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سوریا: مشاكل كبیرة في ممارسات الشراء باألمم المتحدة
غیاب العنایة الواجبة بحقوق اإلنسان قد تؤدي إلى التعامل مع الموّردین المسیئین
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(نیویورك) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطویر القانوني" الیوم إن عدم وجود ضمانات كافیة في ممارسات الشراء
المتبعة من قبل وكاالت "األمم المتحدة" التي تقدم المساعدة في سوریا أدى إلى مخاطر جسیمة تتمثل في تمویل الكیانات المنتھكة. أصدرت

المنظمتان تقریرا ودلیال في شكل أسئلة وأجوبة حول ممارسات الشراء المتوافقة مع حقوق اإلنسان لمساعدة وكاالت األمم المتحدة في سوریا.
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وجدت المنظمتان أن الوكاالت األممیة ال تدمج مبادئ حقوق اإلنسان بشكل كاف في تقییمھا لموردي األمم المتحدة وشركائھا في سوریا، وھذا
یعرضھم لمخاطر كبیرة تتعلق بالسمعة وتمویل الجھات المسیئة و/أو الجھات التي تعمل في قطاعات عالیة المخاطر دون ضمانات كافیة. یحدد
الدلیل توصیات لمساعدة الفریق الِقطري لألمم المتحدة والوكاالت األممیة في سوریا على تعزیز ممارسات الشراء من منظور حقوق اإلنسان.

كما یتضمن أداة تقییم لمساعدة الوكاالت األممیة على تحدید الموردین السوریین المعرضین لخطر المشاركة في انتھاكات حقوق اإلنسان
المتعلقة بالنزاع.

قالت سارة الكیالي، باحثة أولى في شؤون سوریا في ھیومن رایتس ووتش: "ارتكبت الحكومة السوریة فظائع بحق شعبھا، بما في ذلك التعذیب
الجماعي والھجمات باألسلحة الكیمائیة والعنف الجنسي. رغم ھذا السجل المرعب، لم تبذل وكاالت األمم المتحدة في كثیر من األحیان العنایة

الواجبة بحقوق اإلنسان لضمان أن الطریقة التي یحصلون بھا على اإلمدادات والخدمات محلیا ال تعزز انتھاكات حقوق اإلنسان والفساد".

راجعت ھیومن رایتس ووتش والبرنامج السوري للتطویر القانوني، وھي منظمة غیر حكومیة تجري البحوث والدعوة للمساءلة المبتكرة عن
االنتھاكات أثناء النزاع، عملیات الشراء المتبعة في العدید من الوكاالت األممیة. قامت المنظمتان بمراسلة ومقابلة مسؤولي األمم المتحدة

المشاركین في عملیات الشراء، وأجرتا بحثا عن شركاء األمم المتحدة الحالیین لفھم سجالتھم في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك من خالل
مقابالت مع موظفین سابقین وخبراء اقتصادیین ومراجعة وثائق المشاریع.

دمرت عشر سنوات من الصراع البنیة التحتیة لسوریا، وقتلت مئات اآلالف من الناس وشردت مالیین آخرین. كان للنزاع المستمر أیضا تأثیر
ضار على االقتصاد، حیث قدرت األمم المتحدة الخسائر االقتصادیة بـ 442 ملیار دوالر أمریكي لغایة سبتمبر/أیلول 2020. تُترجم ھذه

التكالیف الكارثیة إلى خسارة ھائلة في سبل العیش، حیث یعتمد 11.7 ملیون شخص على المساعدات اإلنسانیة. یتم تقدیم المساعدة بشكل أساسي
من قبل الوكاالت األممیة، و"اللجنة الدولیة للصلیب األحمر"، والمنظمات اإلنسانیة الدولیة غیر الحكومیة.

ارتكبت أطراف النزاع السوري، ال سیما الحكومة السوریة، انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي – من االحتجاز
التعسفي والتعذیب إلى مصادرة الممتلكات والضربات الجویة العشوائیة واستخدام األسلحة المحظورة. قالت المنظمتان إن على الوكاالت
اإلنسانیة أن تتجنب كلیا المساھمة في مثل ھذه االنتھاكات أو تسھیلھا. علیھا أیضا االلتزام بالمبدأ اإلنساني المتمثل في عدم إلحاق الضرر،

والتزاماتھا الحالیة بحقوق اإلنسان، وتجنب مخاطر اإلضرار بالسمعة المرتبطة بتسھیل انتھاكات حقوق اإلنسان.

وجدت ھیومن رایتس ووتش والبرنامج السوري للتطویر القانوني أن الوكاالت األممیة العاملة في سوریا ال تقوم في كثیر من األحیان بإجراء
تقییم لمخاطر حقوق اإلنسان خاص ٍببلد العمل. لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتریات التي راجعھا الباحثون المعاییر الحقوقیة التي یُتوقع من
الموردین االلتزام بھا. یبدو أیضا أن مسؤولي المشتریات نادرا ما یبحثون فعال عن معاییر عدم األھلیة المتعلقة بحقوق اإلنسان، بل یعتمدون

بشكل كبیر على اإلبالغ الذاتي من قبل الموردین المحتملین أو قوائم عقوبات األمم المتحدة.

تضم قوائم العقوبات ھذه فقط "تنظیم القاعدة" والجماعات التابعة لھ و"داعش"، لكنھا ال تشمل منتھكي الحقوق اآلخرین، بمن فیھم المنتمون إلى
الحكومة السوریة والمیلیشیات التابعة لھا. نتیجة لذلك، تعاقدت األمم المتحدة مع كیانات فُرضت علیھا عقوبات من قبل الوالیات المتحدة أو

"االتحاد األوروبي" لتورطھا في انتھاكات حقوقیة وقمع السكان المدنیین.

یشتمل الدلیل على أمثلة عن عملیات شراء مباشرة من جھات منتِھكة، باإلضافة إلى أمثلة یتطلب فیھا إجراء مزید من تدقیق األمم المتحدة
للشركاء الثانویین.

في أحد األمثلة، بین 2015 و2020، منحت وكاالت األمم المتحدة "شركة شروق للحمایة والحراسات" عقود خدمات أمنیة تزید قیمتھا عن
أربعة مالیین دوالر. بحسب ما ورد، فإن لھذه الشركة األمنیة الخاصة صالت بماھر األسد، شقیق الرئیس السوري بشار األسد، والفرقة
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الرابعة للجیش السوري سیئة السمعة، والتي شاركت في أعمال أدت إلى قتل آالف المتظاھرین خارج نطاق القضاء واالعتقال التعسفي
لعشرات آالف األشخاص في جمیع أنحاء البالد.

ارتُكبت ھذه االنتھاكات كجزء من ھجوم واسع النطاق ومنھجي ضد السكان المدنیین، وبالتالي فھي تشكل جرائم ضد اإلنسانیة. یضم طاقم
الشركة أعضاء متقاعدین وسابقین من عدة میلیشیات، ویقال إن قیادتھا تتألف من أعضاء سابقین في الجیش السوري وأجھزة المخابرات، بما

في ذلك القوات الجویة والمخابرات العامة.

في مثال آخر، في 2019، وفقا لصور متاحة علنا، ورد أن "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" تعاقد مع "فیلق المدافعین عن حلب"، وھو میلیشیا
أصبحت مزود للخدمات في حلب، لدعم إصالح أنابیب إمدادات المیاه وإزالة األنقاض في حي بمدینة حلب. المجموعة، التي أعلنت التعاون

بنفسھا، تشكلت من مجموعات ملیشیات شاركت في التھجیر القسري للسكان في حلب.

قالت المنظمتان إنھ من خالل إتاحة الموارد المالیة لموّرد مشارك أو معرض لخطر المشاركة في انتھاكات حقوق اإلنسان، تخاطر الوكاالت
األممیة بالمشاركة في االنتھاكات. األمم المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي بواجب احترام حقوق اإلنسان. ینص دلیل المشتریات لألمم
المتحدة على أن "األمم المتحدة ملتزمة بممارسة األعمال التجاریة فقط مع الموردین الذین یشاركونھا قیم احترام حقوق اإلنسان األساسیة

والعدالة االجتماعیة والكرامة اإلنسانیة واحترام الحقوق المتساویة للرجال والنساء".

بموجب "معاییر ومبادئ المساعدة في سوریا"، أكدت األمم المتحدة أیضا أنھ "یجب تطبیق معاییر صارمة للعنایة الواجبة، مستمدة من مبادئ
سیاسة العنایة الواجبة بحقوق اإلنسان. وتطبق األمم المتحدة مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان في جمیع مجاالت

عملھا في سوریا ".

حثّت ھیومن رایتس ووتش والبرنامج السوري للتطویر القانوني األمم المتحدة والحكومات المانحة الرئیسیة على االستفادة الكاملة من "آلیة
الحوار اإلقلیمي" المنشأة حدیثا، وھي منتدى لمسؤولي األمم المتحدة والحكومات لمناقشة عقود الشراء وتحدید المشاریع التي قد تنطوي على

مشاكل أو على التعامل التجاري مع أشخاص أو كیانات مرتبطة باالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان في سوریا.

تلعب الوكاالت اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة دورا أساسیا في تلبیة االحتیاجات األساسیة للسوریین وسط الصعوبات التي ال یمكن إنكارھا
لالستجابة اإلنسانیة في سوریا، بما في ذلك في سیاق المشتریات. لكن یمكن للوكاالت، بل وعلیھا، إجراء تقییمات مفصلة للمخاطر المتصلة

بحقوق اإلنسان ألنشطة المشتریات، وجعل تلك التقییمات شفافة، بما في ذلك عبر آلیة الحوار اإلقلیمي. إذا ما أظھرت العنایة الواجبة أن شریكا
سوریا محتمال یمكن ربطھ بانتھاكات جسیمة مستمرة أو مستقبلیة لحقوق اإلنسان، على األمم المتحدة إیجاد شركاء بدیلین. یقدم التقریر الجدید لـ

ھیومن رایتس ووتش والبرنامج السوري للتطویر القانوني إرشادات عملیة حول كیفیة إجراء تقییمات المخاطر ھذه.

قال جورجیو میلیوري، المستشار القانوني الرئیسي في البرنامج السوري للتطویر القانوني: "حجم ونطاق االنتھاكات الحقوقیة جعل سوریا من
بین أصعب بیئات العمل في مجال المساعدات اإلنسانیة. لكن یمكن لألمم المتحدة أن تفعل المزید لدمج مبادئ حقوق اإلنسان
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