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 أخذ الرهائن ةالدولية لمناهض االتفاقية  
  
 *بن سول إعداد  

 القانون الدويل استاذ
 سرتالياأسدين،  جامعة

 
 التاريخي السياق - 1 

) “اتفاقيــة الرهــائن”زخــم التفــاوض بشــأن االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة أخــذ الرهــائن ( يُعــزى 
رن املاضــــي. ففــــي أيلول/ســــبتمرب إىل انتشــــار حــــاالت أخــــذ الرهــــائن يف عقــــد الســــبعينات مــــن القــــ

) إدراج إعــــداد نـــــص اتفاقيــــة يف جـــــدول “أملانيـــــا”( حتاديــــة، اقرتحــــت مجهوريــــة أملانيـــــا اال1976
(معاجلـــة هـــذه املشــــكلة لغــــرض نيأعمـــال دورة اجلمعيـــة العامـــة لألمــــم املتحـــدة احلاديـــة والثالثـــ

0F

1(. 
/أبريل نســــويد يف نيســــاحيــــث اُخــــذ قبلهــــا منــــذ وقــــت قريــــب رهــــائن مــــن الســــفارة األملانيــــة يف ال

، مما أدى إىل مقتل شخصـني. ومشلـت حـاالت أخـذ الرهـائن البـارزة حينئـذ حادثـة وقعـت 1975
 1975يف مقـــــر منظمـــــة البلـــــدان املصـــــدرة للـــــنفط (أوبـــــك) يف فيينـــــا يف كـــــانون األول/ديســـــمرب 

(1976واختطاف طائرة يف مطار انتييب يف أوغندا يف حزيران/يونيه 
1F

2(. 

اح إعــداد االتفاقيــة، ذكــرت أملانيــا أن أفعــال أخــذ الرهــائن، ألي غــرض كــان، القــرت  وتربيــراً  
هــــي تشــــكل عمــــال ال حيتمــــل علــــى اإلطــــالق وال يتفــــق مــــع ”، و “بغيضــــة وال إنســــانية”أفعــــال 

وذكـــرت أن تلـــك األفعـــال تنتهـــك القـــيم  .)2F3(“الـــيت حتظـــى بقبـــول عـــاملي نســـاينمعـــايري الســـلوك اإل
م املتحـدة، أي كرامـة كـّل فـرد وحقوقـه األساسـية، مبـا يف ذلـك حـّق األساسية اليت تـدافع عنهـا األمـ

يـــنّص عليـــه كـــّل مـــن اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان  الـــذيالشـــخص يف احليـــاة واحلريـــة واألمـــن 
(والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية

3F

وحــّذرت أملانيــا أيضــا مــن أّن أخــذ الرهــائن  .)4
( قات عرب الوطنية للخطريعرض السلم الدويل والعال

4F

5(. 

__________ 
 اثلني هيث ملساعدتما.يعرب املؤلف عن تقديره للسيدة كيت بونز والسيدة ك * 
 )1( A/31/242. 
 )2( Joseph Lambert, Terrorism and Hostages in International Law: A Commentary on the Hostages 

Convention 1979 (Cambridge, Grotius Publications, 1990)  3-2، الصفحتان. 
 )3( A/31/242 5، الفقرة. 
 .5املصدر نفسه، الفقرة  )4( 
 .1املصدر نفسه، الفقرة  )5( 
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(الــــدويل اإلنســــاين أخــــذ الرهــــائن بالفعــــل القــــانونحــــني حيظر  ويف 
5F

جرميــــة مــــن  هــــاويعترب  ،)6
(جـرائم احلــرب أيضــا

6F

فلــم يكـن هنــاك مــع ذلــك بعــد أي نـّص دويل ملعاجلــة مســألة أخــذ الرهــائن  ،)7
القليلــــة  “لقطاعيــــةا”املشــــكلة يف االتفاقيــــات  ههــــذ تُعــــاجلخــــارج نطــــاق املنازعــــات املســــلحة. ومل 

ملناهضـــــة االرهــــاب، ألن تلـــــك االتفاقيـــــات تقتصــــر علـــــى ســـــياقات حمــــددة مثـــــل ســـــالمة  ائمــــةالق
(الدوليـــــة حلمايـــــةامللحـــــق باألشـــــخاص املتمتعـــــني با الضـــــررالطـــــائرات أو 

7F

فـــــإن املعـــــايري  كـــــذلك. )8
لقــة بعــدم املتع القواعــداألخــرى للقــانون الــدويل العــام مل تكــن كافيــة؛ مــن ذلــك علــى ســبيل املثــال، 

انتهــاك حرمــة األمـــاكن الدبلوماســية واملـــوظفني الدبلوماســيني، فهــي ال تشـــمل الضــحايا اآلخـــرين، 
وال جتــّرم مــرتكيب تلــك األفعــال، وال تفــرض التزامــات مباشــرة علــى اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول 

 .سؤوليتهمال ميكن أن ُحتّمل أي دولة م ذينال

(انيــا إىل اللجنــة السادســةاجلمعيــة العامــة اقــرتاح أمل وأحالــت 
8F

الــيت أوصــت بإنشــاء جلنــة  ،)9
دولـة عضـوا) لصـياغة االتفاقيـة، واتفقـت اجلمعيـة العامـة علـى ذلـك يف  35(تتشـكل مـن  خمصصة

(1976كـــــانون األول/ديســـــمرب   15قرارهـــــا الصـــــادر يف 
9F

. وإىل حـــــّد مـــــا، ُحـــــرص يف تصـــــميم )10
نشـــأت يف إطـــار اللجنـــة املخصصـــة املعنيـــة الورطـــة االيديولوجيـــة الـــيت  جتنـــباللجنـــة اجلديـــدة علـــى 

ــــة عــــام  1972باإلرهــــاب الــــدويل، الــــيت ُشــــكلت يف عــــام   ، والــــيت تعلقــــت1979ودامــــت لغاي
ـــة”(مبـــا يف ذلـــك  “اإلرهـــاب” تعريـــفب )، وأســـبابه، والنقـــاش حـــول شـــرعية عنـــف “إرهـــاب الدول

خـــذ الرهـــائن يف دوليـــة ملناهضـــة أ اتفاقيـــةاملخصصـــة لصـــياغة  اللجنـــةالتحريـــر الـــوطين. واجتمعـــت 
(1979و  1978و  1977ثالث دورات يف عام 

10F

11(. 

__________ 
(يف املنازعــات املســلحة الدوليــة)؛  34اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت احلــرب، املــادة  )6( 

(ج) و (هـ) (يف املنازعات الدوليـة)؛  )2( 75اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف، املادة  1977بروتوكول عام 
ـــــة)؛  )1( 3، املـــــادة املشـــــرتكة 1949اتفاقيـــــات جنيـــــف األربـــــع لعـــــام  (ب) (املنازعـــــات املســـــلحة غـــــري الدولي
(ج) (املنازعـــــات غـــــري  )2( 4امللحـــــق باتفاقيـــــات جنيـــــف، املـــــادة  1977والربوتوكـــــول اإلضـــــايف الثـــــاين لعـــــام 

 الدولية).
 لعــــام ، والربوتوكــــول اإلضــــايف146اتفاقيــــة جنيــــف بشــــأن محايــــة األشــــخاص املــــدنيني يف وقــــت احلــــرب، املــــادة  )7( 

) (تتعلـق كلتامهـا باملنازعـات الدوليـة)؛ عقـب اتفاقيـة الرهـائن، 5( 85امللحق باتفاقيات جنيف، املادة  1977
 ).3( ) و (ج)8( (أ) )2( 8انظر أيضا نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 

؛ واتفاقيـــة قمـــع األعمـــال غـــري املشـــروعة 1970االســـتيالء غـــري املشـــروع علـــى الطـــائرات،  الهـــاي لقمـــع اتفاقيـــة )8( 
 حبمايــة املتمتعــني األشــخاص ضــد املرتكبــة اجلــرائم منــع ؛ واتفاقيــة1971املوجهــة ضــد ســالمة الطــريان املــدين، 

 .1973دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها، 
 )9( A/31/430. 
 .1976ن األول/ديسمرب كانو   15املؤرخ  31/103قرار اجلمعية العامة  )10( 
 .33/19و  32/148ُجددت واليتها مبوجب قراري اجلمعية العامة  )11( 
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 منتأخــــذ الرهــــائن خــــالل املفاوضــــات، ممــــا أّكــــد احلاجــــة إىل االتفاقيــــة. وتضــــ واســــتمر 
وطــائرة مصــرية إىل قــربص يف عــام  1977األحــداث اختطــاف طــائرة أملانيــة إىل الصــومال يف عــام 

املتحـــــــدة يف طهـــــــران مـــــــن تشـــــــرين  يـــــــاتالوال ســـــــفارةل املطـــــــّول االحـــــــتالل، إضـــــــافة إىل 1978
(1981 ينـايرإىل كـانون الثاين/ 1979الثاين/نوفمرب 

11F

. ووجـه االهتمـام أيضـا إىل أخـذ الرهـائن )12
يف حـاالت النــزاع املســلح يف إطـار املفاوضــات املتزامنــة بشـأن الربوتوكــولني اإلضــافيني األول والثــاين 

(1977يف عام اعتمدا  اللذين، 1949جنيف األربع لعام  تفاقياتال
12F

13(. 
 
 الهامة في تاريخ التفاوض التطورات - 2 

. وتعّمـد االقـرتاح )13F14()“ورقـة العمـل”صياغة االتفاقيـة إىل ورقـة العمـل األملانيـة ( استندت 
(املســّيس “اإلرهــاب”جتنــب اإلشــارة إىل مصــطلح 

14F

. وفّضــلت ورقــة العمــل، عوضــا عــن ذلــك، )15
القطاعيــة القائمــة ملناهضــة اإلرهــاب، ممــا أثــر بشــدة وضــع مســودة االتفاقيــة علــى غــرار االتفاقيــات 

 على املفاوضات والصّك النهائي.

الثغــرات وتكّمــل اإلطــار القــانوين القــائم  ســدّ بعــض الــدول أن االتفاقيــة ينبغــي أنت وارتــأت 
وأن تتجنب تكرار الصـكوك القائمـة أو املسـا  بـا أو التقليـل مـن شـأ�ا، مبـا يف ذلـك املعاهـدات 

(اتفاقيات جنيفالقطاعية و 
15F

حكـم بشـأن  يف آخـر األمـر أي تضـمنولكـن اتفاقيـة الرهـائن مل ت .)16
(االتفاقيــــة باملعاهــــدات القطاعيـــة األخــــرى عالقـــة

16F

نصــــا مفــــاده أن  12وال تــــورد ســـوى املــــادة  .)17
االتفاقيــة ال تنطبــق علــى حــاالت معينــة ألخــذ الرهــائن يف املنازعــات املســلحة الــيت يغطيهــا القــانون 

 ويل.اإلنسان الد

ألخـــذ الرهـــائن.  ألساســـيةحـــّد مـــا، مل ينشـــأ أي جـــدل يف ســـياق صـــياغة العناصـــر ا وإىل 
 ،وكانــت أكثــر املســائل إثــارة للنقــاش مســألة مــدى انطبــاق االتفاقيــة علــى حركــات التحريــر الوطنيــة

__________ 
 )12( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment, I.C.J. 

Reports 1980, p. 3. 
(ج) و (هـــ) (يف حـــاالت  )2( 75مللحــق باتفاقيـــات جنيــف، املــادة ا 1977الربوتوكــول اإلضــايف األول لعــام  )13( 

 (ج). )2( 4امللحق باتفاقيات جنيف، املادة  1977املنازعات الدولية)؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 
 )14( A/AC.188/L.3 املستنسخة يف الوثيقة ،A/32/39املرفق الثاين ،. 
 Clive Aston, “The United Nations Convention Against the Taking of Hostages: Realistic orنظــر ا )15( 

Rhetoric?”, inBritish Perspectives on Terrorism, Paul Wilkinson, ed. (Allen & Unwin, 1981), pp. 139-

140. 
 )16( A/32/39.(ليسوتو). 35(فرنسا)، ص. 54(كندا)، ص. 22(املكسيك)، ص. 20، ص 
 )17( A/34/39 .18، ص. 
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ن وهي مسألة تتعلق بالتعريف أو باالستثناء مـن التعريـف، وفقـا للـنهج املّتبـع يف تناوهلـا. فالعديـد مـ
الـــدول األفريقيــــة ودول الكتلــــة الشــــرقية استصــــوبت عـــدم تطبيــــق االتفاقيــــة علــــى حركــــات التحريــــر 

أوال وقبـــل كـــل شـــيء أن حتمـــي حقـــوق الشـــعب الـــذي خيـــوض يف أعمـــال  جيـــب”الوطنيـــة، أل�ـــا 
املشــروعة أو رفــع ظلـــم  هالعنــف ضــد الــنظم االســتعمارية والعنصــرية واألجنبيــة بغيــة اســرتداد حقوقــ

فوفقــــا لــــذلك الــــرأي، يلــــزم مــــن االتفاقيــــة عــــدم الغــــاء شــــرعية حركــــات التحريــــر  .)17F18(“قاســــى منــــه
(الوطنيــة

18F

(أو إعاقتهــا عــن الكفــاح مــن أجــل تقريــر املصــري )19
19F

. مــن جانــب آخــر، أصــرت الــدول )20
النــوع مــن العنــف  هــذاالغربيــة علــى ضــرورة انطبــاق االتفاقيــة علــى مجيــع أعمــال أخــذ الرهــائن، ألن 

(نبيلة ل" مهما كانت القضية عادلة أو"مرفوض يف مجيع األحوا
20F

21(. 

انتهـــــى كمـــــا يبـــــدو مـــــع اعتمـــــاد الربوتوكـــــولني  الـــــذياخلـــــالف فـــــتح بـــــاب النقـــــاش  وأعـــــاد 
، اللـــــذين حيظـــــران أخـــــذ الرهـــــائن حظـــــرا تامـــــا يف 1977اإلضـــــافيني التفاقيـــــات جنيـــــف يف عـــــام 

(وقـــت ومكـــان، ســـواء أكـــان مرتكبـــوه مـــدنيون أم عســـكريون اي
21F

ل أيضـــا يشـــم احلظـــروهـــذا  .)22
حركــات تقريــر املصــري، ســواء أكانــت أطرافــا يف نــزاع دويل (مبقتضــى الربوتوكــول اإلضــايف األول) أم 
أطرافــا يف منازعــات غــري دوليــة (مبقتضــى الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين). مــع ذلــك، فــإن بعــض الــدول 

 ئن.الرها اليت أيدت الربوتوكولني اإلضافيني دافعت عن استثناء التحرير يف سياق أخذ

 ســـياقبالتـــايل، أن يســـتثين تعريـــف أخـــذ الرهـــائن أي عمـــل أو أعمـــال جتـــري يف  واُقـــرتح، 
الـــيت  جنبيـــة،أو عنصـــري أو ضـــد األنظمـــة األ ســـتعماريعمليـــات التحريـــر الـــوطين ضـــد احلكـــم اال

(تقوم با حركات التحرير املعـرتف بـا يف إطـار األمـم املتحـدة أو املنظمـات اإلقليميـة
22F

وأعربـت  .)23
ا عـــن قلقهـــا مـــن أن هـــذا االســـتثناء ميكـــن أن يُفّســـر بإعفـــاء حركـــات التحريـــر مـــن التزاماتـــا أملانيـــ

(مبقتضى القانون الدويل
23F

24(. 

علــى متييــز موضــوعي  يممــا ينطــو  ،)24F25(“الرهــائن األبريــاء”اقــرتاح ذو صــلة مفهــوم  وطــرح 
األبريـــاء. ومل  حيـــث ال يؤهـــل للحمايـــة ســـوى الرهـــائن ،“املـــذنبني” الرهـــائنبـــني الرهـــائن األبريـــاء و 

__________ 
 )18( A/32/39 .(اجلزائر). 30، ص 
 (مجهورية تنزانيا املتحدة). 35(يوغوسالفيا) و ص. 28املرجع نفسه، ص. )19( 
 (اجلماهريية العربية الليبية). 76املرجع نفسه، ص. )20( 
 (فرنسا). 20(الواليات املتحدة األمريكية) و ص.   55املرجع نفسه، ص. )21( 
 (ج). )2( 75امللحق باتفاقيات جنيف، املادة  1977ل لعام الربوتوكول اإلضايف األو  )22( 
 )23( A/AC.188/L.5  املستنســـــخة يفA/32/39 مجهوريـــــة تنزانيـــــا املتحـــــدة وليســـــوتو، انضـــــمت إليهمـــــا) املرفـــــق الثـــــاين ،

 بعد اجلزائر ومصر وغينيا واجلماهريية العربية اللبيبية ونيجرييا). فيما
 )24( A/32/39 .مجهورية أمل 70، ص).(انيا االحتادية 
 )25( A/C.6/31/SR.58 ؛ وA/32/39 .(مصر). 38(مجهورية تنزانيا املتحدة) و ص.  36(األردن)، ص.  27، ص 
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علـى اعتقـال أو  رتقتصـ حيظ االقرتاح بتأييد واسع. وعّرف اقرتاح آخـر أخـذ الرهـائن بأنـه عمليـة ال
احتجـاز شـخص أو عـدد مــن األشـخاص، وإمنـا تشــمل أيضـا اعتقـال أو احتجــاز أعـداد كبـرية مــن 

(األشـــخاص اخلاضـــعني هليمنـــة اســـتعمارية أو عنصـــرية أو أجنبيـــة
25F

، الـــذي ولكـــن هـــذا التعريـــف ،)26
يســتهدف مفهومــا خمتلفــا لــألذى النــاجم عــن القمــع الــذي ترتكبــه الدولــة االســتعمارية، مل جيتــذب 

 التأييد.

إىل حــــّد مــــا مــــأزق حركــــات التحريــــر مــــن خــــالل تقــــدم ســــري اإلجــــراءات يف إطــــار  وُحــــلّ  
ة املســائل الشــائك”أوهلمــا  در وذلــك بإنشــاء فــريقني عــاملني، يــ ،اجللســة الثانيــة للجنــة املخصصــة

((مبــا يف ذلــك مســألة التحريــر الــوطين) “اجــد
26F

، يف حــني ينظــر الفريــق العامــل الثــاين يف املســائل )27
(املثـــرية للخـــالف

27F

وتوصـــل الفريـــق العامـــل األول يف آخـــر املطـــاف إىل اتفـــاق بـــني العديـــد مـــن  .)28
 ،علــى عــدم إجــازة أخــذ الرهــائنألي كــان إجــازة مفتوحــة ســواء،الــدول الناميــة واملتقدمــة علــى حــّد 

(دوافعه تمهما كان
28F

29(. 

ــــــازل واضــــــح، يف  اُتــــــيح التوصــــــل إىل وقــــــد  توافــــــق اآلراء هــــــذا بعــــــض الشــــــيء بفضــــــل تن
تســتثىن مــن سـريان االتفاقيــة حــاالت أخــذ الرهـائن املرتكبــة يف املنازعــات املســلحة  بــأن، 12 املـادة

ـــــيب ونظـــــم احلكـــــم ” ـــــيت تناضـــــل فيهـــــا الشـــــعوب ضـــــد الســـــيطرة االســـــتعمارية واالحـــــتالل األجن ال
الســـماح  علـــىبيـــد أّن هـــذا االســـتثناء ال ينطـــوي  .)29F30(“حقهـــا يف تقريـــر املصـــري ســـةالعنصـــرية، ممار 

 القــانونحلركــات التحريــر بأخــذ الرهــائن، وإمنــا يعــين أن معاجلــة مســائل أخــذ الرهــائن تــتم مبوجــب 
الـــدويل اإلنســـاين فحســـب ولـــيس مبقتضـــى االتفاقيـــة حيثمـــا فـــرض القـــانون الـــدويل التـــزام مقاضـــاة 

مـــن  1شـــخص مبقتضـــى املـــادة  “أي” اتســـليمه. ويبقـــى أخـــذ الرهـــائن جرميـــة يرتكبهـــ ورتكـــب أامل
 ،ي جهــة فاعلــة (دولــة أكانــت أو مــن غــري الــدول) أو أي قضــيةأوال تســتثىن مــن ذلــك  تفاقيــةاال

 يتالتحريــر يف وقــت الســلم أو حــاالت أخــذ الرهــائن يف املنازعــات املســلحة الــ حركــاتمبــا يف ذلــك 
(التزام احملاكمة أو التسليم مبوجب القانون اإلنساين ال يسري عليها

30F

31(. 

بــني املســائل اجلدليــة األخــرى يف ســياق الصــياغة مســألة اســتخدام القــوة عــرب احلــدود  ومــن 
. 1976يف انتيـــيب، باوغنـــدا، يف عـــام  ةاالســـرائيلية اخلالفيـــ ليـــةالعم عقـــببغـــرض إنقـــاذ الرهـــائن، 

__________ 
 )26( A/AC.188/L.9 املستنسخة يف ،A/32/39 .(اجلماهريية العربية الليبية). 112، ص 
 )27( A/33/39 .56، ص. 5، ص. 
 .7املرجع نفسه، ص.  )28( 
 .5ه، ص. املرجع نفس )29( 
 ، املرفق الثاين.A/32/39، املستنسخة يف  A/AC.188/L.6: 1977بناء على اقرتاح مكسيكي يف عام  )30( 
 .“Lambert, op. cit., pp. 263-29”يف ما خيص هذه احلاالت، راجع  )31( 
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بيـة علـى أنـه ال ينبغـي للـدول أن تلجـأ إىل التهديـد بـالقوة فقد شدد عدد مـن الـدول األفريقيـة والعر 
كوســـــيلة إلنقـــــاذ   ســـــتقالهلا،أو اســـــتخدامها ضـــــد ســـــيادة دولـــــة أخـــــرى، أو ســـــالمة أراضـــــيها أو ا

(الرهـــائن
31F

(ورأت دول أخـــرى عـــدم ضـــرورة ادراج هـــذا الـــنص .)32
32F

واُعتمـــدت يف آخـــر املطـــاف  .)33
(1977العربيـــة الســـورية يف عـــام  مـــادة بنـــاء علـــى صـــياغة توافقيـــة اقرتحتهـــا اجلمهوريـــة

33F

. وتـــنص )34
علـــى أنـــه ال جيـــوز لالتفاقيـــة نفســـها أن تـــأذن باســـتخدام القـــوة. ولكنهـــا مـــع ذلـــك ال  14املـــادة 

تستثين أو تغّري سريان القـانون الـدويل علـى حـق الـدفاع عـن الـنفس، بقـدر مـا جيـوز تطبيـق القـانون 
(على حاالت إنقاذ الرهائن

34F

35(. 

تيجــــة القــــرتاح قدمتــــه املكســــيك، بــــدعم مــــن دول أمريكيــــة التينيــــة خــــالف أيضــــا ن واُثــــري 
(اللجــوء قال ينبغــي لالتفاقيــة أن متــس حبــ أنــهأخــرى، ب

35F

واعرتضــت بعــض الــدول الغربيــة بعــدم  .)36
ــ وبالتــايل  بـني التســليم أو احملاكمـة حمليــا يـاروجـود ضـرورة هلــذا احلكـم ألن الــدول تتمتـع حبــق االخت

ومل يـــتمكن الفريـــق العامـــل الثـــاين مـــن االتفـــاق بشـــأن هـــذه  .)36F37(ءفهـــي حتـــتفظ خبيـــار مـــنح اللجـــو 
، رغـــم 1979السادســـة يف عـــام  لجنـــةاملســـألة؛ والـــيت بـــّت فيهـــا فيمـــا بعـــد الفريـــق العامـــل التـــابع ل

(عــدم قناعــة بعــض دول أمريكــا الالتينيــة بصــياغة املــادة النهائيــة
37F

حــق  علــى 15وحتــافظ املــادة  .)38
. كمـــا ال تُلـــزم االتفاقيـــة الـــدول مبعاملـــة أخـــذ “تعلقـــة حبـــق اللجـــوءاملعاهـــدات امل”اللجـــوء مبقتضـــى 

الرهــائن باعتبارهــا جــرائم غــري سياســية جيــوز تســليم مرتكبيهــا، علــى الــرغم مــن اقــرتاح بعــض الــدول 
(بأن جتيز االتفاقية ذلك

38F

39(. 

مــة هولنــدا عــدم االلــزام باحملاك حــت، اقرت 7 ةمــا يتعلــق بــااللزام باحملاكمــة مبقتضــى املــاد ويف 
إذ ليس من املنطقـي توقـع قيـام دولـة االحتجـاز باحملاكمـة إذا مل ترغـب  ،إّال يف حالة رفض التسليم

(يف إجرائها دولة أخرى، مبا يف ذلك الدولـة الـيت ارتكـب اجلـرم فيهـا
39F

 احلكـمواعـُرتض بـأن هـذا  .)40

__________ 
 )32( A/AC.188/L.7 املستنسخة يف ،A/32/39 املرفق الثاين، و ،A/32/39 .مجهورية تنزاني 62، ص).(ا املتحدة 
 )33( A/34/39 .7، ص. 
 )34( A/AC.188/L.11 املستنسخة يف ،A/32/39املرفق الثاين ،. 
 Lambert, op. cit., pp. 316-322. The question was not before the Court in relation to United Statesاُنظـر،  )35( 

rescue operation in Iran: see Tehran Hostages case, op. cit., paras. 93-94. 
 )36( A/AC.188/L.6 املستنسخة يف ،A/32/39 املرفق الثاين؛ و ،A/32/39 .(املكسيك). 21، ص 
 )37( A/32/39 .(مجهورية أملانيا االحتادية). 93(الواليات املتحدة األمريكية) و ص.  53، ص 
 )38( A/C.6/34/SR.62 .(كوبا). 12(اكوادور وفنزويال)، و ص.  5، ص 
 )39( A/C.6/31/SR.55 .(أسرتاليا). 9، ص 
 )40( A/32/39 .(هولندا) و  89، صA/AC.188/L.14 املستنسخة يف ،A/32/39.املرفق الثاين ، 
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عــــدم وجــــود مــــالذ ”�ــــج  تبــــاعوبأنــــه يستصــــوب عوضــــا عــــن ذلــــك ا نظــــامســــيحدث ثغــــرة يف ال
(النصومل يُؤخذ ب ،)40F41(“آمن

41F

42(. 

، بغـــرض الســـماح 5يُعتمـــد اقـــرتاح بتوســـيع نطـــاق االختصـــاص مبوجـــب أحكـــام املـــادة  ومل 
أخــــــذ الرهــــــائن تأكيــــــدا للواليــــــة  مــــــرتكيبتتعــــــرض ملطالبــــــات  دوليــــــةيف منظمــــــة  ألعضــــــاءللــــــدول ا
(القضائية

42F

43)(
43F

ة كانـت، األمـم املتحـدة للمطالـب، فـإن ألي دولـ تعـّرضواُشري إىل أنه يف حالة  ،)44
(تقريبـــا، واليـــة قضـــائية علـــى اجلـــرم املرتكـــب

44F

ونـــوقش أيضـــا اقـــرتاح آخـــر قدمتـــه فرنســـا بشـــأن  .)45
(القضــائية للشخصــية الســلبية واُدرج االقــرتاح يف آخــر املطــاف لواليــةبا الســماح

45F

ولكــن مل يــتم  .)46
(رهائنبالوالية القانونية على أفعال العنف اخلطرية املتعلقة بأخذ ال االعرتافاتفاق بشأن 

46F

47(. 

مــن االتفاقيــة، فقــد نــوقش  2 ادةمبقتضــى أحكــام املــ نيتعلــق بعقوبــات أخــذ الرهــائ وفيمــا 
مـــن أجـــل معاقبـــة الـــرمني  )47F48(“مناســـبة”أم  “شـــديدة”مـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تكـــون العقوبـــات 

[للجـــــرائم] تأخـــــذ يف  ةمناســـــب عقوباتوردعهـــــم بصـــــورة كافيـــــة. ومت الرتاضـــــي علـــــى االلـــــزام بفرضـــــ
(الطبيعـة اخلطـرة لتلـك اجلـرائم االعتبار

48F

ونشـأ خـالف حـول اقـرتاح بشـأن ختفيـف العقوبـات يف  .)49
(إطالق سرائح الرهائن الطوعي ورُفض ذلك االقرتاح حالة

49F

50(. 

(اجلمعيــــة العامــــة إىلمشــــروع االتفاقيــــة الــــذي أكملتــــه اللجنــــة املخصصــــة  ورُفــــع 
50F

الــــيت  ،)51
ق عامــل تــألف مــن الــدول نفســها الــيت شــّكلت أحالتــه إىل اللجنــة السادســة. ونظــر يف املشــروع فريــ

__________ 
 )41( A/32/39 .(مجهورية أملانيا االحتادية). 93(الواليات املتحدة األمريكية) و ص.  89، ص 
 .16املرجع نفسه، ص.  )42( 
 )43( A/AC.188/L.3يف  ، املستنسخةA/32/39.املرفق الثاين ألف ، 
 )44( A/33/39 .و  10، صA/AC.188/L.14 املستنسخة يف ،A/32/39.املرفق الثاين الم ، 
 )45( A/32/39 .(املكســــيك). يف مــــا خيــــص النقــــاش، انظــــر أيضــــا  78، صA/32/39 .الواليــــات املتحــــدة  84، ص)

 39، ص. A/33/39انيـــــــا االحتاديــــــــة)؛ (مجهوريـــــــة أمل 93(اليابـــــــان)، ص.  85و ص.  84األمريكيـــــــة)، ص. 
 (كندا). 44(اململكة املتحدة) و ص.  40(هولندا)، ص. 

 )46( A/34/39 .وفيمـــــــــــا خيـــــــــــص النقـــــــــــاش، انظـــــــــــر 12، ص .A/33/39 .(هولنـــــــــــدا) و  39، صA/AC.188/L.13 ،
 ، املرفق الثاين.A/32/39املستنسخة يف

 )47( A/33/39 .(هولندا) و 39، ص A/34/3 .12، ص. 
 )48( A/32/39 .(مجهورية أملانيا االحتادية). 92(الدامنرك)، ص.  85(هولندا)، ص.  80، ص 
 )49( A/33/39 .و  9، صA/34/39 .11، ص. 
 )50( A/AC.188/L.8 املستنســخة يف ،A/32/39 امللحــق الثــاين؛ و ،A/33/39 .31(اململكــة املتحــدة)، ص.  30، ص 

 .(الواليات املتحدة األمريكية) 32(السويد)، ص. 
 )51( A/34/39. 
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(اللجنـــة املخصصـــة
51F

  7تشـــرين الثـــاين/نوفمرب و  27مث درســـته اللجنـــة السادســـة يف الفـــرتة بـــني  ،)52
كــانون   17. واعتمــدت اجلمعيــة العامــة االتفاقيــة دون تصــويت يف 1979كــانون األول/ديســمرب 

ــــالقرار 1979األول/ديســــمرب  ــــتح بــــاب34/146، وأحلقتهــــا ب ــــع علــــى االتفاقيــــة يف  . وافت التوقي
حزيران/يونيــــــه  3. ودخلــــــت حيــــــز النفــــــاذ يف 1979كــــــانون األول/ديســــــمرب   18نيويــــــورك يــــــوم 

1983. 
 
 األحكام الرئيسية موجز - 3 

أخــــذ الرهــــائن يشــــكل جرميــــة خطــــرية جتــــاه التمــــع ” أنديباجــــة اتفاقيــــة الرهــــائن  تعلــــن 
يف احملافظـــة  ةاض ومبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــد. وتـــربز أيضـــا دور االتفاقيـــة يف تعزيـــز أغـــر “الـــدويل

علــى الســالم واألمــن الــدوليني وتشــجيع عالقــات الصــداقة والتعــاون بــني الــدول األعضــاء؛ وضــمان 
حـــق األشـــخاص يف احليـــاة واحلريـــة واألمـــن الـــذي يقـــره كـــل مـــن اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان 

كــل أفعــال ” حــني تصــف الديباجــة أيضــا والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية. ويف
توضـح أن  1تعـاريف اجلـرائم الـواردة يف املـادة  فـإن، “ائن بأ�ا من مظاهر العنف الـدويلأخذ الره

(أخذ الرهائن يعترب جرمية حىت ولو كان بدوافع شخصية وليس ألغراض سياسية
52F

53(. 

ت أخــــذ الرهــــائن، مــــن اتفاقيــــة الرهــــائن جــــرائم أخــــذ الرهــــائن، وحمــــاوال 1املــــادة  وتعــــّرف 
واملســامهة يف أخــذ الرهــائن، والتواطــؤ علــى أخــذ الرهــائن. مــع ذلــك، فهــي ال تــذكر جرميــة التهديــد 

(لرهــــائنبارتكــــاب أخــــذ ا
53F

، فــــإن مرتكــــب جرميــــة أخــــذ 1، الفقــــرة 1ومبقتضــــى أحكــــام املــــادة  .)54
 الرهائن هو:

) “الرهينـــــة”شـــــخص يقـــــبض علـــــى شـــــخص آخـــــر (يشـــــار إليـــــه فيمـــــا يلـــــي بكلمـــــة  أي 
كــراه طــرف ثالــث، ســواء كــان إحيتجــزه ويهــدد بقتلــه أو إيذائــه أو اســتمرار احتجــازه مــن أجــل  أو

دولــة أو منظمــة حكوميــة دوليــة، أو شخصــا طبيعيــا أو اعتباريــا، أو جمموعــة مــن األشــخاص، علــى 
 القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معّني كشرط صريح أو ضمين لالفراج عن الرهينة.

مــادام هنـــاك تديـــد باســتخدام القـــوة. وتلـــزم  لرهـــائندام القــوة يف أخـــذ ايشــرتط اســـتخ وال 
جـــرائم [مبوجـــب القـــانون اجلنـــائي احمللـــي] ”الـــدول األطـــراف بـــأن تعتـــرب اجلـــرائم املـــذكورة  2املـــادة 

 .“يف االعتبار الطبيعة اخلطرة هلذه اجلرائم تأخذيعاقب عليها بعقوبات مناسبة 

__________ 
 )52( A/C.6/34/L.12. 
 ).United States v. Rodriguez 587 F.3d 573 (2d Cir 2009اُنظر  )53( 
 )54( Lambert, op. cit., p. 83. 
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ان علــى اجلــرائم. أوال، أن االتفاقيــة تقتصــر علــى أخــذ قيــدان مهمــان لنطــاق الســري وهنــاك 
 13الرهائن الـذي يتسـم بعنصـر عـرب وطـين وهـي ال تسـري علـى األفعـال الداخليـة البحتـة. فاملـادة 

ال تســـري يف احلـــاالت الـــيت ترتكـــب فيهـــا اجلرميـــة داخـــل دولـــة واحـــدة، ”تـــنص علـــى أن االتفاقيـــة 
ة مــن مــواطين تلــك الدولــة وجيــود الشــخص املنســوبة ويكــون الرهينــة والشــخص املنســوبة إليــه اجلرميــ

 .“إليه اجلرمية يف إقليم تلك الدولة

، فــإن االتفاقيــة ال تســري علــى أفعــال أخــذ الرهــائن يف 12ومبوجــب أحكــام املــادة  ثانيــا، 
حلمايــة ضـحايا احلــرب  1949املنازعـات املسـلحة، وذلــك بقـدر مــا تكـون اتفاقيـات جنيــف لعـام 

إلضـــافية لتلـــك االتفاقيـــات ســـارية علـــى عمـــل معـــني مـــن أعمـــال أخـــذ الرهـــائن، أو الربوتوكـــوالت ا
مبحاكمــة ”يف هــذه االتفاقيــة ملزمــة وفقــا لالتفاقيــات املــذكورة،  رافوبقــدر مــا تكــون الــدول األطــ

. ومع ذلـك، ميكـن تطبيـق االتفاقيـة علـى فعـل أخـذ الرهـائن الـذي ترتكبـه “أو تسليم أخذ الرهائن
نازعـات املسـلحة الـيت تشـمل دولـة مـن غـري األطـراف يف الربوتوكـول اإلضـايف حركات التحرير يف امل
املشرتكة بني اتفاقيات جنيـف األربـع هـي وحـدها املـادة املنطبقـة وهـي ال تُلـزم  3األول، ألن املادة 

 باملقاضاة أو التسليم.

يت تشــري ، الــ5علــى اجلــرائم مبقتضــى املــادة  لقضــائيةعلــى الــدول أن تقــرر واليتهــا ا ويتعــّني  
واملبــــادئ العامليــــة (املســــتندة للمعاهــــدات).  ،الســــلبية الشخصــــيةإىل مبــــادئ اإلقلــــيم، واجلنســــية، و 

الـــيت  رائمبصــفة خاصـــة، أن تقــرر الواليـــة القضــائية اإللزاميـــة فيمــا يتعلـــق بــاجل ة،ويتعــني علــى الدولـــ
حـــــد ) مـــــن قبـــــل أ2( ؛) يف إقليمهـــــا أو علـــــى مـــــنت ســـــفينة أو طـــــائرة مســـــجلة فيهـــــا1ترتكـــــب (
) مـن أجـل إكـراه تلـك الدولـة علـى القيـام بفعـل معـّني أو االمتنـاع عـن القيـام بــه؛ أو 3مواطنيهـا؛ (

) يف حالــة وجــود الشــخص املنســوبة إليــه اجلرميــة يف إقليمهــا وعــدم قيامهــا بتســليمه. باإلضــافة 4(
ية الــذين إىل ذلــك، جيــوز للدولــة أن ختتــار تقريــر الواليــة القضــائية علــى األشــخاص العــدميي اجلنســ

ـــة.  لـــكيكـــون حمـــل اقـــامتهم املعتـــاد يف ت ـــة، أو عنـــدما تكـــون الرهينـــة مـــن مـــواطين تلـــك الدول الدول
الشـــرعية املتعلقـــة بالتنـــافس بـــني  املطالبـــاتولكـــن االتفاقيـــة ال حتـــدد األولويـــة، وال تبـــت خالفـــه يف 

 القضائية اليت تقدمها خمتلف الدول. الواليات

، وهـو مبـدأ يشـرتك فيـه العديـد مـن “لتسـليم أو احملاكمـةا”االتفاقيـة حـول مبـدأ  وتتمحـور 
واجـــب  نبـــأن مـــ 6اتفاقيـــات مناهضـــة اإلرهـــاب القطاعيـــة. وكخطـــوة أوىل، تقضـــي أحكـــام املـــادة 

التســليم،  الدولــة الــيت تقــبض علــى الشــخص املنســوبة إليــه اجلرميــة يف إقليمهــا أن تيّســر املقاضــاة أو
 أنهيــديا يف الوقــائع. ويتعــّني أيضــا علــى الــدول األطــراف وإّن علــى تلــك الدولــة أن جتــري حتقيقــا مت

تتبـــادل "املســـاعدة إىل أقصـــى حـــّد" فيمـــا يتعلـــق بـــاإلجراءات اجلنائيـــة، مبـــا يف ذلـــك إتاحـــة مجيـــع 
 ).1، الفقرة 11األدلة الالزمة املتوفرة لديها (املادة 
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ص املنســوبة علــى الدولــة الطــرف، إذا مل تســلم الشــخ نإفــ، 1، الفقــرة 8املــادة  ومبوجــب 
ســـلطاتا املختصـــة  ىعلـــ “دون أي اســـتثناء كـــان”إليـــه اجلرميـــة واحملتجـــز لـــديها، أن تعـــرض األمـــر 

يف املقاضــــاة  النظرباحملاكمـــة، وإمنـــا تُلـــزم االتفاقيـــة بـــ احملاكمـــة. وبالتـــايل، لـــيس هنـــاك إلـــزام دبقصـــ
تلـــــك  بـــــنفس األســـــلوب املتبـــــع يف حالـــــة أي جرميـــــة عاديـــــة ذات طـــــابع خطـــــري مبوجـــــب قـــــانون”

 . وال حتدد االتفاقية أي أولوية بني احملاكمة أو التسليم.“الدولة

يف ضــمان املعاملــة العادلــة ”، حبــق املشــتبه فيــه 2، الفقــرة 8كلتــا احلــالتني، تقــّر املــادة   ويف 
لتـــك  لـــيالـــيت يضـــمنها القـــانون احمل “مجيـــع احلقـــوق”، مبـــا يف ذلـــك “يف مجيـــع مراحـــل اإلجـــراءات

الــيت هـو مـن مواطنيهـا أو الـيت هــي  ةأيضـا حبــق االتصـال بـأقرب ممثـل للدولـ جـزتويتمتـع احمل الدولـة.
دعــوة  ). وجيــوز أيضــا للدولــة الــيت هلــا حــق الواليــة القضــائية3، الفقــرة 6حمــل إقامتــه املعتــاد (املــادة 

، الفقــرة 6اللجنـة الدوليــة للصــليب األمحــر لالتصــال بالشــخص املنسـوبة إليــه اجلرميــة وزيارتــه (املــادة 
5.( 

احملـددة فيهـا جـرائم تسـتوجب التسـليم  اجلرائماالتفاقيـة التسـليم مـن خـالل اعتبارهـا وتّيسر 
الــدول  تتعهــد). و 1، الفقــرة 10يف إطــار أي معاهــدة للتســليم نافــذة بــني الــدول األطــراف (املــادة 

تلـــك اجلـــرائم يف كـــل معاهـــدة مـــن معاهـــدات التســـليم القائمـــة بـــني الـــدول  بـــإدراجاألطـــراف أيضـــا 
ملعنّية، وجيوز للدولة املتلقية لطلب التسليم أن تعتـرب اتفاقيـة الرهـائن أساسـا قانونيـا للتسـليم (املـادة ا

يف التســليم حيثمــا ال يشــرتط القــانون  تفاقيــة). وميكــن أيضــا االســتناد إىل هــذه اال2 ة، الفقــر 10
علـى اعتبـار اجلـرائم  4، الفقـرة 10). وتـنص املـادة 3، الفقـرة 10للتسليم (املـادة  معاهدةالوطين 

احملــددة يف املعاهــدة علــى أ�ــا جــرائم مل ترتكــب يف املكــان الــذي وقعــت فيــه فحســب، وإمنــا أيضــا 
 يف أقاليم الدول اليت يُطلب إليها تقرير واليتها القضائية مبقتضى االتفاقية.

بقـــدر عـــدم حتديـــد  لـــكالـــوطين هـــو الـــذي حيكـــم الشـــروط املســـبقة للتســـليم، وذ والقـــانون 
فاقيــة خالفــه. لــذا، وعلــى ســبيل املثــال، جيــوز للــدول الــيت تــرفض تســليم مواطنيهــا عــدم القيــام االت

 “االختصـــــاص”لقاعـــــدة  االمتثـــــالبـــــذلك التســـــليم؛ أو ميكـــــن للـــــدول مـــــع ذلـــــك التأكيـــــد علـــــى 
عــــدم تســــليم الشــــخص ســــوى بغــــرض مواجهــــة التهمــــة الــــيت طُلــــب تســــليمه مــــن أجلهــــا).  (أي

 للمحاكمة. لقضيةويتوجب حينئذ على الدول رفع ا

ــــة ضــــم وتتضــــمن  هامــــة بشــــأن التســــليم. إذ يتعــــّني رفــــض التســــليم إذا كــــان  اناتاالتفاقي
لغــرض حماكمــة شــخص أو معاقبتــه بســبب العنصــر الــذي ينتمــي إليــه، أو بســبب دينــه أو جنســيته 

ســيتأثر بتلــك األســباب؛ أو عنــد  شــخصأو أصــله العرقــي أو رأيــه السياســي، أو أن وضــع ذلــك ال
 ).1 ، الفقرة9ن ذلك الشخص من االتصال بالدولة املخولة دبلوماسيا حبمايته (املادة عدم متك
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تلغـــي ”لبضـــع معاهـــدات مناهضـــة اإلرهـــاب القطاعيـــة، فـــإن اتفاقيـــة الرهـــائن ال  وخالفـــا 
الــدول مبعاملــة تلــك اجلــرائم باعتبارهــا  إلــزامللجــرائم احملــددة مبوجبهــا مــن خــالل  “الطــابع السياســي
(القــانون الــوطين قتضــىال تســتوجب التســليم مب “ة"جــرائم سياســي

54F

حتــافظ صــراحة  15فاملــادة  .)55
، القائمــة بــني الــدول األطــراف يف “املتعلقــة حبــق اللجــوء اتاملعاهــد”علــى حــق اللجــوء مبقتضــى 

ولـــيس واضـــحا فيمـــا لـــو   ،املعاهـــدات. وال حتـــدد االتفاقيـــة املعاهـــدات املتعلقـــة حبـــق اللجـــوء كتلـــ
(بشأن الالجئني 1951قية عام كانت تشمل أيضا اتفا

55F

56(. 

ميكـــن تصـــّور جـــواز رفـــض تســـليم شـــخص يُـــدعى ارتكابـــه جرميـــة علـــى أســـا  أّن  لـــذلك 
الســــلوك يشــــكل "جرميــــة سياســــية" مبقتضــــى القــــانون الــــوطين و/أو قــــانون اللجــــوء. ومــــن مث يتعــــني 

قانونيــة الوطنيــة حينئــذ للــنظم ال وجيــوزاحملاكمــة.  غرضإحالــة القضــية إىل الســلطات احملليــة املختصــةل
أن تأخــذ يف االعتبــار الطبيعــة السياســية للجرميــة بأســاليب خمتلفــة، مثــل االختيــار بــني احملاكمــة أو 

 ختفيف احلكم الصادر.

االتفاقيــة التزامــات إجرائيــة خمتلفــة فيمــا يتعلــق بالعمليــة اجلنائيــة. ويتوجــب علــى  وتتضــمن 
ام لألمـم املتحـدة، عنـد احتجـاز الشـخص الـذي الدولة إبالغ الدول املتأثرة، عـن طريـق األمـني العـ

). وجيــب أيضــا 6، الفقــرة 6) وبنتــائج التحقيــق (املــادة 2، الفقــرة 6يُــدعى ارتكابــه اجلرميــة (املــادة 
إلجــراءات احملاكمــة، والــذي حييلهــا إىل الــدول  يــةإبــالغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة بالنتيجــة النهائ

 ).7ة واملنظمات الدولية املعنية (املاد

االتفاقيـــة اعتبـــارات إنســـانية معّينـــة. حيـــث تلـــزم الدولـــة الـــيت ُحتتجـــز فيهـــا الرهينـــة  وتتنـــاول 
باختـــاذ مجيـــع التـــدابري الـــيت تراهـــا مناســـبة للتخفيـــف مـــن حالـــة الرهينـــة، وال ســـيما لتـــأمني االفـــراج ”

أيضـــا  ). وجيـــب1، الفقـــرة 3(املـــادة  “عنـــد االقتضـــاء، بعـــد إطـــالق ســـراحه ،عنـــه، ولتيســـري ســـفره
 ).2، الفقرة 3إعادة ممتلكات الرهائن يف أسرع وقت ممكن (املادة 

متـــنح االتفاقيـــة الـــدول حريـــة اختيـــار أســـلوب االســـتجابة ألخـــذ الرهـــائن، حيـــث  وبـــذلك 
ميتـــد نطـــاق االختيـــار بـــني التفـــاوض، يف الطـــرف األول، وحـــىت التـــدابري القســـرية إلنقـــاذ  نميكـــن أ

دفــع   تــرفض بعــض الــدول سياســة التفــاوض مــع اإلرهــابيني أوالرهــائن يف الطــرف اآلخــر. ويف حــني

__________ 
 .Lambert, op. cit., p. 233اُنظر أيضا  )55( 
أنه أســباب هامــة واو (ب) مــن اتفاقيــة االجئــني مــن وضــع الالجــئ الشــخص الــذي توجــد بشــ 1تســتثين املــادة  )56( 

يعتـرب مبوجبهـا أنــه ارتكـب جرميـة خطــرية غـري سياسـية. وبالتــايل جيـوز اعتبـار بعــض أفعـال أخـذ الرهــائن علـى أ�ــا 
جــرائم غــري سياســية مبقتضــى كــل مــن القــانون الــدويل لالجئــني وبعــض القــوانني الوطنيــة الــيت تســتوجب التســليم. 

نــائي، مثــل دعــاوى االحتجــاز أو ضــرورة ختفيــف املســؤولية وجيــب مــع ذلــك النظــر يف تــوفري دفاعــات القــانون اجل
 عن ارتكاب جرمية ما.
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(الفديـــة، فـــإن االتفاقيـــة ال تُلـــزم بـــاتني اخلطـــوتني وال حتظرمهـــا
56F

وال يُســـتبعد حـــىت مـــنح احلصـــانة  .)57
(1986يف عـام  “الورو أكيـل”ضد احملاكمة، كما يف قضـية اختطـاف 

57F

ولكـن يتوجـب علـى  .)58
األخــرى ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك قــانون حقــوق اإلنســان أي اســتجابة أن متتثــل للقــوانني الدوليــة 

(والتزامات األمم املتحدة بشأن مكافحة متويل اإلرهاب
58F

59(. 

مـــع ذلـــك، علـــى دول أخـــرى اختـــاذ إجـــراء قســـري إلنقـــاذ الرهـــائن يف إقلـــيم دولـــة  وُحيظـــر، 
تأويلــه  لــيس يف هــذه االتفاقيــة مــا جيــوز”تقضــي بأنــه  14أخــرى دون موافقــة تلــك الدولــة. فاملــادة 

مليثــــاق األمــــم  خمالفــــةالســــالمة اإلقليميــــة أو االســــتقالل السياســــي لدولــــة مــــا،  كبأنــــه يــــربر انتهــــا
. ولكـــن هـــذا احلكـــم ال يـــؤثر يف تطبيـــق أي قـــانون دويل ذي صـــلة للـــدفاع عـــن الـــنفس “املتحـــدة

 من ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل العريف. 51مبقتضى املادة 

. والــدول 4األطــراف بالتعــاون علــى منــع أخــذ الرهــائن مبقتضــى املــادة مجيــع الــدول  وتُلــزم 
منــــع التحضــــري داخــــل  أجــــلتطبيقهــــا مــــن  ملمكــــنملزمــــة، بصــــفة خاصــــة، باختــــاذ مجيــــع التــــدابري ا

أقاليمهـــا ألخـــذ الرهـــائن (يف داخـــل وخـــارج أقاليمهـــا)، مبـــا يف ذلـــك حظـــر األنشـــطة غـــري القانونيـــة 
تنظيمهــا  ت للتشــجيع علــى تلــك األفعــال أو التحــريض عليهــا أوالــيت يقــوم بــا األفــراد أو اجلماعــا

فيهـــا. وهـــذا احلكـــم هـــو تكـــرار حمـــدد اللتـــزام الـــدول العـــام بعـــدم الســـماح باســـتخدام  شـــاركةأو امل
(أقاليمهـا يف أنشـطة مضـرة بالــدول األخـرى، مبـا يف ذلـك أعمــال اإلرهـاب

59F

العمـل علــى  وجيـب .)60
 كمعلومات االستخبارات مثال) والتنسيق اإلداري.املنع أيضا من خالل تبادل املعلومات (

تقضــي  16خيــص النزاعــات الــيت تنشــأ بــني الــدول خبصــوص االتفاقيــة، فــإن املــادة  وفيمــا 
بتســويتها عــن طريــق املفاوضــات، وعنــد الفشــل يف ذلــك، تســويتها بــالتحكيم أو إحالــة النــزاع إىل 

 عن قبوهلا االتفاقية. اإلعرابفه بحممة العدل الدولية، إال إذا أبدت الدولة حتفظاتا خال

__________ 
 .Finogenov and others vأقرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ايضا حريـة اختيـار الـدول السـتجابتها: انظـر  )57( 

Russia [2011] ECHR 2234 (20 December 2011), para. 223. 
 )58( Lambert, op. cit., pp. 113-116. 
)؛ واالتفاقيـــة الدوليـــة 2001( 1373) و 1999( 1267انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، قـــراري جملـــس األمـــن  )59( 

 .1999لقمع متويل اإلرهاب لعام 
، 1970تشـــرين األول/أكتـــوبر  24) بتـــاريخ 25-(د 2625انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  )60( 

 املتحدة. األمم مليثاق وفقا الدول بني والتعاون الودية بالعالقات املتصلة الدويل مبادىءالقانون املرفق: إعالن
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 على التطورات القانونية الالحقة التأثير - 4 

دولــة، ووقعــت  173، بلــغ عــدد الــدول الــيت اجتــذبتها االتفاقيــة 2014شــباط/فرباير  يف 
(دولة 39عليها 

60F

ومن الصعب تقيـيم تـأثري االتفاقيـة. فاحملاكمـات وإجـراءات التسـليم مبقتضـى  .)61
نادرة إىل حّد ما، رغـم إصـدار العديـد مـن الـدول األطـراف تشـريعات التنفيـذ احملليـة االتفاقية تبدو 

الالزمــة. ومــا مــن شــك يف أن الــدول تشــعر باالرتيــاح لوجــود االتفاقيــة يف احلــاالت النــادرة الــيت قــد 
تكــون هنــاك حاجــة إليهــا. وقــد ذهبــت بعــض الــدول ملــا هــو أكثــر ممــا تســتلزمه االتفاقيــة يف معاملــة 

(ألغـــراض القـــانون الـــوطين بشـــأن التســـليم ياســـيةم احملـــددة فيهـــا كجـــرائم غـــري ساجلــرائ
61F

أو قـــانون  )62
 .جئنيالال

مـــن ذلــك هـــو معرفــة مـــا إذا كانـــت االتفاقيــة قـــد أتاحــت ردع القـــائمني بأخـــذ  واألصــعب 
الرهــائن احملتملــني. فالعديــد مــن اإلرهــابيني ال يبــالون طبعــا مبــا حيظــره القــانون الــدويل الــذي يعــوق 

خطــر حتــول اإلرهــابيني، نتيجــة حلظــر أخــذ  ابيل بلــوغ أهــدافهم السياســية بــالعنف. وهنــاك أيضــســ
الرهــائن، حنــو أســاليب إرهابيــة أخــرى مازالــت غــري خاضــعة ألحكــام القــانون، وذلــك طاملــا ليســت 

(هناك معاهدة شاملة حلظر مجيع أشكال اإلرهاب
62F

63(. 

ــ ولكــن  تنوعــة مــن املمارســات القانونيــة علــى جمــاالت م ك،معاهــدة الرهــائن أثــرت، مــع ذل
الــدويل اإلنســاين.  القــانونالــدويل اجلنــائي و  القــانونعلــى الصــعيدين الــدويل والــوطين، مبــا يف ذلــك 

 للمحكمــــة التابعــــة االســــتئناف دائــــرةاستشــــهدت  ،العــــام ضــــد بالســــكيتش اإلدعــــاءقضــــية  ففــــي
  الرهــائنعمــا لتعريفهــا جلرميــة أخــذ باتفاقيــة الرهــائن د الســابقة بيوغوســالفيا اخلاصــة الدوليــة اجلنائيــة

(كجرميــة حــرب يف ســياق القــانون الــدويل اإلنســاين
63F

الرهــائن  تفاقيــةوذلــك علــى الــرغم مــن أن ا .)64
 نفسها ال تنطبق على املنازعات املسلحة.

اجلبهـــة املتحـــدة  قضـــيةالعـــام ضـــد سيســـي، وكـــالون، وغبـــاو ( اإلدعـــاءيف قضـــية  وباملثـــل، 
جرميـــة أخـــذ الرهــــائن يف  “عناصـــر”أن  ئنافباحملكمةاخلاصةلســـرياليوندائرةاالستالحظـــت  ،الثوريـــة)

جرميـة حـرب مبوجـب نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة  بارهـااملنازعات املسلحة باعت

__________ 
جمموعـــة معاهـــدات األمـــم املتحـــدة، املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف املودعـــة لـــدى األمـــني العـــام، الفصـــل الثـــامن  )61( 

 ).https://treaties.un.org( 5 - عشر
 ).Australia, Extradition Regulations (1988), Reg. 2B (1) (dانظر، على سبيل املثال،  )62( 
التفاوض بشأن مشروع اتفاقية األمم املتحـدة الشـاملة املتعلقـة باالرهـاب الـدويل، ولكـن  2000جيري منذ عام  )63( 

 مل يتم بعد االتفاق عليه.
 )64( Prosecutor v.Blaskic (Appeal Judgement), IT-95-14-A, ICTY, 29 July 2004, para. 639, footnote 1332. 
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(اتفاقيـة الرهـائن مناستلهمت بدرجة واسعة 
64F

حظـر أخـذ الرهـائن مبوجـب معاهـدات  بنـود وإن .)65
(تعريــف ألخــذ الرهــائن أيتتضــمن  الالقــانون الــدويل اإلنســاين 

65F

 االســتئنافواســتنتجت دائــرة  .)66
إىل  ندتتفســـري أخـــذ الرهـــائن باعتبارهـــا جرميـــة حـــرب مبوجـــب معاهـــدة الرهـــائن. واســـت “فائـــدة”

يف أن أخـــذ الرهـــائن يســـتلزم  ةتعريـــف االتفاقيـــة يف إلغـــاء النتيجـــة الـــيت توصـــلت إليهـــا دائـــرة احملكمـــ
(ثالــثتوجيــه تديــد أو مطالبــة إىل طــرف 

66F

ال  رميــةواســتنتجت، عوضــا عــن ذلــك، أن تلــك اجل .)67
علـــى ســـبيل املثـــال، بتهديـــد  اثباتـــه،تســـتلزم ســـوى نيـــة املرتكـــب يف إرغـــام طـــرف ثالـــث، ممـــا ميكـــن 

احملتجــز فحســب، أو بــأي دليــل آخــر. وقيــل أيضــا أن اســتعراض دائــرة االســتئناف  شــخصموّجــه لل
(اء حــاالت نــادرةللقــوانني احملليــة يــدعم ذلــك االســتنتاج، باســتثن

67F

وبالتــايل، فــإن مثــة تقــارب يف  .)68
 الوطين. معىن أخذ الرهائن بني اتفاقية الرهائن والقانون اإلنساين والقانون

الـــدول يف االتفاقيـــة، أشـــار بعـــض القضـــاة يف إجـــراءات  حصـــاناتحـــني ال يـــرد ذكـــر  ويف 
( أخــذ الرهــائنجملــس األعيــان أّن االتفاقيــة تتــيح رفــع أي حصــانة يف مقضــية بينوشــيه أمــا

68F

ذلــك  .)69
ألن االنضـــمام إىل االتفاقيـــة يشـــكل تنـــازال عـــن احلصـــانة أو ألن أفعـــال أخـــذ الرهـــائن ال ميكـــن أن 

بــا الدولــة. ووفقــا هلــذا الــرأي، فــإن احلصــانة تُرفــع فيمــا يتعلــق  تقــومتُعتــرب أفعــاال رمسيــة أو ســيادية 
تفاقيـــة علـــى األقـــل (مقابـــل مجيـــع بأفعـــال أخـــذ الرهـــائن الـــيت تشـــارك فيهـــا الـــدول األطـــراف يف اال

الـــدول مبوجـــب القـــانون الـــدويل العـــريف). مـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه املســـألة مل ُحتســـم �ائيـــا يف قضـــية 
بينوشــيه، نظــرا الســتناد القــرار النهــائي إىل املعاهــدة بشــأن جرميــة التعــذيب عوضــا عــن مــزاعم أخــذ 

 الرهائن اليت كانت أقل مثبوتية.

مـــن االتفاقيـــة باختـــاذ مجيـــع التـــدابري الـــيت  3ل مبقتضـــى املـــادة مســـألة واجـــب الـــدو  واُثـــريت 
تراهــا مناســبة إلطــالق ســراح الرهينــة يف قضــية إقليميــة حلقــوق اإلنســان تتعلــق بإنقــاذ روســيا لرهــائن 

دفاعـــا عـــن اســـتخدامها الغـــاز يف  3حمتجـــزين يف مســـرح يف موســـكو. واستشـــهدت روســـيا باملـــادة 
شخصـا، ردا علـى مـا ُزعـم بانتهاكهـا للحـق يف  125 مقتـل اهلجوم على املسرح، والـذي أدى إىل

(مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان 2احليــاة مبقتضــى املــادة 
69F

تتنــاول احملكمــة األوروبيــة  ومل .)70
 مــاحلقــوق اإلنســان هــذه النقطــة، وإمنــا أصــدرت، عوضــا عــن ذلــك، قرارهــا بشــأن القضــية بتطبيــق 

__________ 
 )65( Prosecutor v.Sesay, Kallon and Gbao (RUF Case), SCSL-04-15-A (26 October 2009), para. 579. 
 .577املرجع السابق، الفقرة  )66( 
 .580املرجع السابق، الفقرة  )67( 
 ).1-279(باستثناء القانون اجلنائي الكندي، املادة  582املرجع السابق، الفقرة  )68( 
 )69( R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and others, Ex part Pinochet Ugarte (No. 3) 

[2000] 1 AC 147. 
 )70( Finogenov and others v. Russia [2011] ECHR 2234 (20 December 2011), para. 186. 
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مــــن اتفاقيــــة  3. ويف أي حــــال، ال ميكــــن التــــذرع باملــــادة 2قضــــت بــــه احملكمــــة بنــــاء علــــى املــــادة 
هـــذا الـــرأي مـــع العديـــد مـــن قـــرارات  يتطـــابققـــانون حقـــوق اإلنســـان. و  كـــاتالرهـــائن لتربيـــر انتها 

بشـــأن  تـــااجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة وجملـــس األمـــن الـــيت حتـــّث الـــدول علـــى االمتثـــال اللتزاما
 حقوق اإلنسان يف مكافحة اإلرهاب.

تفســــري اتفاقيـــة الرهــــائن أيضـــا يف عــــدد مـــن القضــــايا الوطنيـــة اجلنائيــــة. علـــى ســــبيل  واُثـــري 
تـــدعم ممارســـة اختيـــار  تفاقيـــةمـــن اال 5املثـــال، اســـتنتجت حمكمـــة يف الواليـــات املتحـــدة أن املـــادة 

(ملبــدأ الشخصــية الســلبية ســتناداالقضــائية خــارج اإلقلــيم ا لواليــةا
70F

ووضــح قــرار آخــر صــدر يف  .)71
ات املتحـــدة أن تشـــريعات الواليـــات املتحـــدة اخلاصـــة بأخـــذ الرهـــائن ُســـّنت مـــن أجـــل تنفيـــذ الواليـــ

ممـــا يوّســـع النطـــاق الضـــيق بشـــأن جـــرائم  اإلقلـــيم،اتفاقيـــة الرهـــائن لتمكـــني الواليـــة القضـــائية خـــارج 
(االختطاف احمللية الراهنة

71F

72(. 

إلرهـاب، فـإن القضـايا تفسر االتفاقية أخذ الرهـائن باعتبـاره مظهـرا مـن مظـاهر ا حني ويف 
اجلرميــــة ال تقتصــــر علــــى  هــــذهواململكــــة املتحــــدة تؤكــــد أن  تحــــدةاجلنائيــــة يف كــــل مــــن الواليــــات امل

(العنـــف السياســـي، وإمنـــا ميكـــن أن تشـــمل أفعـــال االختطـــاف احملليـــة البحتـــة يف نطـــاق األســـرة
72F

73(، 
ن بصــفة غـــري وكــذلك علــى قضــايا عديــدة يف الواليــات املتحـــدة تتعلــق باحتجــاز أجانــب موجــودي

(حيــــث ُتطلــــب فديــــة مقابــــل إطــــالق ســــراحهم ،مشــــروعة
73F

وتتضــــمن هــــذه القضــــايا األخــــرية  .)74
على اتفـاق أويل علـى تريـب األشـخاص مقابـل دفـع أمـوال، تتحـول فيمـا بعـد إىل  تنطويحاالت 

(حاالت احتجاز قسري
74F

75(  . 

توجيــــه أن ميتــــد إىل  نال يقتصــــر علــــى التقييــــد املــــادي فحســــب، وإمنــــا ميكــــ واالحتجــــاز 
ــــدات، واإلرغــــام،  حتــــت ســــيطرة شــــخص آخــــر.  صاخلــــداع ممــــا يــــؤدي إىل بقــــاء الشــــخ أوالتهدي

أخـــذت تفــزع مــن مهربيهـــا،  الــيتالرهينــة األجنبيــة  حالـــةوبالتــايل فهــو يشــمل، علـــى ســبيل املثــال، 

__________ 
 )71( United States v.Yunis 924 F.2d 1086 (DC Cir 1991) 1090. 
 )72( United States v. Salad 907 F.Supp.2d 743 (EDVa 2012.( 
 )73( HM, PM v. KH, HM [2010] EWHC 870 (Fam); and United States v. Santos-Riviera 183 F.3d 367 (5th 

Cir 1999راحها).) (احتجاز طفلة رضيعة من مواطين الواليات املتحدة بغرض طلب الفدية مقابل إطالق س 
 )74( United States v.Tchibassa 452 F.3d 918 (DC Cir 2006); United States v. Si Lu Tian 339 F.3d 143 (2d Cir 

2003); United States v. Ferreira 275 F.3d 1020 (11th Cir 2001); United States v.Fei Lin 139 F.3d 1303, 

supplemented by United States v.Fei 141 F.3d 1180 (9th Cir 1998); United States v. Wang Kun Lue 134 

F.3d at 81; United States v. Lopez-Flores 63 F.3d 1468 (9th Cir 1995); and United States v. Carrion-

Caliz 944 F.2d 220 (5th Cir 1991.( 
 )75( United States v. Si Lu Tian 339 F.3d 143 (2d Cir 2003.( 
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ضـــــــرب أشـــــــخاص آخـــــــرين، وتلقـــــــت تديـــــــدات، واحتجـــــــزت يف شـــــــقة حتـــــــت  هدتحيـــــــث شـــــــ
(احلراسـة

75F

للرهينــة، أو  مألوفـاشــخص املعـين، حيـث ال يكــون البلـد اجلديــد ومثـة أمهيــة لظـروف ال .)76
(أ�ا ال تتكلم لغة ذلك البلد، أو تفتقر للموارد اليت تتيح هلا الفرار

76F

77(. 

دقيقــة مل يكـن كافيـا العتبــار القضـية مــن قضـايا أخــذ  15االحتجـاز القصــري لفـرتة  ولكـن 
  “ســـيارة أجـــرة غجريـــة”روعة يف بصـــفة غـــري مشـــ ةموجـــود أجنبيـــة امـــرأةالرهـــائن، حيـــث احتجـــزت 

كخطــة ابتــزاز إىل أن يــدفع زوجهــا مبلغــا مــن املـــال لقــاء إطــالق ســراحها، بانتظــار وصــول قـــوات 
(الشــرطة الــيت مت اســتدعاؤها

77F

ذلــك، إىل حــّد مــا، إىل أن اتفاقيــة الرهــائن، وإن مل  ســبب يعــزىو  .)78
اب يعــين أن نطـــاق اجلـــرائم تقتصــر علـــى اإلرهـــاب، فــإن كو�ـــا يف األســـا  اتفاقيــة ملكافحـــة اإلرهـــ

احملـددة فيهــا ال ينبغــي أن ميتـد إىل حــد واســع جــدا. مـع ذلــك فــإن االحتجـاز لعــدة ســاعات ميكــن 
رضـــــــيع  ختطـــــــافحالـــــــة ا ثـــــــال،امل يلأن يشـــــــكل فعـــــــال مـــــــن أفعـــــــال أخـــــــذ الرهـــــــائن، علـــــــى ســـــــب

(مستضعف
78F

79(  . 

اريـــة. ومـــن أمثلـــة اتفاقيـــة الرهـــائن أيضـــا علـــى إعـــداد القـــوانني الوطنيـــة املدنيـــة واإلد وأثـــرت 
الـــذي يقضـــي  ،األجنبيـــة الســـيادية احلصـــاناتب اخلـــاصاملقاضـــاة املتكـــررة قـــانون الواليـــات املتحـــدة 

باســتثناء حصــانة الدولــة يف اإلجــراءات املدنيــة الــيت ترفــع لــدى حمــاكم الواليــات املتحــدة ضــد دول 
يـات املتحـدة التزامـات أجنبية تدعم أخذ الرهـائن. وتطبـق جـرائم أخـذ الرهـائن مبقتضـى قـانون الوال

ــــــة الرهــــــائن وحتــــــدد أخــــــذ الرهــــــائن وفقــــــا ملصــــــطلحات مماثلــــــة  ــــــات املتحــــــدة مبوجــــــب اتفاقي الوالي
ملصـــطلحات االتفاقيـــة. واالتفاقيـــة حبـــد ذاتـــا ال حتـــدد أي اســـتثناء مبقتضـــى القـــانون املـــدين بشـــأن 

اليـــات املتحـــدة حصـــانة الـــدول األجنبيـــة يف ســـياق أخـــذ الرهـــائن، ومـــن مث فـــإن اســـتثناء قـــانون الو 
 األجنبية السيادية يعكس القانون احمللي وليس القانون الدويل. احلصاناتاخلاص ب

مثـــة إرشـــادات مفيـــدة يف تفســـري تعـــاريف االتفاقيـــة ميكـــن اســـتقاؤها مـــن عـــدد  ،ذلـــك مـــع 
 أخـــذقضـــايا قـــانون الواليـــات املتحـــدة اخلـــاص باحلصـــانات الســـيادية الـــيت تنطـــوي علـــى  مـــنواســـع 
ا وأن هناك عدد قليـل مـن اإلجـراءات اجلنائيـة أو إجـراءات التسـليم مبقتضـى القـانون سيم ،الرهائن
األمهيــة األساســية  ن. وبالتــايل، وعلــى ســبيل املثــال، خلصــت حمــاكم الواليــات املتحــدة إىل أالــوطين

(ثالــث طــرفتكمــن وراء نيــة مرتكــب اجلرميــة، ولــيس يف توجيــه غرضــه أو مطالبــه حنــو 
79F

أو فيمــا  ،)80
__________ 

 السابق نفسه. املرجع )76( 
 )77( United States v. Carrion-Caliz 944 F.2d 220 (5th Cir 1991) 225. 
 )78( United States v. Rodriguez 587 F.3d 573 (2d Cir 2009.( 
 )79( United States v. Santos-Riviera 183 F.3d 367 (5th Cir 1999.( 
 )80( Simpson v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 470 F.3d 356 (DC Cir 2006) 360. 
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(مطالبـــه واقعيـــة أو قابلـــة للتنفيـــذإذا كانـــت 
80F

غـــري املالئـــم مـــع عـــدم النيـــة علـــى إرغـــام  فـــاحلبس .)81
(شخص آخر ال يشكل فعال من أفعال أخذ الرهائن

81F

82(. 

 “خصالقــبض علــى الشــ”قضــايا الواليــات املتحــدة أيضــا املقصــود مبصــطلحي  ووضــحت 
مثــة  ولــيس .)82F83(ةطويلــ، أي احتجــاز الشــخص أو حبســه ضــد إرادتــه لفــرتة زمنيــة “احتجــازه”أو 

أمهيـة السـتخدام القـوة البدنيـة أو العنـف فعـال مـادام الشـخص قـد تعـرض للتهديـد أو التخويــف أو 
(اخلـــداع أو اإلكـــراه إلبقائـــه حتـــت ســـيطرة الـــرم

83F

حمتجـــزا،  بالشـــخصميكـــن االحتفـــاظ  لتـــايلوبا .)84
ســية ويف خــوف علــى غــرار اضــطرار مــواطنني أمــريكيني لالختبــاء يف مســاكن آمنــة أو مبــاين دبلوما

باحتجـــــاز  اتاألمـــــن العراقيـــــة، حينمـــــا وجـــــه العـــــراق تديـــــد واتمســـــتمر مـــــن أن متســـــك بـــــم قـــــ
 الواليات املتحدة من مهامجة البلد. عاألمريكان من أجل من

العليــا أن التشــريع احمللــي  رائيليةاحملكمــة االســ ذكــرتقضــايا القــانون اإلداري،  حــدىإ ويف 
كـــــن أن يســـــمح باحتجـــــاز أشـــــخاص ال يشـــــكلون تديـــــدا الـــــذي جييـــــز االحتجـــــاز اإلداري ال مي

مـــن اتفاقيـــة أخـــذ الرهـــائن  1، ألن ذلـــك يشـــكل انتهاكـــا للمـــادة “لمســـاومةل افَيشـــ”باعتبـــارهم 
(احلــرب وقــت يف املــدنيني محايةاألشــخاص بشــأن جنيــف اتفاقيــة مــن 34املــادة  أو

84F

ويف حــني  .)85
تشــريعات بــذا الشــأن، فقــد اســتنتجت ملزمــة حمليــا لعــدم وجــود  يــةاألحكــام التعاهد ذهمل تكــن هــ

يســري  وهــوبــني القــانون الــدويل والقــانون احمللــي،  “اتســاقا مفرتضــا”احملكمــة مــع ذلــك أن هنــاك 
 على تفسري تشريع االحتجاز احمللي.

احلاالت املبينة أعاله أن اتفاقيـة الرهـائن أثـرت علـى سـياقات قانونيـة متنوعـة، مـن  وتوضح 
وقــــانون حقــــوق  إلدارياقات تتعلــــق بالتســــليم، والقــــانون املــــدين أو ابينهــــا ســــياقات جنائيــــة، وســــي
 اإلنسان وقانون الالجئني.

__________ 
 )81( Wyatt v. Syrian Arab Republic 362 F.Supp.2d 103 (DDC 2005) 113. 
 )82( Price v.Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 294 F.3d 82, 352 U.S.App.D.C. 284 (2002). 
 )83( Vine v. Republic of Iraq 459 F.Supp.2d 10 (DDC 2006) 17-19. 
 )84( United States v. Si Lu Tian 339 F.3d 143 (2d Cir 2003) 153. 
 )85( Anonymous (Lebanese citizens) v. Minister of Defence, Final decision, Israeli Supreme Court (Court of 

Appeals),FCrA 7048/97. 
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 ذات الصلة المواد  

 القانونية الصكوك - ألف 
 الدولية القانونية الصكوك  

، قــــرار اجلمعيــــة 1948كــــانون األول/ديســــمرب   10العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان، بــــاريس،  اإلعــــالن
 .1948كانون األول/ديسمرب   10صادر يف (ثالثا) ال 217العامة 

ــــــــف،  امليــــــــدان، يف املســــــــلحة بــــــــالقوات واملرضــــــــى اجلرحــــــــى حــــــــال لتحســــــــني اتفاقيــــــــةجنيف جني
 .31ص.  ،75اللد  ،ملعاهداتا سلسلة، األمم املتحدة، 1949آب/أغسطس  12

 12جنيــف،  البحــار، يف املســلحة القــوات وغرقــى ومرضــى جرحــى حــال لتحســني جنيــف اتفاقيــة
 .85ص.  ،75 اللد ،املعاهدات سلسلة، األمم املتحدة، 1949غسطس آب/أ

، األمــــــم 1949آب/أغســــــطس  12جنيــــــف بشــــــأن معاملــــــة أســــــرى احلــــــرب، جنيــــــف،  اتفاقيــــــة
 .135ص.  ،75اللد  ،املعاهدات سلسلةاملتحدة، 

آب/أغســـطس  12جنيـــف،  احلـــرب، وقـــت يف املـــدنيني األشـــخاص محايـــة بشـــأن جنيـــف اتفاقيـــة
 .287، ص. 75اللد  ،املعاهدات سلسلةم املتحدة، ، األم1949

 سلســـــلة، األمـــــم املتحـــــدة، 1951متوز/يوليـــــه  28املتعلقـــــة مبركـــــز الالجئـــــني، جنيـــــف،  االتفاقيـــــة
 .137ص.  ،189 اللد ،املعاهدات

، 1966كــانون األول/ديســمرب   16الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، نيويــورك،  العهــد
 .171ص.  ،999 اللد ،تاملعاهدا سلسلة، األمم املتحدة

، 1970كـانون األول/ديسـمرب   16قمع االستيالء غـري املشـروع علـى الطـائرات، الهـاي،  اتفاقية
 .105، ص. 860اللد  ،املعاهدات سلسلةاألمم املتحدة، 

ول/ســبتمرب أيل 23مونرتيــال،  الــدويل، املــدين بــالطريان املتعلقــة املشــروعة غــري األفعــال قمــع اتفاقيــة
 .177، ص. 974اللد  ،املعاهدات سلسلة، األمم املتحدة، 1971

ـــــع اتفاقيـــــة ـــــة اجلـــــرائم من ـــــة املتمتعـــــني األشـــــخاص ضـــــد املرتكب  املوظفـــــون فـــــيهم مبـــــن دوليـــــة؛ حبماي
، األمــــم املتحــــدة، 1973كــــانون األول/ديســــمرب   14نيويــــورك،  عليهــــا، واملعاقبــــة الدبلوماســــيون؛

 .167، ص. 1035 اللد ،املعاهدات سلسلة
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 حبمايــة واملتعلــق ،1949 أغســطس/آب 12 يف املعقــودة جنيــف التفاقيــات اإلضــايف الربوتوكــول
، األمــم 1977حزيران/يونيــه  8)، جنيــف، األول الربوتوكــول( الدوليــة املســلحة املنازعــات ضــحايا
 .3، ص. 1125اللد  ،املعاهدات سلسلةاملتحدة، 

 حبمايــة واملتعلــق ،1949 أغســطس/آب 12 يف املعقــودة يــفجن التفاقيــات اإلضــايف الربوتوكــول
، 1977حزيران/يونيـــه  8(الربوتوكـــول الثـــاين)، جنيـــف،  الدوليـــة غـــري املســـلحة املنازعـــات ضـــحايا

 .609، ص. 1125اللد  ،املعاهدات سلسلةاألمم املتحدة، 

األمــم املتحــدة، ، 1998متوز/يوليــه  17رومــا،  الدوليــة، اجلنائيــة للمحكمــة األساســي رومــا نظــام
 .3، ص. 2187اللد  ،املعاهدات سلسلة

، األمـــــم 1999/ديســـــمرب لكـــــانون األو   9الدوليـــــة لقمـــــع متويـــــل اإلرهـــــاب، نيويـــــورك،  االتفاقيـــــة
 .197، ص. 2178اللد  ،املعاهدات سلسلةاملتحدة، 

 
 وطنيةقانونية  صكوك  

 .Australia, Extradition Regulations(1988) سرتاليا،أ

 .Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) ،كندا

 . Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) (1976)املتحدة، الواليات
 
 قانون - باء 
 الدويل القانون  

مــــوظفي الواليــــات املتحــــدة الدبلوماســــيني والقنصــــليني يف طهــــران  قضــــيةالعــــدل الدوليــــة،  حمكمــــة
 .3 ص. ،1980احلكم تقارير حمكمة العدل الدولية  ،)ضد إيران مريكية(الواليات املتحدة األ

 ،العـــــــام ضـــــــد بالســــــــكيتش املـــــــدعي قضـــــــية الســــــــابقة، ليوغوســـــــالفيا الدوليـــــــة اجلنائيـــــــة احملكمـــــــة
IT-95-14-A،  2004متوز/يوليه  29دائرة االستئناف، احلكم الصادر يف. 

 ،SCSL-04-15-A ،املـــدعي العـــام ضـــد سيســـي وكـــالون وغبـــاو قضـــيةاخلاصـــة لســـرياليون،  احملكمـــة
 .2009تشرين األول/أكتوبر  26دائرة االستئناف، احلكم الصادر يف 

الطلبــــــــان  ،فينوجينــــــــوف وآخــــــــرين ضــــــــد روســــــــيا قضــــــــيةاألوروبيــــــــة حلقــــــــوق اإلنســــــــان،  احملكمــــــــة
 .2011كانون األول/ديسمرب   20، احلكم الصادر يف 273/03و  18299/03 رقم
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 وثائق - جيم 

 األمـــم مليثـــاق وفقـــاً  الـــدول بـــني والتعـــاون الوديـــة بالعالقـــات املتعلقـــة الـــدويل القـــانون مبـــادئ إعـــالن
 .1970تشرين األول/أكتوبر  24) الصادر يف 25-(د 2625(قرار اجلمعية العامة  املتحدة

األمــني العــام مــن نائــب املستشــار ووزيــر  إىلموجهــة  1976أيلول/ســبتمرب  28مؤرخــة يف  رســالة
 ).1976أيلول/سبتمرب  A/31/242، 28اخلارجية جلمهورية أملانيا االحتادية (

ــــ ةاملــــوجزان للجلســــتني اخلامســــ احملضــــران ــــةن واخلمســــي ةواخلمســــني والثامن السادســــة التابعــــة  للجن
والثالثــني،  ةاجلمعيــة العامـة العاديــة اخلامسـ دورة تــني خـالل املعقـود للجمعيـة العامــة لألمـم املتحــدة

 ).58 و A/C.6/31/SR.55( 1976تشرين األول/نوفمرب  30و  26 يفالتوايل  على

اللجنـــة السادســـة املوجـــه إىل اجلمعيـــة العامـــة (صـــياغة اتفاقيـــة دوليـــة ملناهضـــة أخـــذ الرهـــائن)  رتقريـــ
)A/31/430، 14   1976كانون األول/ديسمرب.( 

(صـــياغة اتفاقيـــة  1976كــانون األول/ديســـمرب   15الصـــادر يف  31/103اجلمعيـــة العامـــة  قــرار
 ).الرهائندولية ملناهضة أخذ 

 اللجنـــةيف تقريـــر  مستنســـخة)، A/AC.188/L.3ة أملانيـــا االحتاديـــة (مجهوريـــ مـــنعمـــل مقدمـــة  ورقـــة
، 1977أيلول/ســبتمرب  A/32/39، 27دوليــة ملناهضــة أخــذ الرهــائن ( اتفاقيــةاملخصصــة لصــياغة 
 املرفق الثاين ألف).

انضــمت إليهمــا فيمــا بعــد اجلزائــر ومصــر  ،عمــل مقدمــة مــن ليســوتو ومجهوريــة تنزانيــا املتحــدة ورقــة
 اللجنـــــــةيف تقريـــــــر  مستنســـــــخة)، A/AC.188/L.5جلماهرييـــــــة العربيـــــــة الليبيـــــــة ونيجرييـــــــا (وغينيـــــــا وا

، 1977أيلول/ســبتمرب  A/32/39، 27دوليــة ملناهضــة أخــذ الرهــائن ( اتفاقيــةاملخصصــة لصــياغة 
 املرفق الثاين جيم).
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تقريـــــر اللجنـــــة املخصصـــــة  يف مستنســـــخة)، A/AC.188/L.6عمـــــل مقدمـــــة مـــــن املكســـــيك ( ورقـــــة
، املرفـق الثـاين 1977أيلول/سـبتمرب  A/32/39، 27دوليـة ملناهضـة أخـذ الرهـائن ( اتفاقيـة لصياغة
 دال).

انضـــمت إليهمـــا فيمــا بعـــد مصـــر وغينيـــا  تحــدة،عمـــل مقدمـــة مــن اجلزائـــر ومجهوريـــة تنزانيـــا امل ورقــة
اللجنــة  تقريــريف  مستنســخة)، A/AC.188/L.7وكينيــا وليســوتو واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ونيجرييــا (

، 1977أيلول/ســبتمرب  A/32/39، 27ملناهضــة أخــذ الرهــائن ( دوليــةاتفاقيــة  خصصــة لصــياغةامل
 املرفق الثاين هاء).

مــــن  دمـــةمــــن ورقـــة العمــــل املق 4) تتعلـــق باملـــادة A/AC.188/L.8عمـــل مقدمــــة مـــن فرنســــا ( ورقـــة
 ياغةملخصصـــــة لصــــــا اللجنــــــةتقريـــــر  يف مستنســــــخة)، A/AC.188/L.3مجهوريـــــة أملانيــــــا االحتاديـــــة (

 ، املرفق الثاين واو).1977أيلول/سبتمرب  A/32/39، 27اتفاقية دولية ملناهضة أخذ الرهائن (

تقريـــر اللجنـــة  يف مستنســـخة)، A/AC.188/L.9الليبيـــة ( ربيـــةالع عمـــل مقدمـــة مـــن اجلماهرييـــة ورقـــة
، 1977مرب أيلول/ســبت A/32/39، 27املخصصــة لصــياغة اتفاقيــة دوليــة ملناهضــة أخــذ الرهــائن (

 املرفق الثاين زاي).

) تتعلــق بورقـــة العمــل املقدمـــة A/AC.188/L.11عمــل مقدمـــة مــن اجلمهوريـــة العربيــة الســـورية ( ورقــة
مــــن اجلزائــــر ومصــــر وغينيــــا وكينيــــا وليســــوتو واجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة ونيجرييــــا ومجهوريــــة تنزانيــــا 

املخصصــــــة لصــــــياغة اتفاقيــــــة دوليــــــة  يف  تقريــــــر اللجنــــــة مستنســــــخة)، A/AC.188/L.7املتحــــــدة (
 ، املرفق الثاين طاء).1977أيلول/سبتمرب  A/32/39، 27ملناهضة أخذ الرهائن (

) تتعلـــق بورقـــة العمــل املقدمـــة مــن مجهوريـــة أملانيـــا A/AC.188/L.13عمـــل مقدمــة مـــن فرنســا ( ورقــة
ــــــة ( ــــــر اللجنــــــة املخصصــــــة لصــــــياغة اتفاA/AC.188/L.3االحتادي قيــــــة دوليــــــة )، مستنســــــخة يف تقري

 ، املرفق الثاين كاف).1977أيلول/سبتمرب  A/32/39، 27ملناهضة أخذ الرهائن (

)، تتعلــق بورقــة العمــل املقدمــة مــن مجهوريــة أملانيــا A/AC.188/L.14عمــل مقدمــة مــن هولنــدا ( ورقــة
ــــــة ( ــــــر اللجنــــــة املخصصــــــة لصــــــياغة اتفاقيــــــة دوليــــــة A/AC.188/L.3االحتادي )، مستنســــــخة يف تقري
 ، املرفق الثاين الم).1977أيلول/سبتمرب  A/32/39، 27أخذ الرهائن (ملناهضة 

 ،A/32/39( الرهــــــــــائن أخــــــــــذ ملناهضــــــــــة دوليــــــــــة اتفاقيــــــــــة لصــــــــــياغة املخصصــــــــــة اللجنــــــــــة تقريــــــــــر
 ).1977 سبتمرب/أيلول 27

(صـــياغة اتفاقيـــة دوليــــة  1977أيلول/ســـبتمرب  16الصــــادر يف  32/148اجلمعيـــة العامـــة  قـــرار
 ن).ملناهضة أخذ الرهائ
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 ،A/33/39ملناهضــــــــــة أخــــــــــذ الرهــــــــــائن ( وليــــــــــةاللجنــــــــــة املخصصــــــــــة لصــــــــــياغة اتفاقيــــــــــة د تقريــــــــــر
 ).1978 أيار/مايو 4

(صــــياغة اتفاقيــــة  1978تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  29الصــــادر يف  33/19اجلمعيــــة العامــــة  قــــرار
 ).ائندولية ملناهضة أخذ الره

آذار/مــار   A/34/39، 20الرهــائن (اللجنــة املخصصــة لصــياغة اتفاقيــة دوليــة ملناهضــة أخــذ  تقريــر
1979.( 

تشــرين الثــاين/نوفمرب  16الفريــق العامــل املعــين بصـياغة اتفاقيــة دوليــة ملناهضــة أخـذ الرهــائن،  تقريـر
1979 )A/C.6/34/L.12، 16  و1979تشــــــــــرين الثــــــــــاين/نوفمرب ، A/C.6/34/L.12/Corr.4، 3  

 ).1979كانون األول/ديسمرب 

للجنـــة السادســـة التابعـــة للجمعيـــة العامـــة املعقـــودة خـــالل  انيـــة والســـتنيللجلســـة الث املـــوجز احملضـــر
ـــــــــــة العامـــــــــــة العاديـــــــــــة الرابعـــــــــــة والثالثـــــــــــني، يف   1979كـــــــــــانون األول/ديســـــــــــمرب   7دورة اجلمعي

)A/C.6/34/SR.62.( 

 .1999تشرين األول/أكتوبر  15) الصادر يف 1999( 1267جملس األمن  قرار

 .2001أيلول/سبتمرب  28در يف ) الصا2001( 1373جملس األمن  قرار
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