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 النص الكامل لمشروع قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین
 ینص مشروع القانون على فرض عقوبات جدیدة على كل من یدعم الحكومة السوریة (الجزیرة)

 ینص مشروع القانون على فرض عقوبات جدیدة على كل من یدعم الحكومة السوریة (الجزیرة)

21/11/2016 

 النص الحرفي -السوریینقانون قیصر لحمایة المدنیین 

 

 114الجلسة الثانیة في دورة الكونغرس رقم 

لوقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجیع التوصل لتسویة سلمیة عبر التفاوض، ومحاسبة منتھكي حقوق اإلنسان السوري 
 .على جرائمھم

 

 في مجلس النواب

 2016یولیو  12

لیتنین، ومستر دوتش، ومستر بوي نائب تكساس، -س، ومیس روستقدم مستر إنجیل (باألصالة عن نفسھ، ومستر روی
ومستر كیلدي، ومستر میسیر، ومستر تید لیو نائب كالیفورنیا، ومستر كینزینغر نائب إلینوي، ومیسیز ماكموریس روجرز، 

انب ارجیة إلى جومستر بییر، ومستر إلیسون، ومستر لوینثال) بمشروع القانون التالي، الذي أُحیل إلى لجنة الشؤون الخ
لجنتي الشؤون القضائیة والخدمات المالیة، لفترة یحددھا فیما بعد رئیس المجلس للنظر في كل حالة وفق البنود التي تقع 

 .ضمن صالحیات اللجنة المعنیة

 

 مشروع قانون

سان السوري ق اإلنلوقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجیع التوصل لتسویة سلمیة عبر التفاوض، ومحاسبة منتھكي حقو
 .على جرائمھم

 

 :المطلوب من مجلس الشیوخ ومجلس النواب في الكونغرس االتحادي للوالیات المتحدة األمیركیة

 

 القسم األول: العناوین القصیرة وجدول المحتویات

 .ن" على ھذا القانو2016(أ) عنوان قصیر: یمكن إطالق اسم "قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین لعام 

 :(ب) جدول المحتویات: فیما یلي جدول المحتویات لھذا القانون

 القسم األول: العناوین القصیرة وجدول المحتویات
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 القسم الثاني: النتائج

 

 القسم الثالث: رأي الكونغرس

 

 القسم الرابع: بیان بالسیاسة

 

 بسوریاالعنوان األول: اإلجراءات اإلضافیة المتصلة بالطوارئ الوطنیة والمتعلقة 

 : العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري واألجانب المنخرطین في تعامالت بعینھا101المادة 

 : المحظورات فیما یختص بنقل األسلحة والمواد المتعلقة بھا إلى سوریا102المادة 

 : قاعدة تفسیر النصوص103المادة 

 

 2012كات حقوق اإلنسان في سوریا لعام العنوان الثاني: تعدیالت على قانون المحاسبة على انتھا

: فرض عقوبات على أشخاص بعینھم مسؤولین عن أو متواطئین بارتكاب انتھاكات ضد مواطنین سوریین أو 201المادة 
 .أفراد من عائالتھم

 

ق و: فرض عقوبات على نقل سلع أو تقنیات إلى سوریا من المرجح أن تستخدم في ارتكاب انتھاكات ضد حق202المادة 
 اإلنسان

 

 العنوان الثالث: التقاریر والتنازالت بشأن أنشطة متعلقة بحقوق اإلنسان في سوریا

 : تقریر حول رصد وتقییم برامج المساعدات الحالیة في سوریا والموجھة للشعب السوري301المادة 

 ..: قائمة حدیثة باألشخاص المسؤولین عن انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا302المادة 

 .: تقییم التأثیر المحتمل واالحتیاجات الالزمة إلقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر الطیران في سوریا303المادة 

: تقدیم الدعم للكیانات التي تنشط في جمع األدلة لالستعانة بھا في التحقیقات حول جرائم الحرب أو الجرائم ضد 304المادة 
 .2011 اإلنسانیة التي ارتكبت في سوریا منذ مارس

 

 العنوان الرابع: تعلیق العقوبات الخاصة بسوریا

 : تعلیق العقوبات المتصلة بسوریا401المادة 
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 : تنازالت وإعفاءات402المادة 

 

 العنوان الخامس: السلطة التنظیمیة وتاریخ انقضاء أجل القانون

 : السلطة التنظیمیة501المادة 

 : تاریخ انقضاء أجل القانون502المادة 

 

 الثاني: النتائج القسم

 :توصل الكونغرس إلى النتائج التالیة

 .ملیون سوري في عداد الالجئین أو النازحین طوال السنوات الخمس الماضیة 15أصبح أكثر من  (1)

 

سوري، بمن فیھم أطفال، لقوا حتفھم في السجون السوریة  ألف 60أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن ما یزید على  (2)
 .2012منذ العام 

 

، استمعت لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس النواب إلى شھادة مصور فوتوغرافي عسكري سوري 2014في یولیو/تموز  (3)
تعذیب. ص تعرضوا للسابق، الملقب بقیصر، كان قد فر من سوریا واستطاع تھریب آالف الصور الفوتوغرافیة لجثث أشخا

 ."ففي شھادتھ، قال قیصر "رأیت صورا مروعة لجثث أشخاص تعرضوا لكم ھائل من التعذیب والجروح البلیغة واالختناقات

 

ظل نظام األسد یحول مرارا وتكرارا دون وصول المدنیین في المناطق المحاصرة والتي یصعب الوصول إلیھا وذلك من  (4)
 .انیة في انتھاك لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدةأجل تلقي المساعدات اإلنس

 

لربما تعتمد عملیة انتقال السلطة السوریة وقیادتھا المستقبلیة على ما تقوم بھ األمم المتحدة وشركاؤھا حالیا من أجل إنقاذ  (5)
 .حیاة السوریین، ورفع المعاناة عنھم، ومساعدتھم في تحدید مستقبلھم

 

 رأي الكونغرس القسم الثالث:

 :یدرك الكونغرس أن

ألف مدني، وأدت إلى تدمیر ما یزید  400أفعال بشار األسد اإلجرامیة ضد الشعب السوري تسببت في وفاة أكثر من  (1)
ل بحدوث أسوأ أزمة إنسانیة منذ  14من البنى التحتیة الحیویة لسوریا، وإجبار  %50على  ملیونا ونیف على النزوح مما عجَّ

 سنة، 60ن أكثر م
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اإلجراءات الدولیة حتى یومنا ھذا لم تكن كافیة لحمایة السكان الضعفاء من التعرض لھجمات من القوات النظامیة وغیر  (2)
النظامیة، بما فیھا قوات حزب هللا، برا وجوا بالبرامیل المتفجرة، واألسلحة الكیمیائیة، وحمالت التجویع الجماعي، وتعذیب 

لسیاسیین بأعداد كبیرة، وھجمات القناصة على النساء الحوامل، واالستھداف المتعمد للمرافق الصحیة، وإعدام المعارضین ا
 .والمدارس، والمناطق السكنیة، وأماكن التجمعات البشریة بما في ذلك األسواق

 

جبھة الدولة اإلسالمیة وتمسك األسد المستمر بالزعامة وأفعالھ في سوریا یعد بمثابة عامل جذب للفكر المتطرف لتنظیم  (3)
 .النصرة والتنظیمات اإلرھابیة األخرى

 

 القسم الرابع: بیان بالسیاسة

تقوم سیاسة الوالیات المتحدة على ضرورة استغالل كل الطرق الدبلوماسیة واالقتصادیة الجبریة إلرغام حكومة بشار األسد 
نقل السلطة إلى حكومة دیمقراطیة في سوریا تعیش في سالم على وقف القتل بالجملة للشعب السوري فورا، والعمل بفعالیة ل

 .وأمن مع جاراتھا

 

 العنوان األول: اإلجراءات اإلضافیة المتصلة بالطوارئ الوطنیة والمتعلقة بسوریا

 .): العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري واألجانب المنخرطین في تعامالت بعینھا101المادة (

 

ات محددة على البنك المركزي السوري، باستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفقرتین (أ) و (ب) من المادة (أ) لتطبیق إجراء
 .من قانون الوالیات المتحدة 31) من العنوان رقم 5أ (ب) ( 5318، سیتخذ الرئیس اإلجراءات الواردة بالمادة 402

 

 .(ب) منع نقل أموال األجانب المنخرطین في تعامالت معینة

 

یوما من تاریخ إقرار ھذا  30عموما: یحق للرئیس فرض العقوبات الوارد ذكرھا في الفقرة (ج) في موعد ال یتعدى  (1)
 .(2) القانون وذلك إذا انخرط متعمدا في أي نشاط وردت اإلشارة إلیھ في الفقرة

 

 :الفقرة إذا ما قام باآلتيبیان باألنشطة: یعتبر األجنبي منخرطا في أي نشاط من األنشطة المذكورة في ھذه  (2)

 

(أ) إذا قدم متعمدا دعما مالیا أو مادیا أو تقنیا كبیرا، بما في ذلك االنخراط في أو تسھیل معاملة أو معامالت أو خدمات مالیة 
 :مھمة إلى
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، ویشمل ذلك الحكومة السوریة (ومن بینھا المرافق الحكومیة الناشطة في األعمال التجاریة)، البنك المركزي السوري (*)
 أجھزة االستخبارات واألمن السوریة أو قواتھا المسلحة، أو أیا من وكالئھا أو مؤسساتھا الفرعیة، أو

 

 :یكون األجنبي عرضة للعقوبات المالیة بموجب اآلتي (**)

 

) الخاص بسوریا أو أي نص قانوني آخر 1701أس سي  یو 50قانون السلطات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم  (1)
 یفرض عقوبات تتعلق بسوریا، أو

 

 أي قرار یتبناه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة یقضي بفرض عقوبات فیما یتعلق بسوریا (2)

 :(ب) تعمد

 

و بشكل أساسي في تسھیل صون أبیع أو تزوید سلع وخدمات وتكنولوجیا ومعلومات ھامة، أو تقدیم دعم قد یفید مباشرة و (*)
زیادة اإلنتاج المحلي السوري من الغاز الطبیعي، أو المنتجات البتروكیمیائیة أو النفط أو المنتجات النفطیة ذات المنشأ 

 السوري،

 

البیع إلى سوریا أو تزویدھا بنفط خام أو مكثفات، أو منتجات نفطیة مكررة، أو غاز طبیعي مسال، أو منتجات  (**)
ألف دوالر أو یزید، أو تلك التي تصل قیمتھا السوقیة اإلجمالیة ملیوني دوالر أو یزید  500وكیمیائیة بقیمة سوقیة تبلغ بتر

 شھرا، 12خالل 

 

بیع أو تزوید طائرات مدنیة أو قطع غیار أو سلع أو خدمات أو تكنولوجیا أساسیة ذات صلة بتشغیل الطائرات أو  (***)
 ي شخص أجنبي یعمل في المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة السوریة، أوشركات الخطوط الجویة أل

 

 (IV) بیع أو تزوید سلع أو خدمات أو تكنولوجیا أساسیة لشخص أجنبي یعمل في مجال الشحن

البحري (بما في ذلك الموانئ ومناطق التجارة الحرة)، أو النقل، أو قطاعات االتصاالت السلكیة والالسلكیة في المناطق 
 لخاضعة لسیطرة الحكومة السوریة،ا

 

 (ج) تعمد االنخراط في غسل األموال للقیام بنشاط من قبیل المنصوص علیھ في الفقرة (أ) أو (ب)،
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 (د) تعمد التسھیل ألي أجنبي لالشتغال في نشاط منصوص علیھ في الفقرة (أ) أو (ب)،

 

 تمویل نشاط ورد ذكره في الفقرة (أ) أو (ب)، وأو  -بما في ذلك ائتمان صادرات-(ه) تعمد قروض أو اعتمادات 

 

 .(و) قیام شخص أجنبي بأنشطة كما نصت علیھ الفقرات من (أ) إلى (د) سواء بالتملك أو اإلدارة

 :(ج) عقوبات ضد شخص أجنبي: العقوبات التي یجوز فرضھا على األجنبي المذكور في الفقرة (ب) ھي على النحو التالي

 

عموما: یجوز للرئیس ممارسة كافة الصالحیات الممنوحة بموجب قانون الصالحیات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم  (1)
إلى الحد الالزم لتجمید ومنع كل التعامالت في  -من القانون المذكور 202فیما عدا مقتضیات المادة -) 1701یو أس سي  50

بي إذا كانت تلك األموال والمصالح داخل الوالیات المتحدة، أو تقع ضمن كافة األموال والمصالح الخاصة بالشخص األجن
 .الوالیات المتحدة، أو ضمن حیازة أو إدارة شخص من الوالیات المتحدة

 

 :األجانب غیر المؤھلین للتأشیرات أو الدخول أو العفو المشروط (2)

 

ق علیھ أي من المعاییر الواردة بالفقرة (أ) ویكون وزیر (أ) التأشیرات أو الدخول أو العفو المشروط: األجنبي الذي تنطب
 :الخارجیة أو وزیر األمن الوطني (أو من ینوب عن أي من الوزیرین) على معرفة بھ أو یعتقد أنھ على معرفة بھ، وھو

 

 الممنوع من دخول الوالیات المتحدة، (*)

 

 الوالیات المتحدة، و ال تتوفر فیھ شروط التأشیرة أو أي وثیقة تسمح لھ بدخول (**)

 

أو ذلك الذي ال یسمح لھ بدخول الوالیات المتحدة أو الحصول على عفو مشروط منھا أو التمتع بأي منفعة بموجب  (***)
 .)1101یو أس سي  8قانون الھجرة والجنسیة (رقم 

 

 :(ب) التأشیرات الملغاة

 

http://www.lebanesepolitico.com/


  
www.lebanesepolitico.com/ 
 

من الوطني (أو من ینوب عن أي من الوزیرین) إلغاء أي عموما: یحق للقنصل المعني أو وزیر الخارجیة أو وزیر األ (*)
تأشیرة أو سمة دخول أخرى صادرة ألجنبي تنطبق علیھ أي من المعاییر الواردة بالفقرة (أ) بغض النظر عن تاریخ 

 .صدورھا

 

 :سریان اإللغاء (**)

 

 یسرى اإللغاء الوارد بالبند (!) على الفور، و (1)

 

 .ي تأشیرة ساریة أو سمة دخول أخرى بحوزة األجنبيتعتبر الغیة تلقائیا أ (2)

 

) على أجنبي إذا 2استثناء یقتضیھ االلتزام باتفاقیة مقر األمم المتحدة، ال یجوز تطبیق العقوبات المنصوص علیھا بالفقرة ( (3)
مم المتحدة فاقیة المتعلقة بمقر األكان السماح لھ بالدخول إلى الوالیات المتحدة ضروریا بما یتیح للوالیات المتحدة االمتثال لالت

 1937نوفمبر/تشرین الثاني  21ودخلت حیز التنفیذ في  1947یونیو/حزیران  26والتي ُوقعت في قریة لیك ساكسیس في 
 .بین األمم المتحدة والوالیات المتحدة، أو أي التزامات أخرى قابلة للتطبیق

 

من قانون الصالحیات االقتصادیة للطوارئ  206ین (ب) و (ج) من المادة تُطبق الجزاءات الواردة بالفقرت –الجزاءات  (4)
الدولیة على أي شخص یتعمد انتھاك أو القیام بمحاوالت النتھاك، أو یتآمر النتھاك أو یتسبب بانتھاك اللوائح الصادرة 

التي تسري على شخص یتعمد  ) من ھذا البند إلى حد مماثل للجزاءات1(أ) لتنفیذ ما ورد بالفقرة ( 501بموجب المادة 
 .(أ) من ھذا القانون 206ارتكاب عمل غیر قانوني نصت علیھ المادة 

 

 :(د) تعریفات في ھذا القسم

 

من قانون  101مسموح، أجنبي. "مسموح" و "أجنبي" مصطلحان لھما مدلوالت المصطلحات الوارد ذكرھا بالمادة  (1)
 .)1101یو أس سي  8الھجرة والجنسیة (رقم 

 

دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي. مصطلح " دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي" لھ نفس مدلول المصطلح الوارد ذكره  (2)
 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  542.304بالمادة 
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تحت العنوان رقم  542.305الحكومة السوریة. "مصطلح الحكومة السوریة" لھ نفس مدلول المصطلح المذكور بالمادة  (3)
 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31

 

 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  566.312تعمد. مصطلح "متعمدا" لھ نفس مدلول المصطلح بالمادة  (4)

 

ج د، إلى داخل أو خارغسل األموال. مصطلح "غسل األموال" یعني االنتقال غیر المشروع للنقود أو العائدات المكافئة للنق (5)
 .دولة ما أو عبرھا، أو عبر إحدى المؤسسات المالیة

 

النفط أو المنتجات النفطیة ذات المنشأ السوري. مصطلح "النفط أو المنتجات النفطیة ذات المنشأ السوري" لھ نفس مدلول  (6)
 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  542.314المصطلح بالمادة 

 

معاملة أو معامالت أو خدمات مالیة ضخمة. تعتبر المعاملة أو المعامالت أو الخدمات المالیة مھمة في سیاق األغراض  (7)
 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  566.404الواردة بھذه المادة وطبقا للمادة 

 

من مدونة  31تحت العنوان رقم  542.316في المادة  سوریا. مصطلح "سوریا" لھ نفس مدلول المصطلح المشار إلیھ (8)
 .اللوائح االتحادیة

 

 ) المحظورات فیما یختص بنقل األسلحة والمواد المتعلقة بھا إلى سوریا102القسم (

 :(أ) العقوبات

 

عمد ت عموما: للرئیس أن یفرض على أي شخص أجنبي العقوبات المنصوص علیھا بالفقرة (ب) إذا رأى أن ھذا الشخص (1)
تصدیر، أو نقل، أو تقدیم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبیر إلى سوریا  -في أو بعد تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ-

 :من شأنھ أن یساھم بشكل أساسي في قدرة الحكومة السوریة على

 

 ،(أ) امتالك أو تطویر أسلحة كیمیائیة أو بیولوجیة أو نوویة أو أي تكنولوجیات أخرى

 

 (ب) امتالك أو تطویر قدرات بالیستیة أو صواریخ موجھة (كروز)،
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 (ج) امتالك أو تطویر أسلحة تقلیدیة متطورة بأعداد وأنواع تقوض االستقرار،

(د) امتالك لوازم دفاعیة، أو خدمات دفاعیة، أو معلومات دفاعیة (وھي مصطلحات جرى تعریفھا في قانون الرقابة على 
 )، أو2751یو أس سي  22صادرات األسلحة رقم 

 

انون ) من ق1(أ) ( 38(ه) امتالك مواد حددھا الرئیس في قائمة أعتدة الوالیات المتحدة الحربیة المنصوص علیھا في المادة 
 .)(1) (أ) 2778یو أس سي  22الرقابة على صادرات األسلحة (رقم 

 

 :إمكانیة التطبیق على أجانب آخرین. تسري العقوبات الواردة بالفقرة (ب) على أي شخص أجنبي (2)

 

 )، أو1(أ) َخلَف شخصا أجنبیا وردت اإلشارة إلیھ في الفقرة (

 

 .(1) قرة(ب) امتلك أو أدار تلك القدرات الواردة بالف

 

(ج) عقوبات ضد شخص أجنبي. العقوبات المقرر فرضھا على أي شخص أجنبي حسبما ورد بیانھ بالفقرة (أ) ھي على النحو 
 :التالي

 

عموما: للرئیس أن یمارس كافة الصالحیات الممنوحة لھ بموجب قانون الصالحیات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم  (1)
إلى الحد الالزم لتجمید  -من القانون المذكور 202عدا المقتضیات التي نصت علیھا المادة فیما -) 1701یو أس سي  50

وحظر كافة المعامالت الخاصة باألموال والمصالح المملوكة للشخص األجنبي إذا كانت تلك األموال والمصالح داخل 
 .خص من الوالیات المتحدةالوالیات المتحدة، أو تقع ضمن الوالیات المتحدة، أو ضمن حیازة أو إدارة ش

 

 – األجانب غیر المؤھلین للتأشیرات أو الدخول أو العفو المشروط (2)

 

(أ) (أ) التأشیرات أو الدخول أو العفو المشروط: األجنبي الذي تنطبق علیھ أي من المعاییر الواردة بالفقرة (أ) ویكون وزیر 
 :الوزیرین) على معرفة بھ أو یعتقد أنھ على معرفة بھ، وھو الخارجیة أو وزیر األمن الوطني (أو من ینوب عن أي من

 

 الممنوع من دخول الوالیات المتحدة، (*)
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 ال تتوفر فیھ شروط التأشیرة أو أي وثیقة تسمح لھ بدخول الوالیات المتحدة، و (**)

 

أو ذلك الذي ال یسمح لھ بدخول الوالیات المتحدة أو الحصول على عفو مشروط منھا أو التمتع بأي منفعة بموجب  (***)
 .)1101یو أس سي  8قانون الھجرة والجنسیة (رقم 

 

 :(ب) التأشیرات الملغاة

 

من الوزیرین) إلغاء أي عموما: یحق للقنصل المعني أو وزیر الخارجیة أو وزیر األمن الوطني (أو من ینوب عن أي  (*)
تأشیرة أو سمة دخول أخرى صادرة ألجنبي تنطبق علیھ أي من المعاییر الواردة بالفقرة (أ) بغض النظر عن تاریخ 

 .صدورھا

 

 :سریان اإللغاء (**)

 

 یسرى اإللغاء الوارد بالبند (!) على الفور، و (1)

 

 .أخرى بحوزة األجنبيتعتبر الغیة تلقائیا أي تأشیرة ساریة أو سمة دخول  (11)

 

) على أجنبي إذا 2استثناء یقتضیھ االلتزام باتفاقیة مقر األمم المتحدة، ال یجوز تطبیق العقوبات المنصوص علیھا بالفقرة ( (3)
متحدة لكان السماح لھ بالدخول إلى الوالیات المتحدة ضروریا بما یتیح للوالیات المتحدة االمتثال لالتفاقیة المتعلقة بمقر األمم ا

 1937نوفمبر/تشرین الثاني  21ودخلت حیز التنفیذ في  1947یونیو/حزیران  26والتي ُوقعت في قریة لیك ساكسیس في 
 .بین األمم المتحدة والوالیات المتحدة، أو أي التزامات أخرى قابلة للتطبیق

 

بانتھاك أي من اللوائح، أو الترخیص، أو أي شخص ینتھك، أو یحاول انتھاك، أو یتآمر النتھاك أو یتسبب  –الجزاءات  (4)
لقانون  206األمر الصادر لتنفیذ ما جاء بھذه المادة سیكون عرضة للجزاءات الوارد ذكرھا بالفقرتین (أ) و ([) من المادة 

) إلى حد مماثل لتلك التي تسري على شخص یتعمد 1705یو أس سي  50الصالحیات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم 
 .كاب عمل غیر قانوني نصت علیھ الفقرة (أ) من ھذه المادةارت

 

 :في ھذا القسم –(د) تعریفات 
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من قانون  101مسموح، أجنبي. "مسموح" و "أجنبي" مصطلحان لھما مدلوالت المصطلحات الوارد ذكرھا بالمادة  (1)
 .)1101یو أس سي  8الھجرة والجنسیة (رقم 

 

. مصطلح " دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي" لھ نفس مدلول المصطلح الوارد ذكره دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي (2)
 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  542.304بالمادة 

 

تحت العنوان  594.304الشخص األجنبي. مصطلح "الشخص األجنبي" یُراد بھ نفس المصطلح الوارد ذكره في المادة  (3)
 .اللوائح االتحادیة من مدونة 31رقم 

 

 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  566.312تعمد. مصطلح "متعمدا" لھ نفس مدلول المصطلح بالمادة  (4)

 

من مدونة  31تحت العنوان رقم  542.316سوریا. مصطلح "سوریا" لھ نفس مدلول المصطلح المشار إلیھ في المادة  (5)
 .اللوائح االتحادیة

 

شخص من مواطني الوالیات المتحدة. مصطلح "شخص من الوالیات المتحدة" لھ نفس مدلول المصطلح بالمادة  (6)
 .من مدونة اللوائح االتحادیة 31تحت العنوان رقم  542.319

 

 :) قاعدة تفسیر النصوص103المادة (

ات مماثلة أو متصلة بھا بموجب أي بند آخر العقوبات المراد إنفاذھا تحت ھذا العنوان ھي تلك التي تُفرض إلى جانب عقوب
 .من القانون

 

 2012العنوان الثاني: تعدیالت على قانون المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا لعام 

 

: فرض عقوبات ألسباب محددة على أشخاص مسؤولین عن انتھاكات حقوق اإلنسان أو مشاركین في ارتكابھا 201المادة 
 .سوریین أو أفراد من عائالتھمضد مواطنین 

 

(رقم  2012من قانون المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا لعام  702تُعدل الفقرة (أ) من المادة  –(أ) عموما 
 :) لتقرأ على النحو التالي8791یو إس سي  22
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 – (ب) العقوبات المقررة

ة لھ بموجب قانون الصالحیات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم عموما، یحق للرئیس ممارسة كل الصالحیات الممنوح (1)
إلى الحد الذي یراه ضروریا لتجمید ومنع كافة  -باستثناء ما ورد في القانون اآلنف الذكر من مقتضیات-) 1701یو إس سي 

ا كانت تلك األموال التعامالت في األموال والمصالح التي بحوزة شخص مدرج بالقائمة المشار إلیھا بالفقرة (ب)، إذ
 .والمصالح في الوالیات المتحدة أو تقع ضمن الوالیات المتحدة، أو في حیازة أو إدارة شخص من الوالیات المتحدة

 

 – األجانب غیر المؤھلین للتأشیرات أو الدخول أو العفو المشروط (2)

 

أي من المعاییر الواردة بالفقرة (أ) ویكون وزیر (أ) التأشیرات أو الدخول أو العفو المشروط: األجنبي الذي تنطبق علیھ 
 – الخارجیة أو وزیر األمن الوطني (أو من ینوب عن أي من الوزیرین) على معرفة بھ أو یعتقد أنھ على معرفة بھ، ھو

 

 الممنوع من دخول الوالیات المتحدة، (*)

 

 الیات المتحدة، ومن ال تتوفر فیھ شروط التأشیرة أو أي وثیقة تسمح لھ بدخول الو (**)

 

أو ذلك الذي ال یسمح لھ بدخول الوالیات المتحدة أو الحصول على عفو مشروط منھا أو التمتع بأي منفعة بموجب  (***)
 .)1101یو إس سي  8قانون الھجرة والجنسیة (رقم 

 

 – (ب) التأشیرات الملغاة

 

الوطني (أو من ینوب عن أي من الوزیرین) إلغاء أي  عموماً: یحق للقنصل المعني أو وزیر الخارجیة أو وزیر األمن (*)
تأشیرة أو سمة دخول أخرى صادرة ألجنبي تنطبق علیھ أي من المعاییر الواردة بالفقرة (ب) بغض النظر عن تاریخ 

 .صدورھا

 

 – سریان اإللغاء (**)

 

 یسرى اإللغاء الوارد بالبند (*) على الفور، و (#)
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 .ي تأشیرة ساریة أو سمة دخول أخرى بحوزة األجنبيتعتبر الغیة تلقائیا أ (##)

 

أي شخص یتعمد انتھاك أو القیام بمحاوالت النتھاك، أو یتآمر النتھاك أو یتسبب بانتھاك بنود ھذه المادة أو -الجزاءات  (3)
الواردة بالفقرتین (ب)  أي من اللوائح أو التراخیص أو األوامر الصادرة تنفیذا لما ورد بھذه المادة سیكون عرضة للجزاءات

) تماما كما الشخص 1705یو إس سي  50من قانون الصالحیات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم  206و (ج) من المادة 
 .الذي یرتكب عمال غیر قانوني نصت علیھ الفقرة (أ) في تلك المادة من ھذا القانون

 

یوما من تاریخ سریان ھذا القانون، الئحة تنظیمیة، كل ما  90تجاوز یصدر الرئیس، خالل فترة ال ت –السلطة التنظیمیة  (4)
 .كان ذلك ضروریا، لتنفیذ ما ھو منصوص علیھ في ھذه المادة

 

) على أجنبي 2ال یجوز تطبیق العقوبات المنصوص علیھا بالفقرة ( —استثناء یقتضیھ االلتزام باتفاقیة مقر األمم المتحدة  (5)
دخول إلى الوالیات المتحدة ضروریا بما یتیح للوالیات المتحدة االمتثال لالتفاقیة المتعلقة بمقر األمم إذا كان السماح لھ بال

نوفمبر/تشرین الثاني  21ودخلت حیز التنفیذ في  1947یونیو/حزیران  26المتحدة والتي ُوقعت في قریة لیك ساكسیس في 
 .زامات أخرى قابلة للتطبیقبین األمم المتحدة والوالیات المتحدة، أو أي الت 1947

 

ال یجوز تفسیر ما ورد في ھذه المادة على أنھ یقید سلطة الرئیس في فرض عقوبات جدیدة إلحاقا  –قاعدة تفسیر النصوص 
) أو األوامر التنفیذیة أو اللوائح أو 1701یو إس سي  50لما نص علیھ قانون الصالحیات االقتصادیة للطوارئ الدولیة (رقم 

 .أخرى في ھذا القانون ذات صلةأي بنود 

 

من قانون المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان في  702تم تعدیل المادة  –(ج) انتھاكات حقوق اإلنسان الجسیمة الموضحة 
 :) بإضافة التالي في نھایتھ8791یو إس سي  22(رقم  2012سوریا لعام 

 

 :ھاكات حقوق اإلنسان الجسیمة" الوارد بالفقرة (أ)یشمل مصطلح "انت -(د) انتھاكات حقوق اإلنسان الجسیمة

 

 استھداف البنیة التحتیة المدنیة المتعمد بما في ذلك المدارس والمستشفیات واألسواق، و (1)

 

إعاقة الوصول الفوري واآلمن لجمیع العاملین في أنشطة اإلغاثة اإلنسانیة حتى أولئك الذین یعبرون منھم خطوط النار  (2)
 .والحدود
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تدخل التعدیالت الواردة بالفقرتین (أ) و (ب) حیز التنفیذ من تاریخ إقرار ھذا القانون، ویجري تطبیقھ  –(ج) تاریخ النفاذ 
من قانون المحاسبة على  702عقب ذلك التاریخ وذلك فیما یتعلق بالعقوبات المنصوص علیھا بموجب الفقرة (أ) من المادة 

 .2012لعام  انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا

: فرض عقوبات على نقل البضائع أو التكنولوجیا إلى سوریا التي تستخدم على األرجح في ارتكاب انتھاكات 202المادة 
 .لحقوق اإلنسان

 

(رقم  2012من قانون المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا لعام  703) و (ج) من المادة 2تُعدل الفقرات (أ) و (
 :) لتقرأ8792ي یو إس س 22

 

 في الفقرة (*) بحذف "أو" في النھایة؛ (1)

 

 في الفقرة (**) بحذف عالمة الوقف (.) في النھایة أو إدراج الشولة المنقوطة (؛)، (2)

 :إضافة اآلتي في النھایة (3)

 

من قانون الرقابة على  38) من المادة 1أي صنف یحدده الرئیس ضمن قائمة ذخائر الوالیات المتحدة وفقا للفقرة (أ) ( (***)
 )؛ أو2778یو إس سي 22صادرات األسلحة (رقم 

 

بضائع وتكنولوجیات أخرى یحددھا الرئیس والتي قد تستخدمھا الحكومة السوریة الرتكاب انتھاكات لحقوق اإلنسان  (****)
 .ضد الشعب السوري

 

 .اإلنسانیة: فرض عقوبات على األشخاص الذین یعیقون وصول المساعدات 203المادة 

 :) لیقرأ8791یو إس سي  22(رقم  2012یُعدل قانون المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا لعام 

 

 على التوالي؛ 707و 706بنفس عنواني المادتین  706و 705إعادة تسمیة المادتین  (1)

 

 :704بإدراج اآلتي بعد المادة  (2)
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 .لذین یعیقون وصول المساعدات اإلنسانیة: فرض عقوبات على األشخاص ا705المادة 

فیما یتعلق بأي شخص مدرج في القائمة  702یحق للرئیس فرض العقوبات المبینة بالفقرة (ج) من المادة  –(أ) عموما 
 .المذكورة بالفقرة (ب)

 

 – .قائمة باألشخاص الذین یعیقون وصول المساعدات اإلنسانیة

 

یوما من تاریخ إقرار قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین لعام  120د ال یتجاوز یُحیل الرئیس، في موع —عموما.  (1)
، إلى لجان الكونغرس المختصة قائمة باألشخاص الذین یرى الرئیس أنھم انخرطوا في أعمال تعیق الوصول الفوري 2016

ر الحكومیة الوطنیة والدولیة، وجمیع واآلمن لألمم المتحدة، ووكاالتھا المتخصصة وشركائھا في التنفیذ، والمنظمات غی
 .العاملین اآلخرین في أنشطة اإلغاثة اإلنسانیة في سوریا، بما فیھا تلك التي تعبر خطوط النار والحدود

 

 :) أعاله1یُحیل الرئیس إلى لجان الكونغرس المختص قائمة محدثة باألشخاص كما وردت بالفقرة ( –تحدیث القائمة.  (2)

 

یوما بعد  180وكل  2016یوم من تاریخ إقرار قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین لعام  300یتعدى  (أ) في موعد ال
 ذلك؛

 

 .(ب) كلما وردت معلومات جدیدة

 

 – :شكل التقریر والنشر للعامة (3)

 

 .) من دون تصنیف لكن قد یتضمن ملحقا مصنفا1(أ) الشكل: تُحال القائمة المذكورة بالفقرة (

 

) للجمھور وتُنشر على المواقع اإللكترونیة 1شر للعامة: یُتاح الجزء غیر المصنف من القائمة الواردة بالفقرة ((ب) الن
 لوزارتي الخزانة والخارجیة؛

 

 "705أو  704" وتُدرج محلھا عبارة "704(بعد إعادة تسمیتھا)، تُحذف عبارة "أو  706في المادة  (3)

 

 التحتیة المدنیة وتشمل المدارس والمستشفیات واألسواق، واالستھداف المتعمد للبنیة  (1) "
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إعاقة الوصول اآلمن والفوري لجمیع العاملین المنخرطین في أنشطة اإلغاثة اإلنسانیة، بما في ذلك عبر خطوط  (2) "
 ."الصراع والحدود

 

عیین (أ) و (ب) من تاریخ إعمال ھذا القانون (ج) تاریخ السریان. ــــــــــــــ تسري التعدیالت التي تُتخذ بموجب القسمین الفر
 .2012(أ) من قانون محاسبة حقوق اإلنسان في سوریا لعام  702وستُطبق في ما یتصل بفرض العقوبات بموجب القسم 

 

 .انس. فرض العقوبات فیما یتعلق بنقل السلع أو التقنیات إلى سوریا والتي من الممكن استخدامھا النتھاك حقوق اإلن202القسم 

 

) (ج) 2( 8792یو أس سي  22( 2012) (ج) من قانون محاسبة حقوق اإلنسان في سوریا لعام 2(ب) ( 703تم تعدیل القسم 
 ــــــــ

 

 بإبراز (أو) في النھایة؛ (i) في البند (1)

 

 بإبراز النقطة في النھایة وإدخال نقطة وفاصلة؛ و (ii) في البند (2)

 

 :ةبإضافة التالي في النھای (3)

""(iii)  من قانون تنظیم تصدیر 6(أ) ( 38أي مادة یحددھا الرئیس ألغراض القائمة األمیركیة للذخیرة والعتاد بموجب القسم (
 )؛ أو(1) (أ) 2778یو أس سي  22األسلحة (

" (iv) سان قوق اإلنسلع أو تقنیات أخرى یحددھا الرئیس یمكن استخدامھا بواسطة الحكومة السوریة الرتكاب أعمال تنتھك ح
 ."ضد الشعب السوري

 

 .. فرض عقوبات متعلقة بأشخاص یتسببون في إعاقة وصول المساعدات اإلنسانیة203القسم 

 وما یلیھا) ــــــــ 8791یو أس سي  22( 2012تم تعدیل قانون المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا لعام 

 

 ، على التوالي؛707و 706مثل القسمین  706و 705بإعادة تحدید القسمین  (1)

 

 :704بإدخال التالي بعد القسم  (2)
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 .. فرض عقوبات تتعلق بأشخاص یتسببون في إعاقة الحصول على المعونات اإلنسانیة705القسم "

 

المطلوبة (ج) بحق أي شخص موجود اسمھ بالقائمة  702(أ) عموما. ــــــــ یفرض الرئیس عقوبات موصوفة في القسم "
 .بالقسم الفرعي (ب)

 

 (ب) قائمة األشخاص الذین یتسببون في إعاقة وصول المعونات اإلنسانیة. ــــــــ"

 

یوما من تاریخ سریان قانون قیصر  120عموما. ــــــ یسلم الرئیس للجان الكونغرس المناسبة في فترة ال تتجاوز  (1)"
بأسماء األشخاص الذین یحدد الرئیس أنھم شاركوا في إعاقة الوصول الفوري ، قائمة 2016لحمایة المدنیین السوریین لعام 

واآلمن لألمم المتحدة، وكاالتھا المتخصصة، والشركاء المنفذین، والمنظمات اإلنسانیة المحلیة والدولیة غیر الحكومیة، وجمیع 
 .وط الصراع والحدودالمشاركین اآلخرین في أنشطة اإلغاثة اإلنسانیة في سوریا بما في ذلك عبر خط

 

 ) ـــــــ1تحدیث القائمة. ــــ یسلم الرئیس للجان الكونغرس المناسبة قائمة محدثة بموجب الفقرة ( (2)"

 

یوما بعد  180وكل  2016یوم من تاریخ سریان قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین لعام  300(أ) خالل فترة ال تتجاوز "
 ذلك؛ و

 

 .لومات جدیدة(ب) كلما توفرت مع"

 

 شكل التقریر؛ نشره للجمھور. ـــــــــــــ (3)"

 

) بشكل غیر مصنف لكن من الممكن أن تشتمل على ملحق 1(أ) الشكل. ــــــــــ تُسلم القائمة المطلوبة بموجب الفقرة ("
 .مصنف

 

) للجمھور وینشر على المواقع 1قرة ((ب) نشره للجمھور. ـــــــ یُتاح الجزء غیر المصنف من القائمة المطلوبة بموجب الف"
 اإللكترونیة لوزارة الخزانة ووزارة الخارجیة."؛ و

 ."705، أو 704" وإدخال "704(كما یُعاد تحدید)، بإبراز "أو  706في القسم  (3)"
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 التقاریر والتنازالت حول األنشطة اإلنسانیة المتعلقة بسوریا -العنوان الثالث

 

 .قبة وتقویم برامج المساعدات المستمرة في سوریا وللشعب السوريتقریر حول مرا 301القسم 

 

 180(أ) عموما. یسلم وزیر الخارجیة ومدیر الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة للجان الكونغرس المناسبة، وفي فترة ال تتجاوز 
 .ستمرة في سوریا وللشعب السوريیوما من تاریخ سریان ھذا القانون، تقریرا حول مراقبة وتقویم برامج المساعدات الم

 

 :(أ) (ب) ما یتضمنھ التقریر. التقریر المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) یتضمن

 

 خطط مراقبة وتقویم للمشروع، متضمنة أھدافا قابلة للقیاس ومعاییر لألداء للمساعدات التي تعبر الحدود السوریة، و (1)

 

 .والتقویم في سوریاالتحدیات الرئیسیة لبرامج المراقبة  (2)

 .. قائمة محدثة بأسماء األشخاص المسؤولین عن انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا302القسم 

 

یوما من سریان ھذا القانون، قائمة محدثة  120(أ) عموما. یسلم الرئیس للجان الكونغرس المناسبة، في فترة ال تتجاوز 
كونغرس  22( 2012قانون محاسبة حقوق االنسان في سوریا لعام من  702بأسماء األشخاص المطلوبین بموجب القسم 

 .)8791الوالیات المتحدة رقم 

 

) دون تصنیف، لكن یجوز أن تشمل 1(ب) شكل التقریر؛ إتاحتھ للجمھور. تُسلم القائمة المطلوبة بموجب القسم الفرعي (
 .ملحقا مصنفا إذا كان ذلك ضروریا

 

) للجمھور ویُنشر على المواقع 1غیر المصنف من التقریر المطلوب بموجب الفقرة ( إتاحتھ للجمھور. یُتاح الجزء (3)
 .اإللكترونیة لوزارة الخزانة ووزارة الخارجیة

 

 .. تقییم الفعالیة المحتملة والمتطلبات إلقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر طیران في سوریا303القسم 
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 :یوما من تاریخ سریان ھذا القانون تقریرا 90في فترة ال تتجاوز (أ) یسلم الرئیس للجان الكونغرس المناسبة، 

 

یقیّم الفعالیة المحتملة، المخاطر، والمتطلبات العملیاتیة إلقامة منطقة حظر طیران والحفاظ علیھا على جزء من سوریا أو  (1)
 :بكل سوریا، ویشمل

 

 المتحدة والتحالف إلقامة منطقة حظر طیران في سوریا؛ (أ) المتطلبات العملیاتیة والقانونیة للقوات الجویة للوالیات

 

(ب) تأثیر منطقة حظر الطیران في سوریا على جھود تقدیم المعونات اإلنسانیة ومكافحة اإلرھاب في سوریا والمنطقة 
 المحیطة؛ و

 

 (ج) إمكانیة الحصول على مساھمات بقوات من دول أخرى إلقامة منطقة حظر طیران بسوریا؛ و

 

یقیّم الفعالیة المحتملة، المخاطر، والمتطلبات العملیاتیة إلقامة منطقة آمنة واحدة أو أكثر في سوریا للنازحین في الداخل  (2)
 :أو لتیسیر تقدیم المساعدات اإلنسانیة، وتشمل

 

 أكثر في سوریا؛(أ) المتطلبات العملیاتیة والقانونیة لقوات الوالیات المتحدة والتحالف إلقامة منطقة آمنة واحدة أو 

 

(ب) التأثیر المحتمل لمنطقة آمنة واحدة أو أكثر في سوریا على جھود تقدیم المعونات اإلنسانیة ومكافحة اإلرھاب في سوریا 
 والمنطقة المحیطة؛ و

 

(ج) إمكانیة الحصول على مساھمات من دول أخرى وشركاء غیر حكومیین (تم فحصھم) إلقامة منطقة آمنة واحدة أو أكثر 
 .في سوریا

 

(ب) الشكل. یُسلم التقریر المطلوب بموجب الفقرة الفرعیة (أ) بشكل دون تصنیف، لكن یجوز أن یتضمن ملحقا مصنفا إذا 
 .كان ذلك ضروریا

 

. المساعدة لدعم الكیانات التي تتخذ خطوات تتصل بجمع األدلة للتحقیق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانیة 304القسم 
 .2011یا منذ مارس/آذار في سور
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(أ) عموما. یُفّوض وزیر الخارجیة، ویعمل من خالل مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الدیمقراطیة، حقوق اإلنسان والعمل 
ومساعد الوزیر لشؤون المخدرات الدولیة وشؤون إعمال القانون لتقدیم المساعدة لدعم الكیانات التي تقوم بتحقیقات جنائیة، 

ت السوریة للتحقیق، ودعم الدعوات القضائیة في المحاكم الوطنیة، وجمع األدلة والحفاظ على سلسلة األدلة وبناء القدرا
 .2011للمحاكمات في نھایة األمر ضد مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانیة في سوریا منذ مارس/آذار 

 

تاریخ سریان ھذا القانون، لجان الكونغرس المناسبة تقریرا  (ب) التقریر. یسلم وزیر الخارجیة، في فترة ال تتجاوز عام من
 .مفصال بشأن المساعدات التي قُدمت بموجب القسم الفرعي (أ)

 

 تعلیق العقوبات فیما یتعلق بسوریا –العنوان الرابع 

 . تعلیق العقوبات فیما یتعلق بسوریا401القسم 

 

 :(أ) تعلیق العقوبات

 

باإلدراج في االتفاق. إذا حدد الرئیس أن المباحثات المعترف بھا دولیا لحل مشكلة العنف في  المناقشات التي ال تنتھي (1)
سوریا لم تنتھ باتفاق أو لیس من المتوقع أن تنھي باتفاق، للرئیس الحق في التعلیق الكلي أو الجزئي، كلما كان مناسبا، فرض 

یوما قابلة للتجدید لفترات  120بموجب ھذا القانون لفترة ال تتجاوز العقوبات المطلوبة بموجب ھذا القانون أو أي تعدیل ینشأ 
یوما، إذا سلم الرئیس لجان الكونغرس المناسبة، كتابة، تحدیدا وشھادة بأن الحكومة السوریة أوقفت  120إضافیة ال تتجاوز 

 ——— الھجمات العسكریة واالنتھاكات الفظة لحقوق الشعب السوري اإلنسانیة، وبالتحدید

 

) لم تعد األجواء السوریة تُستخدم من قبل الحكومة السوریة والقوات المرتبطة بھا الستھداف السكان المدنیین عبر األدوات (أ
الحارقة، بما فیھا البرامیل المتفجرة، األسلحة الكیمیائیة، واألسلحة التقلیدیة بما فیھا الصواریخ التي تُطلق من الجو 

 والمتفجرات؛

 

المناطق التي یحاصرھا نظام األسد والقوات المرتبطة بھ بما فیھا حزب هللا والقوات اإلیرانیة غیر النظامیة، ) لم تعد (ب
 محرومة من وصول المساعدات الدولیة وتتمتع بالوصول المنتظم للمساعدات اإلنسانیة، حریة السفر والرعایة الطبیة؛

 

ین المحتجزین قسرا في إطار نظام حكومة األسد بما فیھا المرافق التي (ج) إطالق الحكومة السوریة جمیع المعتقلین السیاسی
تحتفظ بھا عناصر األمن، االستخبارات والقوات المسلحة المرتبطة بالحكومة السوریة، وتسمح الحكومة السوریة بالوصول 

 بشكل كامل إلى نفس المرافق للتحقیق من قبل منظمات حقوق اإلنسان الدولیة المناسبة؛ و
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) لم تعد قوات الحكومة السوریة والقوات المرتبطة بھا بما فیھا حزب هللا، والقوات اإلیرانیة غیر النظامیة، والقوات الجویة د(
الروسیة تھاجم عمدا المرافق الطبیة، المدارس، المناطق السكنیة، وأماكن تجمع المواطنین بما في ذلك األسواق، في انتھاك 

 .صارخ لألعراف الدولیة

 

 :المباحثات التي تنتھي باتفاق (2)

(أ) التعلیق المبدئي للعقوبات. إذا قرر الرئیس أن المباحثات المعترف بھا دولیا لحل مشكلة العنف في سوریا انتھت بالتوصل 
التفاق أو من المرجح أن تنتھي بالتوصل التفاق، یحق للرئیس تعلیق، كلما كان مناسبا، كلیا أو جزئیا، فرض العقوبات 

یوما إذا سلم الرئیس، كتابة،  120لمطلوبة بموجب ھذا القانون أو أي تعدیالت نشأت بموجب ھذا القانون لفترة ال تتجاوز ا
 :لجان الكونغرس المناسبة تحدیدا وشھادة بأن

(i) ،في حالة إن كان من المرجح أن تنتھي المباحثات بالتوصل التفاق 

 

(I)  ،ولجنة المباحثات العلیا السوریة أو ما یخلفھا، واألطراف الدولیة المناسبة في مباحثات في حالة انخراط الحكومة السوریة
 مباشرة وجھا لوجھ؛ و

 

(II)  في حالة إن كان تعلیق العقوبات بموجب ھذا االتفاق أو أي تعدیل ینشأ بموجب ھذا القانون ضروریا لتقدم مثل ھذه
 المباحثات؛ و

 

(ii) التزامھا بخفض كبیر وأساسي للھجمات والعنف ضد المواطنین السوریین من قبل الحكومة  إذا أثبتت الحكومة السوریة
 .السوریة والقوات المرتبطة بھا

 

 :(ب) تجدید تعلیق العقوبات

یوما، إذا سلم الرئیس عن كل  120یحق للرئیس تجدید تعلیق العقوبات بموجب الفقرة الفرعیة (أ) لفترات إضافیة ال تتجاوز 
 :یدا وشھادة، كتابة، للجان الكونغرس المناسبة بأنفترة تحد

 

 من الفقرة الفرعیة (أ)؛ (ii) و (i) إذا استمر االلتزام بالشروط الموصوفة في البنود (*)

 

إذا كان تجدید تعلیق العقوبات ضروریا لتنفیذ اتفاق موصوف في الفقرة الفرعیة (أ) أو حدث تقدم باتجاه التوصل التفاق  (**)
 في الفقرة الفرعیة (أ)؛موصوف 

http://www.lebanesepolitico.com/


  
www.lebanesepolitico.com/ 
 

 

 أوقفت الحكومة السوریة والقوات المرتبطة بھا الھجمات ضد المدنیین السوریین؛ و (***)

 

التزمت الحكومة السوریة علنا بمباحثات حول حكومة انتقالیة في سوریا واستمرت في إثبات ھذا االلتزام عبر  (****)
 .تجاه تنفیذ مثل ھذا االتفاقانخراط مستدام في محادثات وتقدم كبیر ومؤكد با

 

 :اإلیجاز وإعادة فرض العقوبات (3)

 

یوما عقب تسلیمھ تحدیدا وشھادة للجان الكونغرس المناسبة في حالة تجدید تعلیق  30(أ) االیجاز. خالل فترة ال تتجاوز 
المباحثات الموصوفة في الفقرة ) (ب)، یقدم الرئیس إیجازا للجان الكونغرس المناسبة حول موقف 2العقوبات بموجب الفقرة (

 .) وسیرھا2(

 

(ب) إعادة فرض العقوبات. إذا قدم الرئیس إیجازا للجان الكونغرس المناسبة بموجب الفقرة الفرعیة (أ) یشیر فیھا الرئیس 
ُعلقت  یوما أو تزید، سیتم إعادة فرض العقوبات التي 90) لفترة تساوي 2إلى توقف في المحادثات الموصوفة في الفقرة (

 .) (ب) ویُمنع أي تعلیق إضافي لمثل ھذه العقوبات2بموجب الفقرة (

 

(ب) رأي الكونغرس الذي یجب أخذه في االعتبار لتحدید حكومة انتقالیة في سوریا. إنھ من رأي الكونغرس أن حكومة 
 :انتقالیة في سوریا ھي حكومة

 

ة المعتقلین السیاسیین وتتیح الفرصة كاملة للوصول للسجون السوریتتخذ الخطوات القابلة للتحقق منھا لإلفراج عن جمیع  (1)
 للتحقیق من قبل منظمات حقوق اإلنسان الدولیة المناسبة؛

 

تتخذ الخطوات القابلة للتحقق منھا إلبعاد كبار مسؤولي الحكومة السوریة السابقة المشاركین في تخطیط، تنفیذ أو إخفاء  (2)
اإلنسانیة أو انتھاك حقوق اإلنسان من المناصب الحكومیة وأي شخص خاضع للعقوبات بموجب جرائم الحرب والجرائم ضد 

 أي نص قانوني؛

 

 :تنخرط في عملیة لتنظیم انتخابات حرة ونزیھة إلقامة حكومة جدیدة (3)
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القسم  ابات بموجب ھذا(أ) تُنظم ھذه االنتخابات في وقت مناسب وتُجدول عندما یكون تعلیق العقوبات أو تجدید تعلیق االنتخ
 ساریا؛ و

 

 (ب) تُنفذ تحت إشراف مراقبین معترف بھم دولیا؛

 

 تتقدم بخطوات ملموسة باتجاه إقامة سلطة قضائیة مستقلة؛ (4)

 

تثبت احترامھا والتزامھا بحقوق اإلنسان المعترف بھا دولیا والحریات األساسیة المحددة في اإلعالن العالمي لحقوق  (5)
 اإلنسان؛

 

تتخذ خطوات للتلبیة القابلة للتحقق منھا اللتزاماتھا بموجب معاھدة األسلحة الكیمیائیة ومعاھدة منع انتشار األسلحة  (6)
النوویة وتتخذ خطوات ملموسة باتجاه أن تصبح من ضمن الموقعین على اتفاقیة منع تطویر، إنتاج وتخزین األسلحة 

وااللتزام بنظام السیطرة على تكنولوجیا  1975خلت حیز التنفیذ في مارس/آذار البیولوجیة والسامة والقضاء علیھا والتي د
 الصواریخ وقوائم السیطرة األخرى، كلما كان ذلك ضروریا؛

 

 أوقفت تطویر ونشر الصواریخ العابرة للقارات وصواریخ كروز؛ و (7)

 

ي أجھزة االستخبارات أو األمن وكذلك الجیش تتخذ خطوات قابلة للتحقق منھا إلبعاد من كانوا في مناصب مسؤولیة ف (8)
خالل الصراع وتورطوا بحكم مسؤولیاتھم أو تآمروا في تعذیب أو قتل خارج القضاء أو إعدام مدنیین، ویشمل ذلك من لھم 

 .عالقة بصنع القرار أو تنفیذ الخطط الستخدام األسلحة الكیمیائیة

 

 .. التنازل واإلعفاءات402القسم 

 :. تُعفى األنشطة والمعامالت التالیة من العقوبات المفروضة بموجب ھذا القانون(أ) اإلعفاءات

 

كونغرس الوالیات  50( 1947في قانون األمن القومي لعام  V أي نشط خاضع لمتطلبات إعداد التقاریر بموجب العنوان (1)
 .وما یلیھا)، أو خاضعة ألي أنشطة استخباریة أمیركیة مأذونة 3091المتحدة 

 

 :أي معاملة واجبة االنسجام مع واجبات الوالیات المتحدة بموجب (2)
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(أ) االتفاقیة الموقعة بین األمم المتحدة والوالیات المتحدة بشأن مقر األمم المتحدة في لیك سكسیس بتاریخ یونیو/حزیران 
 ؛ أو1947نوفمبر/تشرین الثاني  21وبدأ سریانھا في  1947

 

 .1967مارس/آذار  19وبدأ سریانھا في  1963صلیة، المبرمة في فیینا أبریل/نیسان (ب) اتفاقیة العالقات القن

 

 :(ب) التنازل عن المساعدة للدیمقراطیة والدعم اإلنساني

 

بیان بالسیاسة. سیاسة الوالیات المتحدة ھي أن تستخدم استخداما كامال سلطة التنازل بموجب ھذا القسم الفرعي لضمان  (1)
 .إنسانیة كافیة أو دعم كاف لتعزیز الدیمقراطیةتقدیم مساعدات 

 

التنازل. یحق للرئیس التنازل عن تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون، على أساس كل حالة على حدھا،  (2)
المناسبة تحدیدا یوما، إذا سلم الرئیس للجان الكونغرس  120یوما وقابلة للتجدید لفترة ال تتجاوز  120ولفترة ال تتجاوز 

 .مكتوبا بأن التنازل ضروري لتقدیم العون اإلنساني أو الدعم لتعزیز الدیمقراطیة للشعب السوري

 

) والمتعلق بالتنازل وصفا لجمیع ضوابط 1محتوى التحدید المكتوب، یحتوي التحدید المكتوب المقدم بموجب الفقرة ( (3)
أن األنشطة التي یغطیھا التنازل ھي عون إنساني أو دعم لتعزیز الدیمقراطیة اإلبالغ والمحاسبة التي تم استخدامھا لضمان 

وال تستتبع أي أنشطة في سوریا أو معامالت مع الحكومة السوریة ال ترتبط بشكل معقول بالعون اإلنساني أو دعم تعزیز 
 .الدیمقراطیة

 

قوبات بموجب ھذا القانون ضد أي منظمة إنسانیة توضیح لألنشطة المأذونة بموجب التنازل. یحق للرئیس أال یفرض ع (4)
 :معترف بھا دولیا وقامت بــــ

 

 )؛1(أ) االنخراط في معاملة مالیة تتصل بالعون اإلنساني أو ألغراض إنسانیة عمال بتنازل صدر بموجب الفقرة (

 

 بمثل ھذا التنازل؛ أو (ب) نقل بضائع أو خدمات ضروریة لتنفیذ عملیات متصلة بالعون اإلنساني أو أغراض عمال

 

(ج) اتصال عرضي، خالل تقدیم العون اإلنساني أو المساعدة ألغراض إنسانیة عمال بمثل ھذا التنازل، مع أفراد یخضعون 
 .لسیطرة لشخص أجنبي خاضع لعقوبات بموجب ھذا القانون أو أي تعدیل بموجب ھذا القانون
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 :(د) التنازل

ن تطبیق عقوبات بموجب ھذا القانون لشخص أجنبي، على أساس كل حالة على حدھا، عموما. یحق للرئیس التنازل ع (1)
یوما، إذا قدم الرئیس ما یثبت للجان الكونغرس المناسبة أن ھذا التنازل ضروري لمصالح األمن  120ولفترات ال تتجاوز 

 .القومي للوالیات المتحدة األمیركیة

 

 :التشاور (2)

 

غ الرئیس ویقدم إیجازا للجان الكونغرس المناسبة حول مشاركة الشخص األجنبي في أنشطة (أ) قبل صدور التنازل. یبل
 .(1) موصوفة في ھذا القانون، قبل خمسة أیام على األكثر من سریان تنازل بموجب الفقرة

 

طة ي في أنش(ب) بعد صدور التنازل. یبلغ الرئیس ویقدم إیجازا للجان الكونغرس المناسبة حول مشاركة الشخص األجنب
یوما بعد ذلك إذا  120)، وكل 1یوما بعد صدور تنازل بموجب الفقرة ( 90موصوفة في ھذا القانون، خالل فترة ال تتجاوز 

 .ظل التنازل ساریا

 

 العنوان الخامس السلطة التنظیمیة وانتھاء سریان القانون

 

 :. السلطة التنظیمیة501القسم 

یوما من تاریخ سریان ھذا القانون، الئحة تنظیمیة، كل ما كان ذلك ضروریا،  90تتجاوز (أ) ینشر الرئیس، خالل فترة ال 
 .لتنفیذ ھذا القانون والتعدیالت التي تتم بموجب ھذا القانون

 

أیام قبل نشر الالئحة التنظیمیة بموجب القسم الفرعي (أ)،  10(ب) إبالغ الكونغرس. یبلغ الرئیس، خالل فترة ال تقل عن 
للجان الكونغرس المناسبة الالئحة التنظیمیة المقترحة ونصوص ھذا القانون والتعدیالت التي تتم بموجبھ وتنفذھا ویقدم 

 .الالئحة التنظیمیة

 

 :"(ج) في ھذا القسم، تعني عبارة "لجان الكونغرس المناسبة

 

 لجنة العالقات الخارجیة ولجنة الخدمات المالیة بمجلس النواب؛ و (1)
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 .لعالقات الخارجیة ولجنة الشؤون المصرفیة، اإلسكان والشؤون الحضریة بمجلس الشیوخلجنة ا (2)

 .. انتھاء فترة السریان502القسم 

 

 .2021دیسمبر/كانون األول  31تنتھي فترة سریان ھذا القانون ابتداء من 
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