
 

 

 

 

 2022لعام   جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر 

 

 حلقة العمل 

 عىل العمل اإلنساين القامئ عىل املبادئ  أثرها و   تدابري ماكحفة اإلرهاب ونُظم اجلزاءات 

 

 عرض عام 
_________________________________________________________________________________ 

 الس ياق 

وادلول   ادلولية  املنظامت  األخرية،  وضعت  الس نوات  ملاكحفةيف  مهنا  للسمل   اإلرهابيةعامل  ألا  سعياً  األخرى  والهتديدات 

ُ ملتدابري    واألمن ادلوليني، واتساع نطاقها آاثر  دها  تعد  عىل  ب  ترت  قد  و .  تدرجيياً   زادت رصامهتا  جزاءاتظم  اكحفة اإلرهاب ون

اإلنساين العمل  عىل  املبادئ  سلبية  عىل  األحيان    فأعاقت  –  القامئ  من  كثري  مبا  يف  اإلنسانية،  العمليات    فهياالعمليات 

 .هاؤ ورشاكاحلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر )احلركة( مكوانت  اليت تنفذهااإلنسانية 

وكذكل إدراهجا يف اتفاقات المتويل،    عن ، و ونُظم اجلزاءاتماكحفة اإلرهاب    لتدابري وتنشأ هذه التحدايت كنتيجة مبارشة  

دين    املصارفانعاكساهتا عىل القطاع اخلاص ) لألنشطة    رضوريةر القطاع اخلاص خدمات  يوف  و عىل سبيل املثال(.  واملور 

هذه املشالك ليست  و مع اجلهات الفاعةل اإلنسانية.    تعاونهد  تقي  لمخاطر  ل  تقليصق بشلك مزتايد س ياسات  اإلنسانية ويطب  

القامئ عىل العمل اإلنساين    عىل  ونُظم اجلزاءاتتدابري ماكحفة اإلرهاب    أثرزادت من وضوح    19-كوفيد  جاحئةجديدة، لكن  

 .املبادئ

  ونُظمالسليب لتدابري ماكحفة اإلرهاب    ابألثر فامي يتعلق    استباقاً أكرث    هنجاً   يف اآلونة األخرية يت بع   اإلنساين العمل  جممتع  وصار   

عىل املس توايت  بدأ هذا الهنج يؤيت مثاره  و .  األثرحلاجة إىل معاجلة هذا  اب، والقامئ عىل املبادئعىل العمل اإلنساين    اجلزاءات

عىل    ها أثر   اجلزاءات  ونُظمماكحفة اإلرهاب    تدابري   تنف ذو/أو  اجلهات اليت تضع    املزيد من   ، إذ تراعيةلي امل و   يةقلي اإلو ية  ول ادل

 األنشطة اإلنسانية. 

القامئ عىل اإلنساين  لعمل  ل  راقيلعب  ونُظم اجلزاءاتماكحفة اإلرهاب    تدابريعدم تسبب    لضامن    الطريق ال يزال طويالً ولكن  

 .املبادئ
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 الهدف العام والنتاجئ املتوقعة 

ضة،  ابلقدر نفسهعىل مجيع مكوانت احلركة  ونُظم اجلزاءات  ماكحفة اإلرهاب    تدابريتؤثر   احتياجات    تلبيةقدرهتا عىل    مقو 

 : ما ييل العمل إىل حلقةهتدف  ،وذلكل الضحااي يف البدلان اليت تعمل فهيا.

عىل  ، ال س امي من خالل مشاركة أمثةل واحضة  ونُظم اجلزاءاتتقيمي وضع احلركة فامي يتعلق بتدابري ماكحفة اإلرهاب   •

 .مع السلطات التواصليف  والتجارب هاأثر 

من    ورمبا  بع إزاءها،الهنج املت  و التخفيف املناس بة    لتدابريفهم مشرتك    تكوين، من خالل  حتديد س بل امليض قدماً  •

 اجلزاءات.املتعلقة مباكحفة اإلرهاب و  اجلهات املاحنةتطلبات حدود مل وضع  خالل

تدابري ماكحفة اإلرهاب  بني مكوانت احلركة فامي خيص  ( هنج أكرث تنس يقاً معاملالنظر يف مدى مالءمة )ورمبا حتديد   •

 ُ  متعدد األطراف والوطين. املس توينيعىل  ظم اجلزاءاتون

 

 األس ئةل الرئيس ية اليت يتعني النظر فهيا 

  وأي  أي مدى؟  وإىل  ؟نُظم اجلزاءات ماكحفة اإلرهاب و/أو    بتدابرياإلنسانية بشلك مبارش    هل تأثرت أنشطتمك -1

هل و   ؟املشالكهذه  واهجت كيف و إشاكلية؟  أي مهنا اكن األكرث  أو  إشاكلية من غريه    اكن أكرث   التدابريمن  نوع  

 ؟ واجلزاءاتاملتعلقة مباكحفة اإلرهاب  املشالكبشأن  مع حكومتمك تواصلت

اليت   -2 اخلطوات  يه  أجل  اختاذها    يتعني ما  اإلرهاب    أثر معاجلة  من  ماكحفة  اجلزاءات تدابري    من هل  و   ؟ونُظم 

؟ النظر فهيا  يتعنيأكرث تدابري التخفيف فعالية اليت    يف رأيمك  ما يهو ؟  تقامسها مع اآلخرين  دة ميكنمكممارسات جي  

 يف اتفاقات المتويل؟  واجلزاءات املتعلقة مباكحفة اإلرهاب    اجلهات املاحنة متطلبات    فامي خيص   ما يه آراؤمك وهنجمك و 

 متطلبات قد ترفضوهنا عىل أساس املبادئ األساس ية للحركة؟ من  هلو 

عىل    ونُظم اجلزاءات ماكحفة اإلرهاب    لتدابري للتعامل مع اآلاثر اجلانبية  حلركة  أن تتبعه ا   ينبغي اذلي    هنج هو الما   -3

هذا ما هو الشلك اذلي سيت خذه  و ؟  اتباع هنج أكرث تنس يقاً   ونهل تفضلو ؟  القامئ عىل املبادئالعمل اإلنساين  

 لك مكون من مكوانت احلركة؟  س يؤديهدور  أيو ، الهنج


