
 

 

 

 

 

   النقاطأهم 
 
   تقرير "األنشطة ف

 
نامج السوري للتطوير القانون   سوريا" للبر

 
 التجارية المتعلقة بحقوق اإلنسان ف

 

 خلفية: 

ي 
نامج السوري للتطوير القانون  مراقبة وتوثيق النشاط منذ تأسيسيها بتقوم وحدة حقوق اإلنسان و األعمال التجارية ضمن البر

ة زمنية محددة  نا نشر نتائجنا من فبر ي انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم الدولية. لقد اخبر
 
ي سوريا الذي قد يساهم ف

 
التجاري ف

ي 
 
كات والجهات الفاعلة ذات الصلة إلظهار األنماط ف ي تشارك فيها الشر

أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم الدولية التر

ي ترتكب هذه االنتهاكات. 
ي أنواع الجهات الفاعلة التر

 
ي سوريا وكذلك األنماط ف

 
 باألعمال التجارية ف

ة عىل وجه الخصوص ) نا نشر النتائج من هذه الفبر ة األكبر حداثة 2018مبر سبت 30 -أبريل  1لقد اخبر ( عىل عكس الفبر

اتها عىل حقوق اإلنسان.   حداثة المتعلقة باألعمال وتأثبر
ي األنشطة األكبر

 
ب تعريض التحقيقات الحالية للخطر ف

ّ
 لتجن

:  56بإمكانكم قراءة التقرير الكامل بصفحاته ال   األسماء و التواري    خ المحددة عبر الرابط التالي
ً
 متضّمنة
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ي تاري    خ حديث، نرجو التواصل مع الفريق
 
 . للحصول عىل معلومات معينة ف

 

 الحقائق: أهم 

ي  •
 
كات متعددة الجنسيات. حدثت الفعاليات  االزدياد مؤتمرات إعادة اإلعمار والوفود والفعاليات آخذة ف بمشاركة الشر

ي 
 
ي  سوريا،ف

ي الغالب من قبل التلفزيون الوطت 
 
. يتم تغطية الفعاليات ف ي

، سوتشر بنغازي، بغداد، موسكو، الصير 

 السوري، مما يشبر إل وجود روابط للحكومة السورية. 

ي سوريا ب •
 
ي االنخراط ف

 
كات األوروبية ف   دأت العديد من الشر

 
يطانية والبلجيكية والفرنسية واليونانية مؤخرا كات البر . الشر

كات  ها هي من بير  الشر . تشمل األنشطة الموثقة بلدان المذكورةواإلسبانية وغبر اكة مع المستثمرين السوريير  ، بالشر

يا وأبخازيا واإلمارات العربية المتحدة والكويت. كوريا الشمالية والجنوبية ومال  مثل أخرى  بر 

ي  •
 
ي إعادة اإلعمار ف

 
ق األوسط وشمال إفريقيا ومن خارج المنطقة اهتمامها بالمشاركة ف ي الشر

 
كات ف أبدت الدول والشر

كات والوفود الحكومية من مختلف البلدان اجتماعات رسمية مع الحكومة السورية  سوريا. عقد عدد من الشر

ازيل ومرص واألردن والهند. أبد . ويشمل ذلك وفود من البر لبنان واألردن والعراق  ى كّل منوالمسؤولير  االقتصاديير 

ي إعادة إعمار سوريا، كذلك إعادة فتح الحدود.  
 
كات القطاع كما ودول عربية أخرى اهتمامها بالمشاركة ف وافقت شر

 القات اقتصادية وتجارية جديدة. الخاص اللبنانية واألردنية والعراقية عىل إقامة ع
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ي صفقات بير  حكومة النظام السوري والجماعات المسلحة.  وساطةيقوم العديد من رجال األعمال السوريير  بال •
 
 ف

كات سورية بعضها عرضة  160قدمت وكاالت األمم المتحدة أكبر من  • مليون دوالر أمريكي عىل شكل عقود لشر

 .ات مع الحكومة السوريةللعقوبات الغربية أو لديها عالق

كات المملوكة للحكومة  مّولت •  من الوزارات والمنظمات غبر الحكومية والشر
 
وكاالت األمم المتحدة بشكل مباشر عددا

 السورية والمتهمة بتمويل ميليشيات موالية للحكومة. 

ي مقابل الدعم العسكري الدؤوب الذي قدمته  يستنتج •
 
كات الروسية واإليرانية تحصل عىل صفقات مربحة ف أن الشر

 .حكوماتهم للحكومة السورية

 

  الرئيس  بناًء عىل النتائج
 
 : التحليل القانون

ي  متورطير   ،الحكومة مع قرب عن عملوا  الذين السوريير   األعمال رجال أنن الممكن القول م •
 
 الجرائم من عدد  ف

ي  بما  الدولية،
 
 .القشي والتهجبر  والتعذيب المدنيير   ضد المتعمدة الهجمات ذلك ف

ي  كمشاركير    أو  أساسيير   كمرتكبير    إما  الدولي  القانون انتهكتقد  تكون قد  السورية التجارية النخب من كثبر   أن •
 
 ف

اع خالل اإلنسان لحقوق وانتهاكات دولية جرائم ارتكاب  .السوري الب  

ي تعمل مع رجال أعمال سوريير  خاضعير  للعقوبة إن  •
كات والكيانات األخرى التر ي جرائم قد تكون الشر

 
متواطئة ف

ي يرتكبونها. 
 الحرب الدولية التر

ي التقصي و التدقيق  و العناية،  د من دون بذل جهد شدي •
 
ي سوريا فإن  ف

 
كات يأن ممكن  االستثمار والعمل ف حمل الشر

 و / أو المساعدة والتحريض عىل الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان. مسؤولية جنائية عن ارتكاب 

ي مشاري    ع وفقا للمرسوم  األنشطة التجارية •
 
ي ت قد  10والقانون رقم  66المساهمة ف

ي  المشاركة لحد  رتقر
 
 الحرب جريمة ف

كات هذه تتحمل وقد . األصليير   السكان ممتلكات المتعلقة بنهب   الشر
 
 السكان األصليير   حق انتهاك مسؤولية أيضا

ي 
 
ي  وحقهم التملك ف

 
ي  الحق وكذلك ممتلكاتهم من تجريدهم عدم ف

 
ي  مالئم وحقهم سكن ف

 
 . العودة ف

 

 


