
 

 

 

 
 

 

 بشأن   العمل   حلقة   عن   موجز   تقرير 

 

  اإلنساين  العمل   عل  وأثرها   اجلزاءات  ونُظم   اإلرهاب   ماكحفة   تدابي 

 

 

 2022 يناير /اكنون الثاين 20 امخليس   :ساعةوال   اليوم 

   والعربيةوالروس ية  زييةلكاإلن ابللغات(: أورواب وسط بتوقيت)  10:30 إىل 09:00 الساعة من

   واإلس بانية والفرنس ية زييةلكاإلن ابللغات(: أورواب وسط بتوقيت)  18:30 إىل 17:00 الساعة ومن

 

 : املُنظم/ امليُس / الرئيس 

يف اللجنة ادلولية للصليب األمحر )اللجنة    اإلنسانية  والس ياسات ادلويل القانون دائرةانئبة مدير )  Eva Svoboda ةالس يداجللسة األوىل: 

آس يا واحمليط الهادئ يف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل نطقة املدير اإلقلميي مل )  Alexander Matheouوالس يد  ( ادلولية( 

   (األمحر )الاحتاد ادلويل( 

 Hossamوالس يد  ( يف اللجنة ادلولية  القانونية الشعبة ورئيسة نونيةالقا  الشؤون موظفي كبية)  Cordula Droegeاجللسة الثانية: الس يدة 

Elsharkawi  )املدير اإلقلميي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف الاحتاد ادلويل(   

 

مون / أعضاء فريق املناقشة /املتحدثون   املقدِّ

 

الس يد   األوىل:  قانوين  Jan Ninck Blokاجللسة  الهولندي  دلى  )مستشار  األمحر  التدابي  و ،  الصليب  بشأن  املرجعي  للفريق  املشارك  الرئيس 

والس يد   القانوين،  لدلمع  األورويب  للفريق  التابع  اإلثيويب(،    Tewodros Alamrewالتقييدية  األمحر  الصليب  مجلعية  العام  األمني  مكتب  )رئيس 

)مستشارة قانونية دلى الصليب    Yvette Zegenhagen)األمني العام للهالل األمحر العريب السوري(، والس يدة    Khaled Erksoussiوالس يد  

 األمحر األسرتايل( 

 

الس يد   الثانية:  قانوين  Jan Ninck Blokاجللسة  الهولندي،  ال   دلى  )مستشار  األمحر  التدابي  و صليب  بشأن  املرجعي  للفريق  املشارك  الرئيس 

والس يد   القانوين،  لدلمع  األورويب  للفريق  التابع  والس يدة    Khaled Erksoussiالتقييدية  السوري(،  العريب  األمحر  للهالل  العام   Åsa)األمني 

Sandberg ألمحر السويدي( )كبية املوظفني املسؤوةل عن منطقة آس يا دلى الصليب ا 
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 موجز   عرض 

 عل القائ  اإلنساين العمل عل سلبية مل تزد تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظم اجلزاءات عدداً حفسب، بل توّسع نطاقها أيضاً. ولهذه التدابي والنظم آاثر

  . ورشاكؤها (  احلركة)   األمحر  والهالل  األمحر  للصليب  ادلولية   احلركة  مكوانت   مبا فهيا العمليات اليت تنفذها  تُعيق العمليات اإلنسانية،  ما  غالباً   املبادئ،

س يا يف  املعقّدة  طبيعهتا  عن  النامجة  والتحدايت  التدابي  هذه  أثر  عن  صورة  املشاركون  تبادلها  اليت  اخلربات  خالل  من  العمل  حلقة  قات  وأعطت 

مجلع األدةل  من اتباع هنج جامعي    حتصيلهاخمتلفة. وشّدد املشاركون عل احلاجة إىل مواصةل التعاون حلل املشالك وسلطوا الضوء عل الفائدة احملمتل  

. وأقّر املشاركون بأن مكوانت احلركة  وحتقيق النجاحات  ابلتواصلوتبادل أفضل املامرسات املتعلقة    ،عن أثر هذه التدابي والنظم عل معل احلركة

اعامتد إعالن للحركة مرتبط هبذا املوضوع وُذكر أنه سينظر    والقطاع املايل، وُأثيت كذكل فكرةمع السلطات  إىل أن تتواصل بشلك استبايق  حتتاج  

   يف هذا اإلعالن الحقاً. 

 

 وأبرز النقاط عامة    مالحظات 

وقد يكون لها آاثر خمتلفة. ويطرح تنفيذ قرارات األمم املتحدة، وخاصة التجرمي من خالل الترشيعات  تتخذ تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمه أشاكاًل خمتلفة  

ة وفق للمبادئ وإدراج أحاكم يف اتفاقات اجلهات املاحنة، عل املس توى ادلاخيل، حتدايت كبية أمام احلركة ويشلك عائقاً أمام تنفيذ هممهتا اإلنساني

  األساس ية.
 

 ن التعاون لبذل هجود مشرتكة يف جمال ادلعوة أن ُُيدث فارقاً إجيابياً. وُحّددت عدة عنارص رئيس ية، مهنا: أومن ش

 

 تيسي العمل معاً.  أمهية وجود مفردات مشرتكة وفهم مشرتك للمصطلحات من أجل  •

 عل مكوانت احلركة هجود ادلعوة املشرتكة.   تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمهفهم كيف ميكن أن يدمع فهم التأثي اخملتلف ل  •

 س يكون مفيداً إجياد س بل فعاةل مجلع أمثةل عن اآلاثر السلبية.  •

واملشورة  بميكن أن يُسهم ت  • عل ادل املعلومات  والفعالية،  وغيها من اجلهات الفاعةل يف تعزيز الكفاءة  س بل التواصل مع السلطات  يف 

 املس تويني الفردي وامجلاعي. 

  

     املثارة  النقاط   أبرز 
 

عل العمل اإلنساين القائ عل املبادئ،   تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمهبرشح اآلاثر السلبية اليت خلفهتا  بدأ الرئيسان املشاراكن وأعضاء فريق املناقشة  

اإلنساني الفاعةل  اجلهات  معليات  األحيان  بعض  يف  أعاقت  جتربهتم وكيف  عن  التالية  األمثةل  املتحدثون  وقّدم  ورشاكؤها.  احلركة  مكوانت  فهيا  مبا  ة، 

 الشخصية:  

تأثياً مبارشاً عل قدرة املنظامت اإلنسانية عل اس تياد السلع الرضورية لألنشطة اإلنسانية   تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمه ميكن أن تؤثر  •

 وتصديرها.  

األنشطة اإلنسانية    يف متويل  ترتدد أكرث فأكرثعل احلكومات واجلهات املاحنة اليت    سلبياً أثراً    تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمهميكن أن ختلف   •

 )كأفغانس تان مثاًل(.   ُمحددةتُطبق فهيا تدابي ملاكحفة اإلرهاب أو نظم جزاءات يف س ياقات 

يفضل الكثي من اجلهات من القطاع اخلاص مثل املصارف واملوردين ورشاكت التأمني ورشاكت النقل اليت تطبق عل سلعها وخدماهتا   •

تُقلّص اخملاطر إىل أدىن حّد وتتخطى يف امتثالها املس توى املطلوب. وتعمتد هذه اجلهات تفسياً صارماً  أن   تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمه

 قواعد اليت غالباً ما يصعب فهمها أو ترمجهتا معلياً، محلاية أنفسها من أي انهتاك حممتل.  حمافظاً للو 
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ورمغ أن الاس تثناءات ألغراض ويؤدي ذكل إىل وضع ينتقل فيه أي خطر مرتبط ابلعمل يف بيئة هشة أو متأثرة ابلزناع إىل املنظامت اإلنسانية.  

بدأت   واملامرسات إنسانية  القوانني  يف  فعال  بشلك  إدراهجا  لضامن  اجلهود  من  الكثي  بذل  الرضوري  من  يزال  فال  اجلزاءات،  نظم  بعض  يف    تُدرج 

 ادلاخلية. 

 

الفريق املرجعي بشأن  . وقدم  تدابي ماكحفة اإلرهاب ونظمه مث عرض أعضاء فريق املناقشة واملشاركون األدوات اليت يعملون عل تطويرها واملرتبطة ب 

اإلجراءات الترشيعية خملتلف ادلول األوروبية، إضافة إىل رطة األطر القانونية و الرمس خنشاطاً    التدابي التقييدية التابع للفريق األورويب لدلمع القانوين

ونظم اجلزاءات  تدابي ماكحفة اإلرهاب  مرشوع مذكرة توجهيية بشأن  مرشوع قامئة ابملصطلحات والعبارات األكرث اس تخداماً. وقدم الاحتاد ادلويل  

هتا مع  ميكن للجمعيات الوطنية أن تكيّفها مع أطرها اخلاصة، حسب احلاجة. وقدمت بعض امجلعيات الوطنية تقاريرها وأدواهتا اليت اكنت قد تشاطر 

 اآلخرين من قبل أو اليت ميكن أن تتيحها هلم عند الطلب.  

        

ونظم اجلزاءات وإىل  تدابي ماكحفة اإلرهاب  احلركة إىل مجع بياانت عن أثر  لضوء عل حاجة  أعضاء فريق املناقشة واملشاركون اويف األخي، سلّط  

رسائلها الرئيس ية يف إطار ادلبلوماس ية اإلنسانية. وعرّب املشاركون عن احلاجة إىل زايدة التعاون والتنس يق   لتعزيز قوةاس تخدام هذه البياانت أساساً 

 امليدان.    ادلاخليني، ليس داخل احلركة وبني امجلعيات الوطنية فقط، بل كذكل بني خمتلف األقسام يف امجلعيات الوطنية وبني املوظفني العاملني يف

 

ثنايئ    فريق املناقشة واملشاركون عل أنه يتعني عل احلركة أن تنهتز الفرص للتواصل بكفاءة وفعالية مع اجلهات الفاعةل املعنية، بشلك أعضاء  وشّدد  

ويف ، مبا يف ذكل سلطات ادلول واملؤسسات املالية واجلهات املاحنة واملنظامت اإلنسانية األخرى واألوساط اجلامعية. وبشلك متعدد األطراف أيضاً 

عن اهامتهما بإعداد موقف   وطنية  مجعيات  عدة  عرّبت  ابخلطوات الالحقة،  برمهتا بشأن  ما يتعلق  ماكحفة اإلرهاب  للحركة  ونظم اجلزاءات، تدابي 

 واعامتده. 

 

 الاس تنتاجات والتوصيات 

 

 

مرشوعية إزاء  موقف  أي  احلركة  تتخذ  اإلرهاب    ال  ماكحفة  املبادئ  تدابي  عل  احلفاظ  وينغي  لها.  ادلول  اعامتد  رضورة  إزاء  وال  اجلزاءات،  ونظم 

 املتعلقة ابالس تقالل وعدم التحزّي واحليادية يف التعامل مع هذه التدابي.  األساس ية 

 

أثر   معاجلة  يف  بعضاً  بعضها  احلركة  مكوانت  تدمع  أن  اإلرهاب  وميكن  ماكحفة  تقامس  تدابي  خالل  من  ذكل  يف  مبا  منه،  والتخفيف  اجلزاءات  ونظم 

   املامرسات اجليدة واملعارف، فضاًل عن تعزيز التعاون والتنس يق.  


