والمصارف

 70.مثبطالعول فمالإلطار العقوبات وتقليل  مجال العمل اإلنساني فيالفاعلة 
غ  منتظمال  رصدال  العواقب  واإلبالغ عن  للعقوبات على  والتقييم  المقصودة  لجان    نبغيي  : اإلنسانية  األنشطة ير  على 

نتظم لرصد  شكل  مب  يةمع المنظمات اإلنسان  ةإحاطجلسات    وأن ُتنظممجموعات من الخبراء    أن تتعاون مع العقوبات  
 71. لعقوبات على االستجابة اإلنسانيةتأثير ا

تحويل األموال  أجل    مندمشق    فيخاص في سوريا للمنظمات اإلنسانية   مصرفل و راس  مُ   مصرفإنشاء قناة مالية بين   
والتكاليف المرتبطة   المخاطر والتأخير تجنب أن ُيساه م فيذلك  من شأن  :سوريا في يهاوصول إلال من تمكنوال مباشرةً 

 . يةبالمعامالت غير الرسم

 

 قطاعات  الالخاصة ب. التوصيات ب
 
 عقوباتال تفرض  التيسلطات ال

 72عن العقوبات من خالل توفير استثناءات واسعة للعمل اإلنساني في قرارات العقوبات.  يةاإلنسان شطةناأل عزل  

 
 2020حزيران/يونيو  –ل اإلنساني، أيار/مايو مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العم 70
 Making Sanctions Smarter ، 26ديبار، "جعل العقوبات أكثر ذكاًء"  71
 19المرجع نفسه،  72
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  شركات و  المصارف، ) يةاإلنسان األنشطة دعم ب المعنيةلجميع األطراف  ضماناتاالنخراط في حوار حسن النية وتقديم  
ل العمليات  سهّ يُ فمن شأن ذلك أن    :عقوباتالقانونية و الرسوم  لخضع لتلن    هاوشركات الشحن( بأن  ،دينوالمورّ   ،التأمين

 73. تلبية االحتياجات بشكل  فعالب يةغير الحكوم يةالدول اإلنسانية ويسمح للمنظمات
 مهانظّ تُ حلقات عمل منتظمة    عقدالعناية الواجبة من خالل    إجراءات بشأن تقييم المخاطر و   اتزيادة الوضوح والتوجيه 

 وضوحالو   إلى االتساق  يةغير الحكوم  يةالدولالمنظمات    حتاجت  :رسميةوثيقة توجيهية  خالل    منالجهات المانحة أو  
  المناصرة ب  بدًءا    –  األوجه  ةدمتعدال  متاهةال  ههذ  ضمن  مختلفة  أصعدةخارجي والداخلي ألنها تعمل على  على المستوَيي ن ال

 74.يةالمشاريع والبرامج الميدان  نفيذإلى توصواًل ح نَ وإدارة الم   على أعلى المستويات  وحشد الدعم
في    الفاعلة  الجهات  فيها  تحتاجالتي    حاالتلر أحكام العقوبات على العمل اإلنساني من خالل عزل ايثأ ت  يةتوقع كيف 

  في ضمان سالمة الجهات الفاعلة  أجل    من  ،للعقوبات  خاضع    أو كيان    اإلنساني إلى التعامل مع شخص    العمل  مجال
اإلنساني  العمل  إلى    ،مجال  الوصول  يتعذر  العندما  غير  الدفع  شبكات  عقوباتلل  خاضعةقنوات  تكون  عندما  أو   ،

 75. عقوباتلل خاضعة ساسيةصاالت والنقل األاالت
شديدة  الوالبيئات    المستعجلة   يةلمشاريع اإلنسانا  بالنسبة إلى  :العمل   لسياقاتالحصول على التراخيص وفًقا    شروط   تعديل 

العقوبات.الخطورة تفرضها  التي  األعباء  إزالة  خاص  بشكل  المهم  من  أيًضا    76،  فيوينبغي  إدراج   النظر  إمكانية 
من مطالبة    بدالً   ،المختلفة للمشروعيمتد إلى الجوانب    "البيضاء أو إصدار "ترخيص شامل  وائمالق  ضمن  المنظمات

 77.للمشروع نفسهتراخيص منفصلة عدة بالتقدم بطلب للحصول على  نظماتالم
وتراخيص    أنظمة  تعمل األمم المتحدة بموجب  :األمم المتحدةك  نفسهامظلة  الالسماح للمنظمات اإلنسانية بالعمل تحت   

لهتُ   مختلفة أوسع  اوفر  الحر   هامًشا  لعملياته  يةمن  ليشمل  نبغييو .  اوالمساحة  الواسع  التفويض  هذا  يمتد    أيًضا   أن 
 . يةغير الحكوم يةالدول المنظمات

يستخدمها  تنسيق المعايير التي  حاد األوروبي(:  االت   غرار   علىدول األعضاء في المنظمات اإلقليمية )إلى البالنسبة   
 78وعمليات إصدار التراخيص. ،واستراتيجيات إنفاذ العقوبات ،ألعضاء لتقييم االمتثال للعقوباتا
باإلضافة    –  عمار""إعادة اإلو  ،و"التعافي المبكر"  ،"العمل اإلنساني"على غرار    –  يد تعريفات المصطلحات األساسيةتوح 

 التسميات.مة لتطبيق هذه ستخدَ إلى المعايير المُ 
 79التعافي المبكر.  تفادًيا لعرقلة هاأو تعديل رفع العقوبات 

 
 2020حزيران/يونيو  5مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  73
 2020حزيران/يونيو  –العمل اإلنساني، أيار/مايو مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال  74
 Risk Management Principles Guide ، 30واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  75
 واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر  ؛  2020حزيران/يونيو  5مقابلة مع ممثلين من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني،  76
 Risk Management Principles Guide ،30رة المخاطر"  واكر، "دليل مبادئ إدا 77
 30المرجع نفسه،  78
بية السورية"، (، "تقرير المقرر الخاص المعني باآلثار السلبية للتدابير القسرية االنفرادية في التمتع بحقوق اإلنسان في بعثته إلى الجمهورية العر 2018إدريس الجزائري ) 79

 والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة السادسة 
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 80. المثبط المفعولللتخفيف من  في محاولة   يةاإلنسان األنشطةسات التي تدعم تقديم حوافز للمؤس  

 

 ( الحكومات  ذلك في)بما   المانحة  الجهات

  يةعمل  إجراءاتإلى    ا، سياسيً غالًبا ما يتخذ طابًعا    الذي  والتوجيهات،حول العقوبات    ترجمة الخطاب الرفيع المستوى 
ن  ي  الجانبَ  منتعيين مستشارين فنيين يسهل الوصول إليهم  :وفعالة يةومنهج يةإعفاء رسم تدابير وقابلة للتنفيذ من خالل 

 . ومعالجتها العثراتالمساعدة في استكشاف ها و وتنسيقيمكنهم أداء هذه الوظيفة و 
للحصول   نظمةإدارة القواعد واأل  في في مجال العمل اإلنساني    المخاطر من خالل دعم الجهات الفاعلة  متقاسُ زيادة   

 االمتثال. تدابير وتمويل التكاليف القانونية وتكاليف التوظيف المرتبطة ب ،على استثناءات
البنود  إ  ال  ية التقييدزالة  اتفاقات  تُ   المانحة  جهاتمن  الو   اإلبالغ  أعباءضيف إلى  التي  الواجبة    عاتق   على  ُملقاةالعناية 

  تتناقض التي    –اإللزامي للمستفيدين    التقييمعلى غرار    –بات  المتطل  سيما  ال،  مجال العمل اإلنساني  فيجهات الفاعلة  ال
 81اإلنساني.  العمل حياد مبدأ مع

وتمويل    ،إعادة اإلعمار   وجهودتعافي  ال  جهودبين    فصلما يتعلق بال  الصارمة في  ية على المبادئ التوجيه  التركيز   خفض 
وتقليل    المحلية  تمكين المجتمعات   هدفب  ، طويلة األجلالالموجهة نحو االستدامة وخطط التعافي    نشطةالمزيد من األ

 82اعتمادها على المساعدات. 

 

 المصارف / يةالمال المؤسسات

ن من  ي  االمتثال والشفافية الكافيَ   معايير لوضع مدونة سلوك بشأن    مجال العمل اإلنساني  في مع الجهات الفاعلة    التعاون  
 83.ظروفالستثناءات الممكنة في أسوأ واال ،حيث األنظمة وحفظ السجالت 

وتزويدها بمعلومات حول    ،المدفوعات  تاحةمة إلستخدَ التراخيص المُ   حوللة على اطالع دائم  راس  المُ   مصارفإبقاء ال 
 84.المدفوعات هذه استخدام يةكيف

 85. خبراء في القطاع اإلنساني من أجل التعرف بشكل أفضل على المخاطر التي ينطوي عليها العمل اإلنساني  تعيين 

 

 
 Risk Management Principles Guide ، 28-29واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  80
 Making Sanctions Smarter ، 1ديبار، "جعل العقوبات أكثر ذكاًء"  81
 Aid in Limbo ،29هيمسلي وأكيليس، "المعونة في حالة  من عدم اليقين"  82
 Humanitarian Gap in Sanctions Regime، 126ماالرد وفرزان وصان، "الثغرة اإلنسانية في نظام العقوبات"   83
 Risk Management Principles Guide ، 30واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  84
 Making Sanctions Smarter ، 23ديبار، "جعل العقوبات أكثر ذكاًء"  85
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   يةاإلنسان(  الفاعلة)والجهات    المنظمات

المقر   بين  متماسك  تنظيمي  إطار  للموظفين  الرئيسية  اتإنشاء  الوظائف  توضيح  لضمان  المحلية  الشركاء /والمكاتب 
 بالغ.لإلآليات  اعتمادالمنتظم و  التعاون من خالل  المحليين

تحديد    على   حرص، مع الكلما أمكن  يةتغطي األنشطة اإلنسانالتي  واسعة  الستثناءات  االة و عامالتراخيص  الم  ااستخد 
 86.خاصةب تراخيص واستثناءات التي تتطل منشأال ةكير ياألم المواداالستخدام المزدوج و  ذات موادال
  ستكون الغرض والجدول الزمني للمدفوعات التي عن  اًل فض ،ل المشاريع القادمةالشريكة على تفاصي مصارفال إطالع 

، وتناول التدابير  المصارفمع    صريح  بشكل    شديدة الخطورة  سياقاتتحديات العمل في    ةناقش م  :تيسيرها  عن  مسؤولة
لتجن اتخاذها  سيتم  التي  و المحددة  العقوبات  انتهاك  االمتثاللب  غرار    –  ضمان  الواجبة    إجراءاتعلى  العناية 

 87واالستراتيجيات األخرى للتخفيف من المخاطر.
 للحصول على التراخيص واالستثناءات: بطلب عند التقدم 

 .يةافتتاح في فقرة   تراخيص واستثناءات التي تتطلبتلخيص المشاريع  
  أي شكوك ، بحيث ال يكون لدى سلطات الترخيص  ةعقن  مُ   ها بطريقة  وسرد  شكل  دقيقالمشروع بأنشطة  صف  و  

 . امجنطاق البر حول 
- مرض فيروس كورونا )كوفيد، على غرار  والعوامل األخرى ذات الصلة  للبرامجتوفير جدول زمني محدد   

 .مستعجاًل التطبيق   إذا كانَ  التي ستمنح الترخيصسلطة ال  بالغإ على الحرص، مع (19
 بدائل ال تنتهك العقوبات. إيجاد يتعذر ولماذا  ستثناءاالترخيص أو الضرورة الحصول على شرح  

 الرصدأنظمة    فضاًل عن  ،انتهاك العقوباتتفادي  و   بعيًدا عن مقاصدها  وصف التدابير المتخذة لمنع تحويل المساعدات 
ب  دون التسبمن  اإلنساني و   مجالالفي    العاملين  ل اإلمكانات المتاحة لدىبأفضها  ثو حد   النتهاكات عندل  ستجابةواال

 من الضرر للمجتمعات المحلية التي يخدمونها.  مزيد  ب

 
 Risk Management Principles Guide ، 30واكر، "دليل مبادئ إدارة المخاطر"  86
 30المرجع نفسه،  87
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