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خلود منصور:
ي مجــال االستشــارات واألبحــاث وباحثــة منتســبة إىل مركــز دراســات 

تعمــل �ف
اإلنســانية  االســتجابات  عــى  عملهــا  يركــز  لونــد.  جامعــة  ي 

�ف األوســط  ق  الــرش
المشــاركة   ، ي

المــد�ف المجتمــع  والهجــرة،  ف  الالجئــ�ي الســالم،  بنــاء  والتنمويــة، 
األبحــاث   مــن  العديــد  ت  ونــرش االنتقاليــة. عملــت  والعدالــة  للمــرأة  السياســية 

الدوليــة. والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  رائــدة  فكــر  مراكــز  لــدى 

: ي دول�ت
الشــابات  وخاصــة   ، ي 

المــد�ف المجتمــع  كاء  �ش مــع  تعمــل  ســورية  منظمــة  هي 
ي بنــاء  ي ســوريا. تشــمل برامــج دولــ�ت

والشــبان ، لتحقيــق التحــول الديمقــراطي �ف
ــخ  ـ ـ ـ التاريـ ، وأرشــفة  المعرفــة  وإنتــاج   ، المدنيــة  المشــاركة  ي مجــال 

القــدرات �ف
ف  ف الجنس�ي ي للدعوة إىل اتباع نهج يراعي الفوارق ب�ي

الشفوي ، والعمل االئتال�ف
ي ســوريا.

ويتمحــور حــول الضحايــا وخطــاب شــامل حــول الــراع �ف

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان:
هــو منظمــة غــري حكوميــة إقليميــة مســتقلة تأسســت عــام 1993، تهــدف إىل 
ام مبــادئ حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، وتحليــل صعوبــات تطبيــق  دعــم احــرت
العالــم  ي 

�ف اإلنســان  حقــوق  ثقافــة  ونــرش  اإلنســان،  لحقــوق  الــدوىلي  القانــون 
ي إطــار االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 

ف الثقافــات �ف ، وتعزيــز الحــوار بــ�ي ي العــر�ب
لحقــوق اإلنســان. 

 . ي تم إصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األورو�ب

ة وحدهــا وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن  إن محتويــات هــذا المنشــور هي مســؤولية الجهــة النــا�ش
. ي تعكــس وجهــات نظــر االتحــاد األورو�ب

2

خيــص بالمثــل ٤،٠ رخصــة  ــف - غــري تجــاري - الرت ســب الُمصنَّ
َ
ي  ومركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان 2020 ، بموجــب ن © دولــ�ت

ي نســخ وإعــادة توزيــــــع المحتــوى بــأي وســيلة أو تنســيق ، وكذلــك تعديــل المحتــوى والبنــاء عــى 
عموميــة دوليــة، لديــك الحريــة �ف

جرَيــت أي تعديــالت. يمكنــك 
ُ
ط إيــراد اإلشــارة الريحــة للمصــدر، وتوفــري رابــط للرخصــة، وإيضــاح فيمــا إذا قــد أ مــواده. بــرش

ي أو مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان يؤّيــدك أو يدعــم  القيــام بذلــك بــأي طريقــة مالئمــة، ولكــن ليــس بــأي طريقــة تشــري إىل أن دولــ�ت
ي حــال قمــت بالتعديــل أو االعتمــاد عــى المــواد ، فيجــب 

اســتخدامك. ال يجــوز لــك اســتخدام المحتــوى ألغــراض تجاريــة. �ف
ــع مســاهماتك بموجــب نفــس الرخصــة األصليــة. ــ ـ عليــك توزيـ
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الفهرس    

نظرة عامة    

ي السوري   
خلفية عن المجتمع المد�ف

العقوبات االقتصادية والتحديات القديمة المتجددة    

ي  وعقوبات “قير”     عقوبات االتحاد األورو�ب

الحسابات المرفية وسعر الرف ورسوم المعامالت    

ة: الجوانب القانونية واإلعفاءات     هياكل الحكم المتغري

ي  توصيات السياسة لالتحاد األورو�ب
ف بخصوص:     والدول األعضاء والممول�ي

ي السوري والمنظمات األهلية:    
1. المجتمع المد�ف

2. المصارف والمؤسسات المالية:    
3. األمم المتحدة والمنظمات الدولية غري الحكومية:    
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link  :1 مقالة المفوضية األوروبية، سياسة الجوار ومفاوضات التوسع، سوريا، يمكن قراءتها
link :ف صدرت عام 2020 بعنوان متطلبات المفوضية المالية لعامي 2021-2020. يمكن االطالع عليها 2 دراسة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

link  :اتيجية إقليمية 2020-2019. يمكن االطالع عليها ي )30 حزيران/يونيو 2019( بعنوان نظرة اسرت
ي صدرت �ف

ف وبرنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ ودراسة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
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نظرة عامة

ي والدول األعضاء 17 مليار يورو منذ بداية األزمة السورية عام 2011. 1 تجاوزت مساعدات االتحاد األورو�ب

ف عــامي 2018-2013، لكنــه لــم يغــطِّ ســوى 28  غــى مســتوى التمويــل نحــو 60 بالمئــة ممــا هــو مطلــوب بــ�ي
بالمئــة مــن عــام 2019 حــ�ت نهايــة أيلول/ســبتمرب مــن ذلــك العــام. 2

قّدمت األمم المتحدة مساعدات بلغت 1 مليار دوالر عام 2018 إىل مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري، 
ي العام نفسه نحو 4 مليارات دوالر.

ف بلغ إنفاق النظام الفعىي �ف ي ح�ي
�ف

ي ســوريا بشــكل أكرب نتيجة القمع الســياسي المســتمر الذي يمارســه النظام 
يدت مســاحة المؤسســات المدنية �ف

ُ
ق

ة،  المتغــري المحــىي  الحكــم  السياســية والعســكرية، وهيــاكل  والتطــورات  والمديــد،  العنيــف  والــراع  الســوري، 
والموجــات المتعــددة مــن التهجــري القــري.

ي الســوري 
نظــرًا للعقوبــات االقتصاديــة واإلجــراءات المشــددة المفروضــة عــى ســوريا، يواجــه المجتمــع المــد�ف

ي تؤثــر بشــّدة عــى وجــوده وعملــه واســتدامته وإمكانيــة نمــوه. العديــد مــن التحديــات الــ�ت

ي فرضها النظام  وس كوفيد19-، واإلجراءات ال�ت ي لبنان، وتأثري فري
ة �ف أدت التطورات السياسية واالقتصادية األخري

 ، ي “قانــون قيــر” األمريــ�ي
الســوري لتجريــم كل مــن يتعامــل بالعمــالت األجنبيــة، وتفعيــل أحــكام العقوبــات الــواردة �ف

ة عــى المجتمــع  ة وغــري مبــا�ش ي والتدابــري التقييديــة المفروضــة، إىل آثــار مبــا�ش باإلضافــة إىل عقوبــات االتحــاد األورو�ب
ي الســوري. ورغــم محــاوالت المجتمــع 

ي يعمــل فيهــا المجتمــع المــد�ف ي الســوري، كمــا زادت مــن تــأزم األوضــاع الــ�ت
المــد�ف

ي الوقــت نفســه عملــه وتقدمــه عــرب فــرض 
ي الســوري، إال أنــه أعــاق �ف

الــدوىلي االنخــراط والتعامــل مــع المجتمــع المــد�ف
، وخاصة   حول ما إذا كان المجتمع الدوىلي

ً
سياســات غري متســقة وإجراءات مشــددة. ويطرح هذا األمر ســؤااًل جديا

، يمتلــك إرادة سياســية حقيقيــة إلعــادة هيكلــة أنظمــة المعونــة والتمويــل مــن  ي ي االتحــاد األورو�ب
الــدول األعضــاء �ف

ي الســوري بشــكل أفضــل.
أجــل دعــم المجتمــع المــد�ف

ي 
ي تواجههــا منظمــات المجتمــع المــد�ف ي الضــوء عــى بعــض التحديــات القديمــة الــ�ت

يســلط هــذا الملخــص السياســا�ت
ي التنــامي ويصعــب معالجتهــا مــع مــرور الوقــت، ويركــز 

الســورية ويقــدم توصيــات بشــأنها، وهي تحديــات تســتمر �ف
ي مناطــق ســيطرة النظــام.

ي تعمــل �ف الملخــص بشــكل خــاص عــى المنظمــات الــ�ت

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria_en#:~:text=The%20EU%20and%20its%20Member,Jordan%2C%20Iraq%20and%20Turkey).
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_Financial.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_Financial.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67370


ي عر مكافحة اإلرهاب: التصورات والواقع، ورقة عمل مجموعة السياسات اإلنسانية، لندن: معهد التنمية الخارجية.
يطانية �ف 3 دراسة لفيكتوريا ميتكالف-هاوغ وتوم كيتينغ وسارة بانتوليانو )2015( بعنوان: المساعدات اإلنسانية الرب

ي السوري
خلفية عن المجتمع المد�ن

ات لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية  ي بيئــة محفوفــة بالتحديــات والمخاطــر والتغــري
ي الســوري �ف

ظهــر المجتمــع المــد�ف
تلتهــا. ورغــم  ي  الــ�ت والحــرب   2011 عــام  الســوري  الشــعب  انتفاضــة  منــذ  الواقــع  أرض  عــى  المتناميــة  واإلنمائيــة 
ي 

التطــورات العســكرية والسياســية واإلنســانية وتبايــن اآلليــات المحليــة واإلقليميــة، نمــت منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي تواجهها  ، وسلطت الضوء عى التحديات ال�ت السورية وطورت قدراتها التنظيمية واكتسبت ثقة المجتمع الدوىلي
ي مجــاالت متنوعــة، منهــا االســتجابة لحــاالت الطــوارئ 

وعــى احتياجاتهــا وأولوياتهــا. فقــد عملــت هــذه المنظمــات �ف
ف النســاء والشــباب، وحقــوق اإلنســان وبنــاء الســالم. وأجــرى مركــز  وخدمــات المعونــة، والتعليــم والصحــة وتمكــ�ي
ي المجتمــع 

ي سلســلة مــن الدراســات لتحديــد الجهــات الفاعلــة �ف
ي المجتمــع المــد�ف

“إمباكــت” للبحــث والتطويــر �ف
ي المجتمــع 

ي الســوري، وحــدد أكــرث مــن 800 جهــة عــام 2015. فيمــا انخفــض عــدد الجهــات الفاعلــة الناشــطة �ف
المــد�ف

ي عــام 2019 إىل أكــرث مــن 500 جهــة بقليــل. 
المــد�ف

ي ســوريا مقيــدًا 
ي �ف

ف المــد�ف ي منــذ عــام 2011، ال يــزال الحــري
ي المجتمــع المــد�ف

ي عــدد الجهــات الفاعلــة �ف
ورغــم الطفــرة �ف

بشــدة نتيجــة القمــع الســياسي المســتمر الــذي يمارســه النظــام الســوري، والــراع العنيــف والمديــد، والتطــورات 
، والموجــات المتعــددة مــن التهجــري القــري. وباإلضافــة إىل  السياســية والعســكرية، وتغــري هيــاكل الحكــم المحــىي
ف التقييديــة وانقطــاع تدفقــات التمويــل، ونقــص المــوارد  ذلــك، أدت هــذه التحديــات، إىل جانــب سياســات المانحــ�ي
األنشــطة وغيــاب  تقييــد  إىل  الســوري،  ي 

المــد�ف المجتمــع  عــى  االقتصاديــة  العقوبــات  وأثــر  واللوجســتية،  التقنيــة 
ي ســوريا.

العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة �ف

ي الســورية إىل نقــل عملياتهــا إىل 
ي تقــع خــارج ســيطرة النظــام، اضطــرت منظمــات المجتمــع المــد�ف ي المناطــق الــ�ت

و�ف
ي  أماكــن أخــرى بســبب القصــف المســتمر والتهجــري القــري. وأثــر تقليــل إمكانيــة الوصــول عــرب الحــدود إىل نقطــ�ت
يعات المكافحة لإلرهاب  ي وتمويلها. كما أثرت الترش

 عى عمل منظمات المجتمع المد�ف
ً
وصول بداًل من أربــع سلبا

ي للمناطق الواقعة خارج سيطرة النظام، حيث 
ي ودوله األعضاء عى التمويل اإلنسا�ف ي أصدرها االتحاد األورو�ب ال�ت

ي تلــك المناطــق. وخلــص تقريــر 
ي تمويــل المنظمــات الســورية �ف

دد الحكومــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة �ف تــرت
يعــات مكافحــة  صــادر عــن معهــد التنميــة الخارجيــة عــام 2015 بشــأن المعونــة اإلنســانية للمملكــة المتحــدة وترش
يعــات المملكــة المتحــدة غامضــة وقابلــة للتفســري عــى نطــاق واســع، وأن خطــر  اإلرهــاب إىل أن بعــض جوانــب ترش
ي أال تتخــذ الحكومــات  ف يمكــن أن يكــون مبالــغ بــه. 3 لكــن هــذا ال يعــ�ف ي أيــدي اإلرهابيــ�ي

وقــوع المعونــة اإلنســانية �ف
  . ف والمنظمــات المانحــة التدابــري واألنظمــة الالزمــة لضمــان عــدم وصــول تمويلهــا لإلرهابيــ�ي

ي االعتبــار 
ي تواجههــا عنــد األخــذ �ف ي الســورية أحــد أهــم التحديــات الــ�ت

ويمثــل تســجيل منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي ســوريا أو 

. ويتيــح التســجيل، ســواء �ف ف اإلجــراءات المشــددة متعــددة الجوانــب ضــد المنظمــات واألفــراد الســوري�ي
ي الــالزم لفتــح حســابات مرفيــة والوصــول 

ي الوضــع القانــو�ف
البلــدان المجــاورة أو أوروبــا، لمنظمــات المجتمــع المــد�ف

. وقــد كان لعــدم اتســاق القواعــد واألنظمــة داخــل ســوريا والبلــدان المجــاورة  ف إىل المــوارد واألمــوال وحمايــة الموظفــ�ي
ي أوروبــا، 

المحيطــة بعمليــة التســجيل، إىل جانــب عــدم اتســاق متطلبــات الجهــات المانحــة واإلجــراءات المرفيــة �ف
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ي السوري، باب ُيغلق، أيلول/سبتمرب 2019، يمكن قراءتها:
4 انظر دراسة لمنظمة كريستيان ايد، بعنوان: المجتمع المد�ف

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syrian-civil-society-report-syria-sep2019.pdf 
ف وبرينــت إنــج )2016(، بعنــوان “العواقــب غــري المقصــودة  و مارتينــري ي ســوريا. كتــاب خوســيه ســري

5 لمزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الموضــوع، انظــر مــن أجــل ســوريا )2016( بعنــوان: االنحيــاز؛ فقــدان األمــم المتحــدة للعدالــة واالســتقالل والحيــاد �ف
ز، ص153-73. دراســة لرينــو لينــدرز وخلــود منصــور )2018(، بعنــوان: “اإلنســانية وســيادة الدولــة واســتمرار  ناشــيونال أفــري ف عــامي 2015-2012”، معهــد إنرت ي الحــرب األهليــة الســورية بــ�ي

للمعونــة الغذائيــة الطارئــة: الحيــاد والســيادة والسياســات �ف
ي الحــرب الســورية”. مجلــة بوليتيــكال ســاينس كوارتــرىلي ص257-225. تقريــر لهيومــن رايتــس ووتــش )2019(، سياســات الحكومــة الســورية الســتغالل المســاعدات اإلنســانية وتمويــل إعــادة اإلعمــار.

النظــام االســتبدادي �ف
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ قراءتهــا:  يمكــن   ، ســاينس كوارتــرىلي بوليتيــكال  الســورية”. مجلــة  الحــرب  ي 

�ف االســتبدادي  النظــام  واســتمرار  الدولــة  “اإلنســانية وســيادة  بعنــوان   ،)2018( لينــدرز وخلــود منصــور  لرينــو  6 دراســة 
epdf/10.1002/polq.12773

ي الســوري قيــودًا هائلــة للتســجيل ألنــه يجــب أن يمــر بعمليــات مطولــة ومحفوفــة 
ي يســيطر عليهــا النظــام، يواجــه المجتمــع المــد�ف ي المناطــق الــ�ت

و�ف
. وقــد أرغمــت هــذه القيــود العديــد مــن المنظمــات  ف ي مختلفــة، واضطهــاد وتهديــدات أمنيــة لألفــراد والمتطوعــ�ي بالمخاطــر، وعمليــات تفتيــش أمــ�ف
األهلية عى اختيار عدم التسجيل واالبتعاد عن األضواء، رغم أن ذلك يعرض عملها وموظفيها والمستفيدين منها للخطر. وتعتقد المنظمات 
: )أ( يحرمهــا مــن فــرص التمويــل وإمكانيــة  ي

أن التســجيل عنــد النظــام الســوري ســيعيق عملهــا ويقّيــد حريتهــا. لكــن االفتقــار إىل الوضــع القانــو�ف
ي تدريــب كاف لتطويــر قدراتهــا 

ــج عملهــا، )د( يحرمهــا مــن تلــىت ـ ـ ـ ي ترويـ
ة، )ج( يحــد مــن إمكانيتهــا �ف التوســع، )ب( يضطرهــا إىل قبــول منــح صغــري

ي دمشــق.
التنظيميــة أو إدارتهــا، )هـــ( يحرمهــا مــن فــرص التعــاون المحتملــة مــع وكاالت األمــم المتحــدة العاملــة �ف

اتيجية لمختلــف الحكومــات  ي الســوري عرضــة لسياســات المعونــة وتضــارب المصالــح واألولويــات االســرت
فضــًا عــن ذلــك، ظــل المجتمــع المــد�ف

ي االســتجابة اإلنســانية، فقــد تلقــت المنظمــات أقــل مــن 1 بالمئــة مــن التمويــل المبــا�ش 
ي الســوري الهــام �ف

والكيانــات. ورغــم دور المجتمــع المــد�ف
ة عــدة تقاريــر 5 تتنــاول  ي الســنوات األخــري

ت �ف ــرش
ُ
ي ذلــك العــام. 4  ون

ي داخــل ســوريا �ف
ف أنجــزت 75 بالمئــة مــن العمــل اإلنســا�ف ي حــ�ي

عــام 2014، �ف
ي 

ي يســيطر عليهــا النظــام. وخلصــت هــذه التقاريــر إىل أن النظــام الســوري نجــح �ف ي المناطــق الــ�ت
تمويــل األنشــطة اإلنســانية ودور وكاالت اإلغاثــة �ف

ي معقــد مقــرون بإجــراءات إداريــة وسياســات قريــة لالســتفادة مــن تمويــل المعونــة وتمويــل انتهاكاتــه لحقــوق اإلنســان.
فــرض إطــار قانــو�ف

ويضاعــف مــن أثــر هــذه السياســات عــدم تمكــن وكاالت اإلغاثــة مــن الوصــول إىل المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، إلجــراء رصــد 
ي يفرضهــا النظــام الســوري. إذ اســتغل  ، وانعــدام الشــفافية مــن جانــب النظــام ووكاالت اإلغاثــة عــى حــد ســواء بســبب القيــود الــ�ت ف وتقييــم مســتقل�ي
ي تقودهــا األمــم المتحــدة،  األخــري ســيطرته لمنــح موافقتــه عــى برامــج إغاثــة محــددة وتأخــري إبــرام اتفاقــات تخــص طرائــق تنفيــذ العمليــات الــ�ت
، وحــال دون الوصــول إىل المناطــق المحــارصة، ومنــع العمليــات اإلغاثيــة عــى طــول خطــوط  ف ف دوليــ�ي ات لموظفــ�ي وإصــدار أو عرقلــة إصــدار تأشــري
ي 

ي المجتمــع المــد�ف
التمــاس. وعــالوة عــى ذلــك، هــدد تحويــل المعونــة ونقلهــا إىل المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام وجــود جهــات فاعلــة �ف

رة. ي المناطــق المتــرف
الســوري كمــا هــدد نطــاق عملهــا �ف

ي 
ي يســيطر عليها النظام الســوري، بينما بلغ اإلنفاق الفعىي للنظام �ف ي شــكل معونة للمناطق ال�ت

قدمت األمم المتحدة عام 2018 مليار دوالر �ف
ف  ف مــن المســاعدات إىل المقربــ�ي ات الماليــ�ي ي العــام ذاتــه. وقــد تمكنــت الحكومــة الســورية مــن توجيــه عــرش

هــذه المناطــق نحــو 4 مليــارات دوالر �ف
 تجاريــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يطالــب النظــام الســوري بتقديــم المعونــات 

ً
اء وفرصــا ة وعقــود �ش ــد لهــم مــوارد ماليــة كبــري

ّ
مــن النظــام، األمــر الــذي ول

ي الســوري 6 واألمانــة الســورية للتنميــة برئاســة أســماء األســد، زوجــة الرئيــس  ي ذلــك منظمــة الهــالل األحمــر العــر�ب
، بمــا �ف ف عــرب وســطائه الرئيســي�ي

ي الســوري. كمــا  ي ســوريا تمــر عــرب الهــالل األحمــر العــر�ب
األســد. ويقــال أن نحــو 60 بالمئــة مــن جميــع عمليــات األمــم المتحــدة لتقديــم المعونــة �ف

. ي ف لــوكاالت المعونــة الدوليــة والموافقــة عليهــم مــن كياناتــه ونظامــه األمــ�ف كاء المحليــ�ي ط النظــام الســوري التدقيــق بالــرش يشــرت

ي الســوري داخــل ســوريا. 
واســتعاد النظــام الســوري الســيطرة العســكرية عــى معظــم أنحــاء البــالد، ممــا زاد مــن التأثــري عــى مشــهد المجتمــع المــد�ف

 بعــد اســتعادة النظــام الســوري الســيطرة 
ً
ي درعــا والقنيطــرة، لكــن هــذا العــدد انعــدم تقريبــا

ي أواخــر عــام 2016، كانــت هنــاك 50 منظمــة فاعلــة �ف
فــىف

ي هــذا الســياق 
ف مــن المعارضــة عــام 2018. وكمــا أبــرزت بعــض المنظمــات األهليــة الســورية، فــإن النظــام يمــارس المحســوبية �ف عــى المنطقتــ�ي

ض أن هــذه المناطــق لــم تدعــم  ي بعــض المحافظــات أو المناطــق. وُيفــرت
عــرب غــض الطــرف عــن عمــل المنظمــات أو المبــادرات غــري المســجلة �ف

ل جماعــات مــن األقليــات. وبعــض هــذه المنظمــات موضــع شــبهة ألنــه يمكــن تصويرهــا ببســاطة عــى 
ّ
االنتفاضــة الســورية رصاحــة، أو أنهــا تشــك

ي ســوريا 
ة لــه. وباإلضافــة إىل ذلــك، يمكــن اعتبارهــا فاســدة بســبب آليــات اقتصــاد الحــرب. وقــد أوجــد اقتصــاد الحــرب �ف أنهــا مؤيــدة للنظــام أو مخــرب

ي جميــع أنحــاء البــالد.
ي تنــرش الفســاد �ف شــبكات وممارســات اقتصاديــة وتجاريــة جديــدة، كالنهــب )التعفيــش( والتهريــب، والــ�ت

ي آمــن 
ف مــد�ف ي ظــل هــذه المعطيــات والتحديــات المتصاعــدة الــواردة أعــاله، ال تــزال هنــاك عــدة أســئلة رئيســية حــول كيفيــة الحفــاظ عــى حــري

و�ف
ي الســوري وقوتــه 

ي الســوري بغــض النظــر عــن موقــع أنشــطته وعملياتــه، وكيفيــة الحفــاظ عــى هويــة المجتمــع المــد�ف
وموســع للمجتمــع المــد�ف

وملكيتــه.
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العقوبات االقتصادية والتحديات القديمة المتجددة

ي عقوبات االتحاد األورو�ب

ي عقوبــات عــى ســوريا عــام 2011 ردًا عــى القمــع العنيــف الــذي يمارســه النظــام الســوري  فــرض االتحــاد األورو�ب
بالنظــام  مــن عالقاتهــم  المســتفيدين  كات ورجــال األعمــال  الــرش اســتهدفت  العقوبــات  . هــذه  ف المدنيــ�ي بحــق 
اد النفط، وفرض قيود عى استثمارات  واقتصاد الحرب. كما تشمل اإلجراءات المشددة فرض حظر عى استري
، وفــرض قيــود عــى تصديــر  ي ي االتحــاد األورو�ب

معينــة، وتجميــد أصــول المــرف المركــزي الســوري الموجــودة �ف
اض االتصــاالت الهاتفيــة  ي ذلــك رصــد أو اعــرت

، بمــا �ف ي القمــع الداخــىي
ي قــد ُتســتخدم �ف المعــدات والتكنولوجيــا الــ�ت

ي بشــأن ســوريا، جــرى تمديــد اإلجــراءات المشــددة عــى  اتيجية االتحــاد األورو�ب  مــع اســرت
ً
نــت. وتماشــيا أو اإلنرت

أســاس ســنوي حــ�ت 1 حزيران/يونيــو 2021.

عقوبات قانون قيرص

ي 17 حزيران/يونيــو 2020. ويعاقــب القانــون أي 
ف التنفيــذ �ف ي ســوريا حــري

ف �ف دخــل قانــون قيــر لحمايــة المدنيــ�ي
كات  ي إعــادة إعمــار البــالد. ويســتهدف القانــون األفــراد والــرش

كــة تســاعد نظــام األســد أو تســاهم �ف شــخص أو �ش
ي االقتصــاد الســوري. ويفــرض القانــون عقوبــات عــى 

حــول العالــم الذيــن يعملــون بشــكل مبــا�ش أو غــري مبــا�ش �ف
، والطائــرات العســكرية، وعمليــات اإلعمــار  ي ذلــك النفــط والغــاز الطبيــ�ي

ي ســوريا، بمــا �ف
قطاعــات محــددة �ف

النظــام  مــع  يتعامــل  كي صالحيــات واســعة لتجميــد أصــول أي شــخص  الرئيــس األمــري يمنــح  والهندســة. كمــا 
الســوري، بــرف النظــر عــن جنســيته.

ي ودولــه األعضــاء خــالل األزمــة الســورية 17 مليــار يــورو  تجــاوز مجمــوع المســاعدات المقدمــة مــن االتحــاد األورو�ب
انيــة قدرهــا 340 مليــون  ف ي بتوفــري المســاعدة اإلنســانية داخــل ســوريا بمري م االتحــاد األورو�ب ف منــذ عــام 2011. والــرت
ف وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، غــى مســتوى   للخطــة اإلقليميــة لالجئــ�ي

ً
يــورو لعــامي 2019 و2020. ووفقــا

 28 لــم يغــطِّ ســوى  بينمــا  2013 و2018،  ف عــامي  بــ�ي ة  الفــرت ي 
بالمئــة مــن األمــوال المطلوبــة �ف  60 التمويــل نحــو 

م خفــض  ف ي يعــرت بالمئــة حــ�ت نهايــة أيلول/ســبتمرب 2019. 7 ورغــم عــدم وجــود إشــارة واضحــة إىل أن االتحــاد األورو�ب
الــراع  مــن  بعــد نحــو عــرش ســنوات  المنــح  ُيرّجــح أن تتوقــف   ،2020 ي عــام 

المقدمــة إىل ســوريا �ف المســاعدات 
ف نتيجــة لجائحــة  امــات الماليــة مــن جانــب مجتمــع المانحــ�ي ف ي ســياق زيــادة االلرت

الســوري. ويجــب النظــر إىل ذلــك �ف
. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن  وس كوفيــد19- وتداعياتهــا الصحيــة واالقتصاديــة عــى الصعيديــن المحــىي واإلقليــ�ي فــري
ي ذلــك قانــون حظــر تمويــل اإلرهــاب والعقوبــات المفروضــة 

نظــام العقوبــات المعقــد المفــروض عــى ســوريا، بمــا �ف
ي ســوريا(، يؤثــر 

ف �ف ي والواليــات المتحــدة، كقانــون قيــر األخــري )قانــون قيــر لحمايــة المدنيــ�ي مــن االتحــاد األورو�ب
، فضــًا عــن تدفــق التمويــل إىل ســوريا. ي

بشــكل مبــا�ش عــى عمــل وكاالت اإلغاثــة والمجتمــع المــد�ف
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/ :ف صــدرت عــام 2020 بعنــوان متطلبــات المفوضيــة الماليــة لعــامي 2021-2020. يمكــن االطــالع عليهــا 7 دراســة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي

اتيجية إقليميــة 2020-2019. يمكــن االطــالع عليهــا: ي )30 حزيران/يونيــو 2019( بعنــوان نظــرة اســرت
ي صــدرت �ف

ف وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ Chapter_Financial.pdf ودراســة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي
 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67370 
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ي التعامــل مــع 
ددة جــدًا �ف ي تنتهــك العقوبــات، جعلــت المصــارف مــرت ة فرضتهــا الواليــات المتحــدة عــى المصــارف األمريكيــة وغــري األمريكيــة الــ�ت 8 “األثــر المثبــط”: مزيــــــج مــن طبيعــة “المســؤولية المشــددة” لنظــم العقوبــات، إىل جانــب غرامــات كبــري

ي تســمح بهــا الرخــص العامــة ال تعالــج حــ�ت وإن كانــت قانونيــة. وال يرتبــط “األثــر المثبــط” بالمدفوعــات الموجهــة إىل ســوريا فحســب، بــل بتقديــم الخدمــات المرفيــة  البلــدان الخاضعــة للعقوبــات، حــ�ت أصبحــت المعامــالت اإلنســانية بالــدوالر الــ�ت
ي لإلجــراءات االنفراديــة المشــددة المتعلقــة بســوريا. الوكالــة الســويرية للتنميــة والتعــاون.

ف ووكــر )2016(. األثــر اإلنســا�ف . ولالطــالع عــى مزيــد مــن المعلومــات أنظــر دراســة جســ�ت يــة المعنيــة بالشــأن الســوري وغــري الســوري أيضــاً للمؤسســات الخري

ف  ي تمــر عــرب تركيــا، وأن مــا يصــل إىل 35 بالمئــة مــن أمــوال المانحــ�ي ي أجــرى معهــد التنميــة الخارجيــة مقابــالت معهــا مــن أجــل الدراســة، وقــّدر بحــذر أنهــا مســؤولة عــن نحــو 50 بالمئــة مــن المعونــة الــ�ت 9 أ�ت االســتنتاج مــن 60 منظمــة مــن المنظمــات الــ�ت
ف أربعــة وســتة أشــهر. أنظــر بحــث ســتيوارت غــوردون وأليــس روبنســون وهــاري غولدينــغ ورواد مهيــوب )2018(، بعنــوان: أثــر إزالــة المخاطــر المرفيــة عــى  اوح بــ�ي ف المصــارف المرســلة والمصــارف المتلقيــة لمــدة تــرت ي أي وقــت بــ�ي

كانــت مودعــة �ف
االســتجابة اإلنســانية لألزمــة الســورية. معهــد التنميــة الخارجيــة، مجموعــة السياســات اإلنســانية. لنــدن.

الحسابات المرصفية وسعر الرصف ورسوم المعامالت

أدت العقوبــات المعقــدة والغامضــة والمتعســفة المفروضــة عــى ســوريا إىل “أثــر مثبــط” 8 يدفــع إىل تجنــب التعامــل مــع أيــة جهــة أو أي شــخص 
ي الســورية مــن الوصــول إىل القنــوات الرســمية والقانونيــة لتحويــل األمــوال، وبالتــاىلي 

لــه صلــة بســوريا. وقــد حــرم ذلــك منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي الــدوىلي 

هــا عــى اللجــوء إىل نظــم التحويــل غــري الرســمية والســوق الســوداء. وبســبب العقوبــات المفروضــة عــى ســوريا، فــرض النظــام المــر�ف أجرب
ي اقتصــادات الحــرب 

المزيــد مــن اإلجــراءات التنظيميــة المشــددة إلزالــة المخاطــر المرفيــة. وقــد ثبــت أن إزالــة المخاطــر المرفيــة تســاهم �ف
ي ُيحتمــل أن تكــون فاســدة للوصــول إىل األمــوال أو تحويلهــا. ونتيجــة لذلــك، تواجــه منظمــات المجتمــع  ي توســيع القنــوات غــري الرســمية الــ�ت

و�ف
ئ إلغــالق  ي الســورية، داخــل ســوريا وخارجهــا، عــدة تحديــات منهــا عــدم القــدرة عــى فتــح حســابات مرفيــة جديــدة، أو االكتشــاف المفــا�ب

المــد�ف
حســاباتها المرفيــة.

ي األمــوال وتعقيــدات 
ي تلــىت

ي الســورية، فمــا تــزال تواجــه صعوبــات �ف
 عــى توســع وتطــور منظمــات المجتمــع المــد�ف

ً
وتؤثــر هــذه اإلجــراءات أيضــا

ي أنظمــة مرفيــة مختلفــة 
ي الســورية الخــوض �ف

ف عــى منظمــات المجتمــع المــد�ف . ويتعــ�ي ة نســبياً إضافيــة عندمــا تكــون المنــح أو المعامــالت كبــري
ف عليهــا تحّمــل عــبء ســعر الــرف ورســوم  ة، يتعــ�ي ي حــاالت كثــري

ي كل مــرة تتلــىت فيهــا أو ترســل حــواالت ماليــة. و�ف
وإجــراءات غــري رســمية �ف

الــرف عندمــا يتــم تحويــل  ي ســعر 
بــه. هــذا باإلضافــة إىل الخســائر المتعــددة �ف التنبــؤ  تــزداد باســتمرار وعــى نحــو ال يمكــن  ي  الــ�ت المعامــالت 

، وقد 
ً
المدفوعات إىل عمالت مختلفة ح�ت تصل األموال إىل ســوريا. ونتيجة لذلك، يصبح منع وتأخري اســتالم وإرســال المدفوعات أمرًا حتميا

اض   العــرت
ً
تســتغرق المدفوعــات عــدة أشــهر بالرغــم مــن تقديــم جميــع الوثائــق الداعمــة المطلوبــة إىل المصــارف. وال تقــدم المصــارف عــادة أســبابا

ي أجراهــا معهــد التنميــة الخارجيــة إىل أن إزالــة المخاطــر المرفيــة قــد قلصــت مــن  هــا. وقــد خلصــت إحــدى الدراســات الــ�ت المدفوعــات أو تأخري
ف ثالثــة وخمســة أشــهر. 9 اوح بــ�ي توافــر النقــد للمنظمــات غــري الحكوميــة بمــا ال يقــل عــن 35 بالمئــة وأن هــذه األمــوال تظــل غــري متاحــة لمــدة تــرت

ي تقســم مبلــغ 
ي البلــدان المجــاورة حــدودًا يوميــة لســحب النقــد، مــا يجعــل منظمــات المجتمــع المــد�ف

وباإلضافــة إىل ذلــك، تضــع المصــارف �ف
ي عــدة دفعــات أو مبالــغ 

الســحب إىل دفعــات أصغــر، ويــؤدي ذلــك بالتــاىلي إىل خســائر أخــرى. وتمنــع بعــض المصــارف ووكالء تحويــل األمــوال تلــىت
اف مــوارد وطاقــات إضافيــة الســتالم كامــل الدفعــات. ويــؤدي التفــاوت  ف ي عــى اســترف

ة مــن شــخص واحــد، ممــا يجــرب منظمــات المجتمــع المــد�ف كبــري
ف المصــارف والســوق الســوداء إىل تخفيــض قيمــة المنــح، إذ تحتــاج المنظمــات إىل دفــع مرتبــات موظفيهــا وإدارة  ي أســعار الــرف المختلفــة بــ�ي

�ف
ي الســورية إىل دفــع رســوم إضافيــة ألطــراف ثالثــة أو وســطاء 

اء بالعملــة المحليــة. وتلجــأ منظمــات المجتمــع المــد�ف أنشــطتها والقيــام بعمليــات الــرش
ف ال تغــىي المنظمــات المانحــة التكاليــف اإلضافيــة  ي بعــض الحــاالت، لســد الفجــوات حــ�ي

الســتالم الحــواالت أو اســتخدام مواردهــا الشــخصية، �ف
لرســوم المعامــالت وأســعار الــرف.

ي وبرامجها وقدرتها عى التكيف، إذ تحّول المنظمات الســورية برامجها من نقدية إىل 
 عى أهمية منظمات المجتمع المد�ف

ً
ويؤثر هذا كله ســلبا

ي إىل العمــل بمــا هــو متــاح، ويحــد مــن قدرتهــا عــى العمــل عــى مــا يجــب أن يحــىف باألولويــة. وعــالوة 
عينيــة. ويدفــع هــذا منظمــات المجتمــع المــد�ف

عــى ذلــك، ُتصّعــب هــذه التحديــات مــن تخطيــط أو تحقيــق أهــداف مشــاريعها وأطرهــا الزمنيــة، وهــو مــا يؤثــر بــدوره عــى مصداقيــة منظمــات 
ي والمنظمــات األهليــة الســورية وعالقتهــا بالمســتفيدين منهــا ومجتمعاتهــا المحليــة.

المجتمــع المــد�ف

 عــى 
ً
ف العديــد مــن البلــدان المجــاورة والمصــارف مــن جهــة، والنظــام الســوري مــن جهــة أخــرى، تهديــدًا أمنيــا ل االرتبــاط القــوي بــ�ي

ّ
ًا، يشــك وأخــري

ي تفرضهــا  الــ�ت القواعــد واألنظمــة  ي 
اتســاق �ف ثمــة  فليــس  النظــام.  داخــل مناطــق ســيطرة  ف  العاملــ�ي عــى  الســوري، وال ســيما  ي 

المــد�ف المجتمــع 
ي 

ف عــى منظمــات المجتمــع المــد�ف ، يتعــ�ي المصــارف والــدول والمنظمــات المانحــة وحكومــات البلــدان المضيفــة ووكالء تحويــل األمــوال. وبالتــاىلي
ي أنظمــة مرفيــة وماليــة مختلفــة وهيــاكل إداريــة وقانونيــة مختلفــة.

الســورية أن تخــوض �ف
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ة: الجوانب القانونية واإلعفاءات هياكل الحكم المتغ�ي

ي والســلطة 
 لموقعــه الجغــرا�ف

ً
ي الســوري العمــل بشــكل مختلــف وفقــا

نظــرًا لطبيعــة الــراع، كان عــى المجتمــع المــد�ف
ف عــى المجتمــع  ي ســوريا، عــى ســبيل المثــال، يتعــ�ي

ي أوروبــا. فــىف
ي البلــدان المجــاورة و�ف

الحاكمــة، داخــل ســوريا و�ف
 
ً
ي إطــار هيــاكل وإجــراءات غــري اعتياديــة بنــاًء عــى مجــال العمــل أو تقديــم الخدمــات، ووفقــا

ي الســوري العمــل �ف
المــد�ف

ي 
ي وغيــاب أو ظهــور عنــارص فاعلــة جديــدة �ف

ف المــد�ف ة الحــري لســلطات االمــر الواقــع. وتحــدد هيــاكل الحكــم المتغــري
ي 

ـهيمــن عليهــا. و�ف ي المناطــق الخاضعــة لســيطرته ويـ
ي �ف

ف المــد�ف ، فيمــا يحــدد النظــام الســوري الحــري ي
المجتمــع المــد�ف

ي تســيطر عليهــا المعارضــة، تحــدد الســلطات الفاعلــة والمجالــس المحليــة المســاحة المتاحــة لمنظمــات  المناطــق الــ�ت
ة وغــري متوقعــة داخــل ســوريا، فمــا هــو  ي بيئــة متغــري

ي الســورية �ف
. وتعمــل منظمــات المجتمــع المــد�ف ي

المجتمــع المــد�ف
ي منطقــة مجــاورة تســيطر عليهــا ســلطة 

ي منطقــة تســيطر عليهــا إحــدى المجالــس المحليــة ُيعتــرب محظــورًا �ف
ي �ف

قانــو�ف
أخــرى.

ي تركيــا، 
ي السياســات. فــىف

ًا �ف  تحديــات وتغــري
ً
ي الســورية أيضــا

ي البلــدان المجــاورة، تواجــه منظمــات المجتمــع المــد�ف
و�ف

عــى ســبيل المثــال، فرضــت الحكومــة إجــراءات مشــددة وتدابــري صارمــة عــى المنظمــات الســورية وموظفيهــا منــذ 
 
ً
. وتوجــد حاليــا ي الســوري صعبــاً

عــام 2017. كمــا طبــق األردن ولبنــان إجــراءات مشــددة جعلــت عمــل المجتمــع المــد�ف
ي األردن. 10 ويــدل هــذا العــدد القليــل 

ي لبنــان وســتة منظمــات �ف
ي الســورية �ف

23 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي هذيــن البلديــن.

ي الســوري �ف
ي يواجههــا المجتمــع المــد�ف عــى القيــود الــ�ت

وعــى النقيــض مــن ذلــك، ال تواجــه وكاالت األمــم المتحــدة العاملــة داخــل ســوريا هــذه المشــاكل، ألنهــا ال تخضــع 
عــّد  ي والواليــات المتحــدة عــى ســوريا. ولذلــك، تُ ي يفرضهــا االتحــاد األورو�ب ألي عقوبــات، بمــا فيهــا العقوبــات الــ�ت
اكات مــع وكاالت األمــم المتحــدة لضمــان التدفــق النقــدي،  المنظمــات الدوليــة غــري الحكوميــة قــادرة عــى إقامــة �ش
ي تحويــل األمــوال، وتجــاوز العمليــات المطولــة وغــري المؤكــدة. وباإلضافــة إىل ذلــك، لــم يكــن هنــاك 

وتجنــب التأخــري �ف
ف أطــر المعونــة اإلنســانية واإلنمائيــة المتعلقــة بتحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــار، ممــا  ف واضــح أو ثابــت بــ�ي تميــري
ي مجــال بنــاء الســالم والمشــاركة 

ي تعمــل �ف ي والمنظمــات األهليــة الســورية الــ�ت
يعيــق عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي مناطــق ســيطرة 
 عــى المنظمــات األهليــة �ف

ً
هــا مــن القضايــا. ويؤثــر هــذا أيضــا المجتمعيــة وحقــوق اإلنســان أو غري

اكة أو التعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات  النظام، حيث ال يمكن أن يكون لها أي شكل من أشكال الرش
الدوليــة غــري الحكوميــة. لذلــك مــن المرجــح أن تــزول هــذه المنظمــات بســبب افتقارهــا إىل المــوارد الماليــة والقــدرة 

اإلداريــة الالزمــة للتعامــل مــع العقوبــات المشــددة والتدابــري المرفيــة، أو للحفــاظ عــى عملهــا وتطويــره.
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توصيات السياسة

ي الســوري، وأن يســتخدموا نفوذهــم 
ي دعــم المجتمــع المــد�ف

ف زمــام القيــادة �ف ي ودولــه األعضــاء ومجتمــع المانحــ�ي ي أن يتــوىل االتحــاد األورو�ب
ينبــ�ف

ي الســوري والمنظمــات األهليــة. ورغــم تعاظــم هــذه التحديــات 
لتخفيــف أثــر العقوبــات االقتصاديــة واإلجــراءات المشــددة عــى المجتمــع المــد�ف

ف للتخفيــف مــن حدتهــا.  ات أو إصالحــات حقيقيــة عــى النظــام المــاىلي وسياســات المانحــ�ي بســبب العقوبــات، لــم تطــرأ أي تغيــري

ي ذلــك التخفيــف مــن 
ي الســوري، بمــا �ف

ي يعمــل فيهــا المجتمــع المــد�ف لذلــك، يجــب اتخــاذ خطــوات ملموســة لمواجهــة التحديــات المتفاقمــة الــ�ت
ي 

ي مثــل هــذه البيئــة الحرجــة والقاســية. و�ف
العوائــق المرفيــة والماليــة، لضمــان اســتدامة المنظمــات وقدرتهــا عــى إدراة عملهــا ومشــاريعها �ف

ف النظــام  ف ضمــان أال تــؤدي العقوبــات واإلجــراءات المشــددة إىل تمكــ�ي ي عــى المجتمعــات الدوليــة ومجتمعــات المانحــ�ي
الوقــت نفســه، ينبــ�ف

ي وضــع 
ي وعرقلــة عملــه، وأال تســمح لــه بالتالعــب بالمعونــة إلدامــة سياســاته وممارســاته القمعيــة. كمــا ينبــ�ف

الســوري مــن إســكات المجتمــع المــد�ف
. ي

ي المجتمــع المــد�ف
ف والجهــات الفاعلــة �ف ي تدهــور الحالــة االجتماعيــة االقتصاديــة للســوري�ي

آليــات ملموســة لضمــان عــدم إســهام العقوبــات �ف

ن العمل مع: ي ودوله األعضاء ومجتمع المانح�ي ي عىل االتحاد األورو�ب
وينب�ن

ي السوري والمنظمات األهلية:
المجتمع المد�ن

ي والمنظمــات األهليــة، وتيســري 
اتيجيات بديلــة لتخفيــف أثــر العقوبــات واإلجــراءات المشــددة عــى منظمــات المجتمــع المــد�ف البحــث عــن اســرت

ي الســوري.
عملهــا، مــع ضمــان أال تقــوض أي مــن اإلجــراءات التنظيميــة الطابــع المحــىي وأال تعرقــل توســع ونمــو المجتمــع المــد�ف

ي الســورية مــن إجــراء تقييــم شــامل عــن التأثــري العمــىي 
ف منظمــات المجتمــع المــد�ف توفــري مبــادئ توجيهيــة واضحــة وعمليــة وســهلة الفهــم لتمكــ�ي

ي جميــع أنحــاء البــالد، وإيجــاد طرائــق لتخفيــف هــذه اآلثــار والتعامــل معهــا.
ي مناطــق مختلفــة �ف

للعقوبــات االقتصاديــة عــى عملهــا �ف

ي ذلــك بنــاء الســالم 
، بمــا �ف ي

ي تتعــدى المجــال اإلنســا�ف ي تعــ�ف بالقضايــا الــ�ت ي والمنظمــات األهليــة الســورية الــ�ت
دعــم منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي إدارة أنشــطتها داخــل 
، ووضــع آليــات تمويــل مرنــة تســاعد هــذه المنظمــات �ف ي اتي�ب وحقــوق اإلنســان، واالســتثمار فيهــا بشــكل مؤثــر واســرت

ســوريا.

 مــن الحــوار وآليــات 
ً
ي مناطــق ســيطرة النظــام جــزءًا أساســيا

إنشــاء مســاحة تشــاركية رائــدة تشــكل فيــه المنظمــات األهليــة غــري المســجلة �ف
التمويــل. وعمليــات 

ف إليصــال الحــواالت الماليــة  وقراطيــة والوثائــق المطلوبــة، وتحديــد قنــوات ماليــة غــري رســمية أو وســطاء يمكــن أن يكونــوا مؤهلــ�ي الحــد مــن البري
إىل ســوريا ضمــن آليــة منظمــة.

ي الســورية كي تــرع المنظمــات األهليــة، وتزودهــا بحــزم إرشــادية نظريــة وعمليــة مفصلــة، وُتطــّور سياســاتها 
دعــم منظمــات المجتمــع المــد�ف

ة والمتوســطة. الماليــة وقدراتهــا التنظيميــة للتعامــل مــع المنــح الصغــري

انيــات المخصصــة، مــع مراعــاة الســياقات والنظــم الماليــة المختلفــة  ف ي المري
ي أســعار الــرف �ف

إدراج رســوم المعامــالت النقديــة واالختالفــات �ف
ي الســوري.

ي يعمــل فيهــا المجتمــع المــد�ف الــ�ت

ي 
ي �ف

ي الســوري ومنظمــات المجتمــع المــد�ف
ي واإلجــراءات المشــددة المفروضــة عــى المجتمــع المــد�ف إجــراء تقييــم ألثــر عقوبــات االتحــاد األورو�ب

ي مناطــق ســيطرة النظــام، وتقييــم قدرتهــا عــى القيــام باألنشــطة والحفــاظ عــى وجودهــا المســتقل.
ســوريا، وال ســيما تلــك الموجــودة �ف
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المصارف والمؤسسات المالية:

ي والمنظمــات 
التعــاون المبــا�ش مــع المصــارف ومشــاركة قائمــة مختــارة وموثوقــة مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف

ــع تمويلهــا. ـ ـ ـ ـع الموثوقــة لتريـ ـ ـ امــج والمشــاريـ األهليــة الســورية، إضافــة إىل قائمــة بالرب

للعمــل  أفضــل  فهــم  أجــل  مــن  الخاصــة  للعمليــات  إدارات  المصــارف إلنشــاء  مــع  للتفــاوض  نفوذهــا  اســتخدام 
الســياقات. هــذه  ي 

�ف ي 
المــد�ف المجتمــع  الــراع وعمــل  مناطــق  ي 

�ف ي 
اإلنســا�ف

التعــاون والتنســيق مــع المصــارف والمؤسســات الماليــة إلتاحــة التمويــل والمــوارد لألعمــال اإلنســانية وتحقيــق 
. ي

ي ســوريا مــع تســهيل عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ف
االســتقرار �ف

للوفــاء  األخــرى  وإجراءاتهــا  تحقيقاتهــا  ي 
�ف ي  التقــ�ف والدعــم  بالتوجيــه  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف  تزويــد 

ي والمنظمــات 
بالمتطلبــات المتعلقــة بالعقوبــات، مــن أجــل تشــجيعها عــى التعامــل مــع منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي العقوبــات.
األهليــة الســورية والتشــديد عــى عــدم شــمولها �ف

األمم المتحدة والمنظمات الدولية غ�ي الحكومية:

ي دمشــق وكيفيــة ضمــان قيامهــا، مــع المنظمــات الدوليــة غــري الحكوميــة، 
مناقشــة دور وكاالت األمــم المتحــدة �ف

ي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 
ي والمنظمــات األهليــة غــري المســجلة �ف

بدعــم منظمــات المجتمــع المــد�ف
والعمــل معهــا.

ي 
ا�ف ي افــرت

ي هيــاكل مبتكــرة لتوجيــه المعونــة، إذ عــادة مــا تــرى الــدول المانحــة األمــم المتحــدة كهيــكل تنســيىت
النظــر �ف

ي إمكانيــة وكاالت األمــم المتحــدة عــى أداء 
لالســتجابة اإلنســانية واإلنمائيــة حــ�ت لــو شــككت )الــدول المانحــة( �ف

المهمــة بدرجــة كافيــة.

ي دمشق، استجابة للتقارير واالدعاءات 
إجراء دراسة مستقلة وشفافة لتقييم عمل وأداء وكاالت األمم المتحدة �ف

ياتها وفسادها. العديدة حول عمل وكاالت األمم المتحدة، وتعاونها مع النظام، وعقود مشرت
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