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مقدمة:
إلیھآلتالتيالحالإلىالبالدوإیصالوتھجیرھمقسریاوإخفائھموقتلھمالسوریینبیوتبتدمیراألسدیكتفلم

تعدىبلاألوبئة،انتشارووالدمارالفقروالمسلحةالعصاباتلمظاھرانتشاروإداريوأمنيفلتانمنالیوم
وأجنبيقطعتأمینمنالشخصیةلمصالحھاستغاللھاواإلنسانیةالمساعداتعلىسیطرتھفرضإلىاألمر
استغاللھولتالعبھاألمروصلحتىاألولىدائرتھمنوالمتنفذینللمسؤولینالدوالراتبمالیینعقودتوفیر
فرضحیثالمعارضةالمناطقمعأجراھاالتيالمصالحاتفيأساسيكشرطاإلنسانیةالمساعداتلملف
واستسالمالمصالحةبإجراءالمساعداتقوافلمروربربطالعاملةالدولیةالمنظماتعلىأجندتھالنظام

تطورالذياألمرالغربیةالدولفيالدولیةالسیاسیةالجھاتكلیدركھكانالذياألمرالمعارضة،الفصائل
ووصلعملھاسبلعلىأجندتھالغالبفيالنظامفرضبحیثالدولیةالمنظماتأروقةفيالفسادالنتشارالحقاً
فياإلنسانیةضدجرائموحربجرائمبارتكابمتھمینسوریینلمسؤولینوأقرباءمنھمقربینلتوظیفاألمر
وربماعملھاواتجاهالمنظماتتلكعملخططلمعرفةجواسیسكزرعیبدوالذياألمرالمنظماتتلككوادر

علىالقدرةیعطیھمماسوریافيالموجودةالمشاریععنالمرسلةالتقاریرمننسخعلىالحصولاستطاعتھ
المناورة لالستفادة من كل ما قد یطرأ مستقبال على اعمال المنظمات الدولیة و خططھا في سوریا.

اإلنسانیةالمساعداتالتقدیمبنظامالتالعبھواإلغاثةووكاالتالدولیةالمنظماتتجاهالسوریةالحكومةفنھج
الوكاالتقدرةیقلصأنالمفترضمنالذياألمرالمحتاجین،األفرادفائدةدونالدولةفائدةحلولضمانو

یتمأنالالمحتاجین،الىوالوصولالمواردمنأكبرقدرعلىوالحصولجدیدةبرامجوضععلىوالمنظمات
حقوقأمامجدیدةانتھاكاتأمامالمجالویفتحاألسدلنظامفائدةیشكلمماالتمویلأموالوضخالمشاریعزیادة

بسیطرةالعلملھایتوفرماداممباشرانھالقولالممكنمنبشكلاإلنسانیةالدولیةالمنظماتفیھاتساھماإلنسان
الصرفسعراستغاللوالمساعداتتوزیعطرقووعملھانھجھاعلىمباشرغیرأومباشربشكلاألسد

المفروض من النظام السوري لرفد خزینتھ بالعمالت األجنبیة.

فساد في مكتب منظمة الصحة العالمیة في دمشق:
ممثلةماغتیموفا""أكجمالالدكتورةأن1شینغماریاالصحفیةذكرتبرسأسوشیتدلوكالةصحفيتحقیقفي

تتعلقفسادبتھمالعالمیةالصحةمنظمةفيمفتوحتحقیقالیومتواجھ"سوریافيالعالمیةالصحةمنظمة
بإساءتھا إلدارة مالیین الدوالرات عبر توزیعھا على شكل ھدایا لمسؤولي النظام السوري.

وجاء في التحقیق الصحفي أن ما ال یقل عن إثني عشر موظفاً من مكتب منظمة الصحة العالمیة في دمشق قد
تقدموا بشكاوى اتھموا فیھا ممثلة الصحة العالمیة في سوریا الدكتورة "أكجمال ماغتیموفا" بالفساد واالحتیال
وسوء المعاملة، وحسب زعم الموظفین فإن ماغتیموفا قد أساءت إدارة مالیین الدوالرات المخصصة لسوریا
وقامت بتوزیع ھدایا على مسؤولین حكومیین كأجھزة كمبیوتر وعمالت ذھبیة وسیارات وأنھا قد تصرفت بال

مباالة وعدم اھتمام عندما اجتاح وباء كورونا البالد، إضافة إلى ممارستھا

1 WHO Syria boss accused of corruption, fraud, abuse, AP finds | AP News

2
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الضغط على موظفي منظمة الصحة العالمیة لتوقیع عقود مع سیاسیین كبار في الحكومة السوریة إضافة إلى
قیامھا بتوظیف أقارب غیر أكفاء لمسؤولین حكومیین ، بمن فیھم بعض المتھمین بارتكاب "انتھاكات ال حصر

لھا لحقوق اإلنسان".

تورطتؤكدسریةأخرىوموادورسائلوثیقة100منأكثرعلىبرسأسوشیتیدلوكالةالصحفيالتحقیقبني
ماغتموغا بإساءة إنفاق أموال منظمة الصحة العالمیة والجھات المانحة.

علىبناءأثیرقدالعالمیةالصحةمنظمةفيالداخلیةالتحقیقاتأكبرمنواحداُإنبرسأسوشیتیدوبحسب
خدماتمكتبأن،2بالعربیةCNNلموقعبیانفيالعالمیة،الصحةمنظمةبدورھاوأكدتالمقدمة،الشكاوى
منظمةتعطولمسوریا،فيالصحةمنظمةمكتبمدیرةطالتالتيالفسادادعاءاتفيیحققالداخلیة،الرقابة

الصحة العالمیة إ المزید من التفاصیل حفاظاً على سریة التحقیق الذي الزال مستمراً.

ضحایا الفساد ھم المدنیون
القضایالمعالجةدوالرملیون115حوالي2021للعامسوریافيالعالمیةالصحةمنظمةمكتبمیزانیةبلغت

إلىبشدةنصفھممنأكثرویحتاجفقرفيالسكانمن٪90منیقربمافیھیعیشالتيسوریافيالصحیة
الصعوبةمنبشكلاألوبئةانتشارووالصحیةاألساسیةالخدماتلواقعترديظلوفيإنسانیةمساعدات
ظلفيخاصةالدوليالمجتمعمنالمقدمالدعموواالغاثیةالصحیةالدولیةالمنظماتمشاریعدوناحتوائھا

والفسادینھشھنظامفيالمدنیینمنواسعةلشریحةالصحةالخدماتأدنىتوفیرعلىاألسدنظامقدرةعدم
لقاءاتإلىإضافةوالعسكریة،األمنیةألجھزتھالمساعداتمناألكبرالجزءبتحویلقیامھوالمحسوبیات

علىببقائھاالعالمیةالصحةمنظمةسیاسةیعاكسالذياألمرروسوضباطماغتموغابینجمعتسریة
الحیاد.

لمعاملةالعالمیةالصحةمنظمةموظفيلتعرضإضافةسیئةلخدماتالسوریینتلقيمزاعمالتحقیقوشمل
تجاوزتالعالمیةالصحةمنظمةحسابعلىخاصةحفلةأقامتالتيماغتموغا،المنظمةممثلةقبلمنسیئة

كورونا.لقاحاتعلىالحصولأجلمنتكافحالبالدفیھكانتوقتفيدوالر10000منأكثرتكلفتھا

التقریر أشار إلى أن ماغتموغا قد فشلت في فھم مدى خطورة وباء كورونا في سوریا وعرضت حیاة المالیین
للخطر، األمر الذي یشكل فضیحة كبیرة لمنظمة الصحة العالمیة في تعیینھا ألشخاص كممثلین عنھا

وبصالحیات كبیرة، ولكن ال یتمتعون بأدنى كفاءة إلدارة الكوارث واحتواء األزمات وإنما یتصفون بالفوقیة
واألنانیة والفساد واالستھتار عدم االكتراث بأحوال الناس المستضعفین والتفاتھا للمتعة واألمور الثانویة غیر

المجدیة في طبیعة عمل منظمة الصحة العالمیة.

إضافة إلى أن " اإلمدادات الطبیة كانت "تركز عادة على دمشق فقط، وال تغطي مناطق أخرى في سوریا"
والتي كانت تعاني نقصاً حاداً في األدویة والمعدات.

2 جارًیازالماالتحقیقسوریا:فيمكتبھامدیرةفسادادعاءاتعلىتردالعالمیةالصحةمنظمة - CNN Arabic
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وبانتظار نتائج التحقیق النھائیة لمعرفة ما ستؤدي إلھ نتائج التحقیق وما إن كانت منظمة الصحة العالمیة ستغیر
من إستراتیجیتھا في سوریا ومحاولة العمل باستقاللیة وحیادیة دون فرض النظام السوري سلطتھ علیھا بطریقة

غیر مباشرة وزرع جواسیسھ في أروقتھا وأروقة المنظمات الدولیة األخرى العاملة في سوریا.

فندق الفورسیزنز:
ال یحلو لموظفي األمم المتحدة و الھیئات الدولیة إال اإلقامة في فندق الفورسیزنز ذو الخمس نجوم والمملوك

لرجل األعمال المقرب من النظام سامر الفوز الموضوع على قائمة العقوبات األوربیة والذي یعتقد أنھ واجھة
استثماریة لماھر األسد ، مما یساھم في دعم نظام األسد فعلیاً بشكل غیر مباشر، فماغتیموفا ممثلة منظمة

الصحة العالمیة في دمشق لم یعجبھا اإلقامة إال في جناح فسیح متعد الغرف في الفندق المذكور، وبحسب وثائق
نحوتبلغمخفضةبتكلفة2022الماضيأیارإلى2020األولتشرینمنالجناحفيبقیتفلقدالمتحدةاألمم
اآلخرون.المتحدةاألممموظفویشغلھاالتيالغرفسعرأضعافأربعةمنأكثرأياللیلة،فيدوالًرا450

الفندق الخاضع لعقوبات من قبل الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب دور مالكھ في تمویل نظام األسد
.2014العاممنذفیھالمتحدةاألممأنفقتھادوالرملیون70مقدارهماكسبأنھیعتقد

األمر ال یقتصر على منظمة الصحة العالمیة:
یحول النظام السوري المساعدات اإلنسانیة إلى" كیففي تقریر للرابطة السوریة لكرامة المواطن بعنوان

تم توثیق3"سالح ـ األسالیب التي ینتھجھا النظام للسیطرة على الدعم اإلنساني وتوظیفھ لخدمة سیاساتھ
استخدام النظام للمساعدات اإلنسانیة لسالح ضد المدنیین من السوریین، حیث قام بشكل متعمد بإخضاع

المناطق المعارضة لسلطتھ لسیاسة التجویع، وقیام النظام بابتزاز ھیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األمر
الذي مكنھ من االستیالء على المساعدات اإلنسانیة وتوزیعھا على قواتھ العسكریة والمیلیشیات التابعة لھ.
سیطرة النظام على عمل المنظمات الدولیة تأخذ عدة أوجھ فھو یفرض اجندتھ بشكل قوي وفعال على كیفیة

توزیع المساعدات اإلنسانیة ومن ھي األطراف المستفیدة أو غیر المستفیدة من جھة، ومن جھة أخرى یستولي
النظام على المساعدات اإلنسانیة بشكل مباشر لیصار إلى توزیعھا على قواتھ العسكریة ومیلیشیاتھ الحلیفة، وال
تجد المنظمات العاملة في سوریا أي مھرب من ھذا التدخل فأصبحت معتادة على ھذا األمور أنھ السبیل الوحید

لتواجدھا في مناطق سیطرة األسد.

تلكفيحساسةمناصبفيالنظاممنمقربینموظفینتعیینعلىالنظامقدرةھواألمرفياألخطراألمر
بشكلوخططھاعملھاومراقبةوقرارتھاالمنظماتفيالتأثیرعلىقدرتھمنیزیدالذياألمرالمنظمات

مقرب.

3 كرامة-سالحإلىاإلنسانیةالمساعداتالنظامیحولكیف (syacd.org)
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وغیرسوریینموظفاًوأربعینخمسةشملاستبیاننتائجتحلیلالمواطنلكرامةالسوریةالرابطةتقریرانتھج
المنظماتاختیاروتمالسوري،النظامسیطرةمناطقفيعاملةإنسانیةمنظمةوعشرینتسعمنسوریین

المشاركة في االستبیان وفق المعاییر التالیة:

ـ التواجد والتأثیر: حیث تم اختیار المنظمات الفاعلة وذات التأثیر األكبر في مجالھا.

علىسنواتخمستحدیدوتم2011العاممنذالعاملةللمنظماتاألفضلیةمنحتحیثالعمل:سنواتعددـ
األقل للبقیة.

ـ وجود صالت واضحة مع النظام السوري.

وكانت نسب المنظمات المشمولة في الدراسة على الشكل التالي:

ماتخمسأي:%11المتحدة:األمممنّظماتـ منظَّ

ماتـ مةعشرةخمسأي:%33الدولیة:المنظَّ منظَّ

ماتـ مةوعشرونخمٌسأي:%56المحلیة:المنظَّ منظَّ

بناءالتعلیم،الصحي،الغذائي،القطاعشملتقطاعاتعدةفيالمنظماتعملمنمجاالتعدةالتقریروغطى
القدرات، دعم الصحة النفسیة، التعافي المبكر، والبنیة التحتیة للخدمات.

د" فيالمباشروانخراطھممالحظاتھمعلىبناًءاالستبیانفيالمشاركینمن%)81(أيأخماس؛أربعةأكَّ
ماتھم بشكٍل أساسيٍّ وفق إحدى الطرق التالیة: ل في عمل منظَّ العمل أَّن النظام السوريَّ یقوم بالتدخُّ

مات. تحدید من یستفید ومن ال یستفید من ھذه المنظَّ

مات. تعیین مدراء وموظفین في المنظَّ

ماتعملوفوائدالمساعداتتحویل ،(SACD((أمنّیة."وأجھزٍةعسكرّیٍةجھاٍتإلىالمنظَّ 2021(

المساعداتمن%)25(منأكثرأنیعتقدونالمشاركینمن%)44(منیقاربمافإنالتقریروبحسب
یعتقدبینماومیلیشیات،عسكرّیٍةأطراٍفإلىتحویلھایتمُّالسوريالنظامسیطرةلمناطقالمخصَّصةاإلنسانّیة

المساعدات.من%)75إلى50(منأْيذلك؛منأعلىھيالحقیقیةالنسبةأنالمشاركینمن%)16(

المنظماتإلیھامضافاًالنظامسیطرةمناطقفيالعاملةالدولیةالمنظماتبأنللشكمجاالًیدعالالذياألمر
مباشروغیرمباشربشكلبتمویلھوتقوماألسدلنظامجلیلةخدماتتقدمالخارج،منتمویلتتلقىالتيالمحلیة
منھوأیضاًالنظامأنأمیستحقھالمنتصلالمتبقیةالمساعداتفعلیاًكانتإنفیھالمشكوكاألمرویبقى

یوجھھا لدائرة موالیھ وعائالتھم.
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4لالطالع على تقریر الرابطة السوریة لكرامة المواطن كامالً باإلمكان الضغط على الرابط في الھامش.

األمانة السوریة للتنمیة والھالل األحمر السوري:
الدولیةالمنظماتعملتوجیھفيالرئیسیانالالعبانالسورياألحمروالھاللللتنمیةالسوریةاألمانةتعتبر

وفر اجندة النظام السوري على عملھا.

منكبیرعددبتأسیساألسدأسماءقیامسیماالالمحلیةالمنظماتمعظمبتأسیسالسوريالنظامساھمفلقد
السوریةاألمانة"یسمىفیماالمنظماتھذهمعظمبدمجوقامت2000العامبعدالحكومیةغیرالمنظمات

الغربمعللنظامتواصلبوابةشكلتوالتيإدارتھامجلساألسدأسماءترأسوالتي2007العامللتنمیة"
االنفتاحفيالعامةللعالقاتجدیدةبوابةشكلتوالتياألسدلنظاممسبقاًمعھودةغیربطریقةالدوليوالمجتمع

على الغرب من خالل العمل الخیري.

منواالختراقللفسادعرضةاألكثرالمنظماتالنظامسیطرةمناطقفيالسوریةالمحلیةالمنظماتوتشكل
منموظفینوتعیینعملھاطرقعلىالضغطعلىالقدرةولدیھبدایةبإنشائھاسمحمنھوحیثالنظام

جھةمنالمحلیةالمنظماتعلىأكبرسیطرةبتعزیزللتنمیةالسوریةاألمانةوساھمتكوادرھافيلھالموالین
األمانةمعشراكةفيالمتحدةاألمموكاالتدخلتحیثأخرىجھةمنالسوریةالمنظماتأكبروكونھا

السوریة للتنمیة وعدد كبیر من المنظمات المحلیة األخرى.

الموافقاتعلىحصولھادونمانحةدولیةجھاتمنتبرعاتأیةتلقيسوریافيمحلیةمنظمةأليیمكنوال
عملتوجھحسبتأتيالتيالنظامإمالءاتقبلبالعمللھاالسماحعدموبالتاليالنظاممنالالزمةاألمنیة
موظفيبصفةللنظاممخبرینبالفصیحأولھالموالینمنلموظفینأولكوادرفرضھأخرىناحیةومنالمنظمة

مجتمع مدني.

بشكلفرضھیتموالذياألسدلنظاماإلنسانيبالذراعتسمیتھالممكنمنوالذيالسورياألحمرالھاللأما
الشؤونوزارةمعالتشاوربعدقراراتھباتخاذویقومتنفیذھاوطرقاإلنسانیةالمشاریعكلفيإجباري

عنصادرالتقریربحسبیبتغیھالذيالتدخلنوعحسبأخرىأمنیةأجھزةأووزاراتاووالعملاالجتماعیة
5الرابطة السوریة لكرامة المواطن.

أنشطتھاعلىسیطرتھحتىأوالدولیةأوالمحلیةالمنظماتمفاصلفيالنظامتغلغلعلىیقتصرالاألمر
الصرفسعرفروقاتعبراألجنبیةالعمالتمنخزینتھلتمویلاألمرتعدىبلمصالحھ،یخدمبماوتوجیھھا

التي یتالعب بھا كیفما شاء وال قدرة فعلیاً للمنظمات الدولیة على التصرف تجاه ھذا األمر.

5 كرامة-سالحإلىاإلنسانیةالمساعداتالنظامیحولكیف (syacd.org)

4 R2 Ar F2 (syacd.org)
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كیف یقوم األسد باستغالل المساعدات اإلنسانیة في تمویل نفسھ:
أن"إلىأنإلىالتقریرخلص6مغشوش"نظام"بعنوانووتشرایتسلھیومن2019العامصدرتقریرفي

إعادةوتمویلاإلنسانیةالمساعداتباستغالللھایسمحوقانونیاسیاسیاإطاراوضعتقدالسوریةالحكومة
اإلعمار لتمویل فظائعھا، وإعالء مصالحھا، ومعاقبة من ُینظر إلیھم على أنھم معارضون، وإفادة الموالین لھا."

النتھاكاتالبابیفتحالذياألمرالمحتاجیناألفرادإلىالمساعداتلوصولاألسدنظاممنعإلىالتقریروأشار
جدیدة لحقوق اإلنسان.

تستجیبسوریافيالعاملةاإلنسانیةوالوكاالتالمنظماتفإنالعملتراخیصإنھاءأوالوصوللفقدانوخشیة
حقوقمبادئوفقالمحتاجیناألفرادخدمةعلىالقدرةعدمدائرةفيیضعھامماالحكومةلمطالبالغالبفي

اإلنسان.

األمرھذاولغرضتمویلدونالعملمنمحلیةأودولیةأكانتسواءسوریافيالعاملةللمنظماتیمكنال
البنوكفيغیرهأوالخدمیةأواالغاثیةللمشاریعالمخصصةأموالھاوضعالعاملةالمنظماتعلىیتوجب
السوريللنظامیتیحالذياألمرالمجاورة،الدولفيالسوریةالبنوكمعتتعاملالتزالالتيالبنوكأوالسوریة
المركزيالبنكیحددهالذيالرسميالسعربحسبالسوریةباللیرةالدوالرومقایضةالصرفبسعرالتحكم

للقیامالمنظماتتحتاجھماأوأجورأورواتبمنسوریافيمبالغأیةصرفیمكنالانھخاصةالسوري
یحددهالذيالسعربینالصرفسعرفرقمنفعلیااالستفادةللنظامیتیحالذياألمرالسوریة،باللیرةإالبعملھا
قدالتمویالتأموالمنكبیرجزءعلىاالستیالءمنالسوريالنظامیمكنالذياألمرللدوالرالفعليوالسعر

تتجاوز الثلثین.

تعتبرالمانحةوالھیئاتالدوليالمجتمعأنإالالسوريالنظامعلىالدولیةالغربیةالعقوباتمنالرغمفعلى
األممیةللمنظماتالدوليالتمویلوزادتسوءاًاألمورزادتفكلماالصعبةبالعملةاألسدلنظاماألكبرالممول

زادتكلمالھالدعملتوفیربرنامجأنشأالنظاموكأنماالصعبةالعملةمنالنظاممكاسبزادتاإلغاثیةوالھیئات
وانھمالسوريالشعبمنالمتضررینلمساعدةإستراتیجیةتوفرأنھاتدعيالمانحةوالحكوماتسوءاً،األمور

الوقتفيولكنھمالسوریینبحقتحصىالفظائعاتركبالذيالسوريالنظامعلىالعقوباتفرضیواصلون
األسدنظامبدعمنفسھالوقتفيساھمتاإلنسانیةللمساعداتالتمویلمنطائلةمبالغبسخاءقدموانفسھ

المتسبب في ھذه المعاناة.

النظاملسیطرةالخاضعةللمناطقالمقدمةالمساعداتبزیادةقامتالتيالمثالسبیلعلىاألوربياالتحادفبعثة
دانرئیسھالسانعلىمناسباتعدةفيعبرتوالتياالستثماراتوجلبالمبكرالتعافيعلىوتركز

غیربشكلللنظامالرئیسینالداعمینأحدللمعطیاتووفقاًالیومتعتبرالنظاممعتطبیعیوجدالبانھستوینیسكو
مباشر عبر ضخ المزید من العمالت األجنبیة لتمویل مشاریعھا في سوریا.

6 اإلعمارإعادةوتمویلاإلنسانیةالمساعداتالستغاللالسوریةالحكومةسیاساتمغشوش:نظام | HRW
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"3015"یبلغ20227أولتشرین23الیومالمركزيالمصرففيالدوالرصرفسعرالمثالسبیلفعلى

كلفي%40,77مقدارهبمایتربحونوالنظامالبنوكأنأي"5090"الرسميغیرالصرفسعریبلغبینما
األرض،إلىوصولھاقبیلسرقتھاتمقدالمخصصةالمساعداتنصفیقاربماأنیعنيالذياألمرعملیة

عدا عن تلك التي یتم توزیعھا او السیطرة علیھا من قبل وحدات الجیش او المیلیشیات التابعة لنظام األسد.

نظامیحّولكیف"بعنوانوالدولیةاالستراتیجیةالدراساتمركزمنبحثیةورقةصدرت2021أكتوبرفي
شعاروكرمھولناتاشاالباحثینمنكلفیھاساھم8المساعدات"منالمالیینعشراتمنھجيبشكلاألسد
2019عاميفي779عددھاالبالغالمتحدةاألمممشتریاتبنودجمیعبمراجعةقامواحیثآغا،عثمانومنقذ

للسلعدوالرملیون113عنیقلالماالمتحدةاألمموكاالتحولت،2020عامفيأنھووجدوا.2020و
من٪51-دوالرملیون60تحویلتمالرسمي،غیرالسعربینفجوةوجودمعالرسمي.بالسعروالخدمات
دوالر.ملیون100إلىالمجموعیصل2019عقودإضافةوعنداألموال

استنتاجات وتوصیات:

اإلنسانیةالمساعداتتصلأنأملعلىالعملاستمرارفياإلغاثیةوالوكاالتالدولیةالمنظماتنھج
ظلفيجوعمنیغنيوالإیجابیةحلولیعطيالشيءالمنأفضلالقلیلمبدأوفقالحقیقیینللمستفیدین

عملوطریقةنھجمعمتناسبةغیرلھجمةفائدةتخلقالتيالقیودوفرضھعملھاعلىاألسدنظامسیطرة
الیومالدولیةالمنظماتأصبحتمنھوالھدفإنشائھاطبیعةعكسفعلىاإلغاثیة،والوكاالتالمنظمات
شریكاًالحربمنللمتضررینالخدمیةوالغذائیةوالطبیةالرعایةتوفیروالمدنيبالمجتمعالمعنیةوالمحلیة

أنبدلاألسدبمكافأةیقومالدوليالمجتمعوكأناإلنسانحقوقانتھاكاتتعزیزفياألسدلنظاممباشرغیر
یعاقبھ.

الممولةالمشاریععددبزیادةالداعمینمنغیرهأواألوربياإلتحادبعثةفيالمتمثلالداعمینأكبرقیامومع
علىألجندتھاألسدنظاموفرضالمستقرغیراألمنيالوضعظلمعجدیدةمشاریعلخلقالزیاراتوتكثیف
إلىإالنخلصالالعملبیئةإلصالحمحاولةأدنىدونالحكومیةاألنشطةلتمویلیؤديمماالمنظماتعمل
ضداالنتھاكاترصیدزیادةفيوتساھمالقمعآلةإالفعلیاًتمولالاإلنسانیةاالستجاباتإنوھيواحدةنتیجة
المناطقیةوالوالءعلىبناءالمساعداتتوزیعفيالتمییزفياألسدنظامسیاسةویعززاإلنسان،حقوق

واإلغاثیةوالوكاالتالعاملةالدولیةالمنظماتالیومتمولھالذياألمربھایقومالتياالنتھاكاتتعزیزوبالتالي
منظمات المجتمع المدني المحلیة.

سیاسات األسد التي تفرض قیود على توزیع المساعدات وتعزز انتھاكات حقوق اإلنسان:
للحكومةالتابعةالمنظماتمنغیرهأوالسورياألحمربالھاللغالباًتمثلمحلیةشراكاتفرض-1

السوریة على المنظمات الدولیة ووكاالت اإلغاثة وتقییدھا بالحصول على الموافقات األمنیة.

8 How the Assad Regime Systematically Diverts Tens of Millions in Aid | Center for Strategic and International
Studies (csis.org)

7 1666508628.PDF (cb.gov.sy)
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لالحتیاجاتتقییمأيإجراءومنعالواقعأرضعلىالخاصةالمشاریعوفرضالدولیةالمشاریعرفض-2
في المناطق.

منمسبقةوأذونتأشیراتعلىحصولھموتوجبوالوكاالتالمتحدةاألممموظفيوصولتقیید-3
منطقةمنهللاحزبحواجزكسحبللتصرفالفرصةاألسدنظامیعطيالذياألمرالخارجیةوزارة
ولقاءاالحتیاجاتلتقییمبھخاصأعمالجدولوفرضاألوربياإلتحادبعثةزیارةقبیلالقصیر

المستفیدین.
لالجئینبالعودةالسماحوعدمالتھجیرسیاسةدعمفيتساھمالتيالمختلفةوالتعامیمالقوانینإصدار-4

األمرالمعارضة،المناطقعلىالسیطرةبھدفاإلعمارإعادةمراسیموإصدارومناطقھممساكنھمإلى
الذي یفتح باب آخر لدعم انتھاكات األسد عبر الشركات التي تحصل على تراخیص إعادة اإلعمار.

للمخابراتمراكزأوسجونمنالمختلفةالتحتیةالبنیةبناءإلعادةالھادفةالمشاریعباتجاهالتوجھ-5
فيالنزاعبدایةمنذاإلنسانحقوقانتھاكاتفيفعالبشكلساھمتالتيالمحاكمدورأووالشرطة

سوریا.

توصیات لمعالجة ثغرات إیصال المساعدات:

بماتتجلىإیجابیةخطواتاتخاذالمتحدةواألممسوریاإلىاألوربياإلتحادبعثةمنالدولیینالمانحینعلى
یلي:

المنظماتعملعلىالخاصةألجندتھالسوريالنظامبفرضالمرتبطةواالنتھاكاتالمخاطرفھم-1
الدولیة ووكاالت األمم المتحدة.

دونمستقلبشكلالعملالدولیةوالمنظماتاإلغاثةلوكاالتللسماحالسوريالنظامعلىالضغط-2
فرض شریك محلي من قبل نظام األسد أو فرض موظفین علیھا من قبل الدائرة الضیقة لنظام األسد.

دوناإلنسانیةالمشاریعلدعمالموجھةالتمویالتمنالقصوىاالستفادةإلىللوصولآلیةإیجاد-3
مصرفعبرینتھجھاالتيالصرففروقاتطریقعناألجنبیةبالعمالتخزینتھبرفدللنظامالسماح
قبیلتوفیرھاتمالتيالمساعداتنصفأوثلثيیقاربماسرقةإلىتؤديوالتيالمركزيسوریا

وصولھا إلى األرض.
فياإلنسانحقوقانتھاكاتفيدورھابسببعلیھادولیةعقوباتفرضتمقدجھاتمعالتعاملعدم-4

سوریا.
تجاهكسالحاستخدامھمنالسوريالنظاموتمكیناإلنسانيالدعمتسیسدونللحؤولالضغط-5

معارضیھ.

المشاریعواناإلنسانحقوقانتھاكاتدعمفيالسقوطعدملضمانالمستقلینالقانونینالخبراءتوفیر-6
اإلنسانیة تذھب للمحتاجین والمتضررین من الصراع ال للجھات األمنیة والعسكریة التابعة لألسد.
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یسھلممابینھافیماللتنسیقالنظامسیطرةمناطقفيالعاملةالدولیةالمنظماتبینمشتركةآلیةخلق-7
وإجراءالتقنیةالمعلوماتتبادلالسھلمنویجعلاإلنسانحقوقمبادئباحترامالتدقیقعملیةمن

منمشروعكلفترةنھایةاألداءولتقییمأدقبشكلاللزمةاالحتیاجاتلمعرفةالضروریةالتقییمات
المشاریع اإلنسانیة.

األكثروللمناطقالعاملةللمنظماتالمقیدغیرالوصولإمكانیةلتوفیرالسوريالنظامعلىالضغط-8
تضرراً.

تعملالتيوالھیئاتالمنظماتمعللتحقیقالمتحدةاألممبإشرافلجنةبتشكیلالمانحةالدولمطالبة-9
اإلجراءاتواتخاذالعلنعلىالتحقیقنتائجونشربالشفافیةتتسممسألةلجنةوتشكیلسوریافي

القانونیة والقضائیة بحق كل من یثبت أنھ ساھم في ھذه االنتھاكات.
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