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  مقدمة  -أوالً  
، إىل اللجنة االستـشارية أن تعـد        ١٨/١٠طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

دراسة عن حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، مـع إيـالء               
على حقوق اإلنسان للرهائن    سليب   من أثر ئن على يد اإلرهابيني     الرهاملا ألخذ   اهتمام خاص   

وطلب اجمللس إىل اللجنة أن تركز بشكل خاص علـى األثـر       . اجملتمعات احمللية املعنية  على  و
  .الواقع على حقوق اإلنسان والدور املنوط بالتعاون اإلقليمي والدويل يف هذا امليدان

 مـن ولفغـانغ     اًنورهتا الثامنة، فريق صياغة مكوَّ    أنشأت اللجنة االستشارية، يف د    وقد    -٢
، وأوبيورا شـينيدو أوكـافور، وشـيغيكي        )رئيساً(، ولطيف حسينوف    )مقرراً(شيتفان هايرت   

). ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣٠انتهت واليته يف    الذي   (رساكاموتو، وأمحر بالل صويف، وجان زيغل     
  . غةويف وقت الحق، انضم كوكو كيسومبينغ إىل فريق الصيا

 ،٢٠١٢أغسطس  / آب ١٣ رسالة على أصحاب املصلحة يف        اللجنة االستشارية  وعممت  -٣
 مجيع أصحاب املصلحة، مبا فيهم الدول واملنظمات الدولية واملؤسـسات الوطنيـة             شجعت فيها 

وتلقت ردوداً من عدد مـن   . حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، على املسامهة يف الدراسة        
 وقُدم التقريـر املرحلـي للجنـة        .)١(نظمة غري حكومية واحدة، وأكادميي واحد     احلكومات، وم 

ورغـم اجلهـود    . )٣( وإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين        )٢(دورهتا العاشرة  يف
الكبرية والرسالة املذكورة أعاله املوجهة إىل أصحاب املصلحة، تبيَّن أن حتديد املمارسات اجليدة             

  .ق حبقوق اإلنسان اخلاصة بالرهائن واألثر الواقع على اجملتمعات احمللية املعنية مهمةٌ صعبةيتعل فيما
وتقدم اللجنة االستشارية هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الرابعـة       -٤

واستجابة لوالية اجمللس، ليس التقرير دراسة عامة عن اجلوانب املتعلقة حبقـوق            . والعشرين
.  فيما خيص أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، إذ ال ينبغي أن تكون هناك ازدواجيـة               اإلنسان

إمنا تقدم اللجنة يف التقرير نظرة عامة موجزة عن السمات البارزة للمشكلة وبالتايل تركـز               
  .١٨/١٠على اجلوانب اخلاصة اليت وقف عليها اجمللس يف قراره 

لى قائمة املسائل اليت تنظر فيهـا اللجنـة         بعد عدة عقود برز فيها أخذ الرهائن ع       و  -٥
 الذي أدانت   ،٢٠٠٥/٣١بانتظام، اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان قرارات عديدة، منها القرار          

فيه أخذ الرهائن وحثت مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية علـى أن تواصـل، حـسب               

__________ 

  انظر الـصفحة املخصـصة للمـسألة الـيت يتـضمنها املوقـع الـشبكي ملفوضـية حقـوق اإلنـسان                      ) ١(
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRTerroristhostageTaking.aspx. 

)٢( A/HRC/AC/10/2. 
)٣( A/HRC/22/70. 



A/HRC/24/47 

GE.13-15440 4 

سألة أخذ الرهـائن    وتطرق جملس حقوق اإلنسان مل    . )٤(االقتضاء، معاجلة نتائج أخذ الرهائن    
رته السادسة عشرة، حلقة نقاش بشأن مسألة حقـوق اإلنـسان يف سـياق              ود وعقد، يف 

اإلجراءات املتخذة للتصدي ألخذ الرهائن على يد اإلرهابيني مجعـت أطرافـاً وأصـحاب         
  .)٥(مصلحة من هيئات ووكاالت األمم املتحدة ومشاركني من مناطق وبلدان شىت

  )٦(هيميةاملسائل املفا  -ثانياً  

  تعريف أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني  -ألف  
نوقش مفهوم أخذ الرهائن نقاشاً مستفيضاً خالل العملية اليت أفضت إىل اعتمـاد               -٦
واضـحة  نتيجة املناقشات بشأن املفهوم     جاءت  و. )٧(االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن      

  :ا يلي من االتفاقية اليت تنص على م١املادة سياق  يف
أي شخص يقبض على شخص آخر أو حيتجزه ويهدد بقتلـه أو إيذائـه                

استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية              أو
حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو جمموعة من األشخاص، علـى القيـام              

 لإلفراج عـن الرهينـة،      االمتناع عن القيام بفعل معني كشرط صريح أو ضمين         أو
  . يرتكب جرمية أخذ الرهائن باملعىن الوارد يف هذه االتفاقية

ومن الواضح من التعريف املدون دولياً ألخذ الرهائن أن الفعل يتطلب جمموعتني من               -٧
التهديـد بقتلـه أو إيذائـه       ) ب(القبض على شخص آخر أو احتجازه؛       ) أ(العناصر، ومها   

أجل إكراه طرف ثالث على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معني            استمرار احتجازه من     أو

__________ 

 ١٩٨٩/٢٦ و ١٩٨٨/٣٨ و ١٩٨٧/٢٨ و ١٩٨٦/٤٩و) ٣٧-د (٢٧انظر قرارات جلنة حقوق اإلنـسان        )٤(
 ١٩٩٩/٢٩ و ١٩٩٨/٧٣ و ١٩٩٧/٢٨ و ١٩٩٦/٦٢ و ١٩٩٢/٢٣ و ١٩٩١/٤٠ و ١٩٩٠/٣٦و
 .٢٠٠٥/٣١ و٢٠٠٣/٤٠ و٢٠٠١/٣٨ و٢٠٠٠/٢٩و

 .A/HRC/18/29انظر  )٥(
أوليف علـى مـسامهتهم      - ء فريق الصياغة فيليكس نداهيندا، وريان ليتشرت، وميليسا ماك        يشكر أعضا  )٦(

 .اهلامة أثناء صياغة هذه التقرير
     لالطالع على معلومات أساسية عن املناقشات بشأن خمتلف املقترحـات، انظـر           . ٣٤/١٤٦قرار اجلمعية العامة     ) ٧(

Ved P. Nanda, “Progress Report on the United Nations’ Attempt to Draft an International Convention 

against the Taking of Hostages”, Ohio Northern University Law Review, vol. 6, No. 1, 1979, pp. 89-

108; S. S. Kaye, “The United Nations Effort to Draft a Convention on the Taking of Hostages”, 

American University Law Review, vol. 27, No. 2, 1978, pp. 433-487; and Robert Rosenstock, 

“International Convention against the Taking of Hostages: Another International Community Step 

Against Terrorism”, Journal of International Law and Policy, vol. 9,1980, pp.169-195. 
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 وبعبارة أخرى، هتم حالة منطية ألخذ الرهائن      . كشرط صريح أو ضمين لإلفراج عن الرهينة      
) ب(خاطف الرهائن   ] يسعى[هو الوسيلة اليت    ) أ(الرهينة  "ثالثة أطراف على األقل، حيث      

ومع أن اجملموعة األوىل من العناصر قـد        . )٨()"ج(بواسطتها إىل نيل شيء من طرف ثالث        
تكون مشتركة بني مجيع أفعال أخذ الرهائن، تشكل اجملموعة الثانية أساسـاً للتمييـز بـني             

  .حاالت أخذ الرهائن على يد إرهابيني وغريها
 من االتفاقية املشار إليها أعاله صراحة تعريف أخذ الرهائن مبفهوم   ١وال تربط املادة      -٨

بيد أن اخللفية التارخيية العتماد الصك تشري إىل من صاغوه كانوا معنيني أساسـاً              . هاباإلر
وتذكر اإلشارة الوحيدة إىل اإلرهاب يف ديباجـة        . حبوادث أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني     

لتنمية التعاون الدويل بني الدول يف وضع       "الصك بوضوح أنه اعتمد بدافع من ضرورة ملحة         
 فعالة ملنع مجيع أعمال أخذ الرهائن ومالحقة هذه األعمال واملعاقبـة عليهـا              واختاذ تدابري 

  ". بوصفها من مظاهر اإلرهاب الدويل
وال شك أن عدم وجود إشارات صرحية إىل الطابع اإلرهايب ألخـذ الرهـائن يف                 -٩

األحكام األساسية لالتفاقية جيد جذوره يف االختالف السائد بني الـدول بـشأن مفهـوم               
  .التفاوض على الصكإّبان اإلرهاب ) تعريفو(

 من االتفاقية أي متييز بناء على ما إذا كان الفعل ارتكـب             ١وال يقيم تعريف املادة       -١٠
 تستبعد انطباق االتفاقية على حاالت أخذ       ١٢بيد أن املادة    . زمن السلم أم زمن نزاع مسلح     

 ١٩٤٩تفاقيـات جنيـف لعـام       الرهائن املرتكبة خالل الرتاعات املسلحة اليت تـشملها ا        
وعالوة على ذلك، عند تناول إحدى أكثر املـسائل         . ١٩٧٧وبروتوكوالهتا اإلضافية لعام    

إثارة للخالف خالل املفاوضات بشأن املعاهدة، يستبعد املقتضى حتديداً انطباق االتفاقية على          
ها الشعوب ضـد    تناضل في "واليت  ) ٤(١الرتاعات املسلحة اليت يغطيها الربوتوكول اإلضايف       

وذلك يف ممارسـتها حلـق   . التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب وضد األنظمة العنصرية   
  ".الشعوب يف تقرير املصري

 ١٩٤٩ أخذ الرهائن حمظور مبوجب مجيع اتفاقيـات جنيـف لعـام              فإن وبالفعل  -١١
اإلنـساين  ويذكر تعليق ذو حجية بشأن القـانون        . )٩(١٩٧٧وبروتوكوالهتا اإلضافية لعام    

الدويل أن حظر أخذ الرهائن خالل الرتاعات املسلحة الدولية وغري الدولية مكرس كقاعـدة              

__________ 

)٨( R. D. Crelinsten, “The Study of Hostage-Taking: A System Approach”, in Ronald D. Crelinsten et 
al., Report on Management Training Seminar Hostage-Taking Problems of Prevention and 
Control (Montrea1, University of Montreal, September 1976), p. 4. Available from 

www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/49367NCJRS.pdf. 
 مـن   ١٤٧ و ٣٤ اتفاقيات جنيف؛ واملادتـان      مناملشتركة  ) ب)(١(٣انظر األحكام ذات الصلة من املادة        )٩(

من الربوتوكول  ) ج)(٢(٤من الربوتوكول اإلضايف األول؛ واملادة      ) ج)(٢(٧٥ اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة   
 .اإلضايف الثاين
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ومبوجب الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين، فإن حظر أخذ        . )١٠(يف القانون الدويل العريف   
وعالوة علـى   . )١١("غري املقاتلني "الرهائن معترف به كضمانة أساسية للمدنيني واألشخاص        

. )١٢(ذلك، يدرج نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أخذ الرهائن كجرمية حرب           
 يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية تعريـف أخـذ الرهـائن            عناصر اجلرمية واستنسخت  

السلوك املطلوب "يف االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن مع توضيح إضايف مفاده أن     الوارد
الث ميكن أن يكون شرطاً ليس فقط إلطالق سراح الرهينة، ولكـن أيـضاً              من الطرف الث  
  .)١٣("لسالمة الرهينة

 قراءة جتمع بني خمتلف الصكوك القانونية الدولية املشار إليها أعـاله            أنالصة  اخلو  -١٢
عتبار أخذ الرهائن فعالً حمظوراً، ومن مث إجرامياً، مبوجـب القـانون            ال  مشتركاً تظهر فهماً 

.  ويعترب جرمية يعاقب عليها تشكل جرمية حرب يف السياق اخلاص للرتاعات املسلحة            .الدويل
وخارج سياق الرتاعات املسلحة، تلزم االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن الدول األطراف            

لكن نظراً  . بتجرمي الفعل والتعاون يف إلقاء القبض على آخذي الرهائن ومقاضاهتم ومعاقبتهم          
 املستمرة بشأن تعريف اإلرهاب، ال تربط شىت الصكوك املشار إليهـا أعـاله              لالختالفات

  .بالضرورة مفهوم أخذ الرهائن مبفهوم اإلرهاب
 ،ولعقود، حاول عدة فاعلني، مبا فيهم خمتلف هيئات األمم املتحدة، دومنا جـدوى              -١٣

ومحاية حقـوق   وقد تقيد املقرر اخلاص املعين بتعزيز       . وضع تعريف مقبول عموماً لإلرهاب    
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، يف تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان     

 ١٥٦٦يف دورته السادسة عشرة، بتفسري اإلرهاب الذي اقترحـه قـرار جملـس األمـن                
وفسر اجمللس، يف ذلك القرار، اإلرهاب بأنه األعمال اإلجرامية، مبا يف ذلـك            . )١٤()٢٠٠٤(

خطـرية، أو أخـذ     بدنيـة   ترتكب ضد املدنيني بقصد القتل أو إحلاق إصـابات          تلك اليت   
أو مجاعة من األشـخاص أو أشـخاص        الناس  بغرض إشاعة حالة من الرعب بني        الرهائن،

لتخويف مجاعة من السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل              معينني، أو 
ئم يف نطاق االتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة ذات        ما أو عدم القيام به، واليت تشكِّل جرا       

  . )١٥(الصلة باإلرهاب

__________ 

)١٠ ( Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law 

(International Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, 2005), vol. I, pp. 334–336. 
 .املرجع نفسه )١١(
 .A/CONF.183/9من ‘ ٣‘)ج(و‘ ٨‘)أ)(٢(٨املادتان  )١٢(
)١٣ ( Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law (see footnote 10). p. 336. 
)١٤( A/HRC/16/51 ٢٧، الفقرة. 
 .٢٨انظر أيضاً املرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
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وبالرغم من أن البعض قد يقول إن التعريف أعاله ذو حجية إىل حد ما، فإن دليل                  -١٤
يـورد قائمـة   ) Routledge Handbook of Terrorism Research(روتليدج ألحباث اإلرهاب 

 وجيد اسـتمرار    .)١٦(وقبل ذلك القرنني املاضيني    تعريفاً لإلرهاب صيغت طوال      ٢٥٠ تضم
عدم وجود تعريف متوافق عليه لإلرهاب جذوره يف تعدد أشكال األفعال اإلرهابية، وكـذا              

وهلذا السبب، فإن حتديـد مـا إذا        . )١٧(يف تنوع الفاعلني ودوافع اإلرهابيني وطرق عملهم      
رهابيا، وال سيما عندما تنفـذه  كانت حالة بعينها ألخذ الرهائن أو االختطاف تشكل فعالً إ        

  .جمموعة غري مدرجة على قائمة اإلرهاب العاملية، تبقى مهمة شاقة

  طبيعتها ونطاقها وأبعادها الرئيسية: مشكلة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني  -باء  
 -  وبشكل أعم األحداث اإلرهابية    - نظراً الختالف تصنيفات حاالت أخذ الرهائن       -١٥

ملختلفة، من الصعب العثور على بيانات إمجالية توثق الظاهرة يف فتـرة زمنيـة              يف الدراسات ا  
يف  ٧( حادثة من حوادث اإلرهاب اليت وقعت        ٥٤٠ وأشارت إحدى الدراسات إىل أن       .معينة
، هـي أفعـال   ١٩٨٢ إىل ١٩٦٨ حادثة ُبلغ عنها يف الفترة من    ٨ ٠٠٠من أصل قرابة    ) املائة

 يف املائة من تلـك      ٢٠ رهينة وأّدت    ٣ ١٦٢هائن بلغ عددهم    عابرة للحدود متثلت يف أخذ ر     
 جمموعة  ١٨٨، احتجزت   ١٩٦٨فمنذ عام   ". األفعال إىل وفاة الضحايا أو تعرضهم إلصابات      

وعلى . )١٨("إرهابية رهائن يف حوادث تتعلق باالختطاف والقرصنة اجلوية والسيطرة على املباين          
 ١٢ ٩٤٢إىل أنه من بـني      ) ٢٠٠٥ إىل   ١٩٦٨من  (هذا املنوال، تشري بيانات عن فترة أطول        

 ٢٤٣ حادث قرصنة جويـة، و     ٣٨٠حادث أخذ رهائن، و    ١ ٩٤١"حادثاً إرهابياً، سجلت    
. )١٩()"أي عمليات السيطرة على مبان والقرصنة غري اجلويـة        (غريها من حوادث أخذ الرهائن      

 تصنف حوادث أخذ الرهائن     وتقدم البيانات املستقاة من قاعدة البيانات العاملية لإلرهاب، اليت        
 يف فئـة االختطـاف يف الفتـرة    ٤٧٠٠إىل قرصنة جوية وسيطرة على مبان واختطاف، رقم         

  . )٢٠(٢٠١٠ إىل ١٩٧٠ من

__________ 

)١٦( Joseph J. Easson and Alex P. Schmid, “250-Plus Academic, Governmental and Intergovernmental 
Definitions of Terrorism” in A. P. Schmid (ed.), The Routledge Handbook of Terrorism Research 

(Routledge, London/New York, 2011), pp. 99–157. 
 .٧-٥املرجع نفسه، ص  )١٧(
)١٨( Scott E. Atkinson et al., “Terrorism in a Bargaining Framework”, Journal of Law and Economics, 

vol. 30, No. 1,1987, pp. 1-2, containing data from the United States Department of State, 
International Terrorism: Hostage Seizures (1983). 

)١٩ ( Patrick T. Brandt and Todd Sandler, “Hostage Taking: Understanding Terrorism Event Dynamics”, 
Journal of Policy Modeling, vol. 31, 2009, p. 762. For other figures, see Keith Bloomfield, “Hostage 

taking and government response”, RUSI Journal, vol. 146, No. 4, 2001, pp. 23–27. 
 ./www.start.umd.edu/gtd/aboutانظر  )٢٠(
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وسجل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية معـدالت االختطـاف يف              -١٦
وجتـدر  . )٢١( تسجلها الشرطة   بلداً وإقليماً حول العامل، استناداً إىل اجلرائم اليت        ١١٢حوايل  

اإلشارة إىل أن هذه البيانات ال تقيم فرقاً بني االختطافات اإلرهابية وغري اإلرهابية وال تويل               
عالوة على ذلك، قد ال تعكـس البيانـات         . اهتماماً خاصاً لظاهرة االختطاف طلباً للفدية     

  .بالغبالضرورة احلجم احلقيقي للظاهرة، بسبب أمور منها النقص يف اإل
، وهي منظمة متخصصة يف األمن العاملي، فقد عرف         )Red24 (٢٤ووفقاً ملنظمة ريد    -١٧
. )٢٢(٣٠ ٠٠٠ عدداً من حوادث االختطاف طلباً للفدية يف مجيع أحناء العامل بلغ            ٢٠١١عام  

عملية اختطـاف يف الـسنة،       ١٥ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ ووفقاً لتقديرات عاملية، حتدث ما بني     
ال تزال النقاط الساخنة التقليدية املتمثلة      "ويف حني   . )٢٣( أمريكا الالتينية  معظمها يف شبه قارة   
وكولومبيا واملكسيك تعرف مستويات مرتفعة     )  البوليفارية -مجهورية  (يف الربازيل وفرتويال    

أو متنامياً أيضاً يف أفغانستان     /، أصبحت هذه اجلرمية هتديداً حقيقياً و      عمليات االختطاف من  
صومال والصني والعراق والفلبني وكينيا ونيجرييا واهلنـد والـيمن ومنطقـة            وباكستان وال 

__________ 

ــر )٢١( ــاح  ,”Kidnapping at the national level, number of police-recorded offences“انظ   ، مت
ــع  ــى املوق   www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Kidnapping.xls andعل

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Kidnapping.xls. 
واستناداً إىل البيانات اليت مجعتها املنظمة يف الـسنوات   Red24, Threat Forecast report 2012, p. 24انظر  )٢٢(

أفغانـستان  ) ١: ( هـي ٢٠١٢السابقة، كانت املناطق العشر األخطر حلوادث االختطاف طلباً للفدية عام     
 ٢٠١٠ سفينة عام    ٢٧حيث احتجزت   (والصومال  ) ٢ (؛) اختطاف طلباً للفدية يف السنة      عملية ٩٥٠حنو  (

ال توجد أرقام؛ وهي بيئة تعرف خماطر اختطاف مركبة حيث          (والعراق  ) ٣(؛  ) رهينة ٣٢٠وأخذ أكثر من    
ويبقى مواطنـو الـدول     . تقوم جهات ذات دوافع إجرامية وإرهابية وسياسية مجيعها بعمليات االختطاف         

عمليـة   ١ ٠٠٠أكثر مـن  (ونيجرييا ) ٤(؛  )غربية أهدافاً مرحبة، سواء من حيث القيمة املالية أو الدعائية         ال
عملية اختطاف يف السنة وفقـاً إلحـصاءات         ١٥ ٠٠٠(وباكستان  ) ٥(؛  )اختطاف طلباً للفدية يف السنة    

 ٢٠٠أكثر من   (واليمن  ) ٦(؛  ) يف املائة من عمليات االختطاف تتم طلباً للفدية        ٢٠ إىل   ١٠رمسية؛ وما بني    
 ٢٠    ل غري معروف من املواطنني خالل الـسنوات ا        اًأيضاً عدد غري أن االختطاف طال     من الرعايا األجانب    

املاضية؛ ويأيت معظم التهديد من اجملموعات القبلية، والعناصر االنفصالية، وقطاع الطـرق، واجملموعـات              
أكثـر  ) ( البوليفاريـة  - اجلمهورية(وفرتويال  ) ٧(؛  )رة العربية اإلسالمية، مثل تنظيم القاعدة يف شبه اجلزي      

 وفقاً إلحصاءات   ٢٠١١ أشهر األوىل من عام      ١٠عملية اختطاف تقليدية طلباً للفدية خالل        ١ ٠٠٠ من
يـرجح أن   ( واملكـسيك   ) ٨(؛  )إحدى أعلى معدالت االختطاف نسبة إىل عدد السكان يف العامل         : رمسية

 عملية اختطاف تقليديـة طلبـاً للفديـة،         ٢ ٠٠٠ عن أكثر من     ٢٠١١ية لعام   تكشف اإلحصاءات الرمس  
عمليـة   ١٧ ٨٨٩كان العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثري، إذ تشري بعـض التقـديرات إىل حـوايل           وإن

، ٢٠٠٦ وهو مـا يـشكل تراجعـاً مقارنـة بعـام       - بضع مئات (وهاييت  ) ٩(؛  )٢٠١١ عام اختطاف
 عملية اختطـاف    ٢٥٨رقم يف تراجع يبلغ حوايل      (وكولومبيا  ) ١٠(؛  ) حادثة ٧٢٠سجلت حوايل    عندما

 ).٢٠١١سجلتها السلطات عام 
)٢٣( Sheri Merkling and Elaine Davis, “Kidnap & Ransom Insurance: A Rapidly Growing 

Benefit”, Compensation & Benefits Review, vol. 33, No. 6, 2001, pp. 40-41. See also William 
Prochnau, “Adventures in the Ransom Trade”, Vanity Fair, May 1998, available from  

www.mmegi.bw/index.php?sid=1&aid=36&dir=2010/January/Monday18. 
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يـنجح  "وينازع بأنه، يف حـاالت االختطـاف،        . )٢٤(" الصحراء بشمال أفريقيا   - الساحل
 يف املائة من احملاوالت وحيصلون على الفديـة الـيت           ٨٠اإلرهابيون يف احتجاز رهائنهم يف      

ويف حوادث السيطرة على املباين وأخذ الرهـائن،        ...   يف املائة من احلوادث    ٧٠يطلبون يف   
  . )٢٥(" يف املائة من احلاالت٧٥حيقق اإلرهابيون جزءاً من مطالبهم على األقل يف 

وتظهر حتليالت ذات صلة أن ظاهرة االختطاف طلباً للفدية أو ألهداف سياسـية               -١٨
 أو املنـاطق، وإن كانـت       أخرى ما فتئت ترتفع منذ الستينات والسبعينات يف بعض البلدان         

 حادث أخذ   ٧٦٤ومع ذلك، خلصت إحدى الدراسات اليت غطت        . )٢٦(تراجعت يف أخرى  
 ٢٠٠٦يناير  / وكانون الثاين  ١٩٦٩نوفمرب  /رهائن بلغ عنه يف الفترة املمتدة بني تشرين الثاين        

؛ وهذا يشري إىل أن هنـاك       ٢٠٠٠منها حدثت بعد عام     ) ثة حاد ٥٧٠( يف املائة    ٧٥إىل أن   
وبشكل عام، تظهر بيانات مـن      . )٢٧(رتفاعاً يف مثل هذه احلوادث على مدى العقد املاضي        ا

 تكن حـوادث    ، مل ٢٠١٠ إىل   ١٩٧٠قاعدة البيانات العاملية لإلرهاب أنه خالل الفترة من         
  .)٢٨(ئة يف املا١٦,٦االختطاف على يد اإلرهابيني اليت تتعلق بطلب فدية متثل أكثر من 

. طلباً للفدية جتارة مرحبة جداً للمنظمات اإلرهابية واإلجراميـة        وأصبح االختطاف     -١٩
الذي تعود بـه  الدخل السنوي   إمجايل  ووفقاً لبعض األرقام اليت تعترب حمافظة إىل حد ما، فإن           

ففي الفلبني، علـى سـبيل     . )٢٩( مليون دوالر  ٥٠٠االختطاف طلباً للفدية يتجاوز     عمليات  
 مليون دوالر فديـة     ١١  مبلغ قدره  ، دفع ١٩٩٦ و ١٩٩٣امي  املثال، يف الفترة املمتدة بني ع     

 رهينة احتجزهتم عموماً واحدة من جمموعتني، جيش الـشعوب          ٦٠٠لإلفراج عن أكثر من     
وبلغ عدد احلاالت املسجلة لالختطـاف طلبـاً        . )٣٠(اجلديد أو جبهة مورو للتحرير الوطين     

 مث ارتفع مرة    ١٩٩٩حالة عام    ٥٠، مث تراجع إىل     ١٩٩٨، عام   ) حالة ١١٣(للفدية ذروته،   
  .)٣١(٢٠٠١ عام ٩٩أخرى إىل 

__________ 

)٢٤( Red24, Threat Forecast 2012 ) ٢٢انظر أيضاً احلاشية املرجعية.( 
)٢٥( Atkinson et al., “Terrorism in a Bargaining Framework” (see footnote 18), pp. 1-2, containing data 

from the United States Department of State, International Terrorism: Hostage Seizures, 1983, p. 2. 
)٢٦( Richard Clutterbuck, Kidnap, Highjack and Extortion: The Response (London, Macmillan Press, 

1987), pp. 14-46. 
)٢٧( Minwoo Yun , “Implications of Global Terrorist Hostage-taking and Kidnapping”, XIX Korean 

Journal of Defense Analysis, vol. 19, No. 2, 2007, p. 145. 
)٢٨( James J. F. Forest, “Kidnapping by Terrorist Groups, 1970–2010: Is Ideological Orientation 

Relevant?”, Crime & Delinquency, vol. 58, No. 5, 2012, p. 772. 
)٢٩( The Faces of , .)ed(in David Canter ,  “The Business of Kidnap for Ransom”,Everard Phillips

193. pp, )2009, Wiley Blackwell, Malden/Chichester (Multidisciplinary Perspectives: Terrorism. 
)٣٠( John Griffiths, Hostage: The History, Facts & Reasoning behind Hostage Taking (London, Carton 

Publishing Group, 2003), p. 22. 
)٣١( E/CN.15/2003/7, para. 13. 
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وعلى هذا املنوال، تقدر مصادر نقالً عن مسؤولني جزائريني أن تنظيم القاعـدة يف                -٢٠
 مليون يـورو  ١٥٠ مليون و٥٠بالد املغرب اإلسالمي، يف مشال أفريقيا، حصل على ما بني           

 فديات دفعـت لتحريـر أجانـب        ، ومعظمها من  ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٣يف الفترة املمتدة من     
)  مليون دوالر  ٢٥( مليون يورو    ١٨ويف هذه احلالة بالذات، زعم أن أكثر من         . )٣٢(خمتطَفني

دفعت نقداً لوسطاء تنظيم القاعدة لتحرير مواطنني من عدد من البلـدان الغنيـة، يف مثـاين       
يجة لذلك،  ونت. )٣٣(٢٠١٠أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٨عمليات اختطاف منفصلة يف الفترة من       

من ديات  زعم أن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ميول بالكامل تقريباً من أموال الف             
إىل )  ماليـني دوالر   ٧( ماليني يورو    ٥البلدان الغربية اليت أبدت استعداداً لدفع ما يصل إىل          

  . )٣٤(القاعدة إلطالق سراح مواطن واحد من األسر
ـ    ٢٠٠٣ويف عام     -٢١                ة كولومبيـا األمـم املتحـدة عـن تـسجيل           ، أبلغـت حكوم

وتشري أرقـام أخـرى إىل أن       . )٣٥(١٩٩٦حالة اختطاف يف البالد منذ عام        ١٤ ٠٦٨ حوايل
) فارك(مجاعتني كولومبيتني ختوضان حرب العصابات، مها القوات املسلحة الثورية الكولومبية           

 مليـار   ١,٥ على حـوايل     ١٩٩٩ و ١٩٩١وجيش التحرير الوطين، حصلتا يف الفترة ما بني         
وعموماً، تشري التقديرات إىل أن صايف االختطـاف        . )٣٦(دوالر بواسطة االختطاف طلباً للفدية    

وتـشري  . )٣٧( مليون دوالر سـنويا    ٢٢٠طلباً للفدية يف الشبكات الكولومبية يبلغ يف املتوسط         
 للفديـة، ميكـن أن    حالة اختطاف طلباً   ٢٦٥ و ٢٠٠ إىل أن هناك ما بني       ٢٠٠٦ بيانات عام 

ويف الشيـشان، حتـول أخـذ       . )٣٨( منها إىل القوات املسلحة الثورية الكولومبية      ١١١ تعزى
 وقـد . )٣٩(إىل مكون هام ميول جزئياً الكفاح من أجل االستقالل عن االحتاد الروسي            الرهائن

 ١٩٩٧اير  ين/حالة اختطاف مدنيني يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين         ١ ٠٩٤توثيق حوايل    مت
دوالر لتحرير   ١٤٥ ٠٠٠و ٥ ٠٠٠ ودفعت فديات متوسطها ما بني       ١٩٩٩أغسطس  /وآب

) ، حسب األرقـام   ٤٢٥أو  ( أجنبياً   ٢٥٠ويف العراق، اختطف أكثر من      . )٤٠(الشخص الواحد 
__________ 

)٣٢ ( See Ricardo R. Larémont, “Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism and Counterterrorism 
in the Sahel”, African Security vol. 4, No. 4, 2011, p. 253, and Vivienne Walt, “Terrorist 

Hostage Situations: Rescue or Ransom?”, Time, 12 October 2010, available from 
  www.time.com/time/world/article/0,8599,2024420,00.html. 

)٣٣( Walt, ibid  املتـشبثة   تبدو الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى يف قائمة البلـدان
 .ها أو سهلت دفع الفدية أخرى إما دفعت دولبسياسة عدم التفاوض مع اإلرهابيني، بينما قد تكون

 .املرجع نفسه )٣٤(
)٣٥( E/CN.15/2003/7 ٢٣، الفقرة. 
)٣٦( 197. p, )27see footnote (The Business of Kidnap for Ransom”“, Phillips. 
 .١٩٢املرجع نفسه، ص  )٣٧(
 .١٩٢-١٩١املرجع نفسه، ص  )٣٨(
 .٢٠١املرجع نفسه، ص  )٣٩(
)٤٠( Irina Mukhina, “Islamic Terrorism and the Question of National Liberation, or Problems of 

Contemporary Chechen Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism, vol. 28, No. 6, 2005, p. 530. 
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، كمـا اختطـف   ٢٠٠٦مـارس  /آذار و٢٠٠٣مارس / منهم يف الفترة ما بني آذار٤٠وقتل  
  . )٤١(٢٠٠٥ و٢٠٠٣ديسمرب /بني كانون األولما عراقي يف الفترة  ٥ ٠٠٠ حوايل

   حقوق اإلنسانيفأثر أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني   -ثالثاً  
وثق العديد من الفاعلني داخل منظومة األمم املتحدة، منهم املقرر اخلـاص املعـين                -٢٢

مم بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ومكتب األ           
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بشكل مستفيض أثر اإلرهاب على خمتلف الفئات الفرعية            

ومن الواضح أن النتائج والتوصيات الـواردة       . )٤٢(من الضحايا وتناول احتياجاهتم وحقوقهم    
 فيها، مبا فيها تلك املتعلقة باختاذ تدابري تشريعية وسياساتية مناسبة لصاحل ضحايا اإلرهـاب،             

ومما يكتسي أمهيـة    . تكتسي نفس القدر من األمهية لضحايا أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني          
خاصة دراسات وقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن التعاون الدويل يف جمال منع            
االختطاف ومكافحته والقضاء عليه وتقدمي املساعدة للضحايا، إذ يدرج فيها اجمللس صراحة            

وسريكز التوسع الـوارد أدنـاه يف   . )٤٣(ضحايا أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني     إشارات إىل   
معظمه على التأثري احملدد حلوادث أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني على الرهائن واجملتمعـات              
احمللية، وكذلك على األثر الذي قد يترتب عن الفديات املدفوعة للمجموعات اإلرهابية على             

وبينما تركز الفروع التالية على ضـحايا       . وغريها من األنشطة اإلجرامية   األنشطة اإلرهابية   
 أم مجاعات، ينبغي احلرص علـى       أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني سواء أكان الضحايا أفراداً        

  .)٤٤( حلقوق اإلنسان اخلاصة بآخذي الرهائنأال يشكل التصدي للظاهرة انتهاكاً

__________ 

)٤١( Yun, “Implications of Global Terrorist Hostage-taking and Kidnapping” (see footnote 27), , p. 
141. See also M. Clendenin, “’No Concessions’ With No Teeth: How Kidnap and Ransom 
Insurers and Insureds Are Undermining U.S. Counterterrorism Policy”, Emory Law Journal, vol. 

56, No. 3, 2006, p. 745. 
 UNODC, Handbook on Criminal Justice Responses to؛ و٦٩-١٠، الفقـرات  A/HRC/20/14انظر  )٤٢(

Terrorism, New York, 2009; and UNODC, The Criminal Justice Response to Support Victims of 

Acts of Terrorism, 2011, available from www.unodc.org/documents/terrorism/Victims_Rights_E-

Book_EN.pdf. 
)٤٣( See E/CN.15/2003/7, E/CN.15/2004/7, and Economic and Social Council; resolutions 2002/16, 

2006/19 and 2009/24. See also UNODC, Counter-Kidnapping Manual, 2005, available from 
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?DocumentID=d

026597e-ebdf-4ec9-9eac-94f0bcddee75&DocumentID=39ff4ee9-b06d-4e7f-a59f-bc5415c9206d. 
 متاحـة علـى املوقـع    Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, Fact Sheet No. 32انظـر   )٤٤(

www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf. 
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  اإلنسان اخلاصة بالرهائنحقوق   -ألف  
من املسلم به على نطاق واسع أن ضحايا اإلرهاب عامة وأخذ الرهائن علـى يـد                  -٢٣

اإلرهابيني خاصة قد يكونون أفراداً أو أفراد أسرة أو جمتمعاً حملياً أو جمموعة إثنية أو دينيـة                 
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق        قد فّرق   و. )٤٥(عرقية بأكملها، أو أمة برمتها     أو

ني املباشـرين والثـانويني وغـري        ب واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب     اإلنسان  
أفعال أخذ الرهائن على يد اإلرهـابيني       ؤدي  وت. )٤٦(املباشرين من ضحايا اإلرهاب احملتملني    

. انتهاكات متعددة حلقوق اإلنسان املكفولة ملختلف هذه الفئات من الـضحايا          إىل حدوث   
 آخذو الرهائن؛ بيد أهنا حتدث، يف بعض احلاالت، خالل أنشطة           ويرتكب االنتهاكات أساساً  

وينبغي اعتماد استجابات مناسبة تأخذ يف االعتبار، حـسب الظـروف           . مكافحة اإلرهاب 
اخلاصة لكل حالة من حاالت أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، مصاحل واهتمامات مجيع أفراد 

أخذ الرهائن أن حتترم حق كل فـرد يف احليـاة           وينبغي لالستجابة حلاالت    . اجملتمع املتضرر 
واحلرية واألمان على شخصه، على النحو الذي نصت عليه العديد من صـكوك حقـوق               

  .اإلنسان وأعيد تأكيده يف ديباجة االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن
يـذكرون أنواعـاً    "فضحايا حاالت أخذ الرهائن عامة وعلى يد اإلرهابيني خاصة            -٢٤
الغذاء حسب الطلب، وقلة التهديدات،     (تلفة من املعاملة، تتدرج من أسلوب ودي تقريباً         خم

ويربز اليمن حالة   . )٤٧("إىل االعتداء الوحشي على أيدي خاطفيهم     ) والوصول إىل احلمامات  
اسـتخدم رجـال القبائـل      "غريبة حيث، خالفاً ملعظم عمليات االختطاف طلباً للفديـة،          

ات للضغط على احلكومة اليمنية من أجل تقدمي تنازالت، وقد لقـي            ضحاياهم أساساً كأدو  
ومبا أن أي حادث منطي من حوادث . )٤٨("الكثري من الرهائن معاملة جيدة جداً من خاطفيهم

أخذ الرهائن عادة ما ال يشكل هتديداً للسالمة البدنية للرهينة فحسب وإمنا لسالمته النفسية              
، فإنه يؤدي إىل انتهاكات متعددة حلقوق اإلنسان املكفولة )٤٩(أيضاً طوال فترة احلادث وبعده  

ويف الواقع، نظراً لترابط وتشابك مجيع حقوق اإلنسان، فإن معظم حوادث أخذ الرهائن    . هلم
ـ            . )٥٠(ةترقى إىل انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافي

 الذين يقعون يف أيـدي آخـذي الرهـائن          وحسب ظروف بعينها، ترقى حالة األشخاص     
__________ 

)٤٥( See Frank Bolz, Jr. et al., The Counterterrorism Handbook: Tactics, Procedures, and Techniques 
(2nd ed.) (Boca Raton/ London/ New York /Washington, CRC Press, 2002), p. 89. 

)٤٦( A/HRC/20/14 ١٦، الفقرة. 
)٤٧( Richard P. Wright, Kidnap for Ransom: Resolving the Unthinkable (Boca Raton, CRC Press, 

2009), p. 48. 
 .٢٧املرجع نفسه، ص  )٤٨(
)٤٩( Ellen Giebels, Sigrid Noelanders and Geert Vervaeke, “The Hostage Experience: Implications for 

Negotiation Strategies”, Clinical Psychology and Psychotherapy, vol. 12, No. 3, pp. 241–253. 
 .A/HRC/12/22انظر  )٥٠(



A/HRC/24/47 

13 GE.13-15440 

اإلرهابيني إىل انتهاك تقريباً لكل حق من احلقوق املدرجة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان              
  . )٥١(والصكوك األخرى ذات الصلة

فالتمتع باحلق يف احلياة، واحلق يف احلرية وأمان املرء على شخصه، واحلق يف عـدم                 -٢٥
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،           التعرض للتعذيب وغريه من     

وحرية التنقل واإلقامة، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الـرأي والتعـبري، وحريـة          
التجمع وتكوين اجلمعيات، ومحاية احلياة اخلاصة واألسرة واملـرتل، واحلـق يف املـشاركة              

ويف الراحة وأوقات الفراغ، ويف الغذاء وامللـبس        السياسية، والعمل يف ظل ظروف مواتية،       
واملسكن، ويف املشاركة يف احلياة الثقافية، ويف الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعيـة، ويف             
التعليم، وضروب احلماية اخلاصة باألطفال، والنظام االجتماعي والدويل الالزم إلعمال هذه           

 مراعاة البعد اجلنـساين لألثـر        وينبغي أيضاً  .)٥٢(احلقوق إما تنتهك أو تقيد بصورة جوهرية      
  .)٥٣(الواقع على ضحايا أخذ الرهائن، لكل من الرهائن وأسرهم

أخـرى،  ية  أن األثر النفسي للوقوع رهينة يشبه جتارب إرهاب       هناك من يذهب إىل     و  -٢٦
ى تظهر عل على األطفال، حيث    وخيم ودائم   فأخذ الرهائن له تأثري     . )٥٤(ًعموماإيالماً  وأكثر  

وعادة ما تكون ردود أفعال البالغني      . )٥٥(كثري منهم أعراض اضطراب الكرب التايل للّرضح      
  : الذين أخذوا رهائن كالتايل

؛ وتـسلط األفكـار     والتوهانضعف الذاكرة والتركيز؛ واالرتباك     : معرفياً  )أ(  
 حالـة الـشعور   (، وفرط احلذر وفرط التيقظ      )أي أن احلادث وقع   (والذكريات، والنكران   

  ؛)بالتيقظ الشديد، مع خوف مستحكم من حادث آخر
، القنـوط الصدمة واخلدر، واخلوف والقلق، واإلحساس بالعجز و      : عاطفياً  )ب(  
 اجلناة وأنفـسهم    - من اجلميع (، والغضب   )العاطفي" االنطفاء"الشعور باخلدر و  (والتفارق  
رد الفعل  (، واالكتئاب   )اًفقدان املتعة يف فعل يشكل متعة سابق      (، وانعدام التلذذ    )والسلطات

على سبيل املثال، بسبب النجاة بينما مـات اآلخـرون،          (والشعور بالذنب   )  اخلسارة حيال
  ؛)وبسبب الوقوع رهينة

__________ 

منها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                  )٥١(
                  غـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية          واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب و     

 .أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل
 .٢٨-٣لالطالع على الصياغة الدقيقة هلذه احلقوق، انظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املواد  )٥٢(
 .١٠، الفقرة A/HRC/19/38انظر  )٥٣(
)٥٤( David A. Alexander and Susan Klein, “Kidnapping and hostage-taking: a review of effects, coping 

and resilience”, Journal of the Royal Society of Medicine, vol. 102, No. 1, 2009, p. 17. 
 .١٨املرجع نفسه، ص  )٥٥(
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مـا يـذكر    (، والتهيجيـة، واالجتنـاب      االنكفاء على الذات  : اجتماعياً  )ج(  
  .)٥٦()باحلدث

  على اجملتمعات احملليةالواقع األثر   -باء  
تمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق املتضررة بشكل مزمن من آفة أخـذ             تتحمل اجمل   -٢٧

، تعمل اجملموعات اإلرهابيـة     وعموماً. الرهائن على يد اإلرهابيني عبء انعدام األمن الدائم       
اآلخذة للرهائن، مثل القوات املسلحة الثورية الكولومبية، أو جمموعة أبو سياف يف الفلـبني              

بالد املغرب اإلسالمي يف منطقة الصحراء والساحل، يف مناطق تتميـز           تنظيم القاعدة يف     أو
ويف كثري من احلاالت، تـستغل      . )٥٧(بضعف إنفاذ القانون وغياب سيطرة حقيقية للحكومة      

 مـشاكل   تستفحل فيهـا   اليت   أرباض املدن العناصر اإلرهابية اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف        
وذكر املقرر اخلـاص    . والسياسي واالقتصادي والثقايف  انعدام األمن، والتهميش االجتماعي     

املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب من بني             
ما ذكر أن التمييز اإلثين والقومي والديين، واإلقصاء الـسياسي والتـهميش االجتمـاعي              

كثري من األماكن اليت تسود فيها هذه       ويف  . )٥٨(تفضي إىل انتشار اإلرهاب   أمور  واالقتصادي  
 اإلرهابيون، مبن فيهم آخذو الرهائن، أن ميألوا فراغاً يف احلكم عن طريـق              حياولالظروف،  

ويف عدد من احلاالت، جنحت املنظمات اإلرهابية يف        . إنشاء روابط قوية مع اجملتمعات احمللية     
ويف غيـاب   . مجتمعات احمللية احللول حمل الدولة وفرضت نفسها كمزود باخلدمات وحام لل        

اجملموعـات    السكان احملليون يف األفراد أو     قد يرى ،  الشرعيةرد مناسب من سلطات الدولة      
اليت ترتكب عمليات االختطاف شخصيات بطولية تتحدى الـسلطات وتـساعد الفقـراء             

صحراء ، من منطقة ال   بيد أن أمثلة من أفغانستان وكولومبيا والفلبني، ومؤخراً       . )٥٩(والضعفاء
والساحل، مبا يف ذلك مشال مايل، تظهر أن سيطرة اإلرهابيني على مناطق وجمتمعات حمليـة               

 التنميـة   مشكالتزيد من عبء انعدام األمن والتهميش بدالً من املساعدة يف حل            تبأكملها  
  . اليت تواجهها اجملتمعات احملليةاملشكالتوغريها من 

، يذكر أن تنظيم القاعـدة يف بـالد املغـرب           ففي مشال أفريقيا، على سبيل املثال       -٢٨
اإلسالمي طور عالقات تعاون مع جتار املخدرات واملنظمات اإلجرامية واجملموعات املتمردة           

__________ 

 See also A. Schmid, “Magnitude of Terrorist Victimization” in Dilip K. Das. ١٨املرجع نفسه، ص  )٥٦(

and Peter C. Kratcoski (eds.), Meeting the Challenges of Global Terrorism: Prevention, Control 

and Recovery (Lanham, Lexington Books, 2003), pp. 38–39. 
)٥٧( Wright, Kidnap for Ransom (see footnote 47), p. 192. 
)٥٨( A/HRC/16/51 ١٢، الفقرة. 
)٥٩( Wright, Kidnap for Ransom (see footnote 44), p. 192. 
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ولتحقيق النجاح، اعتمد على الـروابط القائمـة مـع          . )٦٠(يف املنطقة لزيادة موارده ومتويله    
وقـد  . )٦١(للمجتمعات احمللية اجملتمعات احمللية من خالل طرح نفسه كحليف وحام حمتمل          

مسح االندماج يف اجملتمعات احمللية للمجموعة بتعميق جذورها، وتطوير قاعـدة مواردهـا             
ويشكل تصاعد األزمة يف مشال مايل منذ ذلك احلـني توضـيحاً   . )٦٢(وتعزيز قوهتا العملياتية  

عامة وأخذ الرهائن بعده توضيح للتأثري الدائم الذي ميكن أن يترتب عن األنشطة اإلرهابية         ما
وبالرغم من تعدد   . اإلرهابيني طلباً للفدية خاصة على استقرار بلد أو منطقة بأكملها          على يد 

العوامل واجلهات الفاعلة اليت أدت إىل احلراك الذي أفضى إىل احتالل مشال مايل على يـد                
ـ           (حتالف مركب    الد املغـرب   مبا يف ذلك احلركة الوطنية لتحرير أزاود وتنظيم القاعدة يف ب

، فقد لعبت أنشطة أخذ الرهائن علـى        )اإلسالمي وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا      
اإلرهابيني اليت ينفذها تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي عرب منطقة الـساحل دوراً               يد

تمعـات  ومل متكن الروابط القائمة مـع اجمل      . )٦٣(هاماً يف متويل القوات اليت تعترب قلب التمرد       
مواجهة ومقاومـة   "احمللية ملنطقة الساحل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي فقط من            

  .)٦٤("دول الساحل من الداخل أجهزة األمن احلكومية وإمنا أيضاً تقويض
ويف الفلبني، استخدمت خمتلف جمموعات التمـرد واإلرهـاب املظـامل التارخييـة         -٢٩

ووفقـاً لـبعض    . )٦٥( مينداناو حلشد تأييد سكان مـورو      للمجتمعات احمللية للمسلمني يف   
الروايات، زادت عضوية مجاعة أبو سياف زيادة صاروخية من بضع مئات إىل أكثر من ألف               
بعد حتقيق عائد من أول عملية اختطاف رئيسية ألن احتمال احلصول على احملـال أغـرى                

در إعالمية أن احلكومـة     ، ذكرت مصا  ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  . )٦٦(جمندين جدداً 
  .)٦٧(وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير قد اتفقتا على وقف األعمال العدائية

__________ 

)٦٠( Modibo Goïta, “West Africa’s Growing Terrorist Threat: Confronting AQIM’s Sahelian Strategy”, 

Africa Security Brief, No. 11, February 2011, p. 2. 
 .٣املرجع نفسه، ص  )٦١(
 .املرجع نفسه )٦٢(
)٦٣( See Wolfram Lacher, “Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region”, Carnegie Endowment 

Papers, September 2012 (available from http://carnegieendowment.org/files/sahel_sahara.pdf); Annual 
Review of World Affairs, Africa, Strategic Survey 1, 2012, pp. 272–274; and Larémont, “Al Qaeda in the 

Islamic Maghreb” (see footnote 32), pp. 242–268. 
)٦٤( Goïta, “West Africa’s Growing Terrorist Threat (see footnote 60), p. 2. 
)٦٥( Astrid Tuminez, “Rebellion, Terrorism, Peace: America's Unfinished Business with Muslims in 

the Philippines”, Brown Journal of World Affairs, vol. 15, No. 1, 2008, pp. 211–223. 
)٦٦( Justine A. Rosenthal, “For-Profit Terrorism: The Rise of Armed Entrepreneurs”, Studies in 

Conflict & Terrorism, vol. 31, No. 6, 2008, p. 487. 
)٦٧ ( Centre for Humanitarian Dialogue, “Philippine Government and Moro Islamic Liberation Front 

reach historic peace agreement”, 8 October 2012. Available from 
http://reliefweb.int/report/philippines/philippine-government-and-moro-islamic-liberation-front-reach-

historic-peace.  
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واجليش ) إيتا(ويف أوروبا، اهنمكت جمموعات إرهابية من مثل منظمة إيتا الباسكية             -٣٠
اجلمهوري اآليرلندي يف عمليات االختطاف طلباً للفدية، واسـتخدمت أمـوال الفـديات           

 مبا يف ذلـك اختطـاف رجـال         - ورتبت أنشطتهما . تها وشبكاهتا اإلرهابية  لتمويل أنشط 
، )يف معظم األوقات يف أسبانيا وفرنسا يف الـسبعينات والثمانينـات          (يتا  إاألعمال يف حالة    

 ئـاً  عب - يرلنديواألشخاص املشتبه يف تعاوهنم مع السلطات يف حالة اجليش اجلمهوري اآل          
  .)٦٨(كان الذين يعيشون يف املناطق اليت كانتا تعمالن فيها عادةأمنياً ومالياً هائالً على الس

ويضر ما يسود من انعدام للقانون وخوف مستمر من االنتقام يف املناطق اليت تعاين                -٣١
وتظهر أمثلة مـن  . وعافيتهامن ظاهرة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني بأمن اجملتمعات احمللية  

يا والفلبني والعراق وأفغانستان أن التمتع باحلقوق واحلريات        مشال أفريقيا والشيشان وكولومب   
 وهي يف معظمها حقوق اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية، مبا يف ذلك احلق             -األساسية  
وللقمع والفساد والريبة املرتبطة باالقتصاد املـوازي       .  تقلص تقلصاً شديداً للغاية    - يف التنمية 

رهائن على يد اإلرهابيني وما يتصل هبا من أنشطة االجتار غري           الذي تقوم عليه أنشطة أخذ ال     
يف ذلك السياحة    املشروع تأثري ضار واضح على القطاعات اإلنتاجية لالقتصادات احمللية، مبا         

  .والزراعة والتجارة، وبشكل أعم على التنمية االجتماعية واالقتصادية للمناطق املتضررة
 الساحل، تعد العواقب االجتماعيـة االقتـصادية        ويف بعض السياقات، مثل منطقة      -٣٢

ألنشطة أخذ الرهائن اإلرهابية مدمرةً للغاية، وأدت إىل تدهور كبري يف الفرص االجتماعيـة              
فقد اختفت تقريباً الوظائف واإليرادات املتأتية من قطاع سياحي كان مزدهـراً            . االقتصادية

عة أخرى تدفع بعض أفراد الـسكان       مث إن تدهور الفرص من بني عوامل مشج       . )٦٩(من قبل 
مث إن انعدام األمن الـسائد بـسبب أنـشطة          . احملليني إىل االنضمام إىل املنظمات اإلرهابية     

وقد الحظ األمني   . اإلرهاب وأخذ الرهائن يضر بشكل خاص بالفئات الضعيفة من السكان         
 مـايل، والنـساء   العام املساعد حلقوق اإلنسان أنه منذ احتالل اجلماعات اإلسالمية مشـال         

خيضعن ملختلف أشكال سوء املعاملة وحيرمن من حقوقهن األساسية يف العمـل، والتعلـيم              
وعلى غرار ذلك، ُجند األطفال يف صـفوف اجلماعـات املـسلحة            . )٧٠(واخلدمات العامة 

  .)٧١(وُحرموا من مجلة حقوق منها حقهم يف التعليم

__________ 

)٦٨( See Mikel Buesa and Thomas Baumert, “Untangling ETA’s Finance: An in-depth Analysis of the 
Basque Terrorist’s Economic Network and the Money it Handles”, Defence and Peace Economics, 
available from http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2012.710812; Forest, “Kidnapping by Terrorist 
Groups” (see footnote 28), pp. 772–775; and Wright, Kidnap for Ransom (see footnote 47), p. 190 

)٦٩( Goïta, “West Africa’s Growing Terrorist Threat”)  ٤-٣، الصفحتان )٦٠انظر احلاشية. 
 .www.un.org/News/briefings/docs/2012/121010_Guest.doc.htmانظر  )٧٠(
)٧١( UN News Centre, “Mali: UNICEF warns of armed groups recruiting children”, 17 August 2012. .

-www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42697&Cr=Mali&Cr1=#.UW12a6J: متاح على املوقع

ZYU. 
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حكوماهتم أو أرباب عملهم  رهائن أولب معظم آخذي الرهائن اإلرهابيني أسر ال   ايط  -٣٣
ويف العديد من احلاالت، ليس ألسر األسرى مـن         . مبالغ مالية باهظة  بدفع  أو مؤمنيهم عادة    

خيار سوى دفع مبالغ مالية كبرية إلنقاذ حياة أحبائهم؛ وبذلك يتحملون العبء االقتصادي             
. ع أو يتوقع منها ذلك الناجم عن دفع الفدية حيث ال توجد جهات أخرى على استعداد للدف           

 أن دفع فديات كبرية ميكن أن يأيت بشكل كامل على مدخرات األسرة             ومن األمور املوثوقة  
، نادراً ما تعيـد     ومما يزيد الطني بلّة أن احلكومات     . وحتويل األسرة الضحية إىل أسرة معوزة     

  .)٧٢(احلكومات للضحايا كل ما خسروه اقتصادياً
حلقـة  "الفديات الكربى تؤدي، يف كثري من احلاالت، إىل         وتشري الدراسات إىل أن       -٣٤

 يعترب فيها عدد أكرب من اجملرمني علميات االختطاف عمليات أكثر مردوديـة؛ ويـتم               مفرغة
السعي إىل أخذ أعداد أكرب من الضحايا؛ وتطلب فيها وتدفع فديات أعلى؛ ويبدأ تواتر حدوث               

بعـض   ويف. )٧٣("اخلروج عن نطاق الـسيطرة    عمليات االختطاف يف بلد أو منطقة بعينها يف         
السياقات، تستخدم األموال اليت جتمع من الفديات لتمويل حرب عصابات أو أنشطة تـدخل              

  .)٧٤(ضمن اإلرهاب
وتظهر أمثلة مشاهبة من أفريقيا الشمالية وأمريكا الالتينية والعراق وأفغانـستان أن              -٣٥

ويغذي انتزاع  . لتعزيز مشاريعهم اإلجرامية  آخذي الرهائن عادة ما يستخدمون أموال الفدية        
وال يشجع  . الفديات اقتصادات فرعية ويوفر رأس مال لألنشطة اإلرهابية واإلجرامية كليهما         

دفع الفديات مواصلة أخذ الرهائن فحسب، وإمنا يؤدي حتماً إىل مزيـد مـن اهلجمـات                
ك، أشار البعض إىل أن مـن       وبناء على ذل  . )٧٥(اإلرهابية، مما يؤدي إىل إصابة ومقتل مدنيني      

شأن السياسات الرامية إىل احلد من التنازالت أمام آخذي الرهائن اإلرهابيني، مبا يف ذلـك               
عدم دفع الفدية، أن حيد يقيناً من هذه الظاهرة مبا أن الفاعلني احملتملني لن يكون هلم حـافز                  

وتنـاقش  . )٧٦(فديةلالخنراط يف أنشطة أخذ الرهائن دون حظوظ حقيقية يف احلصول على            
  .املواقف املتباينة من دفع الفدية يف األقسام أدناه

__________ 

)٧٢( Cecilia M. Bailliet, “Towards holistic transnational protection: an overview of international public 
law approaches to kidnapping”, Denver Journal of International Law and Policy, vol. 38, No. 4, 

2010, p. 584. 
)٧٣( Wright, Kidnap for Ransom (see footnote 47), pp. 73–74. 
)٧٤( Bloomfield, “Hostage taking and government response” (see footnote 19), p. 23. 
)٧٥( S/2009/502, para. 60. 
)٧٦( Charlinda Santifort and Todd Sandler, “Terrorist success in hostage-taking missions: 1978–2010”, 

Public Choice, July 2012. Available from http://link.springer.com/article/10.1007/s11127-012-
0008-z. 
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  دور التعاون اإلقليمي والدويل  -رابعاً  

   املطروحةنظرة عامة واملمارسات اجليدة والتحديات  -ألف  
تتباين ردود الفعل واالستجابات حلاالت أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني حـسب              -٣٦

ويف حني كان استخدام القوة املاديـة الـساحقة هـو           . ملتورطةا  واجلهات الفاعلة  السياق
االستجابة السائدة حلوادث أخذ الرهائن خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العـشرين،             

 اجملال بشكل عام لتقنيات التفـاوض        افْتتحت  االستجابة املسلحة، يف السنوات األخرية،     فإن
وحـسب  . )٧٧("ابة املسلحة من خماطر على الرهائن     وحل الرتاعات اعترافاً مبا تولده االستج     

السياق والفاعلني املتورطني، ال تزال عمليات التفاوض واإلنقاذ كالمها تستخدم إما حـصراً         
 جنـاح أحـد     وهناك من ذهـب إىل أن     . أو بصورة مشتركة استجابة حلاالت أخذ الرهائن      

اهراً ومدرباً بشكل جيـد     كليهما يترجح عندما يكون فريق مكافحة اإلرهاب م        النهجني أو 
على تقمص األدوار، وعندما تكون للفريق معلومات استخبارية موثوقة عن آخذي الرهائن            
والشكل اهلندسي للمكان حيث حيتَجزون، وعندما يتعاملون مع اإلرهابيني بطريقة تتفـادى            

  .)٧٨(استفزازهم ويف الوقت نفسه تقاوم االمتثال ملطالب غري معقولة
دت استراتيجيات مكافحة اإلرهاب بشكل عام ويف حاالت حمددة تتعلق          وقد استفا   -٣٧

بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني من زيادة التعاون بني الدول، ولكنها ال تزال بعيدة عن أن                
وكما أشار إىل ذلك املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            . )٧٩(تكون موحدة 

فحة اإلرهاب، فإن البلدان املعنية مباشرة حبـاالت أخـذ          واحلريات األساسية يف سياق مكا    
، وتأمني حياة ) الرهائنمبن فيهم آخذو  (اجلميع اإلنسانية محاية حقوق   : الرهائن تواجه معضلة  

ويف حني تفصح معظم البلدان . )٨٠( كلما كان ذلك ممكنا عملياً   - الرهائن وجتنب دفع الفدية   
ميع، يتخذ عدد منها مواقف متضاربة من دفع الفديات رمسياً عن التزامها حبقوق اإلنسان للج     
  . اجملموعات اإلرهابيةيف أيديلتحرير رعاياها الذين يقعون رهائن 

وعادة ما ختضع شرعية دفع فدية آلخذي رهائن إرهابيني لنقاشـات مفتوحـة يف                -٣٨
حملليـة يف   ومل يرد إال عدد حمدود من الدول على استفسار بشأن ممارساهتا ا           . خمتلف البلدان 

وقدمت كولومبيا قائمة بعدد مـن      . التعامل مع أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني طلباً للفدية        

__________ 

)٧٧( Alexander and Klein, “Kidnapping and hostage-taking” (see footnote 54). 
)٧٨( Brian Forst, Terrorism, Crime, and Public Policy (Cambridge/New York, Cambridge University 

Press, 2008), p. 286. 
)٧٩( David Cortright and George A. Lopez, Uniting against Terror: Cooperative Nonmilitary 

Responses to the Global Terrorist Threat (Cambridge /London, MIT Press, 2007), pp. 9–11 
and 29–46. 

)٨٠( A/HRC/18/29 ٢٢، الفقرة. 
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التدابري التشريعية والسياساتية، منها حتسني جهاز األمن والتعاون الدويل، اليت تـستخدم يف             
 وذكرت كندا أهنا تتبع سياسة عدم دفـع الفديـة،         . مكافحة آفة أخذ الرهائن واالختطاف    

ولذلك اعترضت على مصدر مذكور يف التقرير املرحلي أدرجها ضمن البلدان الـيت تـدفع             
وذكرت أملانيا وإيطاليا وفرنسا، يف تعليق مشترك، أهنا ال تستطيع أن تدعم أي بيان  . الفديات

وتطرقت . أو استنتاج أو توصية لصاحل جترمي دفع الفدية، مبا أن املسألة ال تزال مثرية للجدل              
  .ات من اجلزائر والسنغال إىل املوقف اإلقليمي دون ذكر التدابري احملليةمسامه
واعتربت الكثري من الدول األخرى أن حتديد قوانني أو سياسـات وطنيـة حتظـر                 -٣٩

ويبدو أن عدة   . التفاوض مع آخذي الرهائن اإلرهابيني أو دفع فدية هلم ال تزال مهمة شاقة            
فاوض مع اإلرهابيني ودفع الفديات آلخذي الرهـائن        دول تعتمد مواقف متناقضة بشأن الت     

 من سياسة عدم التنازل لإلرهابيني دون التـورط يف          على املأل وال حيول ما يعلن     . اإلرهابيني
بيد أن إثبات هذا    . )٨١(دفع الفديات إلطالق سراح رعاياها احملتجزين رهائن لدى اإلرهابيني        

  .التورط يبقى أمراً صعباً
 االحتاد األفريقي قراره القاطع مبكافحـة دفـع الفـديات           اعتمد،  ٢٠٠٩ويف عام     -٤٠

إىل الصكوك الدولية القائمة الـيت حتظـر متويـل          ، مشرياً يف ذلك     )٨٢( اإلرهابية للجماعات
وأدان االحتاد األفريقي بشدة، يف قراره، دفع الفديات للمجموعات اإلرهابية من            . اإلرهاب

تمع الـدويل النظـر يف اعتبـار دفـع الفديـة             اجمل إىلأجل إطالق سراح الرهائن، وطلب      
جلنة خاصة  وبناء على هذا القرار، كلفت الدول األعضاء        . )٨٣(للمجموعات اإلرهابية جرمية  

ولكن . )٨٤(، حبشد الدعم الدويل لوضع حد لدفع الفدية       ٢٠١٠ الحتاد األفريقي، عام  تابعة ل 
ة هلذا القرار عن طريق اعتماد تشريعات       ال يزال من املبكر نسبياً تقييم امتثال البلدان األفريقي        

وعلى منوال االحتاد األفريقي، اعتمدت جامعة الدول العربيـة، يف          . وسياسات هلذا الغرض  
 بشأن اإلرهاب الدويل وسبل مكافحته، والذي قررت فيه         ٥٢٥ ، القرار ٢٠١٠مارس  /آذار

  .)٨٥(بيةجمموعات أو مؤسسات أو تنظيمات إرها جترمي دفع الفدية إىل أشخاص أو
 جتـرمي  الذي يطلب ما يعادل القرار الذي اعتمده االحتاد األفريقي      جمللس أوروبا وليس    -٤١

بيد أن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا قدمت توصـية  .  آخذي الرهائن اإلرهابينيدفع الفدية إىل  
__________ 

)٨١( Walt, “Terrorist Hostage Situations: Rescue or Ransom?” (see footnote 32). 
 .٨ و٦، الفقرتان )١٥-د (٣١١، كرر تأكيده يف القرار )١٣-د (٢٥٦القرار  )٨٢(
 .٨ و٧الفقرتان ) ١٣-د (٢٥٦القرار  )٨٣(
                        تعزيز بيراتد نبشأ لمفوضيةانظر جملس الـسلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي، تقريـر رئـيس ا                 )٨٤(

  :متـاح علـى   . ٢٦-٢٥، الفقرتان   )PSC/PR/2(CCXLIX(( اإلرهاب مكافحة و منع لمجا  فيونلتعاا
www.africa-union.org/root/au/Conferences/2010/November/situationroom/Terrorism%20report-

PSC%2022%2011%2010.pdf. 
 .٦٢، املرفق، ص S/2010/204انظر  )٨٥(
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اسـات  مماثلة فيما يتعلق بظاهرة القرصنة ذات الصلة، إذ دعت الدول األعضاء إىل وضـع سي              
وتشريعات واضحة ضد دفع الفديات، وضمان امتثال اجلهات الفاعلة اخلاصة وسلطات الدولة            

 تبـادل   االحتاد األورويب وعالوة على ذلك، يتعني على الدول األعضاء يف         . )٨٦(على حد سواء  
تتنـاول   كما. )٨٧(املعلومات يف احلاالت اليت تنطوي على عمليات اختطاف على يد إرهابيني          

  .)٨٨(خذ الرهائن على يد اإلرهابيني صكوك أخرى جمللس أوروبا متعلقة باإلرهابمشكلةَ أ
كالة إنفاذ القانون يف االحتـاد األورويب، شـبكة   هو ووملكتب الشرطة األورويب، و     -٤٢

أو التكتيكيـة   /أوروبية من األفرقة االستشارية األوروبية اليت تقدم املشورة االسـتراتيجية و          
وتربط الشبكة الفرق . )٨٩(قيقات يف االختطاف وأخذ الرهائن واالبتزاز والتنسيق والدعم للتح  

االستشارية مبكتب الشرطة األورويب، لتسهيل التعاون الدويل الفوري استجابة للمخاطر اليت           
هتدد احلياة، وتبادل املمارسات اجليدة، ووضع املعايري يف هذا اجملال احملدد يف مجيـع أحنـاء                

  . املمارسات اجليدة ذات الصلةةوال حتدد الوثائق املتاحة ماهي. )٩٠(االحتاد األورويب
ما عدا اإلعالنات والبيانات املشتركة والنشرات الصحفية املتعلقـة باإلرهـاب           فيو  -٤٣

واجلرمية العابرة للحدود الوطنية بشكل عام، ال يبدو أن هناك أي وثيقة رمسية لرابطة أمـم                
 ظاهرة أخذ الرهائن على يـد اإلرهـابيني طلبـاً        تتناول حتديداً ) آسيان(جنوب شرق آسيا    

وباملثل، مل تتطرق منظمة الدول األمريكية على وجه التحديد ألخذ الرهائن على            . )٩١(للفدية
يد اإلرهابيني طلباً للفدية، وإن كان عملها يف قضايا اجلرمية املنظمة واإلرهاب األوسع نطاقاً              

وقد أكدت السوابق القضائية حملكمـة البلـدان        . )٩٢(كون ذا أمهية ملعاجلة هذه الظاهرة     يقد  
األمريكية حلقوق اإلنسان يف معاجلتها حلاالت االختطاف واالختفاء على التزامات الـدول            

  .)٩٣( إىل العدالة الضحاياحبماية األرواح وضمان وصول

__________ 

 .٤-١٧ الفقرة ،)٢٠١٠(١٧٢٢القرار  )٨٦(
)٨٧( Council recommendation 2007/562/EC of 12 June 2007 concerning sharing of information on 

terrorist kidnappings. 
)٨٨ ( See the website of the Council of Europe on Action against Terrorism: relevant Council of Europe 

instruments and documents, at www.coe.int/t/dlapil/codexter/relevant_instruments_en.asp. See also 
Council of Europe, The Fight against Terrorism: Council of Europe Standards (4th edition, 
Strasburg, 2007); and Rianne Letschert, Ines Staiger and Antony Pemberton (eds.), Assisting victims 

of terrorism: Towards a European Standard of Justice (Dordrecht, Springer, 2010), pp. 73–141. 
)٨٩( Europol Review, General report on Europol activities, 2012, p. 24. Available from 

www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europolreview2011.pdf. 
 .جع نفسهاملر )٩٠(
 .www.asean.orgانظر  )٩١(
)٩٢( Bailliet, “Towards holistic transnational protection” (see footnote 72), pp. 599 and 607. 
 .٥٩٣-٥٩٢املرجع نفسه، ص  )٩٣(
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وعادة ما يفضي فحص أفضل املمارسات يف االستجابة لظـاهرة االختطـاف إىل               -٤٤
) االختطاف(ومبا أن هذه الظاهرة بعينها      . )٩٤( تدابري تشريعية وعملياتية ووقائية    تقسيمها إىل 

وللتوصـيات  .  أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، فإن النتائج ذات الصلة تنطبق عليها           تشمل
الواردة يف دراسات بشأن التعاون الدويل يف جمال منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليـه              

كتـب األمـم    مل ضحايا على النحو املفصل يف دليل مكافحة االختطاف       وتقدمي املساعدة لل  
، وتتصل يف   )٩٥(املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية صلة تامة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني          

معظمها بتحسني تبادل املعلومات، وإنفاذ القانون، والتعاون العمليايت والقـضائي، والـنظم            
وتلح التوصيات على ضـرورة اتـساق الـسياسات         . )٩٦( األمنية القانونية احمللية، واألجهزة  

واالستراتيجيات الوطنية وتنسيقها، وجترمي هذا الفعل اجلنائي وفقاً ملعايري دولية مـن مثـل              
االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب              

إنفاذ القـانون   (قمع متويل اإلرهاب، وكذا تعزيز التعاون الدويل        الوطنية، واالتفاقية الدولية ل   
زيـادة  ) أ: (يلي من اجملاالت   وعالوة على ذلك، تشمل التدابري الوقائية ما      ). وبناء القدرات 
وضع استراتيجيات هتـدف إىل      )ب(أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني،      ظاهرة  الوعي وفهم   

تعبئـة املـوارد    ) ج( الوقت نفسه حتد من فرصهم،       زيادة املخاطر على آخذي الرهائن ويف     
  .وتدريب اجلهات الفاعلة املنخرطة يف مكافحة هذه الظاهرة

املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، يف مذكرة اجلزائر بـشأن         حدد  ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٤٥
 مـن  هـابيني عمليات االختطاف للحصول على فدية وحرمـان اإلر نع ملاملمارسات اجليدة   

 بعض املمارسات اجليدة املعاصرة يف التعامل مع آفة االختطاف من أجل            ،)٩٧(فادة منها االست
 على احلاجة إىل تعزيز التنسيق احمللـي        ت املمارسات اليت ُحددت   أصرو. احلصول على فدية  

والدويل والتعاون بني سلطات إنفاذ القانون ووكاالت االستخبارات ووحدات االستخبارات          
وتبين .  والتصدي هلا  حلصول على فدية  قصد ا طف الرهائن   خلاالت اإلرهابية   احلاملالية يف منع    

 على أمهيـة    ، أكد أيضاً  ٢٠١١فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية لعام       لذكرة على تقرير    امل
 على يـد    خذ الرهائن التصدي أل التعاون احمللي واإلقليمي والعاملي بني خمتلف املؤسسات يف         

__________ 

، ووثيقة مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخـدرات،         ٦٩-١٠، الفقرات   A/HRC/20/14الوثيقة  انظر   )٩٤(
Handbook on Criminal Justice Responsesو ، The Criminal Justice Response to Support Victims of 

Acts of Terrorism)  وانظر أيضاً. )٤٢احلاشية انظر E/CN.15/2003/7 ٤٣-٢٣، الفقرات. 
، ووثيقة مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخـدرات،         ٦٩-١٠، الفقرات   A/HRC/20/14الوثيقة  انظر   )٩٥(

Handbook on Criminal Justice Responsesو ، The Criminal Justice Response to Support Victims of 

Acts of Terrorism)  ٤٢احلاشـية  انظر.( www.unodc.org/documents/terrorism/Victims_Rights_E-

Book_EN.pdf. 
)٩٦( See Bailliet, “Towards holistic transnational protection” (see footnote 72), pp. 598–599. 
 : متاح على املوقع التايل )٩٧(

www.thegctf.org/documents/10162/36031/Algiers+Memorandum+on+Good+Practices+on+Preve
nting+and+Denying+the+Benefits+of+KFR+by+Terrorists-English. 
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بعض املبادرات واألنشطة ب ٢٠١٣-٢٠١٢يف خطة عمله للفترة  املنتدى   واضطلع. اإلرهابيني
 وبنـاء التعـاون القـانوين    ؛اليت هتدف إىل تعزيز أمن احلدودو يف بلدان الساحل     ستنفذاليت  

مكافحة متويل و وبناء قدرات قوات الشرطة ملواجهة النشاط اإلرهايب؛     ؛والقضائي بني البلدان  
دين، واجملتمعات احمللية والزعماء التقليديني يف اجلهود الرامية إىل          وإشراك اجملتمع امل   ؛اإلرهاب

  .)٩٨(دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومات ملكافحة التطرف
ويظل جترمي دفع احلكومات واجلهات الفاعلة غري احلكومية للفديات تـدبرياً مـثرياً        -٤٦

 يد إرهابيني هو احلفاظ على ومبا أن اهلدف النهائي لالستجابة حلالة أخذ رهائن على      . للجدل
 مبا يف ذلك أفراد  - األرواح، فقد جيادل البعض بأن من شأن قانون مينع مجيع اجلهات الفاعلة           

 من دفع فدية لتحرير قريب من قبضة خاطفيه أن يشكل انتهاكاً حلق هذا األخـري                - األسرة
فع الفديـة، يـرجح أن      دب وإن كانت وثيقة الصلة   شات الضيقة   قاوإذا جتاوزنا الن  . يف احلياة 

تالقي األعمال الرامية إىل منع الظاهرة واستئصاهلا جناحاً أكرب إذا كانت جزءاً من استراتيجية              
وينبغي هلذه االستراتيجيات أن تركز علـى       . )٩٩(عاملية حملاربة اإلرهاب تعاجل أسبابه اجلذرية     

اجملتمعات احمللية اليت تعيش احتياجات ومصاحل الضحايا الفردية واجلماعية، مبن فيهم الرهائن و        
  .باإلرهاباملبتالة يف املناطق 

مدى مالءمة الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة بأخذ الرهـائن ودفـع              -باء  
  الفدية وحقوق الضحايا

  الصكوك الدولية  -١  
 صكاً قانونياً وأربعة تعديالت     ١٤اعتمد اجملتمع الدويل، حتت رعاية األمم املتحدة،          -٤٧

اليت أبرمت يف   وقد ركزت معظم االتفاقيات الدولية      . )١٠٠( إىل منع األعمال اإلرهابية    هتدف
املتعلقة جبوانب معينة لإلرهاب الدويل على تعزيز التعاون بني الـدول ملنـع             و املراحل األوىل 

تكاد ال تتناول احتياجات الـضحايا وسـبل   هي و. أفعال اإلرهاب وتقدمي اجلناة إىل العدالة   
  .عدد من هذه االتفاقيات أمهية خاصة حلاالت أخذ الرهائنفإن لومع ذلك، . انتصافهم

فاألفعال املرتكبة على منت الطائرات مشمولة باالتفاقية املتعلقة بـاجلرائم وبعـض              -٤٨
األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات، واتفاقية قمع االستيالء غري املـشروع علـى              

__________ 

 انظر ) ٩٨(
 www.thegctf.org/documents/10162/19594/Sep+2011+-+GCTF+Algero-Canadien+SWG+work+plan-

EN.pdf. 
)٩٩( A/59/565 ؛ و١٤٨، الفقرةAlex P. Schmid, “Root Causes of Terrorism: Some Conceptual Notes, a 

Set of Indicators, and a Model”, Democracy and Security, vol.1, 2005, pp. 127-136. 
 .www.un.org/terrorism/instruments.shtmlانظر  )١٠٠(
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 التفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات، واتفاقية         الطائرات، والربوتوكول املكمل  
قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، واالتفاقية اجلديـدة املتعلقـة              

ومـع  . )مل تدخل حيز النفاذ بعد     (بقمع األفعال غري املشروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل       
على النّص وك صراحة حلالة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني أو عدم تطرق أي من هذه الصك  

اإلرهاب يدخل يف نطـاق األفعـال       أبعاد  شك أن هذا البعد بعينه من        تعويض الضحايا، ال  
  .احملظورة مبوجب هذه الصكوك، وهو ما يقدم أساساً ملالحقة اجلناة

 حبماية دولية، مبن فـيهم    وحتظر اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني         -٤٩
  أي املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها صراحة االرتكاب العمد للقتل أو االختطاف أو          

وميكـن تأويـل    . االعتداء على شخص يتمتع حبماية دولية أو حريته       أشكال  شكل آخر من    
  .استخدام االختطاف يف الصك مبعىن واسع يشمل بعض أفعال أخذ الرهائن

من االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن      ) ١(٣ا يتعلق الضحايا، تفرض املادة      وفيم  -٥٠
مجيع التدابري الـيت تراهـا      "واجباً على الدولة الطرف اليت حيتجز الرهينة على إقليمها اختاذ           

مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، وال سيما لتأمني اإلفراج عنه، ولتيـسري سـفره، عنـد                
من االتفاقية على احلق    ) ٢(٣وعالوة على ذلك، تنص املادة      ". طالق سراحه االقتضاء، بعد إ  

". شيء يكون مرتكب اجلرمية قد حصل عليه نتيجة ألخذ الرهائن "يف رد الدولة الطرف ألي      
  .وال تتناول قضايا شرعية دفع الفديات إىل آخذي الرهائن اإلرهابيني

اً للفدية بوضوح ضمن نطـاق اتفاقيـة        وعالوة على ذلك، تقع أفعال أخذ الرهائن طلب         -٥١
 أنه جيب على    ٥ من املادة    ١األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت تعلن يف الفقرة            

االتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جرميـة          "الدول األطراف التجرمي اجلنائي ألفعال      
  ".أخرى ل على منفعة مالية أو منفعة ماديةخطرية لغرض له صلة مباشرة أو غري مباشرة باحلصو

ومع ذلك، من املمكن القول إن دفع فدية آلخذي رهائن إرهابيني إلطالق سـراح                -٥٢
الرهائن قد يدخل ضمن نطاق متويل اإلرهاب احملظور مبوجب االتفاقية الدولية لقمع متويـل              

 أو مجع أمـوال بنيـة       بتقدمي"منها سلوك أي شخص يقوم       ٢اإلرهاب، واليت جترم يف املادة      
بعمل يـشكل جرميـة يف      ...  ، للقيام استخدامها، أو هو يعلم أهنا ستستخدم كلياً أو جزئياً        

  ". نطاق إحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف احملدد يف هذه املعاهدات
ـ              -٥٣ س ويؤيد القراءةَ املذكورة أعاله لالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب قـرار جمل
، الذي دعا فيه اجمللس الدول إىل منع ووقف متويل األعمال اإلرهابية،           )٢٠٠١(١٣٧٣ األمن

مبا يف ذلك عن طريق جترمي قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفري األموال أو مجعها، بأي وسيلة،  
بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو يف أراضيها لكي تستخدم يف أعمال إرهابية، أو يف حالـة         

وكانت االتفاقية املذكورة أعـاله األوىل مـن   . رفة أهنا سوف تستخدم يف أعمال إرهابية  مع
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نوعها اليت تنص صراحة على إنشاء آليات لتعويض ضحايا األعمال اإلجرامية املشار إليها يف              
  .)١٠١(االتفاقية من خالل األموال املتأتية من املصادرة

االختطاف طلباً للفدية، مثـل     مارسة  وفة مب ويف احلالة احملددة ملنظمات إرهابية معر       -٥٤
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي والقوات املسلحة الثوريـة الكولومبيـة ومجاعـة              

سياف، يقال على نطاق واسع إن األموال اليت جتمع من خالل دفع الفديات تستخدم يف                أبو
فدية لديه على األقـل     وتبعاً لذلك، قد يفترض أن أي شخص يدفع         . أنشطة إرهابية أخرى  

  .معرفة بكون األموال ستستخدم الرتكاب أفعال إرهابية أخرى
 ٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول ١١ومع أن تناول مسألة اإلرهاب يف السنوات اليت تلت أحداث             -٥٥

انتقلت قضية حقوق الضحايا تدرجيياً   فقد  مباشرة ركز حصراً تقريباً على اجلناة املشتبه فيهم،         
وتشدد استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحـة       . يف إطار األمم املتحدة   إىل صلب النقاش    

اإلرهاب على ضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحايا اإلرهاب، وتـشري إىل جتريـد ضـحايا             
وتتضمن . اإلرهاب من إنسانيتهم باعتباره أحد الظروف اليت متهد الطريق النتشار اإلرهاب          

مساعدة وطنية من شأهنا      أن تضع، على أساس طوعي، نظم      أيضاً تعهداً من الدول بالنظر يف     
. أن تنهض باحتياجات ضحايا اإلرهاب وأسرهم، وتسهل عودة حياهتم إىل ما كانت عليـه             

لظـروف الـيت    لالتـصدي    )أ(وتشكل االستراتيجية أساساً خلطة عمل ملموسة من أجل         
اختـاذ تـدابري لبنـاء       )ج(منع اإلرهاب ومكافحته؛    ) ب(الطريق النتشار اإلرهاب؛     متهد

تعزيز دور األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهـاب؛        ) د(الدول على مكافحة اإلرهاب؛      قدرات
  .ضمان احترام حقوق اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب )ه(

وينص إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال             -٥٦
املبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتـصاف واجلـرب لـضحايا           السلطة واملبادئ األساسية و   

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنـساين      
الدويل على جمموعة واسعة من احلقوق للضحايا، ومنهم ضحايا أفعال إرهابية من مثل أخذ              

تنتـهك  يا أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني كثرياً ما         فعلى سبيل املثال، مبا أن ضحا     . الرهائن
 حيق هلم احلصول على تعويض كامل وفعـال يـشمل           حقوقهم اإلنسانية بشكل جسيم فإنه    

وعالوة علـى   . )١٠٢(احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار        رد
تلف الـصكوك الدوليـة   ذلك، تنطبق ضمانات حقوق اإلنسان العامة املنصوص عليها يف خم      

  .واإلقليمية والوطنية على ضحايا أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني أيضاً

__________ 

 .٨ من املادة ٤االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، الفقرة  )١٠١(
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقـانون           )١٠٢(

 .١٨الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، الفقرة 
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  الصكوك اإلقليمية ذات الصلة  -٢  
اعتمد عدد من اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية صكوكها القانونية اخلاصـة هبـا             -٥٧

صكوك بصفة عامة إىل    وحتيل ال . ووضعت آليات هتدف إىل معاجلة خمتلف جوانب اإلرهاب       
فقد اعتمد جملس أوروبا عدداً من الصكوك       . املعايري احملددة يف املعاهدات العاملية ذات الصلة      

وباملثل، اعتمد االحتاد األورويب القرار اإلطاري      . )١٠٣(اليت هتدف إىل منع اإلرهاب ومكافحته     
 األورويب الشاملة  بشأن مكافحة اإلرهاب ووضع استراتيجية االحتادJHA/2002/475للمجلس 

 االحتاد األورويب مبكافحـة     ٢٠٠٥وتلزم االستراتيجية املعتمدة عام     . )١٠٤(ملكافحة اإلرهاب 
اإلرهاب على الصعيد العاملي مع احترام حقوق اإلنسان ومتكني مواطنيه من العيش يف منطقة              

  . تنعم باألمن واحلرية والعدالة
اتفاقيـة منـع    : سيني بشأن اإلرهاب  واعتمدت منظمة الدول األمريكية صكني رئي       -٥٨

األفعال اإلرهابية اليت تأخذ شكل جرائم ضد األشخاص واالبتزاز املتصل هبا، اليت هلا خطورة              
كما أنشأت جلنة البلدان    . دولية، واملعاقبة عليها؛ واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب       

تطوير التعاون بني الدول األعضاء يف منظمة األمريكية ملكافحة اإلرهاب اليت هلا والية تعزيز و  
  .)١٠٥(الدول األمريكية من أجل منع اإلرهاب ومكافحته والقضاء عليه

واعتمد االحتاد األفريقي صكني يهدفان إىل ضمان تعـاون الـدول يف مكافحـة                -٥٩
الوة واعتمد، ع . االتفاقية املتعلقة مبنع ومكافحة اإلرهاب، والربوتوكول امللحق هبا       : اإلرهاب

على ذلك، قراراً يدعو بشكل ال لبس فيه إىل جترمي دفع الفدية آلخذي الرهائن اإلرهـابيني                
  ). أعاله٤٠انظر الفقرة (

اتفاقية خاصة هبا   ) آسيان(، اعتمدت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا        ٢٠٠٧ويف عام     -٦٠
لعربية ملكافحة  ، اعتمدت جامعة الدول العربية االتفاقية ا      ١٩٩٨ويف عام   . ملكافحة اإلرهاب 

معاهدهتا اخلاصة هبا، وهي معاهدة منظمة املؤمتر فإن هلا  املؤمتر اإلسالمي أّما منظمةاإلرهاب، 
  .)١٠٦(اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل

__________ 

مثل االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب؛ والربوتوكول املعـدل لالتفاقيـة األوروبيـة لقمـع اإلرهـاب؛                 )١٠٣(
جملس أوروبا ملنع اإلرهاب؛ واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل األموال النامجـة عـن اجلرميـة                 واتفاقية
 .عنها وحجزها ومصادرهتا وبتمويل اإلرهاب والبحث

 رنظا )١٠٤(
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33275_

en.htm. 
 .www.oas.org/oaspage/crisis/crisis_en.htmانظر  )١٠٥(
 .www.unhcr.org/refworld/docid/3de5e6646.htmlانظر  )١٠٦(
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
تظهر خمتلف السجالت أن ظاهرة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني عامة وأخـذ               -٦١

فعلى مدى  .  يد اإلرهابيني طلباً للفدية خاصة قد زادت يف السنوات األخرية          الرهائن على 
عقود، كانت ظاهرة أخذ الرهائن على يد اجملموعات املسلحة وجتار املخدرات وغريهـم             

 العامل، مثل عدد من بلدان يف بعض مناطقمن العصابات اإلجرامية جزءاً من احلياة اليومية 
شار حوادث أخذ الرهائن طلباً للفدية يف اآلونة األخرية نسبياً          ويدل انت . أمريكا الالتينية 

 أصـبحت جتـارة رائجـة بالنـسبة       يف مشال وغرب وشرق أفريقيا على أن الظـاهرة          
وعالوة على ذلك، أصبح أخذ الرهائن طلباً للفدية علـى حنـو            . للمجموعات اإلرهابية 

ويتطلب . نطقة القرن األفريقيمتزايد هو طريقة عمل اجملموعات املتورطة يف القرصنة يف م      
الفهم الواضح ألخذ الرهائن على يد اإلرهابيني والتمييز بني هذه الظـاهرة واألفعـال              
اإلجرامية ذات الصلة قراءة جمتمعة لالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهـائن، وخمتلـف             

نظمـة،  الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة مبكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة امل           
  .واملؤلفات األكادميية ذات الصلة

وقد اعتمد اجملتمع الدويل جمموعة واسعة من الصكوك الرامية إىل منع جوانـب               -٦٢
فما اعتمدته اهليئات احلكومية الدولية أو اإلقليمية من        . حمددة من اإلرهاب أو مكافحتها    

. عال اإلرهابيـة  معاهدات وإعالنات ومقررات وقرارات تتطرق جملموعة واسعة من األف        
وكُرست بعض الصكوك، وخاصة تلك اليت اعتمدهتا اهليئات اإلقليمية، لإلرهاب بشكل           

وتكرس معظـم   . عام، يف حني كرست صكوك عاملية جلوانب وأبعاد حمددة هلذه الظاهرة          
األحكام األساسية فيما يوجد من تشريعات عاملية ملكافحة اإلرهاب لتعزيز تعاون الدول            

ويشار إىل أخذ الرهائن عموماً باعتباره أحد طرق عمل         . وضوع املعاهدات يف التصدي مل  
اإلرهابيني ويرد صراحة يف عدد من التعريفات املقترحة لإلرهاب، مبا يف ذلك يف قـرار               

املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة       وعلى حنو ما ذكر      ).٢٠٠٤(١٥٦٦جملس األمن   
 فيم خيص تعويض ضحايا      مكافحة اإلرهاب  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق     

اإلرهاب، جيب أن تكون آليات التعويض الوطنية مستقلة وأن تنص على تعويض كـاف              
   .)١٠٧(وفعال وفوري، مبا يف ذلك أن تكون سهلة الوصول إليها ومراعية للمنظور اجلنساين

دة اليت تتطرق   واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن هي املعاهدة امللزمة الوحي          -٦٣
 إىل وسـعياً .  يف االتفاقية دولة طرفا١٧٠ً  وهناك حالياً.ألخذ الرهائن على يد اإلرهابيني 

 يف االتفاقية بعد أن تـصدق   حظر عاملي ألخذ الرهائن، يؤمل من الدول اليت ليست طرفاً         
  ومبا أن أخذ الرهائن يعترب عموماً طريقة لعمل اإلرهابيني، فإن هنـاك صـكوكاً              .عليها

أخرى متعلقة جبوانب حمددة من مكافحة اإلرهاب اعتمدهتا اهليئات الدولية واإلقليميـة            
  .الوطنية تنطبق على حاالت أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني أو

__________ 

 .٢٥، الفقرة A/66/310انظر  )١٠٧(
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وتكاد الصكوك العاملية أو اإلقليمية أو الوطنية ملكافحة اإلرهـاب ال تتطـرق               -٦٤
باشرين وغـري املباشـرين لألعمـال       الحتياجات واستحقاقات خمتلف فئات الضحايا امل     

 بيـد أن   .داً كانوا أو مجاعات، مبا يف ذلك أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني           ااإلرهابية، أفر 
إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف اسـتعمال الـسلطة             

واجلـرب لـضحايا    واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بـاحلق يف االنتـصاف           
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون            

على جمموعة واسعة من احلقوق للضحايا، ومنهم ضحايا أفعـال          ينصان  اإلنساين الدويل   
، جيب أن حيظى دعم ومساعدة الضحايا باهتمـام         وعموماً. إرهابية من مثل أخذ الرهائن    

  .من الدول حىت اآلنلقيه يفوق ما 
وتتضمن االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن تعهداً واضحاً من جانب الـدول      -٦٥

 دولـة، جيـوز     ١٧٠ومبا أن االتفاقية قد صدقت عليها حىت اآلن         . بتجرمي أخذ الرهائن  
وال يتطرق ال هـذا     . القول إن األغلبية الساحقة للدول ترى أن هذا الفعل فعل إجرامي          

أي معاهدات دولية أو إقليمية أخرى صراحة لـشرعية دفـع الفديـة              عينه وال الصك ب 
  .آلخذي الرهائن اإلرهابيني

 قـرارات    متنوعـة أيـضاً    واعتمدت هيئات عاملية أو إقليمية أو حكومية دولية         -٦٦
 خمتلف الـصكوك إمـا      بيد أن . ذ الرهائن على يد اإلرهابيني    خومقررات تطلب جترمي أ   

الفدية لإلرهابيني آخذي الرهائن أو تنص على       دفع  بس فيه لشرعية    تتطرق بشكل ال ل    ال
حقوق واستحقاقات جلميع فئات ضحايا أخذ الرهائن علـى يـد اإلرهـابيني أفـراداً               

وميكن تأويل الصكوك الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب، وكذا          . ومجاعات
قدمي األموال إىل اإلرهابيني بأي صـورة       عدد من قرارات األمم املتحدة، على أهنا حتظر ت        

ومن جهة أخـرى،    . كان ما دامت هذه األموال تستخدم الرتكاب أفعال إرهابية أخرى         
جتدر اإلشارة إىل أن االستجابات حلاالت أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني ينبغي أن تأخذ              

ئن عادة ما يكونون فأقارب الرها. يف االعتبار املطالب املتضاربة ملختلف أصحاب املصلحة    
 معظم الدول جتنب دفع الفديـة،       وتفضل .أي شيء لتحرير أحبائهم   لفعل  على استعداد   

األموال املتأتيـة    مبا يف ذلك     -  منع اإلرهابيني من احلصول على األموال      لكنها تود أيضاً  
ومن الواضح أن هذه املسألة مسألة .  الستخدامها يف أنشطة إرهابية أخرى    - من الفديات 

 لذا يوصى بأن تدخل الدول يف مناقشة مفتوحة تركـز علـى             .رية للجدل بني الدول   مث
  .النتائج فيما خيص تناول هذه املسألة

وينبغي للدول أن تتقيد بالتزاماهتا بزيادة تعاوهنا يف التصدي لإلرهاب، مبا يف ذلك   -٦٧
خمتلـف  أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني على وجه اخلصوص، على النحـو الـوارد يف               

ففـي مـذكرة     .الصكوك الدولية اليت اعتمدهتا املؤسسات احلكومية الدولية واإلقليمية       
عمليات االختطاف للحصول على فديـة وحرمـان   نع ملبشأن املمارسات اجليدة  اجلزائر  
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب بعض املمارسـات        من االستفادة منها، حدد      هابينياإلر

  .احلصول على فديةالتعامل مع آفة االختطاف من أجل اجليدة املعاصرة يف 
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وينبغي للدول، يف مكافحتها لإلرهاب عامة وأخذ الرهائن على يد اإلرهـابيني              -٦٨
، ويف سياق الرتاع املـسلح      )١٠٨(خاصة، تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ذات الصلة ومحايتها       

  .تعزيز القانون اإلنساين الدويل
اعتبارها ضرورة التصدي للظاهرة ضـمن اإلطـار        وينبغي للدول أن تضع يف        -٦٩

ومثـة حاجـة إىل     . املعياري واملؤسسي األوسع الرامي إىل مكافحة اإلرهاب بشكل عام        
وبشكل أكثـر  . استراتيجية شاملة عند التصدي جلميع أسباب اإلرهاب ومظاهره وآثاره    

رهائن أو االختطاف   ، بالرغم من االختالفات املكانية والسياقية بني حاالت أخذ ال         حتديداً
طلباً للفدية على يد اإلرهابيني أو القراصنة أو اجملرمني العاديني، قد ال ختتلف ما متثله هذه               

. األفعال من هتديد حلقوق اإلنسان املكفولة للرهائن واجملتمعات احمللية اختالفاً جوهريـاً           
علـى   الظواهر   هذهل  وبناء عليه، قد تستفيد املبادرات التشريعية أو السياساتية من تناو         

وتزيد من التبادالت الدولية بني الدول واجملتمع املـدين بـشأن النـهج             أكثر مشولية    حنو
  .والناجحة اهلامة

        

__________ 

املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، حقـوق          لالطالع على حملة عامة شاملة، انظر مفوضـية األمـم            )١٠٨(
ــسان ــم    اإلن ــائع رق ــحيفة الوق ــاب، ص ــة اإلره ــاب ومكافح ــى. ٣٢واإلره ــة عل   :متاح

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32AR.pdf. 


