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وحدة حقوق اإلنسان واألعمال التابعة للبرنامج السوري للتطوير القانوني، منذ تأسيسها في وثقت 
، األنشطة المتعلقة باألعمال التجارية التي قد تساهم في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق 2018إبريل 

البرنامج السوري للتطوير القانوني نشر مخرجات توثيق وقد اختار  .اإلنسان في سوريا بشكل مستمر
 . في هذا التقرير 2018سبتمبر  30إبريل و 1األنشطة التي وقعت بين 

 
يهدف البرنامج السوري للتطوير القانوني من خالل هذا التقرير إلى توفير األدلة عن أنواع االنتهاكات 

كما يهدف أيضا  .ة التجارية في سوريا بارتكابهالحقوق اإلنسان والجرائم الدولية التي تساهم األنشط
إلى تمكين المجتمع المدني السوري والفاعلين الدوليين، عن طريق تزويدهم بالمعلومات التي 
يحتاجونها، لالستجابة لالنتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل النخب التجارية السورية والشركات 

 ين في المجال التجاري في سوريامتعددة الجنسيات وغيرهم من الفاعل
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 مقدمة

مضت سبع سنوات ونصف منذ بدء النزاع السوري، ومع ذلك فشلت مساعي الوصول إلى تسوية سياسية 
، تغير الوضع على األرض بشكل جذري، وتمكنت الحكومة 2018فمنذ بداية عام  .وإحالل السالم في سوريا
في أعقاب هذه االنتصارات العسكرية، بدأت  .استرداد معظم األراضي السوريةالسورية وحلفاؤها من 

روسيا بحث المجتمع الدولي على مساعدة سوريا على استعادة عافيتها االقتصادية والمساعدة في 
.عملية إعادة إعمار

ولكن العبين دوليين كثر بما في ذلك االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية  1
حوا بشكل واضح بأنهم لن يساهموا في عملية إعادة إعمار سوريا مالم يتم التوصل إلى انتقال صر

.سياسي
2 

ومع ذلك تبقى األعمال التجارية والدول حول العالم مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، والتي 
.مليار دوالر أمريكي 400إلـي  100تقدر تكلفتها ما بين 

التجارية في الدول المجاورة كما تأمل األعمال  3
إال أن األعمال التجارية العاملة في سوريا أو التي  .لسوريا أيضا في جني ثمار أرباح عملية إعادة اإلعمار

لديها نية في االستثمار فيها قد تواجه خطر المساءلة الجنائية بموجب القانون الدولي فيما يتعلق 
حقوق اإلنسان التي ارتكبت من قبل األطراف المتنازعة في بالجرائم الدولية واالنتهاكات الجسيمة ل

   .سوريا خالل سنوات النزاع، وخاصة من قبل الحكومة السورية وحلفاؤها

يوثق هذا التقرير أنشطة األعمال التجارية التي ربما تكون قد ساهمت في جرائم دولية أو انتهاكات  
كما سيوفر التقرير تحلياًل قانونيًا لمثل  .2018سبتمبر  30إبريل و  1لحقوق اإلنسان، والتي وقعت ما بين 

وبهذا يرسم هذا التقرير صورة عن أنشطة النخب التجارية  .هذه األنشطة باستخدام القانون الدولي
ة لذلك، سيقدم التقرير فباإلضا .السورية فيما يتعلق باقتصاد الحرب وعملية إعادة اإلعمار في سوريا

سردا عن مشاركة األعمال التجارية متعددة الجنسيات في أنشطة قد تساهم في انتهاكات للقانون 
وأخيرا، فإن هذا التقرير سيوثق األنشطة التجارية التي تمت بموجب القوانين  .الدولي في سوريا

ت التهجير القسري للمدنيين التي العقارية الجديدة في سوريا وربما تكون قد ساهمت في تعزيز عمليا
  .تمت عن طريق ارتكاب جرائم دولية

                                            
1See for example, ‘Russia seeks US help to rebuild Syria’, The National (5 August 2018), available at: 
https://www.thenational.ae/world/mena/russia-seeks-us-help-to-rebuild-syria-1.756743; Russia presses EU 
to pay up for rebuilding Syria, Financial Times (10 January 2018), available at: 
https://tcf.org/content/report/economics-war-peace-syria/?session=1&agreed=1.    
2 European Council: Council of the European Union, Syria: Declaration by the High Representative Federica 
Mogherini on Behalf of the EU, available at http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2018/03/15/syria- declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu/.   
3 Jihad Yazigi, ‘Analysis: No Funds to Foot Syria’s Reconstruction’, NewsDeeply (4 Dec. 2017), 
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/12/04/analysis-no-funds-to-foot-syrias-
reconstruction-bill     
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إن المعلومات المقدمة في هذا التقرير ستظهر أنه من المحتمل أن عدد من الالعبين الدوليين قد 
ويشمل هذا الشركات المملوكة  .في ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم دولية في سوريا ااشتركو

سورية، والشركات المملوكة لحكومتي روسيا وإيران أو المرتبطة بالدولتين، والنخب حكومة الالمن 
باإلضافة  .يها شراكات مع النخب التجارية السوريةدالتجارية السورية، والشركات متعددة الجنسيات التي ل

سها إلى ذلك فإن الشركات التي تنوي االستثمار في سوريا خالل عملية إعادة اإلعمار قد تجد نف
  .مشتركة في انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم دولية ارتكبت من قبل الحكومة السورية وحلفائها

 عرض تمهيدي، الوضع في سوريا

لم يتم االنتباه بشكل كاٍف للدور الكبير الذي لعبه مجتمع نخب رجال السوري خالل سنوات النزاع في 
مع الحكومة السورية، اقتصاد الحرب عن طريق  فقد استغل رجال األعمال الذين لديهم صالت .سوريا

وبفعلهم هذا من المحتمل أن يكونوا قد ساهموا  .استخدام هذه الصالت للحصول على أرباح اقتصادية
  .في انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم دولية

والين إن النخب التجارية السورية، والتي تشمل أقرباء بشار األسد ومسؤولين كبار ورجال ِأعمال م
ومن المعروف أنه يتم منحهم عقودا مربحة للغاية  .للحكومة، تسيطر على االقتصاد السوري بأكمله

ونتيجة لذلك فإن المانحين  .وأنهم األكثر قدرة على األرجح على إدارة مشاريع كبيرة إلعادة اإلعمار
عادة إعمار سوريا من الدوليين والمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات التي تنوي المساهمة في إ

4المحتمل أن تشارك هذه الشركات المرتبطة بالحكومة
.  

إضافة إلى ذلك، كانت الحكومة السورية قد قامت بعمليات تغيير ديموغرافي عن طريق ارتكاب جرائم 
وتشمل هذه الجرائم على سبيل المثال، تدمير الملكيات والتهجير  .دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان

كما أدت هذه العمليات أيضًا إلى انتهاكات ال حصر لها في حقوق اإلسكان  .وعمليات النهبالقسري 
.واألراضي والممتلكات بالنسبة للسوريين

5  

كما أنه تم منح عدة مشاريع إلعادة اإلعمار فعليا لحلفاء سوريا الذين ساهموا بشكل فعال في ارتكاب 
كنتيجة لذلك سوف تبدأ روسيا وإيران بجني أرباح جرائمهم و .جرائم دولية في سوريا، مثل روسيا وإيران

  .الدولية التي ارتكبوها

                                            
4 Bassam Haddad, ‘The Syrian Regime's Business Backbone’ Middle East Report (2012), at 262, available at: 
https://www.merip.org/mer/mer262/syrian-regimes-business-backbone    
5 ‘The Toll of War: ‘The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria’, World Bank Group (10 
July 2017) 47 https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-
social-consequences-of-the-conflict-in-syria   
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وفي الخالصة، فإن الشكل الذي سوف تتخذه عملية إعادة اإلعمار في سوريا تشكل أهمية كبرى 
في ظل استمرار النزاع، فإن عملية إعادة اإلعمار في شكلها الحالي من  .بالنسبة للشعب السوري

باألعمال المحتمل أن تخلق بيئة مناسبة لمزيد من الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق األنسان ذات الصلة 
التجارية من قبل الشركات األجنبية ومتعددة الجنسيات والمانحين الدوليين والمستثمرين باإلضافة إلى 

  .النخب التجارية السورية ذات الروابط الوطيدة مع الحكومة السورية

 القانون الدولي واألعمال التجارية 

ر، ظهر القانون الدولي وتطور عبر الزمن في الوقت الذي أصبح فيه النشاط التجاري يتمتع بعالمية أكب
حيث كانت هناك تطورات في هذا  .لتحميل الشركات المسؤولية عن دورهم في انتهاك القانون الدولي
فعلى سبيل المثال، صادق مجلس  .القانون تهدف إلى ضمان التزام األعمال التجارية بالقانون الدولي

وقد  .2011م المتحدة بشأن األعمال وحقوق اإلنسان عام حقوق اإلنسان على المبادئ التوجيهية لألم
وضعت هذه المبادئ بهدف تزويد الشركات بخطوات عملية كثيرة ومعايير من شأنها أن تؤدي إلى 

.تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وبناًء على المبادئ التوجيهية لألمم  6

بعمل تقييم ألثر عملها على حقوق اإلنسان قبل الشروع في أنشطة المتحدة، فإن الشركات تنصح 
نشطة التي تنطوي األكما أنه يتوقع من تلك الشركات االبتعاد عن  .تجارية في مناطق متأثرة بالنزاع

على فساد، حيث قد يؤدي ذلك إلى انتهاك مجموعة من حقوق اإلنسان كحق المساواة والحق في 
.المعيشة الالئقة

7 

تجاه حقوق اإلنسان، فإن على األعمال التجارية التزامات ناشئة عن القانون  تااللتزاماوباإلضافة إلى 
الدولي اإلنساني الذي ينطبق في أوقات النزاع المسلح ويشمل كافة األفعال المرتبطة بنزاع مسلح بما 

.في ذلك األنشطة التجارية
تساهم في مشاريع التطوير على سبيل المثال، إن األعمال التجارية التي  8

العقاري كجزء من عملية إعادة اإلعمار لما بعد النزاع أو تساهم في بيع مواد تستخدم في تصنيع 
األسلحة الكيماوية لطرف في النزاع ملزمة بقواعد القانون الدولي اإلنساني، والتي تحرم نهب أمالك 

.المدنيين واستخدام األسلحة الكيماوية
لنهب قاعدة من قواعد القانون الدولي اإلنساني ويعتبر تحريم ا 9

                                            
6 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Business and Human Rights’ 
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx . 
7 Joseph Benjamin, ‘Corruption: Violation of Human Rights’ in VN Viswanathan (ed), Corruption and Human 
Rights (Allied Publishers Ltd 2012) 28-31. 
8 International Committee of the Red Cross, ‘Business and International Humanitarian Law: An Introduction to 
the Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law’ (ICRC 2006) 14 
https://www.icrc.org/en/publication/0882-business-and-international-humanitarian-law-introduction-rights-
and-obligations. 
9 Corporate Complicity and Legal Complicity, Criminal Law and International Crime, Report of the International 
Commission of Jurist, Volume 2 (2008), P.40-42. 
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.العرفي، وينطبق في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
وكذلك األمر بالنسبة الستخدام  10

ألسلحة الكيماوية فهي محرمة أيضًا بموجب القانون الدولي اإلنساني العرفي في كل من النزاعات 
11المسلحة الدولية وغير الدولية

.  

إن انتهاك القواعد المذكورة أعاله من قبل الشركات قد يؤدي إلى تحميل المسؤولية الفردية لمسؤولي 
على سبيل المثال، فإن نهب ممتلكات المدنيين  .الشركات أو المدراء بموجب القانون الجنائي الدولي

زاعات المسلحة يشكل جريمة حرب بموجب النظام األساسي لمحكمة الجنايات الدولية في كل من الن
.الدولية وغير الدولية، وتستتبع المسؤولية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم

وعلى نحو مماثل، فإن تزويد  12
طرف في النزاع بمواد كيماوية مستخدمة في إنتاج غاز سام قد يشكل حالة من المساعدة والتحريض 

.ي لمحكمة الجنايات الدوليةللنظام األساس (c)(3)25على استخدام الغاز السام عمال بالمادة 
لذلك فإن  13

على الشركات العاملة في سوريا ضمان أال تستتبع أنشطتهم االشتراك والتورط في الجرائم الدولية، 
 .كما هو مفصل في القسم التالي

مسؤولية األعمال التجارية عن االشتراك في الجرائم الدولية بموجب 
 القانون الجنائي الدولي

، بموجب القانون الجنائي الدولي، أن من يشترك في ارتكاب جرائم دولية يمكن أن يتم من الراسخ تماماً 
إن النظام األساسي لمحكمة  .تحميله المسؤولية إما كمرتكب أساسي للجريمة أو كمشترك في الجريمة

أنه،  النظم األساسية للمحاكم المختصة بيوغسالفيا السابقة ورواندا تنص علىالجنايات الدولية وكذلك 
يمكن لشخص أن يكون مسؤواًل إما عن طريق ارتكاب الجريمة، التخطيط لها، إعطاء األوامر الرتكابها، 

.التحريض عليها أو عن طريق المساعدة على ارتكابها
14 

على سبيل المثال، فإن  .لقد وضعت السوابق القضائية في المحاكم الدولية تعريفًا عامًا لهذه المفاهيم
.جريمة يعرف على أنه المشاركة الجسدية للشخص في األعمال الفعلية التي تشكل جريمةارتكاب 

أما  15
فيكون عندما يقوم شخص أو أكثر بالترتيب الرتكاب جريمة، ويكون ذلك خالل مرحلتي التحضير  "التخطيط"

.للجريمة وتنفيذها
دم شخص اء األوامر بارتكاب جريمة يحدث عندما يستخإعطومن جهة أخرى، فإن  16

                                            
10 ICRC CIHL study, rule 52.  
11 ICRC CIHL Study, rule 74. 
12 ICC Statute, Articles 8(2)(b)(xvi) and 8(2)(e)(v) respectively.  
13 The Use of poisonous gases is considered a war crime under ICC statute 8(2)(b)(xvii) 
14 ICTY Statute, Article 7(1); ICTR Statute, Article 6(1); ICC Statute , Article 25. 
15 See for example, ICTR, Rutaganda case, Trial Chamber, Judgement of 6 December 1999, para. 40; ICTY, 
Galic case, Trial Chamber, judgement of 5 December 2003 para. 168. See also ICC statute, article 25(a).   
16 ICTR, Rutaganda case Trial Chamber, judgement of 6 December 1999, para. 37; ICTY, Galic case, Trial 
Chamber, judgement of 5 December 2003, para. 168  
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.سلطته من أجل توجيه شخص آخر بارتكاب الجريمة
وأخيرًا، فإن التحريض على جريمة يعني تشجيع  17

.شخص آخر على ارتكاب هذه الجريمة
18 

بينما يتم وصف شخص يرتكب جريمة أو يخطط لها أو يأمر أو يحرض عليها بأنه مرتكب أساسي للجريمة، 
ا، يتم تصنيفه بشكل عام كنوع من مسؤولية التواطئ فإن مساعدة شخص ما ودعمه الرتكاب جريمة م

.بموجب القانون الجنائي الدولي
وقد يشمل هذا النوع من تحميل المسؤولية، مسؤولية تقديم  19

20مساعدة لمرتكب الجريمة سواًء قبل أو أثناء أو بعد اقتراف الجريمة
.  

ير شركة المسؤولية الجنائية عن ويكفي ارتكاب فعل واحد أو االمتناع عن فعل لتحميل مسؤول أو مد
على سبيل المثال، فإنه من أجل تحميل  .مشاركتهم في جرائم دولية وانتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان

 دالجريمة ض)شركة المسؤولية عن المساعدة في ارتكاب جريمة ضد اإلنسانية أو التحريض عليها 
ال يتعين على المسؤولين في  (د مدنييناإلنسانية تتطلب تنفيذ هجوم واسع االنتشار أو ممنهج ض

على ارتكاب عمل  الشركة المساهمة في هذا الهجوم أو حتى التخطيط له، وإنما يكفي أن يساعدوا
 ءزعلمهم بأن هذا الفعل هو ج واحد فقط يقع في إطار الهجمات ذات االنتشار الواسع أو الممنهجة، مع

.ممنهج من هجوم واسع االنتشار أو
21 

ذكور أعاله، فإن المساعدة على ارتكاب ودعم الجرائم عادة ما تصنف كمسؤولية الشريك وكما هو م
ولكن على أي حال فإن السؤال الذي يظهر في هذا اإلطار هو ما هي  .بموجب القانون الجنائي الدولي

كمة درجة المساعدة والدعم التي يجب اعتبارها جرمًا؟ بناًء على السوابق القضائية الصادرة عن المح
الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة والمحكمة الدولية الخاصة برواندا فإن المساعدة والدعم تضمن 

شجيع عليها أو تقديم المساعدة جريمة معينة أو الت ارتكاب أفعااًل موجهة للمساعدة على"
".الجريمة ارتكاب في بالغ الرتكابها، ويكون لتلك المساعدة أثر المعنوية

وال يتطلب ذلك وجود دليل  .22
على العالقة بين فعل المساعدة على الجريمة وارتكاب هذه الجريمة، أو وجود دليل على أن هذه 

باإلضافة إلى ذلك فإن فعل المساعدة أو التحريض  .األفعال شكلت شرط أدى إلى ارتكاب هذه الجريمة

                                            
17 ICC Statute, Article 25 (3((b))). 
18 Ibid.  
19 Ibid., report of the International Commission of Jurist, supra note 9, p. 11. 
20 Ibid., p. 11. 
21 Ibid., p.12. 
22 ICTY, Blagojevic and Jokic, (Appeals Chamber) 9 May 2007, para. 127; ICTY, Simic, (Appeals Chamber) 28 
November 2006, para. 85; ICTY, Blaskic, (Appeals Chamber) 29 July 2004, paras. 45-46; ICTY, Vasiljevic, 
(Appeals Chamber) 25 February 2004, para. 102; ICTR, Ntagerura, (Appeals Chamber) 7 July 2006, para. 370.  
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.ي حد ذاتهايمكن أن يكون قد حصل قبل أو خالل أو بعد ارتكاب الجريمة ف
23  

باإلضافة إلى ذلك فمسألة أن يعتبر عمل ما مساعدة أو دعم الرتكاب الجريمة مرتبط بتقييم الوقائع 
على أي حال أقر االجتهاد القضائي للمحاكم الدولية بأن أفعااًل معينة  24 .ومرهون بظروف كل حالة

مال من قبيل التزويد بالبضائع ترتقي إلى مسؤولية التواطئ في المساعدة والدعم، حيث يشمل ذلك أع
وتقديم الخدمات أو المساعدة اللوجستية المستخدمة في ارتكاب جريمة وكذلك التسهيالت البنكية 

 25 .بحيث يمكن إيداع أرباح الجريمة

كذلك فإن االمتناع أو الفشل في القيام بعمل ما عندما يكون لهذا العمل أثر مصيري على الجريمة 
طار المساعدة ودعم الجريمة بحيث يمكن أن ينتج عن ذلك تحميل المسؤولية الجنائية يمكن أن يعتبر في إ

إذا لم يقم المدير أو المسؤول عن الشركة بأي شيء إليقاف الجريمة مع قدرته على  .للشركة المعنية
إيقافها أو منعها أو التخفيف منها فإنه قد يتحمل المسؤولية الجنائية عن المساعدة والدعم على 

وينطبق هذا أيضا عندما يشجع السكوت على ارتكاب جريمة أو يوفر دعمًا معنويًا  .ارتكاب جريمة دولية
26على اقترافها 

.  

على أي حال يمكن تحميل شخص مسؤولية المساعدة والدعم فقط في حال كان مدركًا بأن تلك 
والمساعد أن يعرف بأن هذه بناًء على ذلك فإن على المحرض  .المساعدة ستسهل عملية ارتكاب الجريمة

.المساعدة ستسهل عملية ارتكاب الجريمة من قبل مقترفها األساسي
 ممثلووبالتالي يمكن أن يعتبر  27

الشركات متورطين في مساعدة ودعم ارتكاب الجرائم الدولية إذا كان لديهم علم بأن أعمالهم قد تكون 
.قصدوا بأعمالهم األعمال القيام بذلك أم ال لها أثر على ارتكاب جريمة، بغض النظر عما إذا كانوا

28 

وفي السياق السوري، فإن الشركات قد تكون معرضة بشكل كبير لتحمل المسؤولية الجنائية بموجب 
القانون الجنائي الدولي عن المساعدة والدعم على ارتكاب جرائم دولية في حال كانوا يعلمون أن 

تشجيع عليها أو تقديم دعم معنوي الرتكاب جريمة من قبل أعمالهم ستسهل عملية ارتكاب جريمة أو ال
   .طرف في النزاع

                                            
23 ICTY Blaskic, (Appeals Chamber), 29 July 2005, para. 48; Also see ICTY, Blagojevic and Jokic, (Appeals 
Chamber), 9 May 2007. para. 127, ICTY, Simic (Appeals Chamber) 28 November 2006, para. 85; ICTR 
Ntagerura, (Appeals Chamber), 7 July 2006, para. 372. 
24 See e.g. ICTY, Blagojevic and Jokic, (Appeals Chamber) 9 May 2007. para. 134.  
25 For a comprehensive overview of the actus rea of aiding and abetting, see for example the Report of the 
International Commission of Jurist, supra note 9.  
26 Ibid., p. 20.  
27 ICTY, Blagojevic and Jokic, (Appeals Chamber) 9 May 2007, para. 127; ICTY, Simic, (Appeals Chamber) 28 
November 2006, para. 86; ICTY, Blaskic, (Appeals Chamber) 29 July 2004, paras. 45-46; ICTY, Vasiljevic, 
(Appeals Chamber) 25 February 2004, para. 102. 
28 Ibid., supra note 9, p. 22. 
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 األعمال وحقوق اإلنسان في سوريا

 نخبة سوريا التجارية
عرف المشهد االقتصادي السوري منذ زمن طويل بالفساد الكبير وسيطرة رجال األعمال المقربين من 

.السلطة على رؤوس األموال
ية، التي تشمل أقرباء لبشار األسد ومسؤولين فالنخب التجارية السور 29

رفيعي المستوى ورجال أعمال موالين للحكومة، تسيطر على قطاعات كاملة من االقتصاد السوري 
.ولديها إمكانية الوصول للمصادر العامة ودائمًا ما يتم منحها عقودا مربحة

فمن المعروف مثال في  30
د، هو أكثر رجال األعمال نفوذًا في سوريا والعب كبير في سوريا أن رامي مخلوف، ابن خال بشار األس

فال أحد يمكنه االستثمار في سوريا بدون موافقة أو شراكة مخلوف مما يفسر  .االقتصاد السوري
.امتالكه ألسهم في معظم الشركات أو المشاريع الكبرى

31 

إن النخب  .ي مستدام بالشللوقد أدت تلك األجواء إلى عرقلة التنافس العادل وإصابة أي نمو اقتصاد
 .السورية التجارية ال تساهم في النزاع فحسب، بل عملت على مفاقمته واالستفادة من إطالة أمده

إضافة إلى  .وبعملها ذلك فمن المرجح أن تكون النخب التجارية قد انتهكت عددًا من القوانين الدولية
عن طريق استغالل الفرص التجارية التي أوجدها ، 2011ذلك، ظهرت طبقة جديدة من النخب التجارية بعد 

هذه الطبقة الجديدة من النخب التجارية تتكون بشكل أساسي من محسوبين جدد على الحكومة  .النزاع
.وأمراء الحرب والوسطاء

32  

ال شك فإن الحكومة السورية وحلفاءها روسيا وإيران هم المرتكبون األساسيون لجرائم دولية وانتهاكات 
.اإلنسان لحقوق

ولكن تلك النخب قد تكون أيضًا ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب جرائم دولية بموجب  33
القانون الجنائي الدولي، حيث زود كثير من رجال األعمال المرتبطين بالحكومة السورية، الحكومة بعدد 

لوجستي ويشمل هذا الدعم المالي وال .من الموارد ساعدت األخيرة في ارتكاب مثل تلك الجرائم

                                            
29 Aurora Sottimano, ‘The Syrian Business Elite: Patronage Networks and War Economy’ Syria Untold (24 
September 2016) http://syriauntold.com/2016/09/the-syrian-business-elite-patronage-networks-and-war-
economy/  
30 Bassam Haddad, ‘The Syrian Regime's Business Backbone’ (2012) 42 (262) Middle East Report, available 
at: https://www.merip.org/mer/mer262/syrian-regimes-business-backbone   
31 Anthony Shadid ‘Syrian Businessman Becomes Magnet for Anger and Dissent’ The New York Times (30 
April 2011), available at:  https://www.nytimes.com/2011/05/01/world/asia/01makhlouf.html 
32 Aron Lund, ‘A Glimpse Into Syria War Economy’, The Century Foundation (21 February 2018), available at:  
https://tcf.org/content/report/factory-glimpse-syrias-war-economy/  
33 Amnesty International ‘We Leave, or We Die: Forced Displacement Under Syria’s Reconciliation Agreements’ 
(2017), https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/7309/2017/en/; Syrian Observatory for Human 
Rights, ‘During 7 Consecutive Years… about 511 Thousand People Killed since the Start of the Syrian 
Revolution in 2011’ (12 March 2018), available at: http://www.syriahr.com/en/?p=86573  
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.والمعنوي
وكذلك، فإن النخب السورية قامت بتمويل الميليشيات الموالية للحكومة، والتي تتمتع  34

35بسمعة سيئة بسبب نهبها للمناطق التي استعادتها القوات الحكومية 
كذلك فإن الدعم المالي  .

السورية والتي تسمح  يظهر في شراكات تجارية مقدارها ماليين الدوالرات بين النخب التجارية والحكومة
 .36لألخيرة بجني أرباحها

على سبيل المثال، دعم تاجر  .كما أن نخبًا تجارية أخرى اختارت تزويد الحكومة السورية بالدعم اللوجستي
النفط أيمن جابر الحكومة السورية بتجاوز الحصار المفروض على النفط عن طريق تنظيم قوافل من 

.ياشحنات النفط من العراق إلى سور
أن يكون رجال األعمال السوريين الذين وبالتالي فإنه من الممكن  37

عملوا عن قرب مع الحكومة متورطين في عدد من الجرائم الدولية، بما في ذلك الهجمات المتعمدة ضد 
كذلك فإن الوسطاء الذين يسهمون في صفقات النفط المربحة  .المدنيين والتعذيب والتهجير القسري

تنظيم داعش والحكومة السورية قد يتحملون المسؤولية عن مساعدة الجهات المتحاربة ودعمها بين 
 38.في ارتكاب جرائم حرب

وقد تكون النخب التجارية السورية قد اشتركت أيضًا في عدد من انتهاكات القانون الدولي لحقوق 
لنظام والتي قمعت الموالية ل فرجال األعمال، على سبيل المثال، الذين مولوا الميليشيات .اإلنسان

بشكل وحشي المتظاهرين في بداية االنتفاضة ونهبت ممتلكات خاصة، من المرجح أنهم كانوا متواطئين 
، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 6المادة )في انتهاك حق العيش بالنسبة للسوريين 

والحق  (ص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخا21المادة )وحق حرية التجمع  (والسياسية
.في التملك

39  

                                            
34 Ibid., Report of the International Commission of Jurist, supra note 9, p.42. 
35  Maen Tallaa, ‘Changing the Security Center in Syria’, Omran for Strategic Studies (2017) 89 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_48494-1522-1-30.pdf?180426154154 ; The Syria Report, ‘Regime Targets 
One of Syria's Main Warlord’ (5 June 2018) http://syria-report.com/news/economy/regime-targets-one-
syrias-main-warlords. 
International Committee of the Red Cross, ‘Rule 52. Pillage’ Customary IHL Database https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule52  
36 The Syria Report, ‘Samer Foz Acquires Rights over Hundreds of Millions of Dollars in Basatin Al-Razi Project’ 
(21 November 2018) http://syria-report.com/news/real-estate-construction/samer-foz-acquires-rights-over-
hundreds-millions-dollars-basatin-al-ra; ‘Basatin Al-Razi Project Highlights Again Emergence of New 
Business Figure’ The Syria Report (9 January 2018) http://www.syria-report.com/news/real-estate-
construction/basatin-al-razi-project-highlights-again-emergence-new-business-figure 
37 Julia Payne, ‘Exclusive-Assad's secret oil lifeline: Iraqi crude from Egypt’ Reuters (23 December 2013) 
https://uk.reuters.com/article/syria-oil/exclusive-assads-secret-oil-lifeline-iraqi-crude-from-egypt-
idUKL5N0J041G20131223 ; Sam Dagher, ‘Assad's Not-So-Secret Weapon: Loyal Syrian Businessmen’ The 
Wall Street Journal (24 May 2013) 
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323528404578453043883699474  
38 Lina Sinjab, ‘How Syria’s War Economy Propels the Conflict’ Chatham House (July 2017) 
https://syria.chathamhouse.org/research/how-syrias-war-economy-propels-the-conflict  
39 Every state is under an obligation to protect the right to property rights. This obligation is derived from the 
right to adequate housing enshrined in the UDHR (Article 17, 25) and ICESCR (Article 11). 
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باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض النخب التجارية استخدمت صالتها من أجل التعامل مع قوات أمنية 
ومخابراتية معروفة بمشاركتها في جرائم دولية مثل التهجير القسري والتعذيب واالغتصاب من أجل 

.سلطتهم على السوقالقيام بعمليات غير مشروعة ترسخ 
حيث يعتبر ذلك من قبيل الفساد الذي  40

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  3المادة )ينتهك حق السوريين في المساواة 
وحقهم في مستوى مناسب  (والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وحقهم في  (لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي ا11البند)للمعيشة 
.التطوير

41  

فرجل  .كذلك فإن كثير من النخب السورية التجارية كانت من أول المدافعين إعالميًا عن الحكومة السورية
األعمال سيء السمعة محمد حمشو، على سبيل المثال، قام بتأسيس وتمويل محطات تلفزيونية مثل 

.الدنيا وقنوات سماتلفزيون 
هذه القنوات لعبت أدوارا أساسية في اآللة الدعائية للحكومة وشاركت   42

.في تأجيج العداوة والعنف ضد المتظاهرين وأعضاء المعارضة
، مقابلة 2011فقد بثت قناة الدنيا عام  43

نهاء كافة المسؤولين السوريين باستخدام القوة الحاسمة ضد المتظاهرين إل"ينادي فيها شخص 
."المظاهرات مباشرة

وقد تم إدراج قناة الدنيا ضمن عقوبات االتحاد األوروبي لتأجيجها العنف ضد  44
.مدنيين سوريين

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  20إن تمويل ودعم قنوات كهذه قد تنتهك البند  45
التمييز العنصري أو العدوان أو   المدنية والسياسة والذي يمنع بوضوح أي دعاية من أجل الحرب أو تأجيج

.العنف
باإلضافة إلى ذلك، فإن مؤسسي وممولي محطات التلفزيون هذه قد يحملون المسؤولية  46

.الحكومة السورية على ارتكاب جرائم دوليةكمقترفين أساسيين أو كمتورطين في مساعدة وتشجيع 
47 
                                            
40Global Security, ‘Syria - Corruption and Government Transparency’ 
https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/corruption.htm  
41Declaration on the Right to Development, adopted by General Assembly resolution 41/128, 1986. Article 1 
of the declaration defines the right to development as “an inalienable human right by virtue of which every 
human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural 
and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized” 
42 The Syrian Observer, ‘Interview: Mohamad Mansour – How Syria's Media Tycoons Control the Market’ (11 
December 2015) 
http://syrianobserver.com/EN/Interviews/30269/Interview_Mohamad_Mansour_How_Syria_Media_Tycoons
_Control_Market.  
43 European Council Decision 2011/628/CFSP amending Decision 2011/273/CFSP concerning restrictive 
measures against Syria [2011] OJ L121 
44 Citizen Web, ‘The Canadian Connection: An Investigation of Syrian Government and Hezbullah Web Hosting 
in Canada,’ 9, (17 November 2011), available at: https://citizenlab.ca/wp-
content/uploads/2011/11/canadian_connection.pdf. 
45 Council of the European Union, ‘List of Persons and Entities Under EU Restrictive Measures Over the 
Situation in Syria,’ 45 (30 May 2017), available at: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124083/list-
persons-entities-EU-restrictive-measures-Syria-30052017.pdf. 
46 Article 20 of ICCPR states that:  
Any propaganda for war shall be prohibited by law. 
Any advocacy for national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or 
violence shall be prohibited by law.  
47 Ibid., Report of the International Commission of Jurist, supra note 9, p.20. 
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في سياق مشابه، أثناء الحرب في رواندا قام إعالميون بارزون ببث خطابات الكراهية مظهرين جماعة 
.التوتسي العرقية كأعداء

وقد أدانت المحكمة الدولية لرواندا قادة اإلعالم بسبب التحريض المباشر  48
 .اإلبادة واالضطهاد التي تسببت في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةوالعام على ارتكاب إبادة جماعية و

وفي النتيجة، وبالنظر إلى مدى الدعم والمعنوي والتشجيع الذي قدمته محطات التلفزيون واإلذاعة 
السورية ألفعال الحكومة بما فيها جرائم الحرب التي اقترفتها، فإن ممولي هذه القنوات قد يتحملون 

 .ين بموجب القانون الجنائي الدوليالمسؤولية كمشارك

كما أنه من المحتمل أن تكون النخب السورية قد انتهكت أو تواطأت في انتهاكات للقانون الدولي 
وينطبق القانون الدولي  .اإلنساني من خالل دعمها اللوجستي والمالي والعسكري للحكومة السورية

ولذلك فإن الشركة  .ما في ذلك األنشطة التجاريةاإلنساني على كافة األفعال المتعلقة بنزاع مسلح ب
التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا للحكومة السورية أو طرف آخر من أطراف النزاع قد تنتهك أحكام 

.القانون الدولي اإلنساني
49  

باختصار، فإن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كثير من النخب التجارية السورية قد تكون قد انتهكت 
نون الدولي إما كمرتكبين أساسيين أو كمشاركين في ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات لحقوق القا

  .اإلنسان خالل النزاع السوري

أيلول، والتي  30نيسان و 1وقد وثق البرنامج السوري للتطوير القانوني األنشطة واألحداث التالية بين 
بنشاطات نخب  يتعلق القانون الدولي فيما قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي أو تساهم في انتهاك

 . األعمال السوريين

 وجوه اقتصاد الحرب 
يشتمل هذا القسم على معلومات موثقة بشأن أفراد جدد صعدوا في القطاع االقتصادي في سوريا من 
خالل اقتصاد الحرب، باإلضافة إلى هؤالء الذين تم استهدافهم بالعقوبات وآليات المساءلة األجنبية 

  .األخرى

وكالة مع شركة تركي، دخل في اتفاق -سامر فوز، رجل أعمال ومليونير سوري  :2018نيسان  8
وقد كانت  50 ".فالي أمان" كما أنه أنشأ خطوطا جديدة للطيران اسمها .هونداي للسيارات

                                            
48 ICTR, case of Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Baraygwiza, and Hassan Ngeze (Media Case), 
Appeal Chamber, Judgement of 28 November 2007.  
49 International Committee of the Red Cross, ‘Q&A: International Humanitarian Law and Business’ (2012) 
94(887) International Review of the Red Cross, p. 1127, available at:   
https://www.icrc.org/en/download/file/13722/irrc-887-spoerri.pdf     
  االقتصادي، بعد كيا...سامر فوز يحصل على وكالة حصرية من هيونداي )8 نيسان 2018( 50
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األضواء مسلطة على فوز خالل األعوام القليلة الماضية بسبب صعوده السريع في عضوية النخب 
عة وقد كان مشاركًا في عدد من األنشطة التجارية واسعة النطاق ورفي .التجارية السورية

الذكر جزءًا صغيرًا  نويعتبر االتفاقان السابقا .المستوى مثل إدارة الفنادق والتطوير العقاري
نسبيًا من إمبراطورية فوز التجارية، والتي تشمل استثمارات بقيمة مئات الماليين من الدوالرات 

رازي التي والذي ينفذ في منطقة بساتين ال "ماروتا سيتي"في المشروع العقاري المثير للجدل 
.صودرت أمالك سكانها األصليين من أجل المشروع

51  

وتشمل تلك العوامل  .وهناك عدد من العوامل يعتقد أنها أدت إلى الصعود القوي والسريع لفوز
، حيث فرض االتحاد األوروبي 2019حتى تاريخ كانون الثاني )على غياب العقوبات الدولية ضده 

وشبكة معارفه وصالته الضحمة  52 ،(وعشرة رجال أعمال سوريين آخرينعقوبات جديدة على فوز 
.وجنسيته المزدوجة

األهم من ذلك هو أن لدى فوز عالقة شخصية مع بشار األسد حيث يزعم   53
البعض بأنه من المحتمل أنه يعمل كواجهة ألعمال األسد التجارية ومصالحه، بالطريقة ذاتها 

(.شقيق بشار األسد)ين من أجل رامي مخلوف وماهر األسد التي يعمل فيها رجال أعمال آخر
 

ومن أجل ذلك فإنه من المحتمل جدًا أن فوز يحقق أرباحًا من انتهاكات حقوق الملكية ومن 54
باإلضافة إلى ذلك فإن فوز بسبب تعامله مع شخصيات  .خالل صالته الوثيقة مع مجرمي الحرب

الدولية التي ارتكبتها الحكومة السورية، وبالتالي  وعقود حكومية قد يكون مشتركًا في الجرائم
فإن أي تعامالت مع شركات فوز قد يعرض الشركات المتعاملة معها لخطر تحمل مسؤولية 

  .التورط والمشاركة في جرائم حرب

قائد فرعها في )وصقر رستم  (مؤسس قوات الدفاع الوطنية)أنشأ بسام الحسن  :2018أيار  15
شركة داماس للتطوير العقاري واالستثمار "ؤولية محدودة اسمها شركة ذات مس (حمص

، من المرجح أن رأسمالها أٍت من األموال الطائلة التي جمعوها من أنشطة النهب، "المحدودة
.وبالتالي هي أموال ناتجة على جرائم حرب

إن قوات الدفاع الوطنية هي واحدة من أكبر  55

                                                                                                                                                 

https://aliqtisadi.com/1070376/أمان-الوكيل-الحصري-لهيونداي-بسورية-  
51 The Syria Report, ‘Samer Foz Continues to Expand Scope of Activities’ (10 April 2018) http://www.syria-
report.com/news/economy/samer-foz-continues-expand-scope-activities.  
52 Official Journal of the European Union, Implementing Decision  (CFSP) 2019/87 of 21 January 2019, 
implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria, available at: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN. 
53 The Syria Report, ‘Factsheet: Samer Foz, Syria’s Most Powerful Businessman’ (19 April 2018), available at:  
http://www.syria-report.com/library/economic-data/factsheet-samer-foz-syria%E2%80%99s-most-powerful-
businessman  
54 Ibid. 
55 The Syria Report, ‘Warlords Increasingly Integrating into Syria’s Formal Economy’ (15 May 2018), available 
at:  http://syria-report.com/news/economy/warlords-increasingly-integrating-syria%E2%80%99s-formal-
economy  

http://www.hrbu.syrianldp.com/
http://www.syrianldp.com/
https://aliqtisadi.com/1070376-أمان-الوكيل-الحصري-لهيونداي-بسورية/
https://aliqtisadi.com/1070376-أمان-الوكيل-الحصري-لهيونداي-بسورية/
http://www.syria-report.com/news/economy/samer-foz-continues-expand-scope-activities
http://www.syria-report.com/news/economy/samer-foz-continues-expand-scope-activities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN
http://www.syria-report.com/library/economic-data/factsheet-samer-foz-syria%E2%80%99s-most-powerful-businessman
http://www.syria-report.com/library/economic-data/factsheet-samer-foz-syria%E2%80%99s-most-powerful-businessman
http://syria-report.com/news/economy/warlords-increasingly-integrating-syria%E2%80%99s-formal-economy
http://syria-report.com/news/economy/warlords-increasingly-integrating-syria%E2%80%99s-formal-economy


  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في سوريا 
WWW.HRBU.SYRIANLDP.COM WWW.SYRIANLDP.COM 

   البرنامج السوري للتطوير القانوني

14 

لقد ارتكبت جرائم  .وحدات منتشرة في سوريا بأكملهاالميليشيات المؤيدة للحكومة ولديها 
.دولية في كافة أنحاء سوريا مثل التهجير القسري والنهب

ويتمتع كل من الحسن ورستم  56
 .بسمعة سيئة بشأن إصدار األوامر وتسهيل عمليات النهب المنظمة ألمالك المدنيين في حمص

.نهبإن هذه األفعال قد تشكل جريمة الحرب المتعلقة بال
كما أن أفعالهم قد تنتهك حق    57

المدنيين في الملكية والعودة، وهو الحق الذي يضمن لكافة الالجئين والنازحين حق العودة إلى 
.مناطق ما قبل النزاع الخاصة بهم وبأن تعود إليهم أمالكهم

58   

لقد كان  .2016حسام قاطرجي هو رجل أعمال سوري وعضو في البرلمان منذ  2018حزيران  7
كرجل أعمال قوي  2011قاطرجي شخصية مجهولة في حلب ولكنه ظهر على الساحة بعد 

ومنذ ذلك الحين وقاطرجي وأخوه براء يجنون األرباح من  .بعالقات وطيدة مع الحكومة السورية
لقد أنشأ األخوان  .ة السورية وغيرها من الجهات المتحاربةالنزاع عبر العمل كوسطاء بين الحكوم

بهدف توفير الخدمات  "شركة أرفادا البترولية"قاطرجي حديثًا شركة أسهم مشتركة، اسمها 
.لمشاريع النفط والغاز

59  

وتشير التقارير إلى أن األخوين قاطرجي قد جمعا ثروة كنتيجة للعب دور الوساطة في عديد من 
.والقمح بين الحكومة وتنظيم داعش وحزب االتحاد الديمقراطي الكردي صفقات النفط

كما أن  60
.ة له لدوره القوي كوسيطأهناك مزاعم بأن انتخاب حسام قاطرجي للبرلمان السوري كان مكاف

61 
وقد قام األخوين قاطرجي في السنوات األخيرة بجعل أموالهم المشتبهة رسمية من خالل 

.إنشاء شركات واالستثمار في العديد من القطاعات االقتصادية مثل القطاع العقاري
إن دور  62

األخوين قاطرجي كوسطاء قد يشكل مساهمة في تمويل جرائم دولية مرتكبة من قبل الحكومة 
باإلضافة إلى ذلك فإن الدعم اللوجستي الذي  .حزب االتحاد الديمقراطي الكرديوتنظيم داعش و

قدماه إلى الحكومة قد يجعلهم مشاركين في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل القوات 
                                            
56 Ibid. 
57 Pillage is prohibited in both international and non-international armed conflicts (Rule 52 of the ICRC study 
on Customary International Humanitarian Law). Pillage also constitutes a war crime under the ICC statute, 
Article 8(2)(b)(xvi) and (e) (v).  
58 For an overview of the right to return, see for example, UNHCR, “the international law of voluntarily 
repatriation”, available at:  https://www.unhcr.org/5ae079557.pdf  
 االقتصادي، مجموعة قاطرجي تؤسس شركة للنفط برأسمال مليار ل.س )7 حزيران 2018(  59
https://aliqtisadi.com/1108798/مجموعة-قاطرجي-تؤسس-شركة-للنفط-برأسمال-  
60 Joseph Daher, ‘Assad Regime Still Reliant on Fractions of the Sunni Bourgeoisie’ Syria Untold (21 December 
2017), available at:  http://syriauntold.com/2017/12/assad-regime-still-reliant-on-fractions-of-the-sunni-
bourgeoisie/ 
61 Ibid. 
62 The Syria Report, ‘Warlord Continues to Play Key Role in Oil Deals between Damascus and PYD’, (22 June 
2018), available at: https://www.syria-report.com/news/economy/warlord-continues-play-key-role-oil-deals-
between-damascus-and-pyd  
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 11لقد تم إضافة حسام قاطرجي إلى قائمة العقوبات التابعة لالتحاد األوروبي في  .الحكومية
.2019يناير 

63 

تم اتهام ثالث رجال أعمال سوريين وخمسة روس من قبل وزارة العدل  :2018ن حزيرا 12
األمريكية بتهمة التآمر من أجل انتهاك العقوبات االقتصادية األمريكية ضد أشخاص وشركات 

.سورية وقرمية
وهي شركة نقل  "سوفراخت"وقد كان ستة من المدانين يعملون لدى شركة  64

العقوبات األمريكية وممنوعة من استخدام الدوالر في التحويالت  بحري روسية مدرجة على قائمة
لتنسيق  "سوفراخت"ومن بين السوريين الثالث ياسر ناصر، سوري يعمل بالنيابة عن  .المالية

العمل التجاري، وفريد وجبرائيل بيطار اللذين يعمالن كمفتشي نفط في ميناء بانياس في 
كواجهة  "سي .أل .ماريتايم اسيستانس أل"سمها وقد استخدم المتهمون شركة ا .سوريا

تقوم بتحويالت مالية بالدوالر  "سوفراخت"وبعملهم هذا كانت شركة  ".سوفراخت"لشركة 
وقد تم  .من أجل شحنات وقود لطائرات نفاثة في سوريا "ماريتايم أسيستانس"األمريكي عبر 

ياس لتكرير البترول، وهي شركة نفط إيصال كافة شحنات الوقود للطائرات النفاثة إلى شركة بان
.مملوكة للدولة السورية ومفروض عليها عقوبات من قبل الواليات المتحدة

65 

وباإلضافة إلى انتهاك العقوبات األمريكية، فإنه من المحتمل أن يكون المتهمون قد انتهكوا 
ثة باإلضافة إلى كذلك القانون الدولي عن طريق تزويد الحكومة السورية بوقود الطائرات النفا

وقد يرتقي هذا إلى  .الدعم اللوجستي والمالي الذي يمكن أن تستخدمه الرتكاب جرائم دولية
باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الروسية قد  .حد مسؤولية التواطئ في جرائم الحكومة الدولية

.ادعت بأن الغرض من شحنات الوقود كان من أجل استخدام قواتها في سوريا
ير هذا إلى ويش 66

 "سروفراخت"والحكومة الروسية، مما ينشئ رابطا بين  "سوفراخت"وجود عالقة تعاقدية بين 
  .وتورط محتمل مع جرائم الحرب المقترفة من قبل روسيا

كندي من قبل وكالة خدمات الحدود -أدين نادر قلعي، رجل أعمال سوري  :2018حزيران  30

                                            
63 Official Journal of the European Union, Implementing Decision  (CFSP) 2019/87 of 21 January 2019, 
implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria, available at: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN.  
64 US Department of Justice Press Release ‘Russian and Syrian Nationals Charged with Laundering Millions of 
U.S. Dollars for Designated Russian Company that Shipped Jet Fuel to Syria in Violation of U.S. Sanctions’ (12 
June 2018), available at: https://www.justice.gov/opa/pr/russian-and-syrian-nationals-charged-laundering-
millions-us-dollars-designated-russian; The Syria Report, ‘U.S. Indicts Three Syrians for Sanctions Busting’ (19 
June 2018) http://syria-report.com/news/economy/us-indicts-three-syrians-sanctions-busting 
65 Ibid.  
66 Sputniks, ‘Moscow Slams US Sanctions on Russian Firm Supplying Fuel to Syria’ (13 June 2018), available 
at: https://sputniknews.com/world/201806131065364259-us-sanctions-sovfracht/   
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.الكندية بانتهاك العقوبات االقتصادية الكندية ضد أفراد وكيانات سورية
وقد زعمت الوكالة بأن  67

 ءسيقلعي قد استثمر في سوريا وشارك في كثير من الصفقات التجارية مع رجل األعمال 
ويعتبر قلعي  .و واقع بحد ذاته تحت عقوبات الحكومة الكنديةالصيت رامي مخلوف، والذي ه

واحدا من أكثر رجال األعمال قوة في سوريا، حيث كان مساهما في شركة االتصاالت سيرياتل، 
.واحدة من أكثر شركات مخلوف ربحية

وبالنظر إلى كون مخلوف شخصية حكومية معروفة  68
عمله المقرب مع مخلوف قد يكون مشاركًا  فإن قلعي عن طريق 69ومؤسس لميليشيات مسلحة، 

وتعتبر هذه  .في الجرائم الدولية التي ارتكبها مخلوف والحكومة السورية عن طريق تمويلهم
 .التهم هي األولى من نوعها بشأن انتهاك العقوبات الكندية ضد سوريا

 
ى شكل عقود مليون دوالر أمريكي عل 160قدمت وكاالت األمم المتحدة أكثر من  :2018أب  7

وبالنظر  70 .لشركات سورية بعضها عرضة للعقوبات الغربية أو لديها عالقات مع الحكومة السورية
إلى الوضع السيء لالقتصاد والحاجة الماسة لموارد اقتصادية لإلبقاء على جهود الحرب، فإن 

 غيرها من العقود،فقد منحت األمم المتحدة، ضمن  .أموال األمم المتحدة مثلت مصدرًا ماليًا هاماً 
مليون دوالر لفندق الفورسيزون المملوك لسامر فوز ووزارة السياحة، والتي هي معرضة  9,8

 ـوكنتيجة لذلك سمحت وكاالت األمم المتحدة لحكومة األسد بالسيطرة على ال .للعقوبات الدولية
مليار دوالر المخصصة لالستجابة اإلنسانية الدولية عن طريق استخدام أموال المانحين لتجنب  30

.العقوبات ودعم جهود الحكومة الحربية
كما أن وكاالت األمم المتحدة مولت بشكل مباشر عددًا  71

ل من الوزارات والمنظمات غير الحكومية والشركات المملوكة للحكومة السورية والمتهمة بتموي
على سبيل المثال، أنشأت اليونيسيف شراكة مع البستان، وهي  .ميليشيات موالية للحكومة

ونتيجة لذلك دفعت  .منظمة محلية غير حكومية يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري
دوالر أمريكي لمشاريع مرتبطة بتوفير المياه والنظافة العامة والتعليم  267,933 اليونيسيف

                                            
67 Steve Bruce, ‘Halifax Man Charged with Violating Sanctions on Syria’, The Chronicle Herald (30 June 2018) 
https://www.pressreader.com/canada/cape-breton-post/20180630/281840054410214; The Syria Report, 
Canada Charges Makhlouf-Linked Investor for Breaching Sanctions’ (3 July 2018) http://www.syria-
report.com/news/economy/canada-charges-makhlouf-linked-investor-breaching-sanctions  
68 Ibid. 
69 U.S. Department of the Treasury Press Release, ‘Treasury Sanctions Additional Individuals and Entities in 
Response to Continuing Violent Attacks on Syrian Citizens by the Syrian Government’ (16 May 2017) 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0087.aspx  
70 The Syria Report, ‘UN Contracted Syrian Companies for More than USD 160 million in 2017’, (7 August 2018), 
available at: https://www.syria-report.com/news/economy/un-contracted-syrian-companies-more-usd-160-
million-2017 ; The Syria Report, ‘List of Syrian Companies Contracted by the UN in 2017’, (7 August 2018), 
available at: https://syria-report.com/library/economic-data/list-syrian-companies-contracted-un-2017  
71 Annie Sparrow, ‘How UN Humanitarian Aid Has Propped Up Assad’, Foreign Affairs (20 September 2018), 
available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-09-20/how-un-humanitarian-aid-has-
propped-assad?cid=int-fls&pgtype=hpg  
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.المالبس الشتويةوتوزيع 
وباإلضافة إلى حقيقة أن رامي مخلوف بحد ذاته مدرج على قوائم  72

عقوبات الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، فإن هناك تقارير تشير إلى أن منظمة 
البستان الخيرية كانت تدعم عددًا من الميليشيات الموالية للحكومة والتي شاركت في انتهاكات 

.اإلنسان وجرائم دوليةلحقوق 
وعن طريق توفير الوسائل المالية للمنظمات الخيرية المنتسبة  73

كيانات الدولية، فإنه من المحتمل أن تكون وكاالت األمم المتحدة قد مكنت الللحكومة السورية و
الحكومة السورية من استخدام هذه األموال لدعم جهودها العسكرية، مما يجعل وكاالت األمم 

  .دة مسؤولة عن تمويل ودعم وتشجيع جرائم دوليةالمتح

 الصفقات التجارية الجديدة
جديدة التي قد ينتج عنها انتهاكات لحقوق التجارية اليوثق هذا القسم معلومات بشأن الصفقات 

كما يشتمل هذا القسم أيضا على صفقات تجارية قد ينتج عنها تمويل لمرتكبي  .اإلنسان أو جرائم دولية
وعلى الرغم من أن التركيز في هذا القسم  .انتهاكات القانون الدولي في سوريا، مثل الحكومة السورية

هو على الشركات السورية، إال أنه قد يشمل معلومات لها صلة بالشركات والدول األجنبية وتدخلها في 
 .سوريا

السورية وحزب االتحاد توسط حسام قاطرجي في صفقة نفط بين الحكومة  :2018حزيران  12
.الديمقراطي الكردي

حصة إلنتاج النفط في حقل عمر الواقع في  وشملت هذه الصفقة 74
.ألف طن من النفط يوميا 15ويعتقد بأن هذا الحقل ينتج نحو  .محافظة دير الزور

وفي الوقت  75
ركة نفط الذي انتشر فيه خبر الصفقة، تم اإلعالن عن أن حسام قاطرجي وأخيه قاما بإنشاء ش

(شركة أرفادا البترولية)وغاز 
، وعلى اعتبار أن كل من الحكومة السورية وحزب االتحاد الكردي 76

متورطين ومشتركين في جرائم دولية، فإنه من المحتمل أن تساهم هذه الصفقة في تمويل 
  .هذه الجرائم

مضيق البسفور عبرت سفينة شحن مملوكة للهيئة العامة للنقل البحري السورية  :2018أب  3
وقد وصلت السفينة أواًل إلى ميناء تركي ثم انتقلت إلى ميناء  .للمرة األولى منذ سبع سنوات

                                            
72 The Guardian, “UN pays Millions to Assad’s Regime Under Syria Aid Programme”, 29 August 2016, Available 
at: https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/un-pays-tens-of-millions-to-assad-regime-syria-aid-
programme-contracts?CMP=share_btn_link  
73 Ibid.  
74 The Syria Report , ‘Warlord Continues to Play Key Role in Oil Deals Between Damascus and PYD’ (12 June 
2018), available at: http://syria-report.com/news/economy/warlord-continues-play-key-role-oil-deals-
between-damascus-and-pyd  
75 Ibid. 
76 The Syria Report, ‘Warlord Continues to Play Key Role in Oil Deals between Damascus and PYD’, (22 June 
2018), available at: https://www.syria-report.com/news/economy/warlord-continues-play-key-role-oil-deals-
between-damascus-and-pyd. 
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.روسي
وقد يشكل هذا الحادث خطوة أولى باتجاه تطبيع العالقات السياسية واالقتصادية بين  77

إن أي استعادة للعالقات  .تركيا وسوريا، خاصة بالنظر إلى التقارب التركي الروسي الحالي
السياسية مع الحكومة السورية تقلل من الجهود الهادفة إلى التوصل إلى انتقال السياسي 

وكون الهيئة العامة  باإلضافة إلى ذلك، .بشأن جرائمها الدولية ةسورية الالحكومومساءلة 
للنقل البحري السورية قد تعرضت للعقوبات من قبل اإلدارة األمريكية، فإن هذا الحادث يشكل 

  .انتهاكًا لهذه العقوبات من قبل الفاعلين األتراك المرتبطين بهذه الحادثة

هذه الخطوة  .ممرًا بحريًا بين الالذقية ومرسين في تركيا سوف تطلق شركة سورية :2018أب  7
سكندرية من شأنها أن تعيد األنشطة التجارية بين الالذقية والموانئ المجاورة، مثل اإل

.وبنغازي
وتأتي هذه الخطوة بعد عملية النقل الحديثة لشحنات سورية لروسيا عبر مضيق  78

ر بحري بين الالذقية ونوفوروسييسك، الذي كان من ، أعلنت سوريا بدء مم2017في عام  .البسفور
  .المفترض أن ينقل الشحنات عبر مضيق البسفور

إن تطورات اقتصادية من هذا القبيل هي خطوة اقتصادية أخرى بين تركيا وسوريا والتي من 
.شأنها أن تؤدي إلى تطبيع العالقات بين البلدين ورفع العقوبات التركية ضد سوريا

إن أي  79
ادة للعالقات مع الحكومة السورية تقلل من شأن الجهود المبذولة للتوصل إلى انتقال إع

باإلضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا  .بشأن جرائمها الدولية ةسوريالحكومة السياسي ومساءلة 
وبالطبع فإن توفير  .التطبيع قد يرتقي إلى حد تورط الحكومة التركية في الجرائم المذكورة

وسائل الدعم المالي للحكومة السورية قد يرتقي إلى تحمل المسؤولية الجنائية عن المشاركة 
فإن الصفقات التجارية الناتجة عن عملية التطبيع بين  باإلضافة إلى ذلك، .ودعم هذه الجرائم

الحكومتين وشركائهم قد ترتقي إلى تحمل المسؤولية عن المساعدة وتقديم الدعم الرتكاب 
ويعتبر هذا  .الجرائم الدولية التي اقترفتها الحكومة السورية أو الشركات المملوكة من قبلها

االقتصادية في القطاع العقاري، حيث ترتكب عدد  صحيحًا خاصة في حالة االستثمار والصفقات
  .من الشركات السورية جريمة النهب والتهجير القسري

 2011عقدا مع شركة كانت قد تعاقدت معها قبل عام  السوريةألغت الحكومة  :2018أب  21

                                            
 عنب بلدي، ألول مرة منذ سنوات باخرة سورية تعبر مضيق البوسفور، )3 أب 2018( 77

 https://www.enabbaladi.net/archives/244684  
  االقتصادي، خط بحري جديد بين سوريا وتركيا قريباً ، )7 أب 2018( 78
https://aliqtisadi.com/1168582-باخرة-سورية-تمر-من-تركيا-نحو-روسيا/  
79 For overview of the Turkish sanctions on Syria see for example, Ian Black, ‘Turkey Imposes Sanctions on 
Syria’, The Guardian (30 November 2011), available at: 
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/30/turkey-imposes-sanctions-on-syria  
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إلدارة مجمع الماسة بالزا التجاري في حي المالكي الراقي في دمشق، وذلك لصالح الموالي 
لحكومة السورية والحديث الصعود، وسيم قطان، الذي عرض صفقة أفضل على الحكومة ل

.السورية
إن الطريقة التي سيطر فيها وسيم قطان على مجمع الماسة بالزا هي شبيهة  80

 .بالطريقة التي استولى فيها على مجمع قاسيون، مجمع آخر في دمشق

 .عمال تأثيرًا وثروًة في دمشق مع بداية النزاعصعد قطان سريعًا ليصبح واحدًا من أكثر رجال األ
ويعتبر  .إن صعوده السريع هذا يعود على األرجح لكونه يمثل واجهة لشخصيات حكومية مؤثرة

مجمع الماسة تذكيرًا لكل من المستثمرين المحتملين المحليين واألجانب بمدى القوة التي يتمتع 
ظهر مستوى ارتباط بعض رجال األعمال بالحكومة بها المحسوبين على الحكومة السورية، وهذا ي

لقد كان قطان مستفيدًا من عدد من استثمارات الحكومة السورية، مما يشير إلى أنه  .السورية
جزء من مجموعة رجال أعمال مشاركين وداعمين لجرائم الحرب المرتكبة في سوريا والذين 

لة كثيرة عن دور قطان في ذلك، فليس على أي حال ال يوجد هناك أد .يسمحون لها باالستمرار
وعلى الرغم من ذلك، فكون قطان  .لديه ارتباطات مع أي مجموعات مسلحة أو العبين مسلحين

هو مستفيد من استثمارات الحكومة السورية ومستمر في المشاركة في أنشطة تجارية بالرغم 
من المرجح أن يكون متورطًا من أن جرائم الحكومة السورية باتت معروفة بشكل كبير، فإن قطان 

  .ومشاركًا في تمويل هذه الجرائم

وعلى أي حال، حتى في كونه  .كما يقال بأن قطان قد يكون بمثابة واجهة لغيره من الالعبين
 .واجهة، فمن المرجح أن يكون متورط في جرائم حرب سوريا ومشارك فيها بشكلها الواسع

رض له الشركات األجنبية التي تنوي االستثمار في ويظهر هذا الحدث مدى اإلقناع الذي ستتع
اقتصاد سوريا من أجل الدخول في شراكات مع شخصيات مثل قطان، وبالتالي قد يتحملون 
المسؤولية الجنائية بسبب هذا لمشاركتهم في جرائم دولية ارتكبت من قبل هذه الشخصيات أو 

 .من قبل الحكومة السورية

الدول األجنبية، الشركات )العبين الدوليين األنشطة التجارية من قبل ال
  (ة ومتعددة الجنسياتبياألجن

لقد اتخذت كثير من الدول موقفًا ضد المساهمة في إعادة اإلعمار في سوريا إلى أن يتم التوصل إلى 

                                            
80 The Syria Report, ‘Contract Awarded to Regime Crony Highlights Insecure Legal Environment for Investors in 
Syria’, (21 August 2018), available at: http://www.syria-report.com/news/economy/contract-awarded-
regime-crony-highlights-insecure-legal-environment-investors-syria; The Syria Report, ‘New Investor Emerges 
in Syrian Business Community’,(20 March 2018), available at: http://syria-report.com/news/tourism/new-
investor-emerges-syrian-business-community  
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.انتقال سياسي
لذلك فإنه من المرجح أن يلعب الموالون للحكومة السورية دور الريادة في عملية    81

.إعادة اإلعمار في سوريا
على أي حال، فإن فرصة إعادة اإلعمار في سوريا جذبت كذلك أعمال تجارية  82

من دول أخرى من أجل المشاركة وجني الفوائد المالية واالقتصادية، بالرغم من رفض حكوماتهم 
.المشاركة في إعادة إعمار سوريا

مثل األردن  ويعتبر هذا صحيحًا خاصة في الدول المجاورة لسوريا 83
.ولبنان

حيث يعتقد بأن االقتصاد األردني واللبناني سيشهد تقدمًا ملموسًا نتيجة لجهود إعادة اإلعمار   84
.الموجهة لسوريا، حيث سيتعين على الشركات نقل مواد إعادة اإلعمار والدعم اللوجستي عبر حدودهما

85 

األوسط وشمال أفريقيا وحتى في خارج  باإلضافة إلى ذلك، فإن عددًا من الدول والشركات في الشرق
.المنطقة قد أبدت اهتمامًا في المشاركة في إعادة إعمار سوريا

ففي خالل المدة الزمنية التي تم   86
رصدها، عقدت مجموعة من الشركات والوفود الحكومية من دول مختلفة اجتماعات رسمية مع الحكومة 

 87 .وفود من البرازيل ومصر واألردن والهند السورية ومسؤولين اقتصاديين، واشتمل هذا على

وعلى الرغم من ذلك، فقد أعطت الحكومة السورية األولوية للشركات الروسية واإليرانية بشأن عقود 
إعادة اإلعمار، حتى أنها قامت بتبني سياسة ضد قبول صفقات بشأن إعادة اإلعمار مع كثير من الدول 

                                            
81 Federica Mogherini, ‘Syria: Declaration by the High Representative Federica Mogherini on Behalf of the EU’ 
European Council of the European Union (15 March 2018) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2018/03/15/syria-declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu/  
82 Paul Cochrane, ‘After the War: Who’s Going to Pay for Syria’s Reconstruction?’ Middle East Eye (12 
November 2017), available at: http://www.middleeasteye.net/essays/after-war-who-is-going-pay-syria-
reconstruction-russia-iran-assad-china-871238355  
83 Cochrane (n 40). 
84 Ibid. 
85 Steven Heydemann, ‘Rules for Reconstruction in Syria’ Brookings (24 August 2017) ،available at:  

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/08/24/rules-for-reconstruction-in-syria/ Jane Ferguson, ‘In 
Syria’s Reconstruction, Lebanon Sees Economic Opportunity’ PBS News Hour (8 January 2018), available at:  
https://www.pbs.org/newshour/show/in-syrias-reconstruction-lebanon-sees-economic-opportunity ; Shehab 
Al-Makahleh, ‘Jordan to Build Logistics Airport For Syria, Iraq Reconstruction’ Alarabiya (20 November 2017), 
available at: https://english.alarabiya.net/en/features/2017/11/20/Jordan-to-build-logistics-airport-for-Syria-
and-Iraq-reconstruction-.html  
86 Ibid., Heydemann; Ibid., Ferguson; Ibid., Al-Makahleh; Al Shahid Witness; ‘Egyptian Companies Set Sights on 
Share of Syrian Reconstruction Projects’ (12 February 2018), available at: 
https://alshahidwitness.com/egyptian-companies-syria-reconstruction/ ; Reem Hibrawi, ‘Why States Are Still 
Investing in Syria Amid Continued Instability,’ Syria Deeply (21 June, 2017), available: 
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/06/21/why-states-are-still-investing-in-syria-amid-
continued-instability  
87 Hazem Sabbagh, ‘MOU for Boosting Cooperation and Commercial Exchange Between Syria and Brazil,’ 
SANA (15 Sept. 2018) <https://www.sana.sy/en/?p=147074>; Hana Namrouqa ‘Jordanian Delegation Due in 
Syria for Agricultural Trade Talks,’ The Jordan Times (23 Oct. 2018), available at: 
http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-delegation-due-syria-agricultural-trade-talks ; KNN 
Bureau ‘Multi-Pronged Business Delegation to Travel to Syria & Lebanon With MEA; FISME Sees Big 
Opportunities for Indian MSMEs,’ KNN (7 Aug. 2018), available at: 
https://knnindia.co.in/news/newsdetails/msme/multi-pronged-business-delegation-to-travel-to-syria-fisme-
sees-big-opportunities-for-indian-msmes ; Ahmad Abd Alhaleim ‘Egypt Eyes Extensive Role in Syria 
Reconstruction Efforts,’ Al-Monitor (5 Jan. 2018), available: https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2018/01/egypt-companies-reconstruction-syria-war.html  
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.ضد الحكومة السوريةالغربية التي اتخذت موقفًا معارضًا 
كما أعطت الحكومة السورية التفضيل لبعض   88

.الشركات الصينية فيما يتعلق باتفاقات إعادة اإلعمار
89 

ويعتقد بأن الحكومة السورية تعطي أولوية خاصة للشركات الروسية واإليرانية ذات الروابط الوطيدة مع 
دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان مرتكبة من  حكوماتها، والتي على األرجح ما تكون مشاركة في جرائم

.قبل حكوماتهم ذاتها
وهذا يسمح للشركات الروسية واإليرانية أن تلعب دورًا كبيرًا في عملية إعادة   90

  .إعمار سوريا وجني أرباح جرائمهم الدولية

القانون إن الشركات التي تدخل سوريا بغرض إعادة اإلعمار قد تكون أيضا متواطئة في انتهاكات 
وبما أن الحكومة السورية ورجال األعمال المرتبطين بها هما الالعبين األساسيين في عملية  .الدولي

إعادة اإلعمار في سوريا فإنه من المحتمل أن تجد كثير من الشركات األجنبية المشاركة في إعادة إعمار 
كبتها حكوماتها ورجال األعمال سوريا نفسها مساهمة في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان ارت

  .المحسوبين على تلك الحكومات

سوف يقدم القسم أدناه معلومات موثقة ذات صلة بالشركات والدول األجنبية واألثر المحتمل على 
ومن الممكن أن تتوفر المعلومات عن الشركات  .حقوق اإلنسان بسبب أنشطتها التجارية في سوريا

 1وقد رصد البرنامج السوري للتطوير القانوني، في الفترة ما بين  .ذلكاألجنبية في أقسام سابقة ك
  :، األحداث واألنشطة التالية التي قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي2018أيلول  30 -سانين

 

 روسيا وإيران :حلفاء سوريا

 .تم توثيق عدد من الشركات الروسية بشكل كبير في قطاع الطاقة في سوريا :2018نيسان  3
وأظهرت تقارير بأن الحكومة السورية دعت عددًا من الشركات الروسية وشركات رائدة في إنتاج 

لالستثمار في  "غازبروم نيفت"و  "لوكويل"النفط ذات روابط وثيقة مع الحكومة الروسية، مثل 
.سوريا

 "نخب الحاكمة"ـركة لوكويل على قائمة عقوبات الواليات المتحدة للوقد ظهرت ش 91

                                            
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Human Rights Watch, ‘Syria: Events of 2017’ (2017), available at: https://www.hrw.org/world-
report/2018/country-chapters/syria  
91 Russia Today (RT),‘Russia Rebuilding Syria’s Energy Sector’ (3 April 2018), available at:  
https://www.rt.com/business/423063-syria-energy-sector-russia/  
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.الروسية والتي تشمل رجال أعمال لديهم روابط وثيقة مع الحكومة الروسية
كما أن وزارة   92

المالية األمريكية ذكرت المدير التنفيذي لشركة غازبروم نيفت في قائمة النخب الحاكمة الروسية 
93الفساد السائد في الحكومة الروسيةالجانية لألرباح من 

وبالتالي فإن الشركات الروسية  .
المرتبطة بالحكومة الروسية والمشاركة في صفقات تجارية مع الحكومة السورية قد تكون 
مشاركة في الجرائم الدولية المقترفة من قبل سوريا وروسيا وذلك عبر أفعال من قبيل تمويل 

  .عليهااألنشطة اإلجرامية أو التشجيع 

التقى رئيس الوزراء السوري عماد خميس مع وزير الطرقات والتنمية الحضرية  :2018أيار  17
وقد رحب بمشاركة إيران في عملية إعادة إعمار سوريا وأعلن أن تسهيالت كثيرة سوف  .اإليراني

.تمنح إليران في هذا الصدد
لتي إن حمالت التهجير القسري للمدنيين، الواسعة االنتشار ا 94

تثير  95نفذتها الحكومة السورية، باإلضافة إلى اهتمام إيران الواضح في شراء أمالك في سوريا
عددًا من التساؤالت بشأن حقوق السكن واألراضي والملكيات، حيث قد تمنع كبيرًا من النازحين 
من العودة إلى ديارهم وستساهم في عملية التغيير الديمغرافي التي تقودها الحكومة 

  .وريةالس

الروسية مع وزارة السياحة السورية  "لوجسيتيكس .جي .تي.اس"تعاقدت شركة  :2018أيار  22
.من أجل االستثمار في مشروع منتجع بحري فاره في طرطوس، بما في ذلك فندقين اثنين

96 
، 97جي لوجتيكس مملوكة لشركة يملكها جينادي تيمتشينكو .تي.وتشير الدالئل إلى أن اس

رة المالية األمريكية من ضمن النخب الحاكمة المحسوبة بشكل كبير اوالذي هو مصنف من قبل وز
.على الرئيس الروسي

وبذلك فإنه من المرجح أن الشركة تجني أرباحها من مشاركة روسيا في  98

                                            
92 Reuters, ‘Russia’s Lukoil Says Banks Stricter with It After U.S. ‘Oligarch List’’ (15 February 2018), available at: 
https://www.reuters.com/article/us-russia-lukoil-banks-sanctions/russias-lukoil-says-banks-stricter-with-it-
after-u-s-oligarch-list-idUSKCN1FZ19A  
93 Saleha Mohsin and others ‘U.S. Sanctions Hit Putin Allies, Including Billionaire Deripaska’ Bloomberg (6 
April 2018), available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-06/u-s-sanctions-top-russian-
oligarchs-companies-officials 
94SANA, ‘Syrian-Iranian Reconstruction and Rebuilding Prospects Discussed’ (17 May 2018), available at:  
https://sana.sy/en/?p=137984  
95 Naame Shaam, ‘Silent Sectarian Cleansing: Iranian Role in Mass Demolitions and Population Transfers in 
Syria’ (Report, 2015),P.29,  available at: http://www.naameshaam.org/wp-
content/uploads/2015/05/Silent_Ethnic_Cleansing_in_Syria_NaameShaamReport_ENGLISH_May20151.pdf 
96 The Syria Report, ‘Works Start on Rare Russian Investment in Syrian Coastal Area’ (22 May 2018), available 
at:   
http://www.syria-report.com/news/tourism/works-start-rare-russian-investment-syrian-coastal-area 
97 ‘Timchenko's Former Top-Managers to Build Luxury Hotel in Syria’ Crime Russia (6 July 2018), available at: 
https://en.crimerussia.com/oligarchs/timchenko-s-former-top-managers-to-build-luxury-hotel-in-syria/ 
98 U.S. Department of the Treasury Press Release, ‘Treasury Designates Russian Oligarchs, Officials, and 
Entities in Response to Worldwide Malign Activity’ (6 April 2018), available at: 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338  
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وبالتالي فإن تيمتشينكو من خالل مشاركته في هذه الصفقة من  .ية في سورياجرائم دول
  .المرجح أن يكون مساهما بالمال في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل سوريا وروسيا

.جرارة زراعية 3000تعاقدت شركة إيرانية مع اتحاد المزارعين السوريين لدعمه ب  :2018أيار  28
99 

ى أن هذه الصفقة ممولة من قبل خط إيران االئتماني لصالح فائدة الحكومة وأشارت التقارير إل
السورية، حيث سيقرض البنك التعاوني الزراعي أموااًل للمزارعين في حال رغبوا في شراء إحدى 

.هذه الجرارات
وتعتبر هذه إشارة واضحة إلى أن الشركات اإليرانية تبحث عن االستثمار في كل  100

سوق السورية، وأن هؤالء المستثمرين من المرجح أن لديهم عالقات وثيقة قطاع حيوي في ال
وهذا يعني أن الشركة اإليرانية المذكورة قد تكون متورطة أو مشاركة  .مع الحكومة اإليرانية

 .في الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة اإليرانية في سوريا

تستثمر كل من الشركات الروسية واإليرانية بشكل نشط في القطاع الزراعي  :2018حزيران  5
ويعتقد بأن الشركات  .في سوريا مع تسهيالت عديدة ممنوحة لهم من قبل الحكومة السورية

الروسية واإليرانية تحصل على صفقات مربحة في مقابل الدعم العسكري الدؤوب الذي قدمته 
.حكوماتهم للحكومة السورية

101 

وقد تم توقيع عدد من اتفاقات التعاون االقتصادي بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا 
وبالتالي فإن هناك احتمال بأن تكون الشركات الروسية واإليرانية، والتي تستثمر في  .وإيران

قطاعات مختلفة في سوريا بموجب هذه االتفاقات، هي شركات منتسبة إلى حكوماتهما 
مشاركة في جرائم دولية ارتكبتها حكوماتهما باإلضافة إلى الجرائم التي  وبالتالي قد تكون

  .ارتكبتها الحكومة السورية

صادق البرلمان السوري على االتفاقية بين سوريا والحكومة اإليرانية التي  :2018حزيران  19
.تعطي إيران الحق في تطوير مناجم الفوسفات الواقعة قرب تدمر

ردًا  ويمثل هذا االتفاق 102
وبهذا تسمح  .هائاًل للدين مقابل دعم إيران العسكري والسياسي المستمر للحكومة السورية

                                            
99 The Syria Report, ‘Iran Wins Contract to Supply Thousands of Tractors to Syrian Farmers’ (28 May 2018), 
available at:    
http://www.syria-report.com/news/food-agriculture/iran-wins-contract-supply-thousands-tractors-syrian-
farmers  
100 Ibid. 
 سوريتنا برس، ’سباق روسي إيراني للسيطرة على القطاع الزراعي في سوريا، )5 حزيران 2018( 101

 http://www.souriatnapress.net/سباق-روسي-إيراني-للسيطرة-على-القطاع-ال/  
102 The Syria Report, ‘Iran Gains Access to Syria’s Large Phosphate Reserves’ (19 June 2018), available at: 
http://www.syria-report.com/news/oil-gas-mining/iran-gains-access-syria%E2%80%99s-large-phosphate-
reserves  
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الحكومة السورية إليران بجني األرباح من تدخلها المباشر ومشاركتها في ارتكاب جرائم حرب مع 
يل باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا االتفاق سيسمح إليران في االستمرار بتمو .الحكومة السورية

 .الجرائم الدولية المرتكبة من قبل قواتها ومن قبل الحكومة السورية

شحنت شبه جزيرة القرم الملحقة بروسيا والمسيطرة عليها من قبلها، مئات  :2018حزيران  22
وقد تلت هذه الصفقة مجموعة من المحادثات التجارية  .اآلالف من األطنان من الحبوب إلى سوريا

عندما شارك وفد سوري رفيع المستوى بقيادة وزير االقتصاد في منتدى بين الدولتين، خاصة 
.يالتا الدولي لالقتصاد، والذي انعقد في شبه جزيرة القرم في إبريل الماضي

103 

ومن المحتمل أن هذه الصفقات، التي يبدو أنها أصبحت اآلن على الطريق لتصبح اعتيادية، جاءت 
فإنه من المحتمل بأن الشركات التي شاركت في هذه لذلك  .نتيجة لسيطرة روسيا على القرم

الصفقات لها عالقة بالحكومة الروسية وبالتالي هناك احتمال أن تكون مشاركة في ارتكاب 
هذه الصفقات تفيد  .جرائم دولية اقترفتها الحكومتان الروسية والسورية خالل النزاع السوري

وريا تحت العقوبات االقتصادية الدولية، مما روسيا كذلك، حيث أن كال من شبه جزيرة القرم وس
  .يجعلهم شركاء تجاريين مثاليين

بتقديم عدد من  "ستروي اكسبورت ميدل ايست"قامت شركة اإلنشاءات الروسية،  :2018تموز  30
المقترحات الستثمارات مشتركة ومشاريع إنشائية مع الهيئة العامة لإلسكان التابعة للحكومة 

.السورية
وتسعى الشركة الروسية إلى المشاركة في مشاريع عقارية في منطقتي قدسيا  104

.والديماس بالقرب من دمشق
105  

ومن خالل االستثمار في مشاريع إنشائية بقيادة كيانات حكومية سورية والمشاركة فيها، فإن 
شركة ستروي اكسبورت ميدل أيست الروسية تخاطر بتحمل المشاركة الجنائية للمشاركة في 
تمويل ومساعدة ودعم جرائم حرب مرتكبة من قبل الحكومة السورية خالل النزاع وبشكل خاص 

  .لحاصلة بسبب مشاريع اإلنشاء في سورياالجرائم ا

من المقرر أن يعقد رجال أعمال روس وسوريون منتدى مشترك خالل معرض دمشق  :2018أب  4
الدولي لمناقشة االستثمار في اقتصاد سوريا والتجارة والسياحة وفرص إعادة اإلعمار للشركات 
                                            
103 Jonathan Saul and Polina Devitt, ‘Syria's Assad gets Food Lifeline from Crimea’, Reuters (21 June 2018) 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-crimea-insight/syrias-assad-gets-food-lifeline-from-
crimea-idUSKBN1JH1F7  
 روسيا اليوم، شركة روسية تسعى للفوز بمشاريع إسكان في ريف دمشق، )30 تمور 2017(  104
http://www.souriatnapress.net/سباق-روسي-إيراني-للسيطرة-على-القطاع-ال/ 
105 Ibid. 

http://www.hrbu.syrianldp.com/
http://www.syrianldp.com/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-crimea-insight/syrias-assad-gets-food-lifeline-from-crimea-idUSKBN1JH1F7
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-crimea-insight/syrias-assad-gets-food-lifeline-from-crimea-idUSKBN1JH1F7
http://www.souriatnapress.net/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/


  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في سوريا 
WWW.HRBU.SYRIANLDP.COM WWW.SYRIANLDP.COM 

   البرنامج السوري للتطوير القانوني

25 

.الروسية في سوريا
ضيلية في استثمارهم لقد منحت الشركات الروسية معاملة تف 106

.ومشاركتهم في اقتصاد سوريا
ويعود السبب في ذلك غالبًا إلى حقيقة أن كثير من الشركات  107

 .الروسية لديها روابط قوية بالحكومة الروسية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للشركات السورية
حكوماتها الدولية وبهذه الطريقة فإن كال من الشركات الروسية والسورية تستفيد من جرائم 

إنه لمن المرجح أن الشركات الروسية، عن طريق االستثمار والعمل في اقتصاد سوريا،  .في سوريا
تتحمل المسؤولية الجنائية في ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان أو المساعدة 

  .على ارتكابها أو دعم وتشجيع ارتكابها

، وهي شركة روسية لتصنيع اآلالت، محادثات مع "أورال فاغون زافود"تعقد شركة  :2018أب  13
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بشأن تعاون محتمل في القيام بأعمال التجديد 

.التي تحتاجها شبكات السكك الحديدية السورية
 2017وكانت الشركات الروسية قد وعدت منذ  108

إن عمليات تجديد وتطوير  .أجل تجديد وإنشاء السكك الحديدية السوريةبتقديم دعم كامل من 
  .وإنشاء قطاع السكك الحديدية في سوريا سيكون أساسيًا في عملية إعادة اإلعمار في سوريا

وبالنظر إلى مساهمة روسيا الكبيرة في الجهود العسكرية للحكومة السورية، فإن كثيرًا من 
وبهذه الطريقة تستمر  .مار يتم منحها بشكل علني للشركات الروسيةالعقود الخاصة بإعادة اإلع

الشركات الروسية بجني ثمار دعمها للحكومة الروسية وارتكابها لجرائم دولية في سوريا جنبًا 
باإلضافة إلى ذلك فإن الشركات الروسية ذاتها قد تتحمل  .إلى جنب مع الحكومة السورية

لمساعدة في ارتكاب جرائم دولية ودعم وتشجيع جرائم مرتكبة لتمويل والالمسؤولية الجنائية 
من قبل الحكومة السورية عن طريق االستثمار في اقتصاد سوريا وتوفير السبل المالية التي 

  .تسهل عملية ارتكاب جرائم مستمرة أو جديدة

وقد  .بلدينالتقى وفد إيراني مع وفد سوري بشأن قضايا التعاون االقتصادي بين ال :2018أب  14
.ناقش الطرفان التعاون االقتصادي طويل المدى ومشاركة إيران في أهداف إعادة اإلعمار

109  

لقد ساهمت إيران بشكل كبير في انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية وانتهاكات جنائية دولية في 

                                            
106 SANA, ‘Damascus to Host Second Forum for Syrian-Russian Businessmen’, (4 August 2018), available at: 
https://sana.sy/en/?p=144116  
107 Paul Cochrane, ‘After the War: Who’s Going to Pay for Syria’s Reconstruction?’ Middle East Eye (12 
November 2017), available at: http://www.middleeasteye.net/essays/after-war-who-is-going-pay-syria-
reconstruction-russia-iran-assad-china-871238355  
 االقتصادي، زافود الروسية تنوي تزويد سورية بعربات للسكك الحديدية، )13 أب 2018( 108
 https://aliqtisadi.com/1175611-مشاركة-روسية-بتجديد-سكك-حديد-سورية/  
109 SANA, ‘Iranian Delegation Discusses Joint Agreements with Syria’, (14 August 2018), available at:  
https://sana.sy/en/?p=144750  
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.سوريا
110 

وتسمح مساهمة الحكومة اإليرانية في عملية إعادة إعمار سوريا لها بجني األرباح من جرائمها 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات اإليرانية ذاتها قد تتحمل المسؤولية  .الحربية في سوريا

جرائم دولية مقترفة من قبل الحكومة السورية وذلك عن لالجنائية لتمويلها ومساعدتها ودعمها 
ريق االستثمار في اقتصاد سوريا وتوفير السبل المالية التي من شانها أن تسهل عملية ط

كذلك فإن الشركات اإليرانية التي تشارك في عملية  .ارتكاب الجرائم المستمرة أو جرائم جديدة
إعادة إعمار سوريا قد تتعرض لخطر تحمل المسؤولية للمساعدة في ارتكاب جريمة النهب 

  .هذه الجريمة وكذلك جريمة التهجير القسري الحاصلة في القطاعات العقارية الدولية ودعم

أعلن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الروسية أنه سيتم إنشاء شراكة  :2018أيلول  9
.وحدة سكنية في سوريا 2000روسية من أجل مشروع يشمل إنشاء -سورية 

ومثل هكذا  111
مبادرة مرتبطة بتدخل الحكومة الروسية النشط في المساهمة واالستثمار في اقتصاد سوريا 

  .في كافة القطاعات

وبالنظر إلى المعاملة التفضيلية التي منحتها سوريا للمشاريع التي تقودها روسيا، فإن 
ومة الروسية الشركات الروسية المشاركة في هذه الشراكة سوف تجني ثمار مشاركة الحك

باإلضافة إلى ذلك، وبما أن قطاع  .وارتكابها لجرائم حرب في سوريا إلى جانب الحكومة السورية
يحكمه رجال أعمال محسوبين على الحكومة السورية، فإنه من  (ومعظم اقتصاد سوريا)العقارات 

م دولية التي مساعدة ودعم الجرائوالمرجح أن تتحمل هذه الشركات المسؤولية الجنائية لتمويل 
ارتكبتها الحكومة السورية، وكذلك جريمة النهب والتهجير القسري الحاصلة في المشاريع 

  .العقارية

بناًء على وزارة التجارة والصناعة الروسية، فقد تم منح روسيا عقدًا لتنظيم كافة  :2018أيلول  21
.مواد البناء كجزء من مشاريع سوريا الخاصة بالبنى التحتية

اسب هذه الصفقة الصورة وتن 112

                                            
110 See for example, Human Rights Watch, World Report 2018, Syria Events 2017, available at: 
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syria  
  االقتصادي، االتفاق على إنشاء شركة روسية سورية لبناء شقق سكنية، )9 أيلول 2018( 111
https://aliqtisadi.com/1201497--تأسيس-شركة-مقاوالت-سورية
  utm_content=buffer46af4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t?/روسية

 عنب بلدي، روسيا تعلن عن خطة لتنظيم إنتاج مواد البناء في سوريا، )12 أيلول 2018( 112

https://aliqtisadi.com/1201497--تأسيس-شركة-مقاوالت-سورية
  utm_content=buffer46af4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t?/روسية
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األكبر للعقود التفضيلية التي يتم منحها للشركات الروسية كمكافأة لها على دعم الحكومة 
وسوف تجني الشركات  .الروسية ومشاركتها النشطة في الجهود العسكرية للحكومة السورية

ي سوريا إلى ارتكاب الحكومة الروسية لجرائم حرب ف الروسية المشاركة في هذه الشراكة ثمار
 (ومعظم اقتصاد سوريا)باإلضافة إلى ذلك، وبما أن قطاع العقارات  .جانب الحكومة السورية

يحكمه رجال أعمال محسوبين على الحكومة السورية، فإنه من المرجح أن تتحمل هذه الشركات 
رية، تمويل والمساعدة ودعم الجرائم الدولية ارتكبتها الحكومة السولالمسؤولية الجنائية ل

 .وكذلك جريمة النهب والتهجير القسري الحاصلة في المشاريع العقارية

.التقى وفد إيراني مع غرفة تجارة دمشق في دمشق لزيادة التعاون التجاري :2018أيلول  25
113 

إن اجتماع اقتصادي من هذا القبيل هو جزء من زيادة الجهود االقتصادية بين سوريا وإيران 
لتعزيز عالقاتهم التجارية والترويج الستثمار الشركات اإليرانية ومساهمتها في اقتصاد سوريا 

إن الشركات اإليرانية، عن طريق مشاركتها في هذه الصفقات االقتصادية، قد  .وإعادة إعمارها
  .خاطر بتحمل المسؤولية الجنائية بسبب التحريض أو المساعدة في ارتكاب جرائم حرب في سوريات

 

 الشركات التجارية من الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تترقب الشركات اللبنانية بحماس بداية عملية إعادة اإلعمار في سوريا، ومن  :2018نيسان  11
فالحكومة اللبنانية، اللتزامها رسميًا  .هذه العمليةالمتوقع أن تكون ضمن أهم المساهمين في 

خالل النزاع السوري، جعلت من الشركات اللبنانية شركاء مثاليين للحكومة السورية  "بالحيادية"
.في عملية إعادة اإلعمار المقبلة

114 

لتوسيع ، بتوقيع صفقة طويلة المدى "غولفتينر لبنان"، قام مشغل حاوية الميناء، 2013في عام 
وقد عبرت كثير من الشركات الروسية عن رغبتها في االستقرار في  .الميناء وإنشاء منطقة حرة

.المنطقة الحرة
وإذا كانت هذه الشركات المذكورة معروفة علنًا بارتباطها بالحكومة الروسية  115

ة لخطر وبالتالي مشاركة في جرائمها الدولية، فإن غولفتينر لبنان من المحتمل أن تكون عرض

                                            
بزنس تو بزنس سوريا، وفد اقتصادي إيراني يبحث في غرفة تجارة دمشق سبل زيادة حجم التبادل التجاري، )25  113

(2018ول أيل  
 http://b2b-sy.com/news/51442/ 
114 Chloe Domat, ‘Lebanon Ready To Rebuild Syria’ Global Finance (11 April 2018), available at: 
https://www.gfmag.com/magazine/april-2018/lebanon-ready-rebuild-syria   
115 Ibid. 
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تحمل مسؤولية المشاركة والتورط في هذه الجرائم بسبب صفقاتها مع شركات متورطة في 
  .جرائم دولية

ستعادة الجيش السوري لمعبر النصيب الحدودي مع األردن في بداية يوليو، ابعد  :2018تموز  30
.تستعد األردن إلعادة فتح معبر النصيب الحدودي

ى معبر عن طريق استعادة السيطرة عل 116
النصيب الحدودي يكون لدى الحكومة السورية معبرًا حدوديًا غير معبرها مع لبنان ألول مرة منذ 

وباإلضافة إلى الدفعة السياسية بالنسبة للحكومة السورية، فإن إعادة فتح معبر النصيب  .2015
إمكانية الدخول إلى سينتج عنه فوائد اقتصادية جمة بالنسبة للحكومة السورية وشركاتها، مثل 

أسواق الخليج وزيادة الصادرات والواردات من وإلى األردن والخليج والعراق وزيادة عائدات المرور 
.من وإلى لبنان

117 

إن إعادة فتح معبر النصيب يمثل الخطوة األكثر أهمية التي تم اتخاذها في منطقة الشرق 
فبالرغم من  .لحكومة السورية ودول عربيةاألوسط حتى اآلن نحو تطبيع العالقات السياسية بين ا

مقاطعة معظم الدول العربية لسوريا سياسيًا منذ بدء النزاع، إال أن إعادة العالقات االقتصادية 
هي الخطوة األولى في اتجاه إعادة العالقات السياسية والدبلوماسية، ونتيجة لذلك تشكل 

اسي والمساءلة عن الجرائم الدولية التي تهديدًا للجهود الرامية إلى التوصل إلى انتقال سي
   .ارتكبتها الحكومة السورية

باإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيعًا من هذا النوع قد يؤدي إلى المشاركة في الجرائم التي ارتكبتها 
وبالطبع فإن أنشطة تجارية مستقبلية بين الشركات العربية والسورية قد  .الحكومة السورية

الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الحكومة السورية، بالنظر إلى أن كثيرًا  ترتقي إلى حد تمويل
من قطاعات االقتصاد السوري مسيطر عليها من قبل شركات ذات صلة بالحكومة دعمت 

باإلضافة إلى ذلك، فإن  .ومستمرة في دعم الجهود العسكرية والقمعية للحكومة السورية
تثمار في اقتصاد سوريا وعملية إعادة اإلعمار قد تواجه خطر الشركات العربية التي قد تقرر االس

تحمل المسؤولية الجنائية عن المساعدة ودعم ارتكاب جرائم الحرب المتعلقة بالنهب والتهجير 
  .القسري الحاصلة في المناطق التي يتم إعادة تطويرها

                                            
116 Jordan officially reopened Nassib border on 15th October 2018, see for example, Suliman Al-Kjhalidi and 
Lisa Barrington, Jordan and Syria Reopen Nassib Border Crossing, Reuters (15 October 2018), available at:  
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-jordan/jordan-and-syria-reopen-nassib-border-
crossing-idUSKCN1MP0L4   
117 The Syria Report, ‘Opening of Jordan Border to Bring Significant Benefits to Syrian Economy’, (10 July 
2018), available at: https://syria-report.com/news/economy/opening-jordan-border-bring-significant-
benefits-syrian-economy  
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اجتمع مسؤولون سوريون وعراقيون لمناقشة سبل تعزيز العالقات التجارية  :2018تموز  16
عدة أمور منها، التعاون في إعادة  إلى وقد ناقش المسؤولون، باإلضافة .واالستثمار بين البلدين

فتح المعابر الحدودية بين سوريا والعراق وفرص الشركات العراقية لالستثمار والمشاركة في 

  118.اإعادة إعمار سوري

وقد يواجه المسؤولون العراقيون الحكوميون الذين يتعاونون في عملية إعادة اإلعمار مع 
الحكومة السورية ويشاركون في صفقات تجارية معها ومع الموالين لها خطر تحمل المسؤولية 

ية وبالفعل، فإن الشركات العراقية عن طريق تقديم السبل المال .الجنائية لتمويل الجرائم الدولية
أو غيرها للحكومة السورية ورجال األعمال المحسوبين عليها، تواجه خطر تمويل والمساعدة 

 .ودعم ارتكاب هذه الجرائم

التقى رئيس الوزراء السوري عماد خميس مع وزير الصناعة اللبناني لمناقشة  :2018تموز  25

.فرص التعاون االقتصادي مع لبنان واالستثمار في اقتصاد سوريا
وقد ترتقي استثمارات  119

الحكومة اللبنانية والصفقات مع الحكومة السورية ورجال األعمال المحسوبين عليها إلى حد 
ولية التي ارتكبتها الحكومة السورية، في حال كانت الحكومة اللبنانية المشاركة في الجرائم الد

باإلضافة إلى ذلك، في حال  .مدركة بأن هذه الجرائم تقع في الوقت الذي عقدت فيه الصفقة
الصفقات االقتصادية مع الحكومة السورية، فإن توفير السبل المالية للحكومة السورية قد كانت 

ويعتبر هذا صحيحًا خاصة في حال االستثمار في  .ي ارتكاب جرائم دوليةتصل إلى حد المشاركة ف
القطاع العقاري حيث الحكومة السورية ورجال األعمال الموالين لها مسؤولين عن جرائم النهب 

 .والتهجير القسري المستمرة

عمان  أرسلت غرفة صناعة األردن دعوات لغرفة تجارة وصناعة دمشق من أجل زيارة :2018تموز  31

.بشأن إعادة فتح معبر النصيب الحكومي وعودة األنشطة التجارية والفرص االستثمارية
وتعتبر  120

حركة كهذه من قبل األردن خطوة إضافية باتجاه إعادة الروابط االقتصادية والسياسية مع 
إن مثل هذه التطورات االقتصادية تمهد الطريق أمام تطبيع العالقات السياسية بين  .دمشق

وريا واألردن، مما يقلل من الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها س
باإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيعًا من هذا النوع قد يرتقي إلى المشاركة في  .الحكومة السورية

                                            
118 Muraselon ‘Syria, Iraq Review Activation of Joint Committee, The Reopening of Border Crossings’, (16 July 
2018), available at: https://en.muraselon.com/2018/07/syria-iraq-review-activation-of-joint-committee-the-
reopening-of-border-crossings/  
119SANA ‘Syria, Lebanon to Enhance Economic, Industrial Sector’, (25 July 2018), available at: 
https://sana.sy/en/?p=143363  
120 The Syria Report, ‘Jordan Invites Syrian Business Chambers’, (31 July 2018), available at: https://syria-
report.com/news/economy/jordan-invites-syrian-business-chambers  
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ت وبالفعل، فإن أنشطة تجارية مستقبلية بين الشركا .الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية
األردنية والسورية قد ترتقي إلى تمويل الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الحكومة السورية، 
بالنظر إلى أن كثير من قطاعات االقتصاد السوري مسيطر عليها من قبل شركات مرتبطة 
 .بالحكومة، وهي شركات دعمت وال تزال تدعم الجهود العسكرية والقمعية للحكومة السورية

لى ذلك، فإن الشركات األردنية التي قد تقرر االستثمار في اقتصاد سوريا وعملية باإلضافة إ
إعادة اإلعمار قد تواجه خطر تحمل المسؤولية الجنائية عن المساعدة ودعم ارتكاب جرائم النهب 

 .والتهجير القسري المستمرة، والتي تحصل في المناطق التي يتم إعادة تطويرها

دمشق الشام "زار عبد الجليل البلوكي، رجل أعمال إماراتي معروف، مقر شركة  :2018أب  8
 "ماروتا"المملوكة للحكومة السورية، والتي تقوم حاليًا بتطوير مشروعي مدينة  "القابضة

ألغراض  2013شركة في سورية عام  البلوكيوقد أنشأ  .العقاريتين المثيرتين للجدل "باسيليا"و

.االستثمار العقاري
إن زيارة البلوكي لشركة داماسكاس شام وقدرته على إنشاء شركة خالل  121

   .النزاع قرينة على قربه من الحكومة السورية

إن زيارة رجل أعمال معروف إلى هذه الدرجة للحكومة السورية تشكل خطوة إضافية تجاه جهود 
إعادة العالقات االقتصادية  إن .اإلمارات العربية المتحدة لتطبيع عالقاتها مع الحكومة السورية

تعويم الحكومة السورية ويؤثر على محاسبة الجرائم الدولية  ىمع الحكومة السورية سيؤدي إل
باإلضافة إلى ذلك فإن تطبيعًا من هذا النوع قد يؤدي إلى المشاركة  .التي ارتكبتها خالل النزاع

اإلمارات وشركاتها، عن طريق وبالفعل، فإن حكومة  .في الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة
المشاركة في واالستثمار في اقتصاد سوريا، تواجه خطر تحمل المسؤولية في تمويل الجرائم 

وفيما يتعلق بالعمل الخاص الذي قام به عبد الجليل البلوكي، بما أن  .الدولية للحكومة السورية
التشارك مع دمشق الشام  المشروعين العقاريين أنشئا على ممتلكات منهوبة، فإنه عن طريق

يضع شركته في خطر كبير فيما يخص المشاركة في جريمتي الحرب الخاصتين بالنهب والتهجير 
باإلضافة إلى ذلك، فإن البلوكي بذلك يمكن المجرمين من جني األرباح من جرائمهم  .القسري

  .والمشاركة في انتهاك حق السكان في مسكن الئق وحقهم في التملك والعودة

سافر وفد أردني إلى سوريا لمناقشة زيادة العالقات التجارية مع مسؤولين في  :2018أب  10

.الحكومة السورية بشأن إعادة فتح معبر النصيب الحدودي
إن إعادة العالقات االقتصادية بين  122

                                            
121 The Syria Report, ‘Prominent UAE Investor Visits Damascus’, (7 August 2018), available at: 
https://www.syria-report.com/news/real-estate-construction/prominent-uae-investor-visits-damascus  
122 The Syrian Observer, ‘Jordan Sends Delegation to Syria in Preparation of Restored Trade Relations’, (10 
August 2018), available at: 
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 سوريا واألردن تهدد بالتقليل من الجهود التي اتخذت للوصول إلى العدالة والمساءلة، وبالتالي
باإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيعًا من هذا النوع قد  .شرعنة الحكومة السورية وتمييع جرائمها

يرتقي إلى حد المشاركة في هذه الجرائم بالنسبة للشركات المهتمة باالستثمار أو المشاركة 
إن الشركات األردنية التي تدخل في شراكات مع كيانات سورية مملوكة  .في اقتصاد سوريا

أو الحكومة السورية أو شركات سورية قد تواجه خطر المشاركة في الجرائم الدولية للدولة 
وبالفعل، فإن تلك  .وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية خالل النزاع

الشركات، عن طريق توفير السبل المالية وغيرها للحكومة السورية، تواجه خطر تمويل ومساعدة 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات األردنية التي قد تستثمر في  .ذه الجرائمودعم ارتكاب ه

مشاريع إعادة إعمار سوريا قد تواجه تحمل المسؤولية الجنائية عن المساعدة ودعم ارتكاب جرائم 
  .الحرب المتعلقة بالنهب والتهجير القسري من قبل الحكومة السورية والشركات التابعة لها

واحدة من  .أنشأ المستثمرون اللبنانيون شركتين في سوريا لخدمات االستشارات :2018أب  13
هذه الشركات هي لتقديم االستشارات الهندسية بينما األخرى لتقديم االستشارات اإلدارية 

.والقانونية واالقتصادية والسياحية
123 

ء عالقات تجارية اتفق ممثلون عن القطاع الخاص األردني واللبناني على إنشا :2018أيلول  6

.واقتصادية جديدة
إن إعادة العالقات االقتصادية بين سوريا واألردن تهدد بالتقليل من  124

الجهود التي اتخذت للوصول إلى العدالة والمساءلة، وبالتالي شرعنة الحكومة السورية وتطبيع 
اركة في هذه باإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيعًا من هذا النوع قد يرتقي إلى حد المش .جرائمها

إن الشركات  .الجرائم بالنسبة للشركات المهتمة باالستثمار أو المشاركة في اقتصاد سوريا
األردنية التي تدخل في شراكات مع كيانات سورية مملوكة للدولة أو الحكومة السورية أو 
شركات سورية قد تواجه خطر التورط في الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان التي 

وبالفعل، فإن تلك الشركات، عن طريق توفير السبل  .رتكبتها الحكومة السورية خالل النزاعا
 .المالية وغيرها للحكومة السورية، تواجه خطر تمويل ومساعدة ودعم ارتكاب هذه الجرائم

باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات األردنية التي قد تستثمر في خطط إعادة إعمار سوريا قد 

                                                                                                                                                 
https://syrianobserver.com/EN/news/19699/jordan_sends_delegation_syria_preparation_restored_trade_rel
ations.html  
 االقتصادي، مستثمرون لبنانيون يؤسسون شركتي استشارات هندسية واقتصادية، )13 أب 2018( 123
 https://aliqtisadi.com/1175717-مستثمرون-لبنانيون-يؤسسون-شركتي-استشا/  
124 The Jordan Times, ‘Jordanian, Syria Businessmen Agree on New Economic Ties’, (6 September 2018), 
available at: http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-syrian-businessmen-agree-%E2%80%98new-
economic-ties%E2%80%99  
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المسؤولية الجنائية عن المساعدة ودعم ارتكاب جرائم حرب النهب والتهجير القسري  تواجه تحمل
 .من قبل الحكومة السورية والشركات المرتبطة بها

مليون  25إلنشاء مصنع للتجميع بقيمة  تشير تقارير بأن رجل أعمال عراقي يخطط :2018أيلول  10
ة إلى ذلك، فإضا .ين السوريين بهذا الصدددوالر أمريكي والمحادثات تجري حاليًا مع المستثمر

وقد تم توقيع عدد من  60رجل أعمال عراقي في معرض دمشق الدولي السنوي ال  180يشارك 

قد تتورط الشركات العراقية التي تدخل في  125.العقود بالفعل بين الشركات العراقية والسورية
إن الدعم المالي  .الحكومة السوريةشراكات مع سوريا في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل 

وغيره من أجل دعم الحكومة السورية قد يصل إلى حد تمويل ومساعدة ودعم ارتكاب جرائم 
باإلضافة إلى ذلك فإن الشركات العراقية التي قد تساهم في مشاريع سوريا  .الحكومة السورية

عم ارتكاب جريمة النهب إلعادة اإلعمار قد تواجه تحمل المسؤولية الجنائية للمساعدة ود
 .والتهجير القسري من قبل الحكومة السورية والشركات المحسوبة عليها

اتفق كل من سفير العراق في سوريا وشخصية سورية سياسية بارزة في  :2018أيلول  17
اجتماع لهما على إعادة فتح المعبر الحدودي بين الدولتين بهدف إعادة وتعزيز العالقات التجارية 

.الدولتينبين 
إن إعادة الروابط االقتصادية مع العراق يسمح للحكومة السورية بتعزيز جهود  126

 .التطبيع، وبالتالي تجنب العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها الحكومة السورية
ا على أي حال، فإن تطبيعًا من هذا القبيل قد يرتقي إلى المشاركة في الجرائم التي ارتكبته

  .الحكومة السورية

وبالفعل، فإن أنشطة تجارية مستقبلية بين الشركات العراقية والسورية قد ترتقي إلى تمويل 
الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الحكومة السورية، بالنظر إلى أن كثيرًا من قطاعات االقتصاد 
السوري مسيطر عليها من قبل شركات مرتبطة بالحكومة، وهي شركات دعمت وال تزال تدعم 

باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات العراقية التي  .د العسكرية والقمعية للحكومة السوريةالجهو
قد تقرر االستثمار في اقتصاد سوريا وعملية إعادة اإلعمار قد تواجه خطر تحمل المسؤولية 
الجنائية عن المساعدة ودعم ارتكاب جرائم النهب والتهجير القسري المستمرة، والتي تحصل في 

                                            
 االقتصادي، مستثمر عراقي يخطط إلحداث مصنع في سورية ب 25 مليون دوالر، )10 أيلول 2018(  125
https://aliqtisadi.com/1202009--خطط-إلقامة-مصنع-تجميع-اآلليات
 utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t?/بسورية
 عنب بلدي، بعد األردن.. النظام السوري يبحث فتح المعابر مع العراق، )17 أيلول 2018(   126
https://www.enabbaladi.net/archives/252274 

http://www.hrbu.syrianldp.com/
http://www.syrianldp.com/
https://aliqtisadi.com/1202009-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t
https://aliqtisadi.com/1202009-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t
https://aliqtisadi.com/1202009-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t
https://aliqtisadi.com/1202009-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t
https://aliqtisadi.com/1202009-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t
https://aliqtisadi.com/1202009-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?utm_content=buffera454b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=sy.t
https://www.enabbaladi.net/archives/252274
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  .التي يتم إعادة تطويرها المناطق

 شركات التجارية األوروبية

وهي شركة بترول بريطانية عن استئناف  "غولفساندز بيتروليوم"أعلنت شركة  :2018نيسان  10
العمل بعملياتها الستخراج النفط في شمال سوريا عبر مشروع مشترك مع المؤسسة العامة 

.للنفط التي تملكها الحكومة
ساندز قد دخلت في شراكة في السابق مع وكانت شركة غولف 127

.أكثر رجال األعمال السوريين قوة وابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف
وتدعي الشركة  128

ولكن على أي حال، ال تزال تواجه خطر  .أنها ال تحصل على أي عوائد وبالتالي ال تخترق العقوبات
وبالتالي فإن الشركة قد  .مة السوريةتحمل المسؤولية بما أن عملياتها قد تكون مربحة للحكو

  .حرب المرتكبة من قبل األخيرةالتقوم بتمويل جرائم 

كذلك قد تكون العمليات مربحة أيضا لطرف آخر من أطراف النزاع وهو حزب االتحاد الديمقراطي 

.الكردي والذي يتقاسم عائدات استخراج النفط مع الحكومة السورية
الجناح وقد تم اتهام   129

المسلح لحزب االتحاد الديمقراطي بارتكاب جريمة الحرب الخاصة بالتهجير القسري لسكان مناطق 

وبالتالي فإن الشركة قد تواجه خطر تحمل مسؤولية المشاركة في  130.محددة في شمال سوريا
 .الجرائم الدولية المرتكبة من قبل كل من حزب االتحاد الديمقراطي والحكومة السورية

اي ايه كيمي ترايدينغ وأنيكس كاستامزو دانمار " -تواجه ثالث شركات بلجيكية :2018يسان ن 18
وتتعلق التهم بتصدير كمية كبيرة من  .تهمًا جنائية أمام محكمة جنايات بلجيكية -"لوجيستيكس

.2016و 2014لسوريا بين  (سليف لغاز السارين)االيسوبروبانول 
غازًا ويعتبر غاز السارين   131

لألعصاب كان قد استخدم بشكل متكرر كسالح كيماوي من قبل الحكومة السورية في مناطق 

.مختلفة من سوريا
132    

                                            
127 The Syria Report, ‘British Oil Company Confirms Continued Operations in its Syria Fields – but Gets No 
Revenues’ (10 April 2018), available at: http://www.syria-report.com/news/oil-gas-mining/british-oil-
company-confirms-continued-operations-its-syria-fields-%E2%80%93-gets-no-rev  
128 Ibid. 
129 Middle East Monitor, ‘Syria, PKK, PYD share oil revenues in Al-Hassakeh’, (27 July 2017), available at: 
https://www.middleeastmonitor.com/20170727-syria-pkkpyd-share-oil-revenues-in-al-hasakah/ 
130 Amnesty International, ‘Syria: US Ally’s Razing of Villages Amounts to War Crimes’ (13 October 2015), 
available at:  https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-
amounts-to-war-crimes/    
131 Jeff Deutch, ‘Belgium Illegally Shipped 96 Tonnes of Sarin Precursor to Syria’ Syrian Archive (18 April 
2018), available at: https://syrianarchive.org/en/investigations/belgium-isopropanol/  
132 Anthony Deutsch, ‘Exclusive: Tests Link Syrian Government Stockpile To Largest Sarin Attack - Sources’ 
Reuters (30 January 2018), available at: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemicalweapons-
exclusiv/exclusive-tests-link-syrian-government-stockpile-to-largest-sarin-attack-sources-idUSKBN1FJ0MG  
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http://www.syrianldp.com/
http://www.syria-report.com/news/oil-gas-mining/british-oil-company-confirms-continued-operations-its-syria-fields-%E2%80%93-gets-no-rev
http://www.syria-report.com/news/oil-gas-mining/british-oil-company-confirms-continued-operations-its-syria-fields-%E2%80%93-gets-no-rev
https://www.middleeastmonitor.com/20170727-syria-pkkpyd-share-oil-revenues-in-al-hasakah/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemicalweapons-exclusiv/exclusive-tests-link-syrian-government-stockpile-to-largest-sarin-attack-sources-idUSKBN1FJ0MG
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemicalweapons-exclusiv/exclusive-tests-link-syrian-government-stockpile-to-largest-sarin-attack-sources-idUSKBN1FJ0MG
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ول للسالح الكيماوي من قبل الحكومة السورية منذ ديسمبر لقد تم توثيق االستخدام األ

2012.
ن االستخدام وقد قامت الشركات بتصدير االيسوبروبانول لسوريا بعد عامين تقريبًا م 133

األول المبلغ عنه لألسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية وبعد وقت طويل من امتالك 

.الحكومة السورية المؤكد لمثل هذه األسلحة
وبالتالي فإن بيع مواد تستخدم في تصنيع  134

األسلحة الكيماوية للحكومة السورية قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، حيث أن استخدام 
من  (c)(3)25المادة )جريمة حرب األسلحة الكيماوية محظور بموجب القانون الدولي ويرتقي إلى 

(.النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لذلك فإن الشركات الثالث قد تتحمل المسؤولية  135

  .الجنائية للمساعدة ودعم ارتكاب جريمة حرب استخدام الغاز السام في النزاعات

سبانية غير معروفة بالشراكة مع مستثمر سوري على عقد لتزويد إحازت شركة  :2018حزيران  26
.لصناعية في ريف حلبالفولطاضوئية لمدينة الشيخ نجار ا محطة توليد طاقة بنظام

وكما هو  136
مذكور أعاله فإن كافة المستثمرين المحليين الذين يمكنهم الفوز بعقود مربحة كهذه غالبا ما 

.يكونون من ضمن النخب التجارية السورية والتي تتمتع بروابط قوية مع الحكومة السورية
من   137

سبانية في الجرائم الدولية أجل ذلك هناك خطر كبير بأن تساهم تلك الصفقة مع الشركة اإل
  .المرتكبة من قبل الحكومة السورية وقد ينتج عنها تحمل الشركة اإلسبانية للمسؤولية الجنائية

في شمال شرق سوريا عبر شركة  "الفارج"سمنت الفرنسية عملت شركة اإل :2018حزيران  28
المسيطر الفعلي على في ذلك الوقت كان تنظيم داعش  .2015و 2012فرعية بين عامي 

.سمنتالمنطقة التي يقع فيها مصنع اإل
وهناك اعتقاد بأن الشركة كانت ترسل دفعات مالية  138

شهرية إلى تنظيم داعش عبر وسيط لضمان عدم تدخل التنظيم في عملها وأن يستمر مصنع 
ظروف  خالل هذه الفترة، كان يتعين على العاملين لدى الشركة العمل في .سمنت في العملاإل

وبالتالي فإن عددًا من المسؤولين لدى شركة الفارج قد أدينوا بالفعل بعدد من  .خطرة كذلك

                                            
133 Josh Rogin, ‘Exclusive: Secret State Department cable: Chemical weapons used in Syria’ Foreign Policy (15 
January 2013), available at:   https://foreignpolicy.com/2013/01/15/exclusive-secret-state-department-
cable-chemical-weapons-used-in-syria/ 
134 Neil Macfarquhar and Eric Schmitt, ‘Syria Threatens Chemical Attack on Foreign Force’ The New York 
Times (23 July 2012), available at: https://www.nytimes.com/2012/07/24/world/middleeast/chemical-
weapons-wont-be-used-in-rebellion-syria-says.html 
135 ICC Statute, Article 25 (3((c).  
136 The Syria Report ‘Western Companies Remain Largely Reluctant to Enter Syrian Market’ (26 June 2018) 
http://www.syria-report.com/news/economy/western-companies-remain-largely-reluctant-enter-syrian-
market   
137 See above, supra notes 29 and 30 
138 European Center for Constitutional and Human Rights, ‘Landmark Decision in Lafarge Case’ (28 June 
2018) 
https://www.ecchr.eu/nc/en/press-release/landmark-decision-in-lafarge-case/  
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.التهم من بينها تمويل منظمة إرهابية
139 

كذلك فقد تم رفع شكوى جنائية ضد الفارج نفسها من قبل المركز األوروبي للحقوق الدستورية 
ونتيجة لذلك أدينت شركة الفارج،  .كةوحقوق اإلنسان مع أحد عشر موظفا سابقا لدى الشر

الشركة األم، من قبل قضاة تقصي فرنسيين بالتواطئ في جرائم ضد اإلنسانية وتمويل منظمة 
.إرهابية وتعريض حياة الناس للخطر

إن عمليات شركة الفارج في سوريا هي مثال على كيف  140
أن تؤجج النزاع وتؤثر سلبيا  يمكن لشركات متعددة الجنسيات تعمل في مناطق متأثرة بالنزاعات

  .على أوضاع حقوق اإلنسان

كانت شركات يونانية تشتري الفوسفات من سوريا، موفرة بذلك حبل إنقاذ للحكومة  :2018أب  9
إن سوق الفوسفات في سوريا مسيطر عليه من قبل شركات سورية مقربة من  .السورية

الحكومة السورية والروسية، مثل شركة  الحكومة السورية أو من قبل شركات روسية مقربة من
مثل اليونان، من ميناء  التي تصدر الفوسفات لدول أوروبية، "أو أي أو سترويترانسغاز"

.طرطوس
ومن المرجح أن تصبح صناعة الفوسفات السورية واحدة من أكثر فرص التصدير إثارة  141

وبالفعل، فإنه بعد إصالحات االتحاد األوروبي بشأن النسب  .بالنسبة لسوريا مع نهاية النزاع
في واردات أوروبا للفوسفات، من المرجح أن تقطع دول أوروبية  "كادميوم"ـالمسموح بها لل

 (المصدرين األساسيين للفوسفات ألوروبا حالياً ) ول مثل السنغال والمغرب والجزائرعالقاتها مع د
  .وتتجه نحو واردات من سوريا، حيث يحتوي فوسفاتها على نسب أقل من الكادميوم

إن صناعة الفوسفات هي واحدة من الصناعات القليلة التي سمحت للحكومة السورية بالتوصل 
واآلن فإن معظم هذا القطاع هو في أيد الشركات  .دي خالل النزاعإلى نوع من النجاة االقتصا

الروسية التي منحت عقودًا لتطوير وتصدير الفوسفات السوري كمكافأة لروسيا على مشاركتها 
إن الشركات اليونانية، عن طريق شراء  .في العمليات العسكرية وارتكاب جرائم دولية في سوريا

كومتين السورية والروسية من جني األرباح من جرائمهما الفوسفات من سوريا، تمكن الح
هذه الصفقات التجارية قد تصل أيضا إلى حد تمويل جرائم دولية من خالل توفير السبل  .الدولية

   .المالية الرتكاب مثل هذه الجرائم

                                            
139 Liz Alderman, French Cement Giant Lafarge Indicted on Terror Financing Charge in Syria, The New York 
Times (28 June 2018), available at: https://www.nytimes.com/2018/06/28/business/lafarge-holcim-syria-
terrorist-financing.html  
140 Ibid. 
141 Simon Marks, ‘Greece Throws Lifeline to Assad by Buying Phosphate’, Politico, (9 August 2018), available 
at: https://www.politico.eu/article/syria-europe-greece-throws-lifeline-bashar-al-assad-by-buying-
phosphates/  
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 المناسبات والمؤتمرات الخاصة بإعادة اإلعمار 

أقيم المعرض الدولي الخامس لتكنولوجيات إعادة اإلعمار برعاية وزارة األشغال  :2018أيار  10
.العامة واإلسكان السورية في مدينة معارض دمشق

شركة سورية  80وقد حضر المعرض نحو  142
 .باإلضافة إلى عدد من الشركات اللبنانية والمصرية المتخصصة في اإلنشاءات والتطوير العقاري

ويعتبر المعرض واحدا من سلسلة معارض عقدت خالل السنوات القليلة الماضية تحت شعار إعادة 
.اإلعمار

143 

تخاطر بالمساهمة في  إن الشركات التجارية التي تستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا قد
جرائم دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت من قبل الحكومة السورية وشركاتها المنتسبة 

وتعتبر هذه المخاطر أكبر بالنسبة للشركات األجنبية التي تستثمر في مشاريع عقارية، حيث  .لها
السورية  تم ترحيل السكان بشكل قسري وتدمير ممتلكاتهم ونهبها من قبل الحكومة

  .وحلفائها

ويعتبر  ".صنع في سوريا"قام وفد سوري بزيارة بنغازي، ليبيا لحضور معرض  :2018أيار  19
المعرض مبادرة للقطاع الخاص تم إطالقها من قبل اتحاد المصدرين السوريين ويهدف إلى 

معارض  وقد تم عقد .الترويج للبضائع المصنوعة في سوريا، مثل المواد الغذائية واأللبسة
.شبيهة سابقا في كل من بغداد وموسكو

144 

شركة سورية وليبية وتمت تغطية فعالياته من قبل  100وقد تم حضور المعرض من قبل 
باإلضافة إلى  .مما يشير إلى وجود روابط مع الحكومة السورية 145التلفزيون الحكومي السوري،

.رحالتها من دمشق لبنغازي ذلك، سمحت هيئة الطيران المدني للطائرات الليبية بمتابعة
وقد  146

                                            
 الوكالة السورية لألنباء )سانا(، افتتاح معرض "تكنوبيلد"… أحدث المعدات التقنية في البناء والتطوير العقاري، 142

  (2018أيار  10)
https://www.sana.sy/?p=751847  
143 Ibid. 
 عنب بلدي، بعد بنغازي، معرض "صنع في سوريا" في الخرطوم، )26 أيار 2018( 144
  https://www.enabbaladi.net/archives/230894  
145 Sami Zabtia, ‘Syrian Delegation Arrives in Benghazi for the ‘‘Made in Syria’’ Fair’ Libya Herald (22 May 
2018), 
https://www.libyaherald.com/2018/05/22/syrian-delegation-arrives-in-benghazi-for-the-made-in-syria-fair/  
 suptlink عربي، ليبيا تستعد إلقامة معرض للصناعات السورية في بنغازي، )7 أيار 2018( 146
, https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201805071032170315-ليبيا-تستعد-إلقامة-معرض/  
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إن الشركات الليبية  .تبع هذا المعرض مجموعة من اللقاءات للوفود التجارية بين ليبيا وسوريا
التي تدخل في صفقات تجارية مع الشركات السورية المرتبطة بالحكومة قد تضع نفسها في 

  .بتها الحكومة السوريةخطر المشاركة بجرائم دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان التي ارتك

معدات المصانع والتصنيع وبيع خطوط " ل وهو معرض "2018برودكس "بدأ معرض  :2018أيار  26
وقد تم استضافة المعرض من  .شركة وطنية وأجنبية 50في دمشق بمشاركة أكثر من  "اإلنتاج

قبل المجلس السوري الصيني وكان جزءًا من جهود المجلس لزيادة تطوير العالقات التجارية بين 
.سوريا والصين

المؤتمر تحت رعاية الحكومة ومستضاف من قبل المجلس السوري الصيني  147
.لسوريةالذي يرأسه محمد حمشو المعروف بقربه من الحكومة ا

148 

الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك في هذا المؤتمر قد تواجه خطر التورط في جرائم 
دولية إذا ما وافقت على الدخول في شراكة اقتصادية وصفقات تجاربة مع الحكومة السورية 

إن مثل هذه الشركات، كما هو مذكور أعاله، من  .والشركات المحسوبة على الحكومة السورية
مل أنها مشاركة في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الحكومة السورية أو من قبل المحت

الميليشيات التي قامت بتمويلها عن طريق توفير دعم لوجستي أو مالي أو اي شكل آخر من 
  .أشكال الدعم الرتكاب مثل هذه الجرائم

فعالياته في  " 2018العالم رجال األعمال والمستثمرين في سوريا و"بدأ مؤتمر  :2018حزيران  26
.دمشق

إن المؤتمر هو حدث برعاية الدولة ويقصد منه تسليط الضوء على فرص االستثمار  149
المتوفرة في سوريا، معظمها ذات عالقة بعملية إعادة اإلعمار عبر إشراك مستثمرين أجانب 

.وشركات
150 

بالتورط في جرائم دولية  إن الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك في هذ المؤتمر قد تخاطر
إذا ما وافقت على الدخول في شراكات اقتصادية وصفقات تجارية مع الحكومة السورية 

إن مثل هذه الشركات، من المحتمل أنها مشاركة  .والشركات المحسوبة على الحكومة السورية
تي قامت في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الحكومة السورية أو من قبل الميليشيات ال

بتمويلها عن طريق توفير دعم لوجستي أو مالي أو اي شكل آخر من أشكال الدعم الرتكاب مثل 
 .هذه الجرائم

                                            
147 SANA, ‘Prodex 2018 Kicks off with Participation of over 50 Companies’, (19 July 2018), available at:  
https://sana.sy/en/?p=142778  
148 Ibid. 
149SANA,  ‘Businessmen and Investors in Syria and the World 2018’ Conference Kicks off in Damascus’, (26 
July 2018), https://sana.sy/en/?p=143450  
150 Ibid. 
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دعوة إلى رجال أعمال من عدد من الشركات للمشاركة في  600تم إرسال  :2018حزيران  29
.2018، وهو حدث برعاية الحكومة سيعقد في أيلول 60معرض دمشق الدولي ال

والمعرض  151
وتأمل الشركات  .دولة 46وتحضره شركات من أكثر من  2017مهيأ ألن يكون أكبر من معرض عام 

.عددة الجنسيات لتوسيع شراكاتهاالسورية أن تنخرط في اتفاقات تجارية مع شركات مت
إن  152

الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك في هذ المؤتمر قد تخاطر بالتورط في جرائم دولية إذا 
ما وافقت على الدخول في شراكات اقتصادية وصفقات تجارية مع الحكومة السورية والشركات 

محتمل أنها مشاركة في الجرائم إن مثل هذه الشركات، من ال .المحسوبة على الحكومة السورية
الدولية المرتكبة من قبل الحكومة السورية أو من قبل الميليشيات التي قامت بتمويلها عن 

 .طريق توفير دعم لوجستي أو مالي أو اي شكل آخر من أشكال الدعم الرتكاب مثل هذه الجرائم

شركة خاصة وعامة من الهند، بما في ذلك عمالقة في  30من المتوقع أن تحضر  :2018أب  1
، معرض التجارة BHELو  ONGCي مثل جمجال اإلنشاءات وتقنية المعلومات ووحدات الدعم البرنام

.الدولية في دمشق، حيث يتوقع منها توقيع اتفاقات تجارية مرتبطة بإعادة اإلعمار
باإلضافة   153

لسفير السوري في الهند بتشجيع الشركات الهندية في إلى االستثمار في اقتصاد سوريا، قام ا
المشاركة في عملية إعادة اإلعمار عن طريق إعطاء وعود بتخفيض الضرائب ومنح أحكام خاصة 

مليون دوالر  320قد وقعت على مشروع بقيمة  2011وكانت الهند قبل عام  .للشركات الهندية
عًا للفوالذ في حماة، وتنتظر هذه العقود ، وكذلك مصنBHELلمحطة للطاقة تشرف عليها شركة 

من اإلشارة إلى أن الهند وسوريا حافظتا على عالقات ثنائية قوية مع  دال ب .استكمال تنفيذها
  .بعضها منذ بداية النزاع

إن الشركات الهندية التي تدخل في اتفاقات شراكة مع سوريا قد تتحمل مسؤولية المشاركة 
إن توفير وسائل الدعم المالي أو أي  .كبة من قبل الحكومة السوريةفي الجرائم الدولية المرت

شكل آخر من أشكال الدعم للحكومة السورية قد يرتقي إلى حد المساعدة ودعم ارتكاب جرائم 
فبعض هذه الشركات هي شركات عامة ومشاركتها قد تعني المساعدة والدعم من  .الحكومة

                                            
 االقتصادي، دعوة 600 رجل أعمال من عدة دول إلى معرض دمشق الدولي، )29 تموز 2018( 151
https://aliqtisadi.com/1157662-تقديم-تسهيالت-لمشاركي-معرض-دمشق/ 
152SANA,  ‘Damascus International Fair, an Opportunity for Local Companies to Strengthen their Presence’, (7 
August 2018), https://sana.sy/en/?p=144335 ; SANA, ’46 Countries to Participate in 60th Edition of Damascus 
International Fair’, (27 July 2018), available at:  https://sana.sy/en/?p=143476  
153 Sunday Guardian Live ‘Syrian Offers Tax Relaxations to Indians Firms at Trade Fair’,  (4 August 2018),  
available at: https://www.sundayguardianlive.com/news/syria-offers-tax-relaxations-indian-firms-trade-fair; 
DevDiscourse, ‘Indian Companies to Participate in Damascus International Trade Fair in Syria’, (1 August 
2018), available at: https://www.devdiscourse.com/Article/98831-30-indian-companies-to-participate-in-
damascus-international-trade-fair-in-syria  
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  .قبل الحكومة الهندية كذلك

شركات صينية عاملة في اإلنشاءات والعقارات في مؤتمر  10من المقرر أن تشارك  :2018أب  20
وسوف يرتفع مستوى العالقات السورية الصينية التي تم إنشاؤها، بينما  .60دمشق الدولي ال

.من المقرر أن تصبح الصين واحدة من الشركاء األساسيين في عملية إعادة إعمار سوريا
وقد   154

كات الصينية التي تنوي االستثمار في سوريا المسؤولية الجنائية بشأن مساعدة تتحمل الشر
ودعم ارتكاب جرائم دولية من قبل الحكومة السورية وحلفائها عن طريق االستثمار في اقتصاد 

  .سوريا وتوفير الدعم المالي الذي قد يساعد األخيرة في اقتراف جرائم حاصلة حاليًا أو مستقبالً 

.عقدت مناسبة على هامش معرض دمشق الدولي للشركات الروسية :8201أب  21
وبناًء على  155

رجل أعمال كان من المتوقع لهم أن يشاركوا في  70رئيس المجلس السوري الروسي فإن نحو 
.وقد عقدت مناسبة مشابهة في سوتشي .مثل هذا االجتماع منذ بداية السنة

156  

العسكرية للحكومة السورية في الدولة وقد  لقد شاركت روسيا بشكل كبير في العمليات
.انتهكت عددا من حقوق اإلنسان وجرائم دولية

وهذا يعني أن الشركات الروسية سوف تجني  157
ثمار الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الحكومة الروسية، وبالتالي فإن الشركات الروسية قد 

  .اتخاطر بالتورط في الجرائم الدولية المرتكبة في سوري

التقى عضو في البرلمان األرمني مع السفير السوري لدى أرمينيا وأفصح عن  :2018أيلول  4
.رغبته في المشاركة في إعادة إعمار سوريا

إن إعادة الشراكات االقتصادية مع الحكومة  158
إن تطبيعًا من  .السورية تهدد بالتقليل من الجهود التي اتخذت للوصول إلى العدالة والمساءلة

هذا القبيل مدفوع من مصلحة دول أجنبية في المشاركة واالستثمار والربح من مشاريع إعادة 
ذا النوع قد يرتقي إلى حد المشاركة في على أي حال، فإن تطبيعًا من ه .اإلعمار في سوريا

                                            
 االقتصادي، أكثر من 10 شركات صينية للمقاوالت تشارك في معرض دمشق الدولي، ) 20 أب 2018(154
https://aliqtisadi.com/1183831-نحو-10-شركات-صينية-للمقاوالت-تشارك-بمعرض/ 
155 The Syria Report, Russian Business Event in Damascus in September’, (21 August 2018), available at: 
https://www.syria-report.com/news/b2b/russian-business-event-damascus-september ; ‘Syrian Russian 
Business Council’, The Syria Report, (4 September 2017), available at: https://www.syria-
report.com/directory/business-support/business-support-centres/syrian-russian-business-council  
156 The Syria Report, ‘Russian, Syrian Businessmen to Meet Next Month’, (9 January 2018), available at: 
https://syria-report.com/news/b2b/russian-syrian-businessmen-meet-next-month  
157 See for example, COI Report, A/HRC/37/72, 1 February 2018, paras. 18 and 72; The Guardian, ’Russia 
Accused of war crimes in Syria at UN security Council Session’, (26 September 2016), available at: 
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/russia-accused-war-crimes-syria-un-security-council-
aleppo  
158 Radio Free Europe Radio Liberty, ‘Lawmaker Says Armenia Willing To Take Part in Syria Reconstruction’, (4 
September 2018), available at: https://www.rferl.org/a/babloyan-armenian-parliament-speaker-says-
armenia-willing-take-part-syria-reconstruction/29469541.html  
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إن الشركات  .انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم الدولية التي تحصل ضمن مشاريع إعادة اإلعمار
األرمنية التي قد تساهم في خطط سوريا إلعادة اإلعمار قد تخاطر بتحمل المسؤولية الجنائية 

ب والتهجير القسري من قبل الحكومة عن مساعدة ودعم ارتكاب جرائم الحرب المتعلقة بالنه
  .السورية والشركات التابعة لها

  العقوبات

فرضت الواليات المتحدة وفرنسا عقوبات على خمس كيانات وثمانية أشخاص  :2018حزيران  25
وقد فرضت  .مشاركين في عملية الشراء العالمية لصالح برنامج سوريا لألسلحة الكيماوية

وهي شركة مقرها لبنان  "الكترونكس قطرنجي ترادينغ"الواليات المتحدة وفرنسا عقوبات على 
ويعتبر  .ات من أجل مركز سوريا للدراسات واألبحاث العلميةوالتي كانت تشتري بضائع وخدم

واشتملت البضائع المزودة على  .المركز وكالة حكومية تعمل على تطوير أسلحة سوريا الكيماوية
كما استهدفت العقوبات أيضا شبكة واسعة كانت  .مادة تستخدم في صناعة األسلحة الكيماوية

ترادينغ في دعمها لمركز سوريا للدراسات واألبحاث  منخرطة مع شركة الكترونكس كاترانجي
.العلمية

159  

إن شركة الكترونكس قطرنجي ترادينغ اللبنانية زودت مركز سوريا للدراسات واألبحاث ببضائع 
و تسهيل  /وخدمات كانت ضرورية الرتكاب جرائم حرب جسيمة وجرائم ضد اإلنسانية في سوريا أو

عن سابق علم عن االستخدامات التي تستخدم فيها تلك وعن طريق فعلها هذا  .ارتكابها
و درايتها بالهجمات الكيماوية السابقة التي وقعت في سوريا، فإن شركة /البضائع أو

الكترونكس من المحتمل أن تعتبر شريكا في الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية وتتحمل 
  .في النزاع مسؤولية مساعدة ودعم جريمة استخدام الغاز السام

 أبخازيا

التقى وفد سوري مع وفد من جمهورية أبخازيا لمناقشة مسائل التعاون االقتصادي  :2018أب  9
.بين البلدين

إن رجال األعمال األبخاز الذين يدخلون في شراكة مع سوريا قد يتحملون  160

                                            
159European Sanctions, ‘USA, France Coordinate Sanctions on Global Procurement Network for Syria’s 
Chemical Weapons Programme’, (25 July 2018), available at: 
https://europeansanctions.com/2018/07/26/usa-france-coordinate-sanctions-on-global-procurement-
network-for-syrias-chemical-weapons-programme/; U.S. Department of the Treasury, ‘The United States and 
France Take Coordinated Action on Global Procurement Network for Syria’s Chemical Weapons Program’, (25 
July 2018), available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm443  
160 SANA ‘Syria, Abkhazia Discuss Mechanisms of Economic Cooperation’, (9 August 2018), available at:  
https://sana.sy/en/?p=144467  
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ي أو غيره من إن توفير الدعم المال .الدولية ةسوريالحكومة المسؤولية المشاركة في جرائم 
سبل الدم للحكومة السورية من المحتمل أن ترتقي إلى حد مساعدة ودعم ارتكاب مثل هذا 

  .الجرائم

 البرازيل

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الداخلية السورية والغرفة التجارية  :2018أيلول  17
.العربية البرازيلية لتقوية العالقات االقتصادية بين الدولتين

إن الشركات البرازيلية التي تدخل  161
رجال أعمال سوريين  و /في شراكات مع كيانات سورية مملوكة للحكومة أو الحكومة السورية أو

حمل مسؤولية المشاركة في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة من قبل قد تت
وبالفعل، فإنه عن طريق توفير الدعم  .الحكومة السورية والشركات المنتسبة لها خالل النزاع

المالي أو غيره من أشكال الدعم للحكومة السورية فإن تلك الشركات قد تخاطر بتحمل 
 .ة في ارتكاب مثل هذه الجرائميودعم الحكومة السور المسؤولية عن مساعدة

 ماليزيا

أنشأ مستثمرون ماليزيون شركة للمشاريع المشتركة مع كيان سوري حكومي  :2018حزيران  10
.لتصنيع معدات لمحطات معالجة المياه

إن الشركات الماليزية شاركت منذ زمن طويل في  162
، وقامت خالل النزاع بزيارة دمشق بشأن فرص استثمار محتملة 2011قطاع معالجة المياه قبل 

إن الشركات الماليزية التي تدخل في شراكات مع كيانات سورية مملوكة للحكومة  .في الدولة
ة المشاركة في جرائم الحرب وانتهاكات ورجال أعمال سوريين قد تتحمل مسؤولي /السورية أو

وبالفعل،  .حقوق اإلنسان المرتكبة من قبل الحكومة السورية والشركات المنتسبة لها خالل النزاع
فإنه عن طريق توفير الدعم المالي أو غيره من أشكال الدعم للحكومة السورية فإن تلك 

  .الشركات تخاطر بمساعدة ودعم ارتكاب مثل هذه الجرائم

 كوريا الشمالية

وجد تقرير استقصائي للجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة أن كوريا الشمالية  :2018أب  10

                                            
161 The Syrian Observer, ‘Syria and Brazil Sign MoU Boosting Economic Cooperation’, (17 September 2018), 
https://syrianobserver.com/EN/news/46323/syria_brazil_sign_mou_boosting_economic_cooperation.html  
162 The Syria Report, ‘Malaysian Company Invests in Syria’s Water Sector’, (10 July 2018), available at: 
https://www.syria-report.com/news/water/malaysian-company-invests-syria’s-water-sector  
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.استمرت في صفقات أسلحة غير مشروعة مع دول عربية مثل ليبيا والسودان واليمن وسوريا
163 
وبناًء على هذا التقرير فإن تجار األسلحة والمعدات العسكرية من كوريا الشمالية سافروا عدة 

باإلضافة إلى ذلك  .للمتاجرة مع شركات الدفاع السورية 2017و 2016مرات إلى ومن سوريا في 
 قوائم العقوبات وتعاملوا مع سماسرةعلى فقد عملوا أيضا بالنيابة عن كيانات سورية موضوعة 

.سوريين للسالح
164   

إن تجار السالح من كوريا الشمالية يبيعون األسلحة عن علم ألطراف معروفين بشكل واسع 
لذلك فإن تزويد تجار السالح الكوريين  .بانتهاك القانون الدولي والمشاركة في جرائم جرب

يرتقي إلى لألسلحة لسوريا من أجل المساعدة على ارتكاب جرائم الحرب من المحتمل أن 
المشاركة في جرائم حرب سوريا، خاصة حيث يمكن إثبات أن أسلحة كوريا الشمالية تم 

.استخدامها في حاالت معينة أو من قبل العبين معينين
165    

التقى سفير كوريا الشمالية في دمشق مع وزير الصناعة السورية لمناقشة فرص  :2018أيلول  5
.الية في عملية إعادة إعمار سوريامشاركة واستثمار شركات كوريا الشم

إن شركات كوريا  166
سوريا قد تخاطر بتحمل المسؤولية  الشمالي عن طريق االستثمار والمشاركة في إعادة إعمار

الجنائية لتمويل ومساعدة ودعم الجرائم الدولية التي ترتكب من قبل الحكومة السورية 
   .وحلفائها

 كوريا الجنوبية 

للسيارات، وهي مصنع عالمي للسيارات التجارية، في  "هيونداي"دخلت شركة  :2018نيسان  8
.حكومة السورية سامر فوزصفقة وكالة مع رجل األعمال المرتبط بال

وكما ورد في فصل   167
سابق لهذا التقرير فإن وجود فوز التجاري قد نما أضعافا ًمضاعفة منذ بداية النزاع السوري، 

باإلضافة إلى  168عقوبات غربية ضد فوز في ذلك الوقت، ويعتقد بأن هذا هو نتيجة لعدم وجود

                                            
163 The Syrian Observer, ‘Syrian Arms Trafficker Brokers Deals Between N. Korea, Houthis, Libyans’, (10 August 
2018),https://syrianobserver.com/EN/features/19695/syrian_arms_trafficker_brokers_deals_between_n_kor
ea_houthis_libyans.html  
164 Ibid. 
165 Ibid. 
أخبار االقتصاد السوري، الشركات الكورية مهتمة بإعادة إعمار سورية. وزير الصناعة: مجاالت عديدة للتعاون  166
 https://sensyria.com/blog/archives/28068المشترك، )5 أيلول 2018(  

 االقتصادي، بعد كيا...سامر فوز يحصل على وكالة حصرية من هيونداي، )8 نيسان 2018( 167
 https://aliqtisadi.com/1070376/أمان-الوكيل-الحصري-لهيونداي-بسورية- 
168 Samer Foz was sanctioned by the EU on 21 January 2019 for providing financial and other support to the 
Syrian Government. Official Journal of the European Union, Implementing Decision  (CFSP) 2019/87 of 21 
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.عالقته الوطيدة مع الحكومة السورية
وعلى الرغم من أنه ال يوجد دليل على مشاركة فوز  169

في أي جريمة بعينها أو انتهاكات للحقوق في سوريا، إال أن عالقته المقربة من الحكومة 
.السورية تضعه قيد المساءلة

170  

 األنشطة التجارية ذات العالقة بقضايا السكن واألراضي والممتلكات 

مة السورية وحلفاؤها خالل النزاع بأسره أساليب عدة النتزاع استخدمت األطراف المختلفة وخاصة الحكو
وقد اشتمل ذلك على هجمات دون تمييز على مناطق مكتظة  .السكان بشكل متعمد من موطنهم

بالسكان المدنيين، وهجمات جوية، وعقوبات جماعية، والحصار، وتدمير ممتلكات المدنيين، واستخدام 
.التهجير القسري كسالح حرب

ذا التهجير قد تم على خلفيات تمييزية مثل األصل الجغرافي و ه 171
  172.نيوالدين واالنتماء السياسي وغيرها من االنتماءات المتعلقة بالسكان المهجر

على أي حال فإن الوسائل التي استخدمت من قبل األطراف النتزاع جذور السكان من بلداتهم فشل في 
وقد دعا ذلك األطراف المتحاربة إلى التفاوض من  .غوب فيهمتحقيق اإلزالة الكاملة للسكان غير المر

ونتيجة لذلك تم توقيع عدد من االتفاقات الثنائية بين  .أجل إخراج بقية المدنيين من المناطق المحاصرة
الحكومة وعدد من المجموعات المسلحة المعارضة بشأن إجالء المدنيين من أماكن مختلفة في جميع 

دفت هذه االتفاقات إلى اإلزالة الكاملة للمدنيين الذين ينظر إليهم بعدم المواالة وقد ه .أنحاء سوريا
.للحكومة وإعادة هندسة ديمغرافية هذه المناطق

إن استهداف المدنيين والتدمير المقصود  173
للممتلكات دون وجود حاجة عسكرية والتهجير القسري للسكان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق 

والقانون الدولي اإلنساني ويرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بموجب القانون  اإلنسان
.الجنائي الدولي

174  

و نهبها من قبل /لقد تال التهجير القسري للمدنيين تعرض األمالك الخاصة إلى االستيالء عليها أو

                                                                                                                                                 
January 2019, implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria, 
available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN 
169 The Syria Report, ‘Factsheet: Samer Foz, Syria’s Most Powerful Businessman,’ (19 April 2018) 
http://www.syria-report.com/library/economic-data/factsheet-samer-foz-syria%E2%80%99s-most-powerful-
businessman 
170 Ibid.  
171 UNGA, Protection of and assistance to internally displaced persons: situation of internally displaced 
persons in the Syrian Arab Republic, report of the special rapporteur on the human rights of the internally 
displaced persons, A/67/931, 15 July 2013, para.6; COI report, A/HRC/23/58, 4 June 2013, paras. 149-151 
and 154-156. 
172 COI Reports, A/HRC/67/931 para. 16 and A/HCR/23/58, paras. 38-50, 51-57, 64-69 and 141-151.  
173 For an overview of the Syria’s evacuation agreements, see for example, Amnesty International report “We 
leave, or we die” Forced displacement under Syria’s reconciliation agreements, (13 November 2017); COI 
report A/HRC/36/55, 8 August 2017, para 2 
174 ICC Statute, Articles 7 and 8. 
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.الجيش السوري وغيره من الميليشيات الموالية للحكومة
ى ممتلكات المدنيين إن االستيالء عل 175

وقد  176ونهبها من قبل الحكومة السورية وحلفائها قد يشكل انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني،
من  باإلضافة إلى ذلك فإن ممارسة  النهب واالستيالء  177. يرتقي إلى جريمة الحرب المتعلقة بالنهب

قبل القوات الحكومية قد انتشرت بهذا القدر من التوسع لمنع كثير من المهجرين من العودة إلى 
.منازلهم

في وبالتالي فإن هذه الممارسات تنتهك حق المدنيين في العودة كما هو منصوص عليه  178
باإلضافة إلى  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

.ون الدولي اإلنساني العرفيالقان
باإلضافة إلى ذلك فإن النهب ينتهك عددًا من القوانين الخاصة  179

بالسكن واألراضي والممتلكات، بما في ذلك حق التملك وحق عدم التجريد من ملكية الشخص حسبما هو 
.يةوارد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس

180  

باإلضافة إلى ذلك، أشارت تقارير بأن تجار إيرانيون اشتروا عددًا كبيرًا من الممتلكات العقارية في عدد من 
.المدن في سوريا، بما فيها دمشق وحمص

هذه الممارسة دعمت من قبل الحكومة السورية كجزء   181
.من استراتيجيتها لهندسة ديمغرافية الدولة

انيون الذين يشترون الممتلكات ويعتقد بأن التجار اإلير 182
.في سوريا هم مسؤولون إيرانيون لهم ارتباطات مع الحكومة السورية

في بعض الحاالت تم إجبار  183
.المالك السوريين على بيع ممتلكاتهم

وفي حاالت أخرى ادعى السكان بأن ممتلكاتهم قد بيعت دون  184
.ت الملكيةعلمهم وبأن الوكالء المرتبطون بالحكومة قد زوروا سجال

185   

بالتوافق مع ذلك، أصدرت الحكومة السورية عددًا من قوانين الملكية بقصد أن تشكل أداة لترويج التغيير 
على سبيل المثال  .الديمغرافي وتعرض حقوق المدنيين بالتمتع بالمسكن واألراضي والممتلكات للخطر

وير أماكن السكن غير المرخص والسكن للحكومة بإعادة تط 2012لعام  66يسمح المرسوم التشريعي رقم 
وعلى ذات المنوال، أصدر الرئيس السوري القانون  .العشوائي واالستعاضة عنها بمشاريع عقارية حديثة

                                            
175 COI report, A/HCR/39/65, 10 August 2018, paras. 28, 29 and 30.  
176 ICRC CIHL study, rule 52. 
177 ICC Statute, Articles 8(2)(b)(xvi) and 8(2)(e)(v).  
178 The Syria Institute, ‘No Return to Homs: A case study on demographic engineering in Syria’ (Utrecht, PAX 
2017) p. 26, https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs  
179 UDHR art 13; ICCPR art 12(4). 
180 UDHR art 12; ICCPR art 17. 
181 The Syrian Observer, ‘Best of 2016: Iran's Plan to Seize Damascus Continues with Support from Assad 
Regime’ (30 December 2016), available at: 
https://syrianobserver.com/EN/news/24489/best_2_iran_plan_seize_damascus_continues_with_support_fro
m_assad_regime.html 
182 Ibid. 
183 Naame Shaam, ‘Silent Sectarian Cleansing: Iranian Role in Mass Demolitions and Population Transfers in 
Syria’ (2015), p. 29, available at:  http://www.naameshaam.org/wp-
content/uploads/2015/05/Silent_Ethnic_Cleansing_in_Syria_NaameShaamReport_ENGLISH_May20151.pdf= 
184 Ibid., p. 29. 
185 The Syria Institute, ‘No Return to Homs: A case study on demographic engineering in Syria’ (Utrecht, PAX 
2017) p.44,  https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs  
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لينطبق على كافة مناطق سوريا بداًل من  66، الذي وسع نطاق تطبيق المرسوم رقم 2018لعام  10رقم 
.مناطق محددة من دمشق

ويتم النظر إلى هذه القوانين على أنها أداة معاقبة لسكان المناطق  186
المناهضة للنظام، حيث أن كافة المناطق التي تم اختيارها بموجب المرسوم ينظر إليها على أنها 

.دو الحكومة غير مشمولين في المرسوممناطق للمعارضة، بينما المناطق التي يسكنها مؤي
187    

إن قوانين الملكية الجديدة الذي صدرت عن الحكومة السورية من المرجح أنها ستشكل عقبة كبرى أمام 
باإلضافة إلى ذلك فإن االستيالء على الممتلكات نتيجة  .عودة الالجئين والنازحين وإعادة حقوق ملكيتهم

ددًا من حقوق السكن واألراضي والممتلكات للسكان األصليين لتطبيق هذه القوانين قد ينتهك ع
من أجل ذلك فإن الشركات والمنظمات الدولية التي تشارك في  .ويرتقي إلى حد جريمة حرب النهب

إعادة إعمار سوريا ستسمح للحكومة السورية باالستفادة من جرائم حرب النهب والتهجير القسري 
شركات والمنظمات الدولية قد تجد نفسها متورطة ومشاركة في الجرائم نتيجة لذلك فإن تلك ال .وغيرها

الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة من قبل الحكومة السورية إذا ما كانت على دراية باألنشطة 
  .اإلجرامية المرتبطة بهذه التطويرات أو لديها سبب ما لمعرفة هذه الجرائم

 30نيسان و  1القانوني بتوثيق التقارير اإلخبارية والتحديثات التالية بين قام البرنامج السوري للتطوير 
، والتي تشكل أو قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما له عالقة بقضايا السكن 2018أيلول 

 .واألراضي والممتلكات

 66مشاريع المرسوم رقم 

تستثمر عدد من الشركات السورية ذات الصلة بالحكومة السورية في مشروع  :2018نيسان  1
لقد تم إطالق المشروع  .مدينة ماروتا، وهو مشروع تطوير عقاري في بساتين الرازي، دمشق

إن المرسوم يزود الحكومة بقاعدة قانونية  .2012لعام  66استنادًا للمرسوم التشريعي رقم 
 .غير المرخص والتي ينظر إليها على أنها مناطق مؤيدة للمعارضةإلعادة تطوير مناطق السكن 

وتشير تقارير بأن السكان السابقون لمنطقة بساتين الرازي تم إجالؤهم قسريًا ولم يحصلوا على 
.أي تعويضات بعد

188  

ويعتقد أن مشروع مدينة ماروتا ممول من قبل عدد من المستثمرين والمطورين السوريين الذين 
                                            
186 Joseph Daher, ‘Decree 66 and the impact of its national expansion’, Atlantic Council, )7 March 2018(, 
available at:  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/decree-66-and-the-impact-of-its-national-
expansion 
187 Ibid. 
188 Tom Rollins, ‘Decree 66: The Blueprint for al-Assad’s Reconstruction of Syria?’ IRIN (20 April 2017), 
available at: https://www.irinnews.org/investigations/2017/04/20/decree-66-blueprint-al-
assad%E2%80%99s-reconstruction-syria. 
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روعًا مشتركا مع شركة دمشق الشام القابضة، وهي شركة ذات ملكية مشتركة مع أسسوا مش
وقد انضم رامي مخلوف إلى المشروع عبر أربع شركات مملوكة له كليًا أو جزئيًا من  .الحكومة

التي تعمل في المشاريع اإلنسانية والتنمية وشركة  "راماك"شركة  :هذه الشركات هي -قبله
".وينغز برايفت جي اس سي"للتجارة وشركة  "يتتيم"وشركة  "العمار"

كذلك فإن سامر فوز،  189
، مشترك أيضا في هذا المشروع عبر 2011وهو أحد رجال األعمال األقوياء الذين برزوا بعد عام 

".مجموعة أمان"شركته 
كما أن هناك عدد من رجال األعمال الغير معروفين الذين يستثمرون  190

.مازن طرازي وحيان القدور ومعن هيكل ومقرها الكويتفي هذا المشروع، مثل 
191 

كافة الشركات تقريبًا التي تستثمر في مدينة ماروتا، فيما عدا رامي مخلوف، ليست عرضة 
.لعقوبات االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة

، حيث أصدر االتحاد 2019إلى وقت يناير ) 192
(.رجي وقدورة وغيرهماألوروبي عقوبات جديدة ضد فوز، طرازي، قاط

وقد مكن هذا الحكومة  193
السورية من تخفيف بعضا من اآلثار السلبية للعقوبات الدولية المفروضة عليها واستقبال 

.األموال عبر هذه الشركات
باإلضافة إلى ذلك فإن بعض هذه الشركات مقرها خارج سوريا،  194

هذه الشركات كواجهات لمستثمرين وبالتالي فإنه من المتوقع احتمال تصرف  .مثل دول الخليج
.سريين في المشاريع

195  

إن مشاركة الشركات في هذا المشروع قد يرتقي لحد المشاركة في جريمة الحرب المتعلقة 
وقد تتحمل هذه الشركات أيضًا مسؤولية انتهاك حق السكان  .بنهب ممتلكات السكان األصليين

ممتلكاتهم وكذلك الحق في سكن مالئم األصليين في التملك وحقهم في عدم تجريدهم من 
 196 .وحقهم في العودة

أعلنت الحكومة السورية عن مبادرة السكن البديل الطويلة األمد للسكان  :2018سان ين 18
فقد خضعت هذه المنطقة إلعادة التطوير وإعادة اإلعمار عمال  .السابقين لمنطقة بساتين الرازي

                                            
189 The Syria Report، ‘Makhlouf Invests in Marota City’ (27 March 2018), available at: http://www.syria-

report.com/news/real-estate-construction/makhlouf-invests-marota-city  
190 The Syria Report, ‘Factsheet: Marota City, Syria's Most Controversial Investment Project’, (1 June 2018), 
available at: http://syria-report.com/library/economic-data/factsheet-marota-city-syrias-most-controversial-
investment-project    
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Official Journal of the European Union, Implementing Decision (CFSP) 2019/87 of 21 January 2019, 
implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria, available at: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN. 
194 Ibid. 
 عنب بلدي، تحالف شركات يستحوذ على تنظيمات دمشق الجديدة، )1 نيسان 2018( 195
https://www.enabbaladi.net/archives/217667  
196 Ibid,  
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لقد تم إخراج بعض السكان من منازلهم  .كما هو موصوف في هذا التقرير 66بالمرسوم رقم 
ويعتقد بأن التكاليف المقدرة للسكن  .م وتم تركهم دون سكن بديلولم يتم تعويضه 2015في 

.جازه في المنطقة تتجاوز القدرة المالية لمعظم السكان السابقيننالمخطط إ
197  

المثير للجدل من المرجح أن يعتدي على حقوق السكان األصليين  66إن تطبيق المرسوم رقم 
ص على تقديم سكن بديل لهؤالء الذين يمكنهم وعلى الرغم من أن المرسوم ين .لبساتين الرازي

.ه بشكل متكرريلهذا القانون قد تم تأجلإثبات ملكيتهم، إال أن التعويض وفقًا 
وبسبب طبيعة  198

 .المستوى المرتفع لهذا المشروع، فإنه لن يكون هناك مجال فيه للمساكن منخفضة التكاليف
بديل سيؤدي بمعظم السكان إلى بيع باإلضافة إلى ذلك، فإن التكلفة العالية للسكن ال
لذلك فإن الشركات المشاركة في هذا  .أسهمهم لشركات عقارية تابعة للحكومة السورية

ويشمل  .المشروع قد تنتهك حق السكن واألراضي والممتلكات لسكان منطقة بساتين الرازي
هذه الشركات  وقد تكون .هذا حق التملك وعدم التجريد من الممتلكات والحق في سكن مالئم

  .مشاركة أو حتى مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جريمة الحرب المتعلقة بالنهب

بدأت الحكومة السورية بتطبيق خطط تقسيم مشروع مدينة باسيليا اإلنشائي  :2018حزيران  31
.في ضواحي جنوب دمشق 66بموجب المرسوم رقم 

ويشمل مشروع مدينة باسيليا مناطق من  199
المزة وقنوات بساتين والقدم وكفر سوسة ويعتبر المشروع الثاني إلعادة التطوير ومنطقة 

 .عد مشروع مدينة ماروتاتنظيمية مخطط لها لضواحي دمشق ب

 10مشاريع القانون رقم 

، 2018في نيسان  10أصدر الرئيس السوري بشار األسد قرار العمل بالقانون رقم  :2018نيسان  2
.66/2012وهو نسخة معدلة وموسعة للمرسوم رقم 

ومنذ ذلك الحين والحكومة السورية تروج  200
للقانون كآلية لتخطيط المدن والذي سيسمح بإنشاء مناطق محددة إلعادة التطوير في سوريا 
                                            
 االقتصادي، بعض طول انتظار بعض أهالي خلف الرازي: السكن البديل ال يهمنا، )18 نيسان 2018( 197
https://aliqtisadi.com/1076371- ًتوزيع-السكن-الديل-في-كفرسوسة-قريبا/   

 قاسيون، ماروتا سيتي: هل من سكن بديل؟، )24 حزيران 2018( 198
https://kassiounpaper.com/syria/item/33338-2018-06-24-20-51-35     
199 The Syrian Observer, ‘Assad Government Starts Implementing Its Zoning Plans for Areas South of 
Damascus’, (31 
July2018)https://syrianobserver.com/EN/news/19793/assad_government_starts_implementing_its_zoning_
plans_areas_south_damascus.html  
الوكالة السورية لألنباء )سانا(، الرئيس األسد يصدر قانونًا يجيز إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي،  200

(2018نيسان  2)  

 https://www.sana.sy/?p=733959.  
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ولكن المتطلبات اإلجرائية إلثبات الملكية باإلضافة إلى اإلطار السياسي الذي صدر  .بأكملها
ستيالء على ممتلكات ا القانون لالالقانون ضمنه يجعل من المحتمل جدا أن يتم استخدام هذ

.المهجرين وجعل وضع تهجيرهم عن ديارهم بسبب جرائم الحرب وضعا دائماً 
201 

، إمكانية إثبات سكان المناطق التي تم اختيارها لملكيتهم ضمن فترة 10يتطلب القانون رقم 
.(يوما 30)زمنية قصيرة جدًا 

نزوحهم داخليًا أو وبالنظر إلى أن عددًا كبيرًا من السكان قد تم  202
 .، فإن إثبات الملكية سيكون صعبا للغاية إن لم يكن مستحيالً (بعضهم قتل أو اعتقل)تركوا البلد 

باإلضافة إلى ذلك فإن كثيرًا من السوريين المهجرين قد تم تجريدهم من صكوك ملكية منازلهم 
.مما يجعل من المستحيل إثبات ملكيتهم

203  

من المرجح أن ينتهك حق السكن واألراضي والممتلكات  10انون رقم نتيجة لذلك، يعتقد بأن الق
وقد ينتهك كذلك حق السكان األصليين في التملك وحقهم في عدم تجريدهم من  .للمهجرين

باإلضافة  .السكن المالئم حيث ال يزود القانون السكان األصليين بسكن بديلبممتلكاتهم وحقهم 
ئقًا ضخمًا بالنسبة لالجئين والنازحين للعودة إلى ديارهم، إلى ذلك، فإن القانون قد يشكل عا

  .حيث لن يتمكن كثيرون منهم من إثبات حق ملكيتهم كما هو مطلوب بموجب نص القانون

أعلن وزير اإلدارة المحلية بأن منطقة باب عمرو في حمص ستتعرض إلعادة  :2018نيسان  9
.10تطوير وإعمار بموجب القانون رقم 

وقامت الحكومة السورية بشن عملية عسكرية وحشية  204
على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة من بابا عمرو وفرضت حصارا وحشيا استمر مدة 

.شهر
.مدني 60000ثي المنطقة وتهجير ما يقدر ب وقد نتج عن هذا تدمير ثل 205

إن القانون  206
من المرجح أن يمكن الحكومة السورية من جني األرباح من جرائم الحرب المتعلقة بالتدمير  10رقم 

الموسع للممتلكات والتهجير القسري المرتكب في مناطق مثل بابا عمرو، حيث أن كافة السكان 
سيكون  10الملكية خالل الفترة التي يمنحها القانون رقم المتبقيين قد تم تهجيرهم وإثبات 

                                            
201 Human Rights Watch, ‘Q&A: Syria’s New Property Law’ (29 May 2018), available at:  
https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law#_How_do_property  
202 Law 10, Article 1(a).   
203 Astrid Zweynert, ‘Syria Faces 2 Million Lawsuits over Lost and Damaged Property: Experts’ Reuters (28 
February 2018) available at: https://www.reuters.com/article/us-syria-landrights-restitution/syria-faces-2-
million-lawsuits-over-lost-and-damaged-property-experts-idUSKCN1GB300; Laura Cunial and others, ‘Briefing 
Note: Housing Land and Property (HLP) in the Syrian Arab Republic’ (Norwegian Refugee Council 2016) 15, 
available at:  https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-
republic.pdf   
ماجيستي نيوز، مخلوف: تطبيق القانون رقم 10 لتنظيم العشوائيات في المحافظات بما فيها بابا عمرو ومدخل  204
  https://majestynews.com/?p=49486#.WyxwtfZuI2w دمشق الشمالي، 8 نيسان 2018
205 The Syria Institute report, supra note 177, pp. 20-21. 
206 Ibid 21-22. 
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 .صعبًا جدًا إن لم يكن مستحيالً 

باإلضافة إلى ذلك، فإن القانون ينتهك عددًا من حقوق السكن واألراضي والممتلكات للسكان 
باإلضافة إلى ذلك فإن إعادة  .األصليين وقد يرتقي لحد جريمة حرب النهب كما هو موضح أعاله

ر منطقة تعتبر رمزًا بارزًا للمعارضة السلمية مثل بابا عمرو، مضافًا إلى ذلك ما أشارت إليه تطوي
 10تقارير عدة من استيالء على ممتلكات السكان في حمص، هو إشارة واضحة بأن القانون رقم 

.هو قانون مدفوع سياسيًا ويهدف إلى تسهيل التغيير الديمغرافي
207    

بدأت الحكومة السورية استعدادات إعادة إعمار منطقتي القابون وجوبر في  :2018حزيران  19
إن كال من منطقتي القابون وجوبر تعرضتا لحصار طويل األمد  208. 10دمشق بموجب القانون رقم 

وحمالت قصف جوي من الحكومة السورية، قبل التوصل إلى هدنة محلية مع المجموعات 
وقد نصت الهدنة على رحيل المقاتلين والمدنيين إلى إدلب  .المسلحة التي تسيطر على المنطقة

.في شمال سوريا، مما أدى إلى تهجير آالف المدنيين
209 

ويعتقد بأن سكان القابون وجوبر لن يكون بمقدورهم إثبات ملكية أمالكهم كما هو مطلوب 
أو قتلهم أو حيث أن عددًا كبيرًا من السكان قد تم تهجيرهم داخليًا  10بموجب القانون رقم 

من أجل ذلك، فإن مساهمة  .اعتقالهم، وبالتالي فإن إثبات الملكية سيكون صعبة للغاية
الشركات للمشاريع التي قد تحصل في القابون وجوبر، إما عبر التمويل أو شراء ممتلكات 

قد كما أنها  .المهجرين، قد ينتج عنها التورط في جرائم الحرب الخاصة بالنهب والتهجير القسري
تتحمل المسؤولية عن انتهاك حق السكان األصليين في التملك وحقهم في عدم تجريدهم من 

 .ممتلكاتهم، وكذلك حقهم في سكن مالئم وحق العودة

أنهت بلدية مدينة حمص ثالث مخططات جديدة للتقسيم للمناطق المسيطر  :2019أيلول  25
.عليها سابقًا من قبل الحكومة في المدينة وهي جورة الشياح والقصور والقرابيص

وقد كانت  210
هذه المناطق ضمن أولى المناطق التي ثارت ضد الحكومة وبالتالي تم استهدافهم من قبل 

وال تزال هذه المناطق  .وتهجير سكانها المدنيين 2013و 2012القوات السورية الحكومية بين 

                                            
207 Ibid 44. 
208 The Syrian Observer ‘The Regime Begins to Reap the Rewards of Law No. 10’ (19 June 2018), available at: 
http://syrianobserver.com/EN/Features/34382/The_Regime_Begins_Reap_Rewards_Law_No/     
209 COI Report A/HRC/36/55, 8 August 2017, paras. 19, 26, and Annex III. 
210 The Syria Report, ‘Homs City Council Finalizes Zoning Plans for Three Formerly Opposition-held Districts’, 
(25 September 2018), available at: https://www.syria-report.com/news/real-estate-construction/homs-city-
council-finalizes-zoning-plans-three-formerly-opposition-hel  
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.خالية ولم يعد أي أحد تقريبًا من السكان األصليين إليها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير
211  

يستخدم كإطار قانوني لدعم مشاريع إعادة س 10ولم يكن هناك ذكر لما إذا كان القانون رقم 
بالنظر إلى الوضع األمني والسياسي الذي تم في إطاره على أي حال، و .اإلعمار هذه في حمص

تهجير السكان األصليين من منازلهم ونهج التغيير الديمغرافي الذي يقف وراء سياسة الحكومة 
السورية إلعادة اإلعمار، فإنه من المرجح أن تتبع عملية إعادة إعمار حمص النهج ذاته الذي تم 

  .كات ذاتها الحاصلة في بعض مناطق سورياتطبيقه في دمشق، وينتج عنه االنتها

إن مشاريع إعادة اإلعمار في حمص من المرجح أن تنتهك عددًا من حقوق السكن واألراضي 
والممتلكات مثل حق تملك السكان السابقين لملكياتهم وحقهم في سكن مالئم، حيث تشرع 

المشروع على الممتلكات قد يرتقي ستيالء غير إن اال .ستيالء غير المشروع على ممتلكاتهملال
باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الوضع األمني الحالي الذي  .إلى جريمة الحرب الخاصة بالنهب

يمنع السكان األصليين من حقهم في العودة إلى ديارهم، وغياب آليات حماية عملية لطلب 
ن ترتقي إلى حد جريمة استرجاع ممتلكاتهم، فإن مشاريع إعادة اإلعمار هذه من المرجح أ

إنه بتطبيق هذه المشاريع من المرجح أن تجني الحكومة السورية  .التهجير القسري المستمرة
والشركات المساهمة في إعادة إعمار هذه المناطق أرباحًا من جريمتي حرب النهب والتهجير 

 .القسري

 العقارات اإليرانية في سورية

بنا، وهي منظمة للتطوير والعقارات، مكتبا في مدينة افتتحت منظمة جهاد ال :2018أيار  16
.البوكمال في دير الزور، والتي تقع تحت سيطرة الميليشيات اإليرانية

212
وقد كان الهدف  .

ولكنه  .المعلن عنه للمنظمة هو شراء ممتلكات في المدينة والمشاركة في إعادة إعمارها
.ية في دير الزوريعتقد بأن المنظمة توفر الدعم للمليشيات اإليران

وقد تم إعالن المنظمة،  213
التي أسست من قبل حزب هللا في لبنان وتمولها إيران، كيانًا إرهابيًا من قبل وزارة المالية 

.2007األمريكية منذ 
214 

                                            
211 Ibid.  
212 Muhammed Hassan, ‘Iran Deepens its Footprint in Deir Ez-Zor’ Chatham House (February 2018), available 
at: https://syria.chathamhouse.org/research/iran-deepens-its-footprint-in-deir-ez-zor 
 تلفزيون سوريا، تعّرف على مهام منظمة "جهاد البناء" اإليرانية في دير الزور، )15 أيار 2016( 213
 https://www.syria.tv/content/تعّرف-على-مهام-منظمة-جهاد-البناء-اإليرانية-في-دير-الزور  
214 U.S. Department of the Treasury Press Release, ‘Treasury Designates Hizballah’s Construction Arm’ (20 
February 2007), available at: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp271.aspx 
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وهناك تقارير كثيرة تشير بأن المليشيات اإليرانية كانت مشاركة بشكل مباشر في جرائم دولية 
.لتهجير القسريفي سوريا، بما في ذلك ا

ولذلك فإن منظمة جهاد البنا، عن طريق دعم مثل  215
باإلضافة إلى ذلك، فإن  .هذه المليشيات، تخاطر بتمويل الجرائم الدولية المرتكبة من قبلها

كانت مشتركة كذلك في جرائم دولية مثل التهجير  -الحكومة اإليرانية -مؤسس جهاد البنا
وبالتالي فإن المنظمة  .ستيالء عليهامشروع للممتلكات واالالقسري للمدنيين والتدمير غير ال

  .ستربح من المشاركة في مثل هذه الجرائم إذا كانت على علم بها

كذلك فإن شراء أو االستحواذ على ممتلكات من قبل جهاد البنا قد تؤثر بشكل سلبي على 
إن عرض البيع على السكان األصليين لمنظمة مرتبطة بالميليشيا  .حقوق السكان األصليين

اإليرانية هو أمر مخيف بالنسبة لهم، وكنتيجة لذلك فإن بيع الممتلكات من المرجح أن يكون 
  .ا قد يشكل انتهاكًا لحق عدم التجريد من الملكية وينتهك حق العودةهذ .بشكل جبري

بعد عملية التهجير القسري التي ارتكبت من قبل الحكومة السورية في بعض  :2018أيار  31
المناطق الريفية في شمال حمص وجنوب حماة، قامت شركات إيرانية ومواطنون إيرانيون بشراء 

.وكاالت الحكومة ممتلكات األشخاص المهجرة عبر
باإلضافة إلى ذلك فإن إيران كانت تشجع  216

كات في سوريا عن طريق تزويدهم بقروض بقيم تلالشركات اإليرانية والمتعاقدين بشراء المم
.عالية وبعمالت أجنبية بهدف االستثمار في إعادة اإلعمار في البلد

217             

حكومة السورية المتعلقة بالنهب والتهجير وعن طريق فعلهم هذا فإنهم يربحون من جرائم ال
باإلضافة إلى ذلك فإن عرض البيع على السكان في المناطق المذكورة عبر وكاالت  .القسري

مرتبطة بالحكومة السورية قد يكون مخيفا بالنسبة لهم وبالتالي فإن مبيعات من هذا القبيل 
الساكن األصلي بالتملك وعدم هذا بدوره قد ينتهك حق  .من المحتمل أن تكون بشكل جبري

في الختام فإنه من المهم ذكر أنه في حال الشراء بشكل كبير   .تجريده من ملكيته وحق العودة
   .من قبل اإليرانيين قد يساهم ذلك في مخطط التغيير الديمغرافي للحكومة السورية

أشارت تقارير بأن الحكومة السورية عبر فرع األمن العسكري كانت تسهل عملية  :2018حزيران  19

                                            
215 Michael Knights, “Iran's Foreign Legion: The Role of Iraqi Shiite Militias in Syria.” Washington Institute for 
Near East Policy,  (27 June 2013), available at:  http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/irans-foreign-legion-the-role-of-iraqi-shiite-militias-in-syria 
216 The Syrian Observer، ‘Regime Agents Buy up Property in Homs and Hama for Iranians’ (31 May 2018),  
http://syrianobserver.com/EN/Features/34306/Regime_Agents_Buy_Property_Homs_Hama_Iranians 
 جسور للدراسات، الدور اإليراني في سورية التوصيف والسيناريوهات الممكنة، )17 أب 2018( 217
http://jusoor.co/details/442/الدور-اإليراني-في-سورية-التوصيف-والسيناريوهات-الممكنة/ar  
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بيع ممتلكات األشخاص المهجرين في مدينة تدمر ألعضاء في الميليشيات اإليرانية الذين أصبحوا 
وبناًء على هذه الظروف، فإن من المحتمل أن  218.مواطنين سوريين حديثا بأسعار قليلة للغاية

وع قد تمت باإلكراه، وبالتالي فإن مثل هذا الشراء قد ينتج عنه انتهاك حق تكون هذه البي
 .السكان األصليين في التملك والحق في عدم تجريدهم من ملكيتهم باإلضافة إلى حق العودة

باإلضافة إلى ذلك، فإن تسهيل عملية بيع الممتلكات لصالح أعضاء في الميليشيات اإليرانية 
سمح لمثل هذه الميليشيات بجني األرباح نتيجة ارتكاب جرائم دولية بأسعار منخفضة جدا سي

  .كالتهجير القسري

 سوف تبني الشركات اإليرانية، كجزء من التعاون االقتصادي بين إيران وسوريا، :2018أب  15
التابع لوزارة اإلسكان، والذي سيتم إنجازه في  "سكن الشباب"وحدة سكنية لمشروع  30000

.شق وحلب وحمصأنحاء من دم
لقد واجه قطاع اإلسكان في سوريا عددًا من المشاكل خالل  219

وتم  2002الذي كان قد بدأ قبل  "سكن الشباب"السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشروع 
  .تأجيله بسبب تداعيات الظروف األمنية في الدولة

حكومتين بجني أرباح جرائمها إن مثل هذه الصفقات االقتصادية بين إيران وسوريا تسمح لكال ال
باإلضافة إلى ذلك، فإنه في حال أقيمت هذه المشاريع في مناطق تم  .الدولية في سوريا

تهجير أهلها قسريا ونهب ممتلكاتهم، فإن الشركات اإليرانية التي تشارك في هذه المشاريع 
عم ارتكاب جرائم من المرجح أن تعرض نفسها لخطر التورط والمشاركة في تمويل والمساعدة ود

  .الحرب هذه

 

 

  

                                            
 سمارت نيوز، إيران تشتري منازل في مدينة تدمر، )19 حزيران 2018(  218
https://smartnews-agency.com/ar/wires/301699/إيران-تشتري-منازل-في-مدينة-تدمر  
 عنب بلدي،  شركات إيرانية لتنفيذ مشاريع اإلسكان في سوريا، )15 أب 2018( 219
https://www.enabbaladi.net/archives/246772  
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 الخاتمة 

إن تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني هذا يقدم معلومات بشأن األنشطة التجارية التي قد تساهم 
عددًا من األنشطة االقتصادية والتجارية  ويوثق التقرير .في انتهاكات للقانون الدولي في سوريا

أيلول  30نيسان و 1وأنشطة إعادة اإلعمار التي من المحتمل أن تنتهك القانون الدولي والتي حدثت بين 
2018.  

وبناًء على المعلومات المقدمة في هذا التقرير فإن الجرائم الدولية المتعلقة باألعمال التجارية 
 .ل جزءًا كبيرا من اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان في النزاع في سورياوانتهاكات حقوق اإلنسان تشك

وفي الوقت الذي يستمر فيه النزاع، يقوم المقربون من الحكومة السورية بترسيخ نفوذهم عن طريق 
 .االستمرار في دعم الحكومة السورية من خالل تمويل جرائمها وتطبيق سياساتها بشأن إعادة اإلعمار

ن الطبقة الجديدة من النخب التجارية التي ظهرت نتيجة القتصاد الحرب توفر مزيدًا من الدعم كذلك فإ
هذه النخب مستمرة في بناء قوتها من خالل تطوير أعمال تجارية جديدة واالنضمام إلى  .للحكومة

فاء فباإلضافة إلى حلفاء الحكومة داخل سوريا، فإن حل .بعضها البعض من أجل فرص تجارية جديدة
يشاركون كذلك في عدد من الصفقات التجارية المتصلة بإعادة اإلعمار  -روسيا وإيران –سوريا الدوليين 

والتي تهدف إلى بناء قوتهم وتأثيرهم في المنطقة كمكافأة لهم على مشاركتهم في انتهاكات 
  .حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

ذين لديهم لأعاله، فإن حلفاء سوريا ليسوا فقط الوحيدين اوكما تظهر النشاطات التجارية الموثقة 
مصلحة في إعادة إعمار سوريا، فالشركات حول العالم تأمل في االستفادة من عملية إعادة إعمار سوريا 

إن مثل هذه الشركات قد تجد نفسها متورطة في جرائم الحكومة السورية الدولية وانتهاكات  .أيضاً 
تكن حذرة في تقييم اآلثار التي ستتركها أعمالهم في سوريا وما هو مدى حقوق اإلنسان إذا لم 

دولية الالذين سوف يدخلون في شراكات تجارية معهم، في الجرائم  مشاركة األطراف المختلقة
الشركات التجارية التي تعمل في سوريا قد تخاطر بتحمل  .وانتهاكات لحقوق اإلنسان في سوريا

جب القانون الجنائي الدولي لمساعدة ودعم ارتكاب جرائم دولية إذا كانوا على المسؤولية الجنائية بمو
من  .علم بأن أعمالهم ستساعد أو تشجع أو توفر الدعم المعنوي الرتكاب جريمة من قبل طرف في النزاع

ن أجل هذا، ومن أجل تجنب أي خطر بتحمل المسؤولية الناتج عن المشاركة في عملية إعادة اإلعمار، يتعي
على الشركات بذل العناية الواجبة بشأن حقوق اإلنسان قبل بدء عملهم أو الدخول في شراكات مع 

  .مستثمرين محليين في سوريا
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 منهجية التوثيق

قد تكون قد  والتي 2018أيلول  30نيسان و 1وقعت بين يوثق هذا التقرير األنشطة التجارية التي 
يقسم هذا التقرير االنتهاكات الموثقة إلى  .ساهمت في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق اإلنسان

المجموعة األولى تشتمل على أنشطة تجارية ذات صلة بالنخب التجارية السورية  :ثالث مجموعات
ي سوريا والثالثة الثانية تحتوي على أنشطة تجارية أجنبية أو متعددة الجنسيات ف .واقتصاد الحرب

  .على أنشطة تجارية تؤثر على حقوق السكن واألراضي والممتلكات

إن المعلومات التي احتواها هذا التقرير مبنية على مصادر مختلفة بما في ذلك تقارير حقوق 
اإلنسان وإصدارات المنظمات الدولية حول الوضع في سوريا والوثائق المعدة من قبل وكاالت 

وضية حقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وعدد من المصادر متخصصة مثل مف
  .اإلعالمية مثل التقارير اإلخبارية والمقاالت والتحقيقات
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