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 في بيئات محددة 19 –المذكرة اإلرشادية حول تأمين المعونة اإلنسانية للتصدي لجائحة كوفيد 

 إلجراءات االتحاد األوروبي التقييديةخاضعة 

 مقدّمة:

تجميد األموال أو الموارد االقتصادية ب( التي فرضها االتحاد األوروبي عقوباتالتقييدية )الجراءات قد تتمثل اإل

قيود مفروضة على تجارة بعض السلع ب ،، وكذلك في بعض الحاالتمحددة ألشخاص وكيانات وهيئات

والخدمات. والغرض من هذه القيود هو تحقيق أهداف السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد، التي تشمل 

، وعالمية حقوق و دعمها السالم، وتعزيز األمن الدولي، وتوطيد الديمقراطية ترسيخجه الخصوص على و

اإلنسان والحريات األساسية وعدم قابليتها للتجزئة، واحترام الكرامة اإلنسانية، ومبادئ المساواة والتضامن، 

 معاهدة االتحاد األوروبي(.من  21واحترام مبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي )المادة 

المذكورة أعاله  هم القيم  ض أعمال  هي تركز على أولئك الذين تعرّ ، ففةإن عقوبات االتحاد األوروبي مستهد  

قصد بعقوبات االتحاد . وعلى وجه الخصوص، ال ي  عواقب السلبيةلل لسكان المدنيينتعريض اب للخطر، مع تجنّ 

تمتثل تدابير أن تعرقلها. اإلنسانية، بما في ذلك األنشطة الطبية، وال  تقديم المعونةحول دون األوروبي أن ت

االتحاد األوروبي لجميع االلتزامات بموجب القانون الدولي، وال سيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون 

 .(1) الدولي لالجئين، والقانون اإلنساني الدولي

سلع وتكنولوجيات  إمدادفي بالتأثير  COVID-19 جائحة مكافحة قدرة البلدان علىن م عقوباتر الوقد تغيّ 

السلع ذات االستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها أيضا ألغراض كلقيود ) خاضعةهذه السلع  كونمعينة، إما ل

ر أث ثمة. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون فين بالعقوباتمستهد   إمدادهااألشخاص المشاركين في كون عسكرية(، أو ل

خاضع عامالت تتعلق ببلد أو فرد تبسبب عدم رغبة بعض المشغلين في الدخول في ه بالغ و لكن غير مباشر

عدم لعن طريق الخطأ، أو  عقوباتمن انتهاك ال ، حتى وإن كانت مشروعة )اإلفراط في االمتثال(، خوفا  للعقوبات

عامالت. وباإلضافة إلى التبالمخاطر الناشئة عن تلك  مقارنة  لالنخراط في تلك التعامالت وجود حوافز اقتصادية 

الدولية المفروضة  عقوباتفين بتدابير تقييدية قد ينقلون إلى السكان المدنيين اآلثار االقتصادية للذلك، فإن المستهد  

 فين.سكان المدنيين غير المستهد  المشقة فاقم يمن شأنه أن عليهم، ما 

 مبادئ عامة

عتبر وي   أن تعرقلها. وأتقديم المعونة اإلنسانية حائال  دون االتحاد األوروبي أن تقف  عقوباتليس المقصود من  -

به، ما لم تذكر سلطة وطنية  أي إجراء غير محظور صراحة بموجب عقوبات االتحاد األوروبي مسموحا  

 إلنسانية.ذلك. وينبغي أال يؤدي اإلفراط في االمتثال إلى تقويض تقديم المعونة ا مختصة خالف  

دة من أجل تقديم المعونة اإلنسانية. ن من تنفيذ إجراءات مقيّ تمكّ  ن عقوبات االتحاد األوروبي استثناءات  تتضمّ  -

حتى في حال عدم وجود استثناءات  ا  ستثنائيادة ، قد ي سمح باألنشطة المقيّ COVID-19وفي سياق مكافحة جائحة 

 وسائل أخرى لضمان تقديم المعونة اإلنسانية. ثمةصريحة، إذا لم تكن 

ذات الصلة أن شروط االستثناءات القائمة  المختصة الوطنية سلطةعلى العاملين في المجال اإلنساني أن يثبتوا لل -

تاح لتقديم المعونة اإلنسانية ة، أو، في حال عدم وجود استثناءات من هذا القبيل، أن الخيار الوحيد الم  استوفم  



 المختصة اإلرشادالوطنية  اتسلطدة. وينبغي أن توفر الشخاص المحتاجين هو اللجوء إلى األنشطة المقيّ لأل

على نحو ، يلزم التعامل معه ستثناءالالزم بشأن كيفية الحصول على االستثناءات اإلنسانية. عندما ي طلب اال

 .عاجل

األعضاء إلى إنشاء نقطة اتصال لالستثناءات اإلنسانية والتعاون الوثيق في سياق  الدول   المفوضيةتدعو  -

 .COVID-19مكافحة وباء 

االتحاد األوروبي  عقوباتاالمتثال ل إجابات حولأسئلة و بهيئةعملي، إرشاد الغرض من هذه المذكرة هو تقديم إن 

 ها اإلرشاد موجّ . وهذCOVID-19 (2)عند تقديم المعونة اإلنسانية، وال سيما المساعدة الطبية، لمكافحة جائحة 

المشاركة في هذه األنشطة. أوال ، يسعى و القضائية االتحاد األوروبي  واليةإلى جميع الجهات الفاعلة الخاضعة ل

وهذه  ،(NCAs في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )فيما يليإلى دعم السلطات المختصة اإلرشاد 

وهي  ،االتحاد األوروبي على الصعيد المحلي عقوباتالدول األعضاء إلدارة  نهاعيّ هي هيئات وطنية ت سلطاتال

واليتها القضائية ، أو الرد على األسئلة، أو التعامل مع المشغلين الخاضعين لاالستثناءاتمدعوة إلى تقييم طلبات 

إلى توفير الوضوح للمشغلين من القطاعين العام والخاص الذين  اإلرشاد في سياق األنشطة اإلنسانية. ثانيا ، يهدف

مكافحة وباء بغية يجب أن يمتثلوا لعقوبات االتحاد األوروبي والمشاركين في تقديم المعونة اإلنسانية إلى السكان 

COVID-19 في المجال اإلنساني الجهات المانحة  عاملون)فيما يلي "العاملين في المجال اإلنساني"(. ويشمل ال

 عونةعامالت الداعمة للمالتعندما يشاركون في  -والمؤسسات المالية األخرى  والمصارفوالمنظمات الدولية 

 وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع غير الربحي. -اإلنسانية 

الخاصة  السلطة الوطنية المختصة، ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني أن يلتمسوا مشورة رشادمن اإلولمزيد 

وتدعو الدول  (3)لمزيد من األسئلة والدعم المختصة الوطنية السلطات تحت تصرف مفوضية التبقى  بهم. و

. والمفوضية COVID-19باء األعضاء إلى إنشاء "نقطة اتصال" لالستثناءات اإلنسانية في سياق مكافحة و

 د لتشريعات االتحاد األوروبي.على استعداد لدعم الدول األعضاء في هذا الصدد لضمان التنفيذ الموحّ 

 اإلرشادمن  لتشمل مزيدا   بتحديثها تدريجيا   المفوضية. وستقوم (سورية)تغطي النسخة األولى من هذه المذكرة 

 .عقوباتبشأن هذا النظام وغيره من نظم ال

 

 سورية

 ات القانونيةالمراجع و اإلرشاد

 و المتعلق  2012كانون الثاني  18بتاريخ  36/2012األوروبي( رقم االتحاد المجلس ) الئحة

 (4) سورية()الئحة تقييدية نظرا  إلى الوضع في سورية الجراءات اإلب

 التقييدية في سورية وثيقة المفوضية األوروبية )األسئلة المتكررة( حول إجراءات االتحاد األوروبي 

(5) 

 

)"العقوبات السورية"( ردا  على القمع العنيف الذي قام به النظام  سورية علىضت عقوبات االتحاد األوروبي ر  ف  

أسفر عن ما  ،حتجاج السلميضد االة، السوري، بما في ذلك من خالل استخدام األسلحة الكيميائية والذخيرة الحيّ 

المنصوص عليها في الئحة المجلس  عقوباتفي. وتتألف المن المتظاهرين واالحتجاز التعسّ  عدد  مقتل وإصابة

من عدد من القيود القطاعية، بما في ذلك حظر تصدير السلع أو التكنولوجيا التي يمكن استخدامها  36/2012رقم 

، وحظر شراء المنتجات النفطية يةاوالمستخدمة في الهجمات الكيماوية في القمع الداخلي، بما في ذلك المواد الكيم

. ومن المتوقع وجود عدد من االستثناءات، ال سيما لألغراض اإلنسانية. تستهدف عقوبات و استيرادها محليا  

بما  -االتحاد األوروبي أشخاصا  محددين وقطاعات محددة من االقتصاد السوري، ما يعني أن غالبية القطاعات 

 ليست مستهدفة بعقوبات االتحاد األوروبي على اإلطالق. -في ذلك الغذاء واألدوية 



تنطوي على تجميد أصول  ، وفرديةأسماء  36/2012وتشمل العقوبات المنصوص عليها في الئحة المجلس رقم 

كيانات مسؤولة عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين، واألشخاص الذين يستفيدون من النظام أو و أشخاص 

و  فردا   277حديد ت ، تمّ 2020شباط  17بدءا  بتاريخ القوات المسلحة السورية.  فرادأوكبار  يدعمونه، والوزراء

 المالية عقوباتفي قاعدة بيانات ال( و 6خريطة  عقوبات االتحاد األوروبي )في  . وترد هذه القوائم أيضا  كيانا   71

 نترنت.ن مجانا  على اإلتاحاو كالهما م  ( 7)

 

، فإن عقوبات االتحاد األوروبي سوريةفي مناطق داخل كبير على نحو اإلرهابية المجموعات وبالنظر إلى وجود 

. (8) هذا السياقفي  أيضا   ذات صلة 1373و 1267 األمميمجلس األمن  ي  ضد اإلرهاب الدولي بموجب قرار

 تستهدف حاليا   و، (9و استخدامها ) وبالمثل، اعتمد االتحاد األوروبي عقوبات ضد انتشار األسلحة الكيميائية

 خمسة أشخاص سوريين )"عقوبات االتحاد األوروبي المتعلقة باإلرهاب الدولي واألسلحة الكيميائية"(.

اإلرهاب الدولي واألسلحة الكيميائية باألدوية ذات الصلة بال تتعلق العقوبات السورية وعقوبات االتحاد األوروبي 

ات الطبية، بما في ذلك مة للسكان بشكل عام. وعلى هذا النحو، فإن المعدّ والمساعدة الطبية المقدّ ات الطبية والمعدّ 

عن األدوية وغيرها  ناعي، فضال  صطات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس االاألكسجين وأجهزة التنفس ومعدّ 

على التصدير أو اإلمداد أو ، ال تخضع لقيود مباشرة COVID-19من المواد الطبية الالزمة لمكافحة وباء 

 . في سورية التمويل أو االستخدام

ومع ذلك، في حاالت محددة، قد يتأثر تصدير هذه األصناف أو توريدها أو تمويلها أو استخدامها بصورة غير 

تجميد األموال أو الموارد االقتصادية لبعض األشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة كمباشرة بقيود أخرى، 

 امالت ذات الصلة.و المعنية بالتعجون في القائمة"( االتحاد األوروبي )"األشخاص المدرّ  اتعقوبل

درجين سورية بإتاحة األموال والموارد االقتصادية لألشخاص الم  المفروضة على وكقاعدة عامة، تسمح العقوبات 

فقط لغرض تقديم اإلغاثة اإلنسانية في  ةضروري في القائمة، حيثما تكون هذه األموال أو الموارد االقتصادية

، يكون من الضروري الحصول على محددة االتح. وفي سوريةأو تقديم المساعدة للسكان المدنيين في  سورية

 األول(. جزءالاالطالع على ) المختصة الوطنية السلطةمسبق من  إذن

نقل األجهزة الطبية ك) إضافيةالقيام بأنشطة  ؤون اإلنسانية أيضا  إلىالعاملون في الشوعالوة على ذلك، قد يحتاج 

 (. وتنصّ سوريةحظر شراء المنتجات النفطية في كتخزين(، التي قد تتأثر بقيود محددة )ال العمالت ويرفة وص

، ضافيةعلى سلسلة من االستثناءات التي تسمح بمواصلة هذه األنشطة اإل سورية أيضا  المفروضة على العقوبات 

 الثالث(.الجزء  الثاني واالطالع على الجزء معينة )بشروط 

معت األسئلة الواردة أدناه من خالل التفاعل  في المجال  ةوالجهات العاملالسلطات الوطنية المختصة  بينوقد ج 

 .COVID-19الدوليين منذ بداية أزمة  المعنيينمن  ااإلنساني وغيره

 في القائمةدرجين لألشخاص الم   األموال والموارد االقتصادية إتاحةحظر  - أوال  

رات ومساعدات طبية ومنتجات ات طبية ومطهّ غذية وأدوية ومعدّ بصورة أعتبر تقديم المساعدة اإلنسانية ي  هل . 1

، بمثابة "إغاثة سوريةفي  COVID-19طبية أخرى، وإنشاء بنى تحتية طبية مؤقتة الزمة لمكافحة وباء 

 "مساعدة للسكان المدنيين"؟ وأإنسانية" 

يوصف بأنه "إغاثة إنسانية" أو "مساعدة  1شار إليه في السؤال نعم، إن تقديم المساعدة اإلنسانية بالشكل الم  

 للسكان المدنيين".

إذا لزم األمر من درجين في الئحة العقوبات م  سمح للعاملين في المجال اإلنساني باالتصال بأشخاص ي  هل . 2

 ؟COVID-19في سياق جائحة  سوريةأجل تقديم المساعدة اإلنسانية للسكان المدنيين في 



إذا لزم األمر من أجل درجين في الئحة العقوبات م  يجوز للعاملين في المجال اإلنساني االتصال بأشخاص  ،نعم

 ال.آمن وفعّ على نحو تنظيم تقديم المعونة اإلنسانية 

درجين بإتاحة األموال والموارد االقتصادية لألشخاص الم   سوريةالئحة ( من 2أ )16كقاعدة عامة، تسمح المادة 

فقط لغرض تقديم اإلغاثة اإلنسانية في  ،في القائمة حيثما تكون هذه األموال أو الموارد االقتصادية ضرورية

 السلطةسبق من م   إذن. من الضروري الحصول على سوريةأو تقديم المساعدة للسكان المدنيين في  ،سورية

 .للقيام بذلك المختصة  الوطنية 

درجين كما تسمح الئحة سورية للعاملين في المجال اإلنساني بإتاحة األموال والموارد االقتصادية لألشخاص الم  

ومحدودة للغاية  في حاالت محددةالمختصة الوطنية  السلطةسبق من دون الحاجة إلى إذن م  من في القائمة 

 .25 و 19 ينالسؤالاالطالع على ( من الالئحة السورية(. 1أ )16المادة ك)

 ات الحماية أن تشكل "موارد اقتصادية"؟رات ومعدّ ات الطبية والمطهّ يمكن لألدوية والمعدّ أ -3

الملموسة أو غير  "الموارد االقتصادية" أي نوع من الموارد، تعني، سوريةوفقا للتعريف الوارد في الئحة  ،نعم

الملموسة، المنقولة أو غير المنقولة، "وهي ليست أمواال ، ولكن يمكن استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو 

 .(10)" خدمات

يسمح لذلك في قائمة العقوبات  درجرات لشخص م  ات الطبية والمطهّ توفير دفعات من األدوية والمعدّ إن 

إتاحة يرقى إلى  هذا السلع والحصول على أموال في المقابل، وبالتالي فإنالشخص، على سبيل المثال، ببيع 

التي يتم فيها  نطبق هذا على الحالةأو لصالحه. يمكن أن يدرج في قائمة العقوبات الموارد االقتصادية لشخص م  

شخاص اإلدارة السورية أو لألة العقوبات من ضمن مئقافي درجين توفير األجهزة الطبية لألشخاص الم  

تطلب إتاحة الموارد االقتصادية لشخص تالذين يديرون مرافق الرعاية الصحية. و العقوبات و قائمةفي  درجينالم  

من  ، ما لم ي عف  المختصةالوطنية  سلطةأو لمصلحته، الحصول على إذن مسبق من الالعقوبات  قائمةفي درج م

 ذلك.

الستخدامها العقوبات  قائمةفي درج المذكورة أعاله لشخص م  ومع ذلك، فإن توفير أصناف معزولة من السلع 

 على على سبيل القياساالطالع الخاصة لن يرقى إلى توفير الموارد االقتصادية له ) هحمايتلأو استخداما  شخصيا  

 .(سوريةالمتكررة بشأن من األسئلة  6السؤال 

 

 ؟قائمةدرجين في الالموارد االقتصادية" لألشخاص الم  يمكن أن يكون تقديم المساعدة الطبية بمثابة "إتاحة أ - 4

، COVID-19 بداء إصابتهمبتقديم المساعدة الطبية لألشخاص المصابين أو المشتبه  ال ي عتبرمن حيث المبدأ، 

موارد اقتصادية. وبالتالي، فإنه ال يرقى إلى   ، أو قابال  لالستبدال بأموال أوحقيقيةذاته ذا قيمة اقتصادية  حدّ ب

تقديم هذه المساعدة الطبية لن تنتهك الئحة العقوبات في  قائمةفي مدرج مشاركة شخص  أي أنمورد اقتصادي، 

 سورية.عقوبات على ال

الطبية في تقديم المساعدة العقوبات  قائمةدرج في وفيما يتعلق بالحاالت المحددة التي يشارك فيها شخص م

أو بالحصول  ،مةفرض رسوم على المستفيدين مقابل الخدمة المقدّ عبر  ويستمد منها فائدة اقتصادية، وذلك مثال  

االطالع على الخاصة في سياق تقديم المساعدة الطبية،  لمصلحتها/لمصلحتهم/على أي مورد اقتصادي لمصلحته

  .2السؤال 

 

وباء التصدي لبغرض  سوريةقديم األموال للمنظمات المحلية في يمكن للعاملين في المجال اإلنساني تهل . 5

COVID-19؟ 



في السلسلة المؤدية إلى تقديم العقوبات  درج في قائمةم  الحالة المحددة التي يشارك فيها شخص فيما يتعلق ب، نعم

موارد اقتصادية . وفيما يتعلق بكيفية ضمان عدم توفير أموال أو 4و  2المعونة اإلنسانية، انظر السؤالين 

 20السؤال  انظر أيضا   العقوبات، قائمةدرجين في لألشخاص الم  

 

 القيود على االستيراد و التصديرثانيا : 

 

دة على التنفس( بالطاقة لألغراض الطبية )المساع  أجهزة التنفس العاملة سمح بتصدير أجهزة التنفس أو ل ي  ه -6

 ورية؟الخاصة بسبموجب العقوبات 

ناعي لألغراض الطبية ضمن نطاق القيود المفروضة على صطمن حيث المبدأ، ال تندرج أجهزة التنفس اال ،نعم

 .وريةس التصدير بموجب الئحة

التقنية للصنف المحدد الذي مواصفات حاجة إلى تقييم التبرز الوفيما يتعلق بأجهزة التنفس التي تعمل بالطاقة، قد 

غراض الطبية وحدها، وليس لأل ضمان أن يكون مخصصا  للى حدة، على أساس كل حالة ع ،سيتم تصديره

لألنشطة العسكرية أو القمع الداخلي. ويرجع ذلك إلى أنه في الحالة األخيرة، يمكن أن تخضع أجهزة التنفس التي 

شار بموجب الئحة االستخدام المزدوج، على النحو الم  المختصة الوطنية  سلطةتعمل بالطاقة إلذن مسبق من ال

 .(11) سوريةإليه في الئحة 

عة وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية، ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني أن يلتمسوا معلومات من الشركة المصنّ 

بالسلطة الوطنية وينبغي االتصال  ضمن نطاق الئحة االستخدام المزدوج. مدرجا  إذا كان الصنف لمعرفة ما 

 في حال الشك.المختصة 

ي السلسلة المؤدية إلى تقديم العقوبات فقائمة درج في حالة المحددة التي يشارك فيها شخص م  يتعلق بالفيما 

 .2المعونة اإلنسانية، انظر السؤال 

 

لمكافحة عاملة بالطاقة اعي أو أجهزة التنفس الصطنهل ي سمح بتوفير أجهزة طبية غير أجهزة التنفس اال -7

 ؟سورية، بما في ذلك عبوات األكسجين، بموجب الئحة COVID-19جائحة 

إلى  هاأو تصدير هاأو نقل هاأو توريداألجهزة الطبية رية بيع سوئحة الحظر بموجب من حيث المبدأ، ال ي   ،نعم

العقوبات  قائمةمدرج في الحالة المحددة التي يجوز فيها للشخص الفيما يتعلق ب .هاأو استخدام هاأو تمويل سورية

 .2الحصول على موارد اقتصادية من تقديم المعونة اإلنسانية، انظر السؤال 

 

بموجب  COVID-19توفير األدوية أو المطهرات أو المنظفات أو المواد الكيميائية لمكافحة وباء ي سمح ب. هل 8

 ؟سورية الئحة

أو توريد  بي في الئحة سورية بيع  ومن حيث المبدأ، ال تحظر التدابير التقييدية التي وضعها االتحاد األورو ،نعم

أو المنظفات أو  الحيوية(األدوية أو الصابون أو المطهرات )المبيدات  أو تمويل أو استخدام أو نقل أو تصدير

 .COVID-19المواد الكيميائية لالستخدام الطبي الالزمة لمكافحة وباء 

بعض المواد الكيميائية التصدير إلى سورية لأو ومع ذلك، فإن بيع أو توريد أو نقل أو تمويل أو استخدام 

أنها إلى ب، نظرا  2عمال  بالمادة السلطة الوطنية المختصة طلب إذنا  مسبقا  من يتالمستخدمة في التطهير/التنظيف 



قمع الداخلي، بما في ذلك تنفيذ هجمات كيميائية. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الحال في القد تستخدم أيضا  

 .( 12) الصوديوم وهيبوكلوريتروبانول إيزوب وإيثانول  إلىبالنسبة 

بحدّ ن لبيع أو توريد أو نقل أو تصدير اإليثانول واإليزوبروبانول وهيبوكلوريت الصوديوم استصدار إذويلزم 

. وللحصول على هذا اإلذن، يجب على (13)محدد )"تركيزات مقيدة"(مرتفع تركيز ذات خالئط في أو  ذاتها

المجال اإلنساني أن يثبتوا أن هذه المواد ستستخدم في تقديم اإلغاثة اإلنسانية في سياق مكافحة الوباء،  العاملين في

السلطة الوطنية المختصة  من  اإلرشاد. ويمكن للعاملين في المجال اإلنساني التماس (14) وليس ألغراض أخرى

 طلب الحصول على هذا اإلذن.تبرير شأن المعلومات الالزمة لب

ه إال أن هذ. ئطخالبحدّ ذاتها ية هي ئمنتجات نهابهيئة والمنظفات / منتجات التنظيف  عقمات األيديمطهرات ومال

من أقل من اإليثانول واإليزوبروبانول وهيبوكلوريت الصوديوم  تركيزا   المنتجات النهائية تتطلب عموما  

بهذه سمح بحرية التجارة . ولذلك ي  االستثناءشترط . وفي هذه الحالة، ال ي  (15) خاضعة للقيودالتركيزات ال

 وتقديمها في سياق المعونة اإلنسانية. المنتجات

في الحالة األقل احتماال  التي تتضمن فيها تلك المنتجات النهائية اإليثانول  شترط اإلذن المسبق أيضا  وال ي  

، شريطة أن يضمن أو يتجاوزها دةواإليزوبروبانول وهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز يساوي التركيزات المقيّ 

 :التاليين اإلنساني استيفاء أي من الشرطينعامل في المجال ال

 

ال يمكن عمليا  إزالة اإليثانول واإليزوبروبانول وهيبوكلوريت الصوديوم من المنتج أو استخدامها ألغراض  -

 (؛ او16()ةغير ممكنفي أغراض أخرى المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة  توظيفأخرى )إزالة/إعادة 

بوكلوريت الصوديوم، المنتجات النهائية هي سلع استهالكية معبأة للبيع بالتجزئة لالستخدام وهيبالنسبة لإليثانول  -

 (17) الشخصي أو تعبئتها لالستخدام الفردي

الحصول على معلومات من الشركة المساعدات اإلنسانية عاملين في نبغي للمواصفات الفنية للسلع، يالإلى  بالنسبة

 سوريةالعقوبات العة، وربما الحصول على إقرار بأن الصنف ال يندرج تحت القيد ذي الصلة من الئحة المصنّ 

 .سلطة الوطنية المختصة. وفي حال الشك، ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني االتصال بال(18)

في السلسلة المؤدية إلى تقديم في قائمة العقوبات  درجشخص مالحالة المحددة التي يشارك فيها فيما يتعلق ب

 .2المعونة اإلنسانية، انظر السؤال 

 

 ؟qRT-PCR KIT) الوباء )  توفير مجموعة اختبارتسمح الئحة سورية ب. هل 9

بيع مجموعات اختبار  سوريةنعم. وال تحظر التدابير التقييدية التي وضعها االتحاد األوروبي في الئحة 

COVID-19 مثل مجموعة أدوات  ،أو توريدها أو نقلها أو تصديرها أو تمويلها أو استخدامهاPCR  ّة في الكمي

ال تخضع  qRT-PCR(. كما أن الكواشف المستخدمة عادة في مجموعة qRT-PCR KITالوقت الحقيقي )

اإلنساني سبب عامل في المجال . وإذا كان لدى السوريةالعقوبات الألي نوع من القيود التجارية بموجب الئحة 

ليست هي تلك المستخدمة عادة، فينبغي أن يسعى إلى  qRT-PCRلالعتقاد أن الكواشف المقدمة مع مجموعة 

العقوبات عة بأن تلك الكواشف ال تخضع لقيود التصدير بموجب الئحة الحصول على تأكيد من الشركة المصنّ 

  رشاد.في حال الحاجة إلى مزيد من اإلالمختصة بالسلطة الوطنية . وينبغي االتصال سوريةال

في السلسلة المؤدية إلى توفير في قائمة العقوبات  درجالحالة المحددة التي يشارك فيها شخص مب فيما يتعلق

 .2كجزء من المعونة اإلنسانية، انظر السؤال  qRT-PCR KIT) مجموعة مواد االختبار



 

العقوبات بموجب الئحة  COVID-19توفير معدات الحماية الشخصية الالزمة لمكافحة جائحة ي سمح ب. هل 10

 السورية؟

استخدام معدات الحماية  وأمن حيث المبدأ، ال تحظر الالئحة بيع أو توريد أو نقل أو تصدير أو تمويل  ،نعم

 .COVID-19الشخصية الالزمة لمكافحة وباء 

المحددة المستخدمة كمعدات الوقاية الشخصية في سياق مكافحة جائحة ويمكن أيضا تكييف بعض األصناف 

COVID-19 ،األقنعة والقفازات واألحذية الواقية الستخدامها في حاالت الحرب للحماية من العوامل ك

البيولوجية. يخضع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير أو تمويل أو استخدام معدات الحماية الشخصية هذه إلذن 

 .( 19) السلطة الوطنية المختصة نمسبق م

ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني أن يكفلوا عدم تكييف معدات الوقاية الشخصية المعدة للبيع أو التوريد أو النقل 

عدم اليقين،  حالحرب. في الأو التصدير أو التمويل أو االستخدام في مكافحة الوباء الستخدامها في سيناريوهات 

ت على الرغم من ذلك عة. وإذا كانإلنساني التماس التوضيح الالزم من الشركة المصنّ عاملين في الشأن انبغي للي

فة الستخدامها في سيناريوهات الحرب باإلضافة إلى معدات الوقاية الشخصية مكيّ لكون إلى إذن،  حاجة ثمة

سلطة يتعامل مع التصدير أن يثبت لل اإلنساني الذيعامل في الشأن استخدامها في السياقات المدنية، ينبغي لل

 .(20) رضا  إنسانيا  ا الصنف غلهذأن الوطنية المختصة 

في السلسلة المؤدية إلى تقديم درج في قائمة العقوبات لحالة المحددة التي يشارك فيها شخص م  فيما يتعلق با

 .2المعونة اإلنسانية، انظر السؤال 

 

 قيود أخرى -ثالثا 

االتحاد األوروبي فتح حساب مصرفي جديد مع مؤسسة ائتمانية أو مالية سورية لدعم  لمصارف. هل يمكن 11

 ؟COVID-19المساعدات اإلنسانية لمكافحة وباء 

 .لالستثناءبطلب محدد  نعم، رهنا  

 أن تطلب استثناء   لمصارفعلى أنه يمكن ل سوريةالعقوبات الأ من الئحة  25بموجب شروط محددة، تنص المادة 

مؤسسة ائتمانية أو مالية سورية بغرض تقديم المساعدة  مع لفتح حساب مصرفيطة الوطنية المختصة سلمن ال

 .سوريةمتكررة بشأن من األسئلة ال 24إلى  23 من للسكان المدنيين السوريين. انظر أيضا األسئلة

 

 ؟COVID-19لتقديم المساعدة الطبية لمكافحة وباء  سورية. هل يمكن لمواطني االتحاد األوروبي السفر إلى 12

، أو تقديم المساعدة الطبية سوريةما يمنع السفر إلى  سوريةالعقوبات المن حيث المبدأ، ال يوجد في الئحة  ،نعم

 في البلد.

قديم ي السلسلة المؤدية إلى تدرج في قائمة العقوبات فالحالة المحددة التي يشارك فيها شخص م  فيما يتعلق ب

 .2المعونة اإلنسانية، انظر السؤال 

 

لنقل المعدات الطبية لمكافحة وباء  سورية. هل يمكن للعاملين في المجال اإلنساني شراء الوقود في 13

COVID-19 ؟إلى داخل سورية أو ضمنها 



 .سوريةالعقوبات الأ من الئحة  6نعم، عمال  بالمادة 

غرض إحدى الدول األعضاء فيه لإذا تلقى العاملون في المجال اإلنساني تمويال  عاما  من االتحاد األوروبي أو 

من أجل  سلطة الوطنية المختصة، ال يلزم الحصول على إذن مسبق من السوريةتقديم المساعدات اإلنسانية في 

ؤول إلى (. في هذه الحالة، إذا كان دفع ثمن الوقود ي1أ)6شراء الوقود الالزم لتقديم هذه المساعدات عمال  بالمادة 

 من الالئحة. 1أ  16 دون أي إذن وفقا للمادةذلك من ، يمكن أن يتم درج في قائمة العقوباتم  شخص 

لغرض تقديم إحدى الدول األعضاء فيه العاملون في المجال اإلنساني تمويال  من االتحاد األوروبي أو  إذا لم يتلق  

من أجل شراء سلطة الوطنية المختصة ، يلزم الحصول على إذن مسبق من السوريةالمساعدات اإلنسانية في 

درج في إلى شخص ميؤول ( من الالئحة. في هذه الحالة، إذا كان دفع ثمن الوقود 2أ)16الوقود عمال  بالمادة 

متكررة من األسئلة ال 18( من الالئحة )انظر أيضا السؤال 2أ )16للمادة  حاجة إلى إذن وفقا  فثمة ، قائمة العقوبات

الشؤون عاملين في لل، ينبغي السلطة الوطنية المختصة(. وفي الحالة األخيرة، عند االتصال بسوريةبشأن 

المشتريات الصغيرة من محطات كاإلنسانية تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى شراء النفط في مناسبات مختلفة )

(. وفي حين سوريةتزويد شاحنة بالوقود قبل مغادرة كلمرة واحدة ) كميةو ما إذا كانوا يعتزمون شراء البنزين( أ

سلطات الوطنية تسمح لل سوريةالعقوبات ال( من الئحة 2أ )6أن اإلعفاءات الشاملة غير مسموح بها، فإن المادة 

 منح استثناءات عامة للعمليات المتكررة المتطابقة.بالمختصة 

 بشأن االستثناءات العامة. 19 سؤالبشأن الطلبات المشتركة وال 18السؤال  أيضا  انظر 

 .18إلى  16، األسئلة من سوريةمتكررة بشأن األسئلة ال انظر أيضا  

 

خاضعة للضرائب إلى سورية  مستوردةو ال COVID-19كافحة جائحة المتعلقة بمإذا كانت المواد الطبية  -14

 إلى الحكومة السورية؟ هاللعاملين في المجال اإلنساني أن يدفعو ورسوم االستيراد، هل يمكن

في سياق جائحة  سوريةنعم، إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتقديم المساعدة اإلنسانية للسكان المدنيين في 

COVID-19. 

سيستفيد منه بصورة غير مباشرة، وهو أمر إذا كان أو درج على قائمة العقوبات، المبلغ لشخص م   دفع   وإذا أريد  

. انظر أيضا السلطة الوطنية المختصةاستثناء من قبل حاجة إلى  ثمةمن المرجح جدا  في هذه الحالة، فقد تكون 

 .2السؤال 

 

 

إلى مواقع  COVID-19رين من وباء . هل يمكن للعاملين في المجال اإلنساني إجالء األشخاص المتضرّ 15

 أو خارج البالد؟ سوريةأخرى في 

درج في قائمة وإذا كان اإلجراء ينطوي، على سبيل المثال، على شراء الوقود أو إتاحة األموال لشخص م  ، نعم

 .13. انظر السؤال ا  ضرورياالستثناء يكون قد ف (21) العقوبات

درجة على قائمة وقود الطائرات لشركات النقل الجوي السورية الم  زويد تتجدر اإلشارة إلى أنه من الممكن 

 )ب( من الالئحة السورية.5أ. 7رين من الوباء وفقا للمادة لغرض إجالء السكان المتضرّ العقوبات 

 



هل يمكن للعاملين في المجال اإلنساني تمويل أو المشاركة في بناء مستشفيات مؤقتة أو عمليات صرف  - 16

 ؟COVID-19مؤقتة لمكافحة جائحة  بنى تحتيةصحي أو 

 .1انظر أيضا السؤال نعم. 

في البناء و/أو يستمد فائدة  درج على قائمة العقوباتفيها شخص م  شارك حالة المحددة التي يفيما يتعلق بال

درج على . وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا هو الحال إذا فرض الشخص الم  2اقتصادية منه، انظر السؤال 

بعد انتهاء التحتية البنية التحتية المؤقتة، أو إذا احتفظ بملكية هذه البنية وصول إلى مقابل الا  رسمقائمة العقوبات 

 .COVID-19األزمة الناجمة عن جائحة 

 

تقديم المعونة اإلنسانية إذا كانت الطريقة الوحيدة هي تقديم المعونة هل يمكن للعاملين في المجال اإلنساني  -17

 ؟درجين على قائمة العقوباتمن خالل أشخاص م

على العاملين في المجال اإلنساني االستفادة من االستثناءات القائمة بموجب الالئحة السورية. ومع ذلك، ووفقا 

للقانون اإلنساني الدولي، حيث ال يوجد خيار آخر، ال ينبغي أن تمنع التدابير التقييدية التي وضعها االتحاد 

جح أن يكون هذا هو الحال، بالنظر إلى أن العقوبات المعونة اإلنسانية. ولكن من غير المر األوروبي تقديم  

 الحالية بدقة.رشادية على استثناءات واسعة تخدم األنشطة اإلنسانية وإذا تم اتباع المبادئ اإل السورية تنصّ 

 

 إجرائية أسئلة -رابعا 

 

اإلنسانية، أو طلب شؤون في ال عاملينهل الطلبات المشتركة مقبولة، على سبيل المثال، طلب واحد من عدة  -18

 ؟آن واحدفي  سلطات وطنية مختصةعدة إلى واحد 

تقديم عدة طلبات للحصول على  COVID-19ب مشروع إنساني لمكافحة جائحة توخيا  للكفاءة، إذا تطلّ 

 ا  ، ينبغي أن يكون ممكنسلطات وطنية مختصةعدة  مواحدة أمختصة  سلطة وطنيةإلى أكانت استثناءات، سواء 

 ذات الصلة. ختصةالوطنية المسلطات طلب واحد إلى جميع ال تقديم  

بطلب للحصول على استثناءات،  م  في المجال اإلنساني التقدّ  عاملينب مشروع إنساني من عدة وبالمثل، إذا تطلّ 

طلب مشترك. وينبغي للجهات المانحة والمصارف والمنظمات الدولية والمنظمات  قديم  ممكنا  تفينبغي أن يكون 

كة في مشروع إنساني أن تتعاون لتبادل المعلومات من أجل جمع األدلة التي تطلبها غير الحكومية المشار  

 لمنح اإلذن.سلطات الوطنية المختصة ال

مدعوة إلى إنشاء نقطة اتصال لالستثناءات المختصة  السلطات الوطنيةفي ظل الظروف االستثنائية الراهنة، فإن 

السلطات الوطنية ، ينبغي أن تتعاون الوضع الملحّ إلى . ونظرا  COVID-19اإلنسانية المتصلة بمكافحة جائحة 

على استعداد لدعم  مفوضيةسقة وفي الوقت المناسب على هذه الطلبات. واللضمان تقديم ردود متّ المختصة 

 في جهودها. المختصة السلطات الوطنية

 

م إلى التقدّ  العاملون في الشأن اإلنسانييحتاج  وعامة، أأذون منح سلطات الوطنية المختصة هل يمكن لل - 19

 بطلب للحصول على إذن لكل نشاط على حدة؟



االتحاد األوروبي لعدد محدود من  عقوباتمن أن تمنح استثناءات بموجب أي سلطات الوطنية المختصة يمكن لل

 في كل حالة من الحاالت. اهتحقق منإلى ال سلطة الوطنية المختصةتحتاج  ال واألسباب، 

امة )"بموجب الشروط العامة والمحددة أذون عمنح سلطات الوطنية المختصة بلل صراحة   سوريةوتسمح الئحة 

رد معينة لألشخاص المدرجين في القائمة فيما يتعلق التي تراها مناسبة"( في حالتين: إتاحة أموال أو موا

 6، بموجب المادة ذاتها نشطةلأل سورية( وشراء المنتجات النفطية في 2أ) 16باألنشطة اإلنسانية بموجب المادة 

 (.2أ)

عامالت المتكررة المتطابقة التذات الصلة أن تقرر ما إذا كانت، في حالة األنشطة/سلطة الوطنية المختصة ولل

اإلذن منح ل عامالت، أو تفضّ التالتي تعرف شروطها مسبقا، ترغب في منح إذن واحد يغطي جميع األنشطة/

على النظر فيما إذا كان من شأن الحصول السلطات الوطنية المختصة المفوضية ع تلو اآلخر. وتشجّ  نشاط/تعاملل

نة اإلنسانية إلى األشخاص المتضررين من تقديم المعو تيسير  على إذن وحيد، في الظروف االستثنائية الراهنة، 

شروط لضمان أال  عند إصدار اإلذن، أن تقرر فرض  سلطات الوطنية المختصة، . ويجوز للCOVID-19جائحة 

 .عليه لتف  أو ت عقوباتال هدف   االستثناءات  بطل ت

 

كيف يمكن للعاملين في المجال اإلنساني ضمان عدم إتاحة األموال أو الموارد االقتصادية لألفراد أو  -20

 ؟COVID-19عند تقديم المعونة لمكافحة وباء العقوبات الكيانات أو الهيئات المدرجة في قائمة 

االتحاد تدابير ستهدفة بقوائم األفراد والكيانات والهيئات الم سوريةمن الئحة  IIA و II  لحقانن الميتضمّ 

 عقوباتوقاعدة بيانات ال ( 22خريطة عقوبات االتحاد األوروبي ) في . وترد هذه القوائم أيضا  قييديةالتاألوروبي 

 بانتظام.للعاملين في المجال اإلنساني. ويجري تحديث هذه القوائم مجانا  تاح ، وكالهما م  (23) المالية

الالزمة لضمان حقق إلجراءات الالزمة إلجراء عمليات التأساسا  افي المجال اإلنساني  العاملون طبّقوينبغي أن ي

تدابير االتحاد األوروبي التقييدية. وفي في مدرجين الشركاء المشاركين في إيصال المعونة اإلنسانية  كونعدم 

ألشخاص والكيانات والهيئات ا ، ينبغي إيالء  سوريةفي  COVID-19سياق تقديم المساعدة لمكافحة انتشار الـ 

درجة في القائمة والمرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، العامة والخاصة على السواء، وكذلك قطاع الخدمات الم  

قيام أشخاص مدرجين في قائمة أن يكفلوا عدم  وينبغي للعاملين في المجال اإلنساني أيضا  انتباها  فائقا .  ،اللوجستية

ما يلزم من ذلك اتخاذ  ويستدعي .األموال والموارد االقتصادية، بما في ذلك المعدات الطبيةالعقوبات بتحويل 

ي ف فرادأاالحتياطات والتحقق لضمان عدم استيالء هؤالء األشخاص على األموال والموارد االقتصادية )مثل 

 (.المدرجين في قائمة العقوبات القوات المسلحة السورية

قرب إلى الشركاء الخارجيين والمتعاقدين من الباطن، أن األوينبغي للعاملين في المجال اإلنساني، وال سيما 

 أن يكونمن األفضل  م يدركون، وشركاءهوأن يجعلوا بصورة معقولة يجمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات 

أو لمصلحتهم. استخدام درجين ارد االقتصادية يجب أال تتاح لألشخاص الم، أن األموال أو الموا  تعاقدي ذلك

 أيضا  مشمول في نطاق هذا المنع. غير الرسمية تحويالت األموالالحوالة وغيرها من أنواع 

مسؤولية إذا لم يكن  ةأي التقييدية التحاد األوروبياتدابير  كانتها ال ينجم عن، سوريةمن الئحة  28وفقا  للمادة 

 لم يكن لديه سبب معقول لالشتباه بأن أفعاله ستنتهك المحظورات المطروحة. وفي هذاإذا المخالف على علم، و

تخذها االتحاد األوروبي إلى اإلفراط في االمتثال. على وجه ي، ينبغي أال تؤدي التدابير التقييدية التي السياق

بجهود غير واقعية  المساعدات اإلنسانية القيام  الفاعلين في تطلب من ت ار على أنهفسّ تالخصوص ، ينبغي أال 

 لجمع األدلة أو إثبات السلبية.

ي عن التخلّ وجوب  تلقائيا  إنساني، فهذا ال يعني تعامل في مة العقوبات منخرطا  ئفي قا درج  م شخص   كانإذا 

عامالت، رهنا ، في بعض التهذه  مثل  جيز عددا  من االستثناءات الهامة التي ت سوريةعامل. وتتضمن الئحة تال



، و 5و  4و  2. انظر أيضا القسم األول، وال سيما األسئلة السلطة الوطنية المختصةالحاالت، بموافقة مسبقة من 

25. 

لالستفسار عما  ةالمعني صةالسلطة الوطنية المختفي حال الشك، على العاملين في المجال اإلنساني التواصل مع 

سلطات الوطنية العقوبات السورية. وينبغي أن توفر العلى لتفاف إذا كانت إجراءاتهم تحترم بند مكافحة اال

 الواضح في الوقت المناسب للعاملين في المجال اإلنساني في هذا الصدد.المختصة اإلرشاد 

 

د، إذا كان الغرض عامل مقيّ تمن أجل تنفيذ إجراء/ استثناء   كيف يمكن للعاملين في المجال اإلنساني أن يطلبوا -21

 ؟COVID-19هو تقديم المساعدة إلى المتضررين من جائحة 

يكون الشركاء المنفذون بحكم العادة شارك في تقديم المعونة اإلنسانية أن يطلب استثناء. مإنساني  عامليمكن ألي 

وينبغي لجميع المشغلين اآلخرين، بمن فيهم المانحون والمصارف، أن جمع المعلومات الالزمة. قدرة على  األكثر  

 م الطلب لتيسير جمع هذه المعلومات وتبادلها.يتعاونوا مع مقدّ 

التي تربطهم بها أوثق صلة، توجهوا إلى السلطة الوطنية المختصة ويجب على العاملين في المجال اإلنساني أن ي

سلطة الوطنية المختصة من ال التماس اإلرشاد م. وينبغي لهسوريةلالئحة  الثالثملحق ن في العلى النحو المبيّ 

 تحديد الوثائق الالزمة للحصول على االستثناءات ذات الصلة.ل

 المتعلق بالطلبات المشتركة. 18انظر أيضا السؤال 

 

الحالة على أرض كيف يمكن للعاملين في المجال اإلنساني الحصول على استثناءات عاجلة، إذا اقتضت  -22

 الواقع ذلك؟

ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني الذين يسعون إلى الحصول على استثناء عاجل أن يشيروا بوضوح إلى 

، الطلبة وأن يشرحوا األسباب الكامنة وراء الحاجة الملحّ  نت السلطة الوطنية كّ تم. كلما كان الطلب أكثر اكتماال 

الداعمة من الجهات المانحة التصاريح الجته. ويمكن أيضا  إرفاق مع منأسهل وأسرع المختصة على نحو 

مراجعة السلطة الوطنية المختصة للطلب لتيسير  ،وثائق مماثلة بالطلبوسلطات أخرى  من خطابات الطمأنةو

. ويجب على العاملين في المجال اإلنساني الحصول على اإلذن المناسب قبل الشروع في المشروع مالمقدّ 

 .COVID-19اني لمكافحة وباء اإلنس

رشاد والتماس اإللسلطة الوطنية المختصة تعجيل العملية، ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني االتصال بابغية  و

 حتى قبل تقديم الطلب. امنه

في جميع أنحاء االتحاد األوروبي أمر بالغ األهمية من أجل ضمان قدرة العاملين في المجال  سقتّ الم اإلرشادإن 

في  السلطات الوطنية المختصةعلى استعداد لدعم مفوضية اإلنساني في االتحاد األوروبي على العمل. وال

 .مختصةالوطنية ال سلطاتالصادر عن ال اإلرشادجهودها، وإنشاء منبر واحد لنشر 

 

. هل ي طلب من العاملين في المجال اإلنساني االمتثال لعقوبات االتحاد األوروبي المتعلقة باإلرهاب الدولي 23

 ؟سوريةفي  COVID-19واألسلحة الكيميائية عند إيصال المساعدات لمكافحة وباء 

قد  ا  محددينأشخاصتستهدف عقوبات االتحاد األوروبي المتعلقة باإلرهاب الدولي واألسلحة الكيميائية نعم، 

ق القيود المحددة في عقوبات االتحاد األوروبي ضد طبّ تفا، تعامل مفي  انخرطوا. وإذا سوريةيعملون في 



السلطة الوطنية المختصة المحدد من  اإلرشاداإلرهاب الدولي واألسلحة الكيميائية. وثمة حاجة إلى مزيد من 

 المعنية في هذه الحالة.

 

ف معا  بأنها "استثناءات"(؟ما الفرق بين  -24  اإلعفاءات واالستثناءات )التي ت عرَّ

تعني اإلعفاءات أن التقييد ال ينطبق عندما يكون الغرض من اإلجراء هو تقديم المعونة اإلنسانية. يمكن للعاملين 

على إثبات أن يكونوا قادرين تأخير. بيد أنه ينبغي أن من دون أي المطروح في المجال اإلنساني تنفيذ اإلجراء 

 قد اتخذ لغرض إنساني محدد. جراءاإل

اإلذن، ما  ةالسلطة الوطنية المختصّ د )محظور( إال بعد أن تمنح وتعني االستثناءات أنه ال يمكن تنفيذ إجراء مقيّ 

 .(24) دام الغرض هو توفير المساعدة اإلنسانية

 

 لمستفيدين النهائيين من المعونة اإلنسانية؟االتدقيق في هل ينبغي للعاملين في المجال اإلنساني  -25

( من معاهدة عمل االتحاد األوروبي والمبادئ اإلنسانية المتمثلة 2)214للقانون اإلنساني الدولي، المادة  وفقا   ،ال

ويجب أن يقوم العاملون دون تمييز. من يجب تقديم المعونة اإلنسانية  ،واالستقالل والحياد نزاهةفي اإلنسانية وال

في المجال اإلنساني بتحديد األفراد المحتاجين على أساس هذه المبادئ. وبمجرد إجراء هذا التحديد، ال يلزم 

 مستفيدين النهائيين.إجراء تدقيق في ال

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 تشرين الثاني 25كسل، بر -المجلس حول المساعدة اإلنسانية والقانون اإلنساني الدولي ص إليه ما خل   -1

2019 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14487-2019-

INIT/en/pdf.) 

بتنفيذ تدابير  تعلقةاألخرى الماإلرشادية تكمل هذه المذكرة، وينبغي قراءتها باالقتران مع، الوثائق   -2

التقييدية التي نشرتها المفوضية األوروبية )المشار إليها فيما بعد باسم "المفوضية"( االتحاد األوروبي 

عن أفضل  في الدول األعضاء، فضال  ( NCA بـ والسلطات الوطنية المختصة )المشار إليها فيما بعد

 ألوروبيا مجلسالالممارسات من أجل التنفيذ الفعال للتدابير التقييدية التي نشرها 

 (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf).   

3- RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu  

4- OJ L 016 19.1.2012, p. 1.  

5-  https://ec.europa.eu/info/files/170901-faqs-restrictive-measures-syria_en  

6-  https://www.sanctionsmap.eu/  

7- https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf   

التي تفرض بعض التدابير التقييدية المحددة  2002أيار 27المؤرخة  881/2002الئحة المجلس رقم   -8

مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( محددة الموجهة ضد أشخاص وكيانات 

 2016/1686(; الئحة المجلس )االتحاد األوروبي( OJ L 139, 29.5.2002, p. 9)  وتنظيم القاعدة

التي تفرض تدابير تقييدية إضافية موجهة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في  2016أيلول  20المؤرخة 

العراق والشام )داعش( والقاعدة واألشخاص الطبيعيين واالعتباريين أو الكيانات أو الهيئات المرتبطة 

كانون  27المؤرخة  2580/2001(؛ الئحة المجلس رقم 1، الصفحة OJ L 255, 21.9.2016بهم )



بهدف مكافحة محددة بشأن التدابير التقييدية المحددة الموجهة ضد أشخاص وكيانات  2001األول 

 (.OJ L 344, 28.12.2001, p. 70اإلرهاب )

بشأن التدابير التقييدية  2018تشرين األول  15المؤرخة  2018/1542الئحة المجلس )االتحاد األوروبي(  -9

 (.OJ L 259, 16.10.2018, p. 12ضد انتشار األسلحة الكيميائية واستخدامها )

 .سورية( من الئحة f) 1المادة  - 10

لمراقبة الصادرات مجموعة لل التي تضع نظاما   2009أيار  5المؤرخة  428/2009الئحة المجلس رقم  - 11

وج والسمسرة فيها وعبورها. انظر على وجه الخصوص المدخل ونقل األصناف ذات االستخدام المزد

1A004.a  بصيغته المعدلة سوريةد من الئحة 2من ملحق الئحة االستخدام المزدوج، المشار إليه في المادة ،

، OJ L 198) 2013 تموز 22بتاريخ  697/2013من الئحة المجلس )االتحاد األوروبي( رقم  1بموجب المادة 

 (.28الصفحة ، 23.7.2013

بموجب الالئحة )االتحاد  1رة )نوع المنتج من المنتجات المطهّ في عدد الة تستخدم اإليثانول هو مادة فعّ  -12

فيما يتعلق  2012 أيار 22 بتاريخ  األوروبي مجلسالللبرلمان األوروبي و 528/2012األوروبي( رقم 

ايزوبروبانول كبديل  استخدم مؤخرا   (. وقدو إتاحتها في السوق منتجات المبيدات الحيويةستخدام اب

و يشيع لإليثانول بسبب نقص هذا األخير. يستخدم هيبوكلوريت الصوديوم كمبيد حيوي في المنظفات، 

. ويخضع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير اإليثانول واأليزوبروبانول استعماله في سوائل التبييض

، لشروط الترخيص بموجب A1.004ع، المدخل وهيبوكلوريت الصوديوم، المدرجة في المرفق التاس

 . سوريةب من الئحة  2المادة 

، والتي يمكن    alkyl alkylphosphonates- anhydrous ethanolيتم تطبيق اإليثانول في إنتاج

استخدامها كمذيبات في التفاعالت الكيميائية إلنتاج سالئف األسلحة الكيميائية )بما في ذلك السارين(. 

 هيبوكلوريت الصوديوم الستخراج غاز الكلور.محاليل يمكن استخدام 

أو أكثر %  95 أو أكثر )اإليثانول، وهيبوكلوريت الصوديوم( أو %90ينطبق التقييد على الخالئط بتركيز  -13

 )إيزوبروبانول(.

إذا كانت لديها أسباب معقولة لتحديد أن المواد سلطة الوطنية المختصة إذنا  (، ال تمنح ال2ب)2وفقا  للمادة  -14

في القمع الداخلي أو في فعليا  أو احتماليا  تستخدم مواد التي ي طرح بيعها أو توريدها أو نقلها أو تصديرها، هي 

 نتجات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.صنع وصيانة الم

على  مواد التبييضتحتوي عادة .  ٪75 رات والمنظفاتتركيز اإليثانول واأليزوبروبانول في المطهّ إن   -15

 .تقريبا   ٪5شائع يبلغ ٪، مع تركيز 10 أقل من تركيزبهيبوكلوريت الصوديوم 

من الئحة المجلس )االتحاد  3بصيغتها المعدلة بموجب المادة التاسع، لحق انظر المذكرة العامة للم - 16

 36/2012المعدلة لالئحة )االتحاد األوروبي( رقم  2012حزيران  15 ةالمؤرخ 509/2012األوروبي( رقم 

(OJ L 156, 16.6.2012 10، الصفحة.) 

من الئحة  1، المادة 11، بصيغته المعدلة بالحرف )أ(، النقطة سوريةالتاسع من الئحة لحق انظر الم - 17

(. ووفقا لهذه 28، الصفحة OJ L 198 ،23.7.2013) 2013تموز  22المؤرخة  697/2013المجلس رقم 

 المادة، ال ينطبق هذا الشرط على تلك السلع االستهالكية التي تتضمن األيزوبروبانول.

  .سوريةالتاسع لالئحة  لحقمن الم A1.004على وجه الخصوص، القيد  - 18

لالئحة  IA لحقمن الم 1، الجزء A، الجدول I.B.1A004على وجه الخصوص، انظر المدخل   -19

أو المعدّلة مة الواقية والقفازات واألحذية المصمّ  ّزة، البمن ضمن ما يشمل. ويشمل هذا المدخل، سورية

 الستخدام في الحرب.لفة المكيّ و للدفاع ضد العوامل البيولوجية  خصيصا  



 .سورية( من الئحة 2أ )2المادة   -20

 الثاني )الخطوط الجوية السورية(. لحق، المB  ، الجزء50على سبيل المثال، انظر المدخل - -21

22-  

https://www.sanctionsmap.eu/  

23-  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf  

التالي: ")المحظورات المنصوص عليها في( المادة ... ال عفاءات بشكل عام على النحو اإلتتم صياغة   - 24

بموجب االستثناء على النحو التالي: "بشكل عام االستثناءات  تتم صياغة يجوز أن تنطبق على...". و

التي تراها موجب الشروط المادة...، يجوز للسلطات المختصة أن تأذن، ب للمحظورات المنصوص عليها في

 مناسبة...".
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