
بیان قانوني
ردا على البیان الذي أصدرتھ المقررة الخاصة بالتدابیر القسریة السیدة ألینا دوھان عقب انتھاء زیارتھا إلى

الجمھوریة العربیة السوریة
قام  الفریق القانوني لرابطة المحامین السوریین األحرار عند بدء زیارة المقررة إلى الجمھوریة العربیة

السوري في تدعیم األثر السلبي للتدابیر أحادیةبعنوان (مدى نزاھة النظام1السوریة بإصدار دراسة قانونیة
الجانب ) و حذر في ھذه الدراسة أن تقریر المقررة الخاصة في حال لم یراعي نقاط عدیدة وردت الدراسة

على ذكرھا سوف یكون غیر مھني و یفتقد للمنھجیة العلمیة والقانونیة و بعد إصدار بیانھا قام الفریق
القانوني بتحلیل البیان و خلص للنتائج التالیة :

الجانبأحادیةالتدابیرتوصیففي15-14الصفحاتفيالخاصةالمقررة2بیانفيوردماإن.1
بأنھا تدابیر قسریة و ذكرت حرفیا ( قد یرقى اإلبقاء على العقوبات األحادیة الجانب في ظل الوضع

الكارثي الحالي في سوریا والذي ال یزال یتدھور إلى مرتبة الجرائم ضد اإلنسانیة ضد الشعب
السوري كلھ ) ھذا التوصیف القانوني یفتقد للمھنیة القانونیة والمنھجیة العلمیة فقد ذكرت أن التدابیر
أحادیة الجانب المفروضة على الحكومة السوریة ھي تدابیر قسریة دون اللجوء إلى تحلیل اقتصادي

من قبل خبراء مستقلین على كل قطاع من القطاعات التي تم فرض التدابیر أحادیة الجانب علیھ و
مدى تأثر ھذا القطاع بھذه العقوبات دون أتباع اي منھجیة واضحة ذكرتھا المقررة الخاصة خلصت
باستنتاجاتھا بشأن تأثیر العقوبات على حقوق اإلنسان في سوریا ناھیك على أن وصف جریمة ضد

اإلنسانیة یحتاج لعتبة اثبات عالیة وفق القانون الجنائي الدولي وذكر ھذا الوصف للتدابیر أحادیة
الجانب دون منھجیة بشكل مھني علمي و قانوني أنھا قسریة و من ثم إطالق الوصف القانوني علیھا
ألنھا قد ترقى لجریمة ضد اإلنسانیة یعتبر مخالفة جسیمة لعمل المقررة ویفتقد للمھنیة التي یجب أن

یحققھا فریق اإلجراءات الخاصة في عملھم و بیاناتھم و تقاریرھم
إن السیدة ألینا دوھان في بیانھا لتحلیل الوضع االقتصادي و اثر التدابیر أحادیة الجانب على الوضع.2

االقتصادي  وتأثر واقع حقوق اإلنسان في سوریا جراء فرض ھذه التدابیر استندت بمجمل تحلیالتھا
العربیةلجمھوریةعلىالمفروضةاالنفرادیةبالتدابیرالتعریفيالدلیل(بعنوان8رقمالملحقعلى

دورةفيالمقدم3السوریةالعربیةللجمھوریةالوطنيبتقریرالمرفق)2020السوریة

التقریر الوطني للجمھوریة العربیة السوریة(  ) :3

زیارتھا للجمھوریة العربیة السوریةبیان المقررة الخاصة بالتدابیر القسریة حول(  ) :2

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/ucm/statements/2022-11-09/20221110-eo

m-syria-sr-ucm-en.docx

للتدابیر القسریة في سوریامدى نزاھة النظام السوري في تدعیم االثر السلبي(  ) :1

https://fsla.org/archives/1799
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فيالمذكورالملحقفيوردفقد24/1/2022بتاریخ40الدورةالشاملالدورياالستعراض
منبالتأكدتقومأندونببیانھافيألیناالسیدةقدمتھاالتيالمعلوماتكافة428-377الصفحات

صحة ھذه البیانات و المعلومات الواردة ضمن الملحق و ھذا یؤكده المدة الزمنیة التي احتاجتھا
إلصدار البیان یتضمن ھذا الكم من المعلومات و باإلضافة إلى توصیف بالحالة القانونیة للتدابیر

احادیة الجانب و إصدار توصیات برفع ھذه التدابیر لكونھا تدابیر قسریة و ھذا من المستحیل بمكان
یؤكدممازیارتھاانتھاءعقبساعة24خاللالقانونیةوالعلمیةالمھنیةللشروطمستوفيیتحققأن

أن ھذا البیان ال یستند لمنھجیة توصلت فیھا المقررة الخاصة إلى استنتاجاتھا وما ورد فیھ معلومات
مغلوطة ال یمكن البناء علیھا إلصدار بیان مھني یتوافق مع المبادئ األساسیة لمجلس حقوق اإلنسان

التي تفرض على فریق اإلجراءات الخاصة المھنیة و الحیادیة في إصدار التصاریح و البیانات و
التقاریر

تجاھلت السیدة ألینا دوھان في بیانھا واقع االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان التي تقوم بھا.3
الحكومة السوریة و التي ال عالقة لھا بالتدابیر أحادیة الجانب والتي لھا أثر ال یقل عن أثر التدابیر

أحادیة الجانب على حقوق اإلنسان في سوریة دون اإلشارة لھا بأي عبارة في بیانھا مما یفقد التقریر
الحیادیة التي ھي من اساس عمل فریق اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان

تغافلت السیدة ألینا دوھان في بیانھا عن ذكر دور ومسؤولیة الحكومة السوریة في تفاقم الوضع.4
الكارثي في سوریا وذلك بتدعیم اثر ھذه التدابیر أحادیة الجانب فالتدابیر احادیة الجانب الصادرة عن

االتحاد األوروبي تستھدف في المقام األول الشخصیات والكیانات التي تواصل دعم وإسناد القمع
والنظام السوري وتوفر لھم التمویل أو تستفید من اقتصاد الحرب وال تعیق وصول المساعدات

اإلنسانیة والطبیة ولكن سلوك الحكومة السوریة باستغالل والتحكم والسیطرة بالمساعدات اإلنسانیة
یزید من معاناة السوریین و یعزز ویدعم األثر السلبي لھذه التدابیر

إن طلب السیدة ألینا دوھان برفع التدابیر احادیة وطلب تمویل النظام بأموال التعافي المبكر و إعادة.5
ظلفي2015لعام2254رقماألمنمجلسقراروفقالسیاسياالنتقالتحقیققبلاإلعمار

وجود الحكومة السوریة الحالیة و ما ترتكبنھ من انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان وسیطرتھا و
استیالئھا على المساعدات اإلنسانیة و تحویلھا لسالح ضد لشعب السوري ومواصلتھا بشن حرب
وحشیة ضده واستمرار ارتكاب انتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان ،سوف یقوض العملیة السیاسیة
ویؤدي إلى تعطیل قرار مجلس األمن و استمرار معاناة السوریین و أطالة أمد النزاع في سوریة

لذلك یجب أن یكون رفع ھذه التدابیر رھن التزام الحكومة السوریة بتطبیق قرارات مجلس االمن فال
حل في سوریا دون تحقیق ھذا البند بالتوافق على دستور یمثل السوریین جمیعا تكون مبادئ حقوق

اإلنسان جزًءا أصیًال منھ تحترم وتصان فیھ حریة و كرامة المواطن السوریین ویشكل العقد
االجتماعي الذي سوف یتوافق علیھ السوریین لبناء سوریة المستقبل لكل السوریین و تحقیق السالم

الدائم
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