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 مقدمة -أوال

 
ــرار   -١  ــؤرخ ٢٠٠٢/١٦جــاء يف الق ــي/ متــوز٢٤ امل ــنون ٢٠٠٢ه يول ــنع االخــتطاف   " واملع ــدويل يف م ــتعاون ال ال

، الـذي اعـتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي بناء على          "ومكافحـته والقضـاء علـيه، وعـلى توفـري املسـاعدة للضـحايا             
و اللجوء توصـية جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أن اجمللس يساوره القلق لتزايد اجتاه اجلماعات االجرامية املنظمة حن      

اىل االخـتطاف، ال سـيما االخـتطاف الـذي يرتكـب ألغـراض ابـتزازية كوسـيلة جلمع رأس املال هبدف تعزيز عملياهتا                         
االجرامـية واالضـطالع بأنشـطة غري مشروعة أخرى، كاالجتار غري املشروع باألسلحة النارية وغسل األموال واالجتار                 

وهلذا أدان اجمللس بقوة ممارسة االختطاف . رائم ذات الصلة باالرهاب   بـاملخدرات واالجتـار غـري املشـروع بالبشـر واجلـ           
العاملـية الـنطاق، ورفضـها بشـدة أيـا كانـت الظـروف اليت ترتكب فيها وأيا كان الغرض منها، ووصفها بأهنا تتمثل يف                  

عة احـتجاز شـخص أو أشـخاص باالكـراه هبـدف املطالـبة مبكسـب غـري مشـروع أو أي مكسب اقتصادي آخر أو منف              
ماديـة أخـرى مقـابل االفـراج عـنهم، أو هبدف اجبار شخص على فعل شئ أو االمتناع عن فعل شئ؛ وقرر أن يعامل                         
االخـتطاف مـن اآلن فصـاعدا باعتـباره جـرمية خطرية، خصوصا عندما يكون مقترنا بعمل مجاعات اجرامية أو ارهابية       

معلومـات عـن ممارسـة االختطاف وعن التدابري الداخلية          مـنظمة؛ ودعـا الـدول األعضـاء اىل أن تقـدم اىل األمـني العـام                  
الـيت اختذهتـا بشـأنه، مبـا فـيها التدابري ذات الصلة بتوفري الدعم واملساعدة للضحايا وأسرهم؛ وطلب اىل األمني العام أن             

القانونية لالختطاف يف يقـدم اىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورهتا الثالثة عشرة تقريرا عن احلالة الوقائعية و         
مجـيع أحنـاء العـامل، مبـا يف ذلـك حالـة الضـحايا، وأن يقـدم اىل اللجـنة يف دورهتـا الثانـية عشرة تقريرا مرحليا عن ذلك                               
املوضـوع، مسـتعينا يف ذلـك باملسـامهات املقدمة خارج اطار امليزانية الواردة من الدول األعضاء وبالتنسيق مع اهليئات                    

 .مة األمم املتحدةاملختصة داخل منظو

واسـتجابة لذلـك الطلـب، طلـب األمـني العـام مـن احلكومـات أن تـرد عـلى اسـتبيان حول ممارسة االختطاف                          -٢ 
ومـداه، موضـحة أيضـا املـبادرات التعاونـية الدولـية املـتخذة للتصـدي هلـذه املشكلة يف جمال التشريعات وانفاذ القوانني                   

 .رير على حتليل للردود اليت وردت من الدولوحيتوي هذا التق. وتوفري الدعم للضحايا
 

 نتائج املسح -ثانيا
 

ــيا   : وردت ردود مــن الــدول التالــية  -٣  االحتــاد الروســي واألرجنــتني واألردن وأســبانيا واســتونيا وأملانــيا وأوكران
رينــيداد وتوبــاغو وأيرلــندا وايطالــيا وبــربادوس وبلجــيكا وبلغاريــا وبــنما وبولــندا وبوليفــيا وبــريو وبــيالروس وتركــيا وت

وتونــس واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا والدامنــرك ورومانــيا وزمــبابوي وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد           
وسويســرا وشــيلي وعمــان والفلــبني وفنلــندا وقــربص وكرواتــيا وكولومبــيا والكويــت والتفــيا ولبــنان ومالطــة ومالــيزيا  

بــية الســعودية واململكــة املــتحدة ومونــاكو وهــنغاريا وهولــندا       ومصــر واملغــرب واملكســيك ومــالوي واململكــة العر    
وورد مـن املعهـد األفـريقي ملـنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني رد معرب عن     . والواليـات املـتحدة األمريكـية والـيابان والـيونان       
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ج األمــم ووردت أيضــا ردود مــن بــرنام. آراء مخســة بلــدان هــي جــزر القمــر وجيــبويت والســنغال وغينــيا والكــامريون 
وقدمت ادارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمانة العامة ردا تفصيليا . املـتحدة االمنـائي والوكالة الدولية للطاقة الذرية      

 .مجعته من تقارير بعثاهتا املوفدة اىل أنغوال والبوسنة واهلرسك وجورجيا وسرياليون والصحراء الغربية وكوسوفو
 

 صلةاألحكام القانونية ذات ال -ألف
 

أشـارت مجــيع الـدول الــيت ردت اىل أن نظامهـا القــانوين الداخـلي امــا يـنص عــلى ترتيـبات فــيما يـتعلق جبــرمية         -٤ 
االخــتطاف اجلنائــية بالــتحديد أو فــيما يــتعلق جبــرمية مماثلــة كاحلــرمان مــن احلــرية أو تقيــيد احلــرية الشخصــية والســجن  

 : أربعة عناصر مشتركة للجرميةوعموما، ُحدِّدت. )١(أو اخلطف/املؤقت أو اجلائر و

 االعتقال غري املشروع أو اخلطف أو حرمان الفرد من حريته باالكراه؛ )أ( 

 أو االحتيال واخلداع يف ارتكاب اجلرمية؛/استعمال العنف أو التهديد بالعنف و )ب( 

 احتجاز الضحية يف مكان يتعذر العثور عليه؛ )ج( 

أو سياسي أو حتقيق نفوذ آخر، مبا يف ذلك عن / مكسـب اقتصـادي أو مايل و  اهلـدف احملـدد املتمـثل يف حتقـيق        )د( 
 .طريق ممارسة االبتزاز

ــرب جــرمية خطــرية      -٥  ــأن جــرمية االخــتطاف تعت ــدول ب ويف عــدد مــن احلــاالت، تشــري قوانــني   . وأبلغــت مجــيع ال
طاف أو أثناء ارتكاب جرمية العقوبـات أو القوانـني اجلنائـية اىل ظـروف وأعمـال خاصـة قـد حتـدث أثـناء عملـية االخـت               

وتشمل هذه الظروف   .  املنصوص عليها أصال   )٢(مماثلـة، وتعتـربها ظـروفا مشـددة للعقوبـة، ممـا يؤدي اىل زيادة العقوبة               
 :احلاالت التالية

  أو خططوا الكتساهبما؛)٣(اذا اكتسب مرتكبو جرمية االختطاف رحبا أو فدية )أ( 

 )٤( أو استعملوا القوة؛اذا كان مرتكبو اجلرمية مسلحني )ب( 

 )٥( التهديد باملوت أو االصابة؛-يف بعض الواليات القضائية-اذا أدت اجلرمية اىل املوت أو االصابة أو حىت  )ج( 

 )٦(اذا عوملت الضحية معاملة سيئة أو ُعذِّبت أو عوملت معاملة قاسية بصورة خاصة؛ )د( 

 )٧(ة؛اذا سببت اجلرمية أذية أو أضرارا سيكولوجي )ه( 

 )٨(اذا هددت اجلرمية تطور الضحية املعنوي؛ )و( 

 )٩(اذا قامت بعملية االختطاف منظمة اجرامية أو متت مبؤامرة اجرامية؛ )ز( 

 )١٠(اذا قام بعملية االختطاف شخصان أو أكثر؛ )ح( 
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 )١١(اذا انتحل مقترفو اجلرمية صفة سلطة حكومية للتضليل؛ )ط( 

ــتط   )ي(  ــرمية االخ ــية        اذا وقعــت ج ــل ميكانيك ــيلة نق ــلى وس ــاب هجــوم ع ــي أو متــت يف أعق ــان عموم اف يف مك
 )١٢(خصوصية أو عمومية، مثال سيارة أو سفينة أو طائرة؛

 )١٣(اذا قام باالختطاف شخص رمسي أو ممثل لسلطة عمومية منتهكا بذلك واجباته؛ )ك( 

 )١٤(أو موظفون فيها؛اذا قام باالختطاف أشخاص مشاركون يف وكاالت األمن أو التأمني  )ل( 

 ســاعة اىل شــهر ٤٨اذا مضــت الفــترة الزمنــية املشــترطة الــيت كانــت الضــحية أســرية خالهلــا وتراوحــت مــن      )م( 
 )١٥(واحد؛

 )١٦(اذا مت يف آن واحد اختطاف ضحيتني أو أكثر؛ )ن( 

 )١٧(جنسيا أو أُرغمت على الزواج؛) الضحايا(اذا اسُتغلت الضحية  )س( 

 )١٨(دف من االختطاف ارغام موظف رمسي أو موظف عمومي على االفراج عن شخص معتقل؛اذا كان اهل )ع( 

 )١٩(يف احلبس باعتبارها خمبولة أو ناقصة العقل؛) الضحايا(اذا أُبقيت الضحية  )ف( 

 )٢٠(اذا كان حافز االختطاف ارغام الضحية على املشاركة يف مجاعة اجرامية؛ )ص( 

 )٢١(له صلة بطائفة اجتماعية أو دينية معينة أو حبزب سياسي معني؛اذا كان حافز االختطاف  )ق( 

 )٢٢(.اذا كان اهلدف من االختطاف احلصول على أعضاء حية من أجل ازدراعها )ر( 

ــبارها         -٦  ــنة يف الضــحية باعت ــية خصــائص معي ــات والقوانــني اجلنائ ويف عــدد مــن احلــاالت، حتــدد قوانــني العقوب
وتشمل هذه . االخـتطاف مـن زاويـة أخطـر حبيـث ميكـن زيادة العقوبة املنصوص عليها      خصـائص تـؤدي اىل الـنظر اىل         

 :اخلصائص ما يلي

 )٢٣(اذا كانت للضحية صلة قرابة أو عالقة وثيقة مبرتكب اجلرمية؛ )أ( 

اذا كانـت الضـحية قاصـرة، أو دون الثامـنة عشـرة مـن العمر، أو شخصا كبريا يف السن، أو امرأة متزوجة أو                     )ب( 
 )٢٤(مل؛حا

 )٢٥(اذا أُسرت الضحية يف بلد أجنيب؛ )ج( 

 )٢٦(اذا كانت الضحية مسؤوال حكوميا أو موظفا عموميا أو ممثال دبلوماسيا؛ )د( 

 )٢٧(اذا كانت الضحية شاهدا يف اجراءات حمكمية؛ )ه( 

 )٢٨(اذا اختطفت الضحية بسبب أنشطتها يف القطاع اخلاص؛ )و( 
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 )٢٩( بعجز عقلي أو جسماين؛اذا كانت الضحية مصابة )ز( 

اذا اســُتهدفت الضــحية بســبب عــرقها أو جنســيتها أو معــتقداهتا السياســية أو الدينــية، أو بســبب عــدم امياهنــا     )ح( 
 )٣٠(الديين؛

 )٣١(.اذا كانت الضحية من األشخاص املتمتعني حبماية دولية )ط( 

 االخـتطاف الـيت يتضح أهنا ال تنطوي         ويف حـاالت  . وتفـرض مجـيع الـدول عقوبـات صـارمة عـلى االخـتطاف              -٧ 
عـلى ظـروف مشـددة للعقوبـة، تطـبق عمومـا عقوبـة السـجن لفترات تتراوح بني سنة وعشر سنوات، وان كان هناك                  

واذا اقترن االختطاف بظروف مشددة     . خـيار آخـر يف بعـض الواليـات القضـائية يتمـثل يف دفـع غـرامة يف هـذه احلالـة                      
ويف حالة االصابة أو .  سـنة ٢٠ سـنوات و  ١٠بالسـجن لفـترات أطـول تـتراوح بـني         للعقوبـة، ُتطـبق عمومـا عقوبـات         

وتوجد . املـوت، تشـمل العقوبـات عقوبـة السـجن مـدى احلـياة، وكذلـك عقوبـة االعـدام يف عدد حمدود من احلاالت                        
 .ترتيبات أيضا ملعاقبة الذين يساعدون على ارتكاب جرمية االختطاف

 وبولندا ومجهورية كوريا وشيلي وعمان وكرواتيا       )٣٢(أسبانيا والبوسنة واهلرسك  ويف حالـة االحتـاد الروسـي و        -٨ 
واملكسـيك ومونـاكو وهـنغاريا، فـان التشريعات املتعلقة باالختطاف تسمح بتخفيف العقوبة اذا أفرج مرتكب اجلرمية                  

طــرية اضــافيــة أو مــثال جــرمية خ(عــن الرهيــنة بشــكل طوعــي، امــا قــبل تلبــية مطالــبه أو قــبل حــدوث عواقــب وخــيمة  
 ويــنص القــانون يف ايطالــيا عــلى ظــروف خمففــة للعقوبــة عــندما ينفصــل أحــد املشــاركني يف اجلــرمية عــن     )٣٣().اصــابة

 .اآلخرين ويعمل على ختليص الرهائن

وشـدد الـرد الـوارد مـن كولومبـيا على أن جرمية االختطاف واالختطاف ألغراض ابتزازية تعترب جرمية خطرية                     -٩ 
دم ختفيض عقوبتها نتيجة لصفقة أو التماس، كما ينبغي عدم اصدار عقوبات بديلة أو بدائل لعقوبة السجن                 وينـبغي ع  

وينبغي، باالضافة اىل ذلـك، أن . أو اصـدار عقوبـات مشـروطة أو عقوبـات مـع وقـف التنفـيذ على أساس وعد شرف            
ال من األحوال، كما ينبغي أن ال تعترب        ال ميـنح مرتكـب جـرمية االخـتطاف ألغـراض ابـتزازية العفـو أو الصفح بأي ح                  

 .هذه اجلرائم ذات طبيعة سياسية
 

 مدى االختطاف -باء
 

أو اجلــرائم املماثلــة مبوجــب قــانون (حتــتفظ أغلبــية الــدول باحصــاءات مســجلة عــن عــدد حــاالت االخــتطاف  -١٠ 
 من احلاالت اىل أن البيانات بـيد أن الـردود أشـارت يف عـدد       . الـيت حدثـت أثـناء السـنوات العشـر األخـرية           ) العقوبـات 

الرمسـية املـتعلقة باالخـتطاف، رغـم أهنـا تعتـرب بوجـه عـام مؤشـرا معقوال لالجتاهات العامة يف هذا الصدد، فاهنا ليست                          
وختتلف األسباب املقدمة لذلك، ولكن هناك . دقـيقة دائمـا عـلى الـرغم مـن بـذل حمـاوالت جـادة لتحسـني مصداقيتها                

العامل األول هو أن الضحايا ال يبلغون عن اجلرمية ألسباب شخصية، غالبا            .  ملعظـم الـردود    عـاملني مشـتركني بالنسـبة     
وقـد حدد االحتاد الروسي واستونيا وأوكرانيا وبوليفيا وبيالروس والفلبني         . ألهنـم خيشـون انـتقام اجلماعـات االجرامـية         
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 فيتمـثل يف أن العديد من االختطافات يعترب من  أمـا العـامل الـثاين    . واملكسـيك هـذا باعتـباره سـببا رئيسـيا لعـدم التبلـيغ             
اجلـرائم الـيت حتـدث فـيما بـني اجلماعـات أو األنشـطة االجرامـية أو داخـلها، وبالـتايل فـان احتمال قيام الضحايا بتبليغ                            

وشددت على هذا العامل بوجه خاص الردود اليت وردت   . الشـرطة هـو احـتمال ضـئيل ألهنـم خيشـون توريط أنفسهم             
 .ا والتفيا واململكة املتحدةمن أملاني

فقالت األرجنتني، مثال،   . وذكـرت أيضا مشاكل متعلقة بتعريف االختطاف تزيد من صعوبة التسجيل الدقيق            -١١ 
الـيت تتمـيز بقلة التخطيط، وباختبار الضحية العشوائي نسبيا، ومبفاوضات قصرية   -" اخلاطفـة "ان عملـيات االخـتطاف     

 يتم تسجيلها باعتبارها من السرقات      -)عهـا الضـحايا أنفسـهم يف كـثري مـن األحـيان            يدف(فقـط ومـبالغ صـغرية كفديـة         
األشـد خطـورة يف بعـض الواليـات القضـائية للشـرطة، ممـا جيعـل املصـداقية العامـة للبيانات املسجلة عن هذا النوع من             

ن يعترب من السرقات األشد     كا" اخلاطف"ويف املقابل، أشارت املكسيك اىل أن االختطاف        . اجلـرمية أمرا مشكوكا فيه    
 .خطورة، ولكن القانون ذا الصلة عدل اآلن حبيث أصبح هذا التصرف يعترب جرمية اختطاف

وفــيما يــتعلق باالجتاهــات العامــة، فــان األردن وأســبانيا وأيرلــندا وايطالــيا وبلجــيكا وبــنما وبولــندا وبــريو             -١٢ 
 وقـربص وكرواتـيا والتفيا ومالطة وماليزيا ومصر ومالوي   وبـيالروس وتونـس ورومانـيا وزمـبابوي وسـلوفينيا وفنلـندا           

واململكـة العربـية السـعودية ومونـاكو وهـنغاريا وهولـندا تـرى أن حـاالت االخـتطاف فـيها غـري موجـودة أو غري ذات                      
. ويف حالــة بــريو، لوحـظ اخنفــاض واضــح يف عـدد االخــتطافات املــبلغ عــنها  . شـأن أو مل تــتغري أو آخــذة يف االخنفـاض  

بــيد أن رد ايطالــيا يــبني أن حــاالت االخــتطاف . ى هــذا اىل ســن قوانــني جديــدة وزيــادة فعالــية أنشــطة الشــرطة ويعــز
فقـد برزت عمليات االختطاف من أجل احلصول على فدية يف ايطاليا يف الستينات، وبلغت               . اخنفضـت بصـورة هائلـة     

غ عــنها أخــذ يــنخفض تدرجيــيا خــالل ولكــن عــدد احلــاالت املــبل.  حالــة٧٥ حــىت بلــغ عددهــا ١٩٧٧أوجهــا يف عــام 
. ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١السـنوات العشـر األخرية، ومل حتدث حاالت بتورط اجلماعات االجرامية املنظمة الكبرية يف عامي                

وعــلى الــرغم مــن أن بعــثة ادارة األمــم املــتحدة املؤقــتة يف كوســوفو ذكــرت أن املشــكلة مــا زالــت مــثرية للقلــق، فاهنــا   
 و ٢٠٠١ يف املائــة بــيــن عــامـــي ٤٥را يف حــاالت االخــتطاف واخنفاضــا مهمــا بنســبة الحظــت أيضــا اخنفاضــا مســتم

٢٠٠٢. 

وأبلـغ االحتـاد الروسـي وأسـبانيا وأملانـيا وبربادوس وبولندا وترينيداد وتوباغو واجلمهورية التشيكية ومجهورية                  -١٣ 
ة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وأيرلــندا  كوريــا والدامنــرك والســويد والفلــبني وكولومبــيا والكويــت واملكســيك واململكــ  

وأعربت بعثة . الشـمالية وهـنغاريا والـيابان والـيونان عن زيادات يف حاالت االختطاف خالل السنوات العشر األخرية         
مـراقيب األمـم املـتحدة يف جورجيا عن قلق جدي ازاء استمرار ممارسة االختطاف يف جمال عملها، مبا يف ذلك حدوث                      

أما يف حالة أوكرانيا والفلبني واليابان فان األرقام ال تبيِّن زيادات           . حاياها موظفون يف البعثة ذاهتا    حـاالت كـان من ض     
وعلى سبيل  . مسـتمرة يف عملـيات االخـتطاف بـل تظهـر تـناوبا يف الـزيادة والنقصـان خـالل السـنوات العشـر األخرية                        

 ٥٠ مث اخنفض اىل ١٩٩٨ يف عام   ١١٣الفلبني بلغ   املـثال، فـان عـدد احلـاالت املسجلة لالختطاف من أجل الفدية يف               
وهــي -ويف مــنطقة القوقـاز الشــمالية يف االحتـاد الروســي   . ٢٠٠١ يف عـام  ٩٩، وارتفــع مـرة ثانــية اىل  ١٩٩٩يف عـام  
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، مث ٤٣٧ فوصل اىل   ١٩٩٦ بلـغ عدد احلاالت املسجلة ذروته يف عام          -املـنطقة الـيت تشـهد أكـثر حـاالت االخـتطاف           
 حالة يف الشهور ٣٨٢، وعن ٢٠٠١ حالة يف عام ٢٨٤، وعـن  ٢٠٠٠ حالـة يف عـام   ١٣٤بلـغ عـن   أُ: اسـتقر مؤخـرا   

وذكرت تركيا أنه حدثت زيادات يف بعض فئات االختطاف، اهلادفة اىل حتقيق فوائد     . ٢٠٠٢التسـعة األوىل مـن عام       
 .ساء واألطفالمادية بوجه عام، بينما اخنفضت احلاالت بالنسبة لفئات أخرى متصلة غالبا خبطف الن

، موحية ٢٠٠٢وشـددت األرجنـتني عـلى حـدوث زيـادة غـري عاديـة يف عـدد حـاالت االختطاف خالل عام              -١٤ 
. أهنـا ميكـن أن تعـزى اىل عـدم الـثقة بوجـه عـام يف القطـاع املصـريف واحـتفاظ املواطـنني مبـبالغ نقدية كبرية يف منازهلم                              

عــلى الســواء باعتــبارها مصــدرا ســهال لألربــاح غــري   " اخلاطفــة"وأدى هــذا اىل زيــادة عملــيات االخــتطاف املــنظمة و  
 يف ٤٦٤، و ٢٠٠١ يف عام ٢٤٥: وأشـارت املكسـيك أيضـا اىل زيـادة هائلـة يف احلـاالت املسجلة مؤخرا         . املشـروعة 

وذكــرت الدامنــرك أن الــزيادة املســجلة الصــغرية ال متــثل زيــادة يف احلــاالت   . ٢٠٠٢الشــهور العشــرة األوىل مــن عــام  
وأشــارت أملانــيا اىل أن الــزيادة . لــية وحدهــا وامنــا متــثل أيضــا زيــادة يف املــيول اىل التبلــيغ عــن حــاالت االخــتطاف  الفع

الطفـيفة يف حـاالت االختطاف ميكن أن تعزى اىل منو يف اجتاه اجلماعات االجرامية اىل تسوية املطالبات فيما بينها عن                  
نـه رغم بقاء عدد حاالت االختطاف عموما يف حدود ضئيلة           وشـددت السـويد عـلى أ      . طـريق الـلجوء اىل االخـتطاف      

وقالت اململكة املتحدة ان الزيادات امللحوظة يف حاالت        . فـان االخـتطاف يسـتخدم عـلى حنـو متزايد كوسيلة لالبتزاز            
وقد ارتفع . االخـتطاف تعـزى اىل مـيل اجلماعـات االجرامـية بشـدة حنـو عملـيات الـثأر الـيت يسـتخدم فيها االختطاف              

 )٣٤(.٢٠٠١ يف عــام ٢ ٤٠٤ اىل ١٩٩٠ يف عــام ٥٤٥دد حــاالت االخــتطاف املســجلة يف وزارة الداخلــية مــن     عــ
وذكـرت بعـثة مـراقيب األمـم املـتحدة يف جورجيا أن أسباب االختطاف يف جورجيا خليط معقد من العوامل السياسية                      

 .واالجرامية

 الزيادات اىل ميل اجلماعات االجرامية ومجاعات       ويف كولومبـيا، حيـث بلغـت املشـكلة أبعـادا خطـرية، تعـزى               -١٥ 
وتوجـد جمموعـات بـيانات موحـدة حـول االختطافات يف            . حـرب العصـابات مـيال أقـوى حنـو الـلجوء اىل االخـتطاف              

 ٧٠٦ و ٣ ٣٣٤ و ٣ ٠١٤ و ١ ٦٧٥، ١ ٠٣٩: وقد ُسجِّلت اجملاميع السنوية التاليــــة. ١٩٩٦كولومبـيا مـنذ عـام      
ــوام٣ ٠٤١ و ٣ ــتوالـــي، و  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٩٦  يف أعـ ـــى الـ  يف ٢ ٣٧٦ علـ

 اىل القـرار الذي  ١٩٩٧ يف املائـة يف عـام   ٦١وتعـزى الـزيادة بنسـبة       ). أكـتوبر /حـىت هنايـة تشـرين األول       (٢٠٠٢عـام   
 اخــتطاف ابــتزازية  عملــية٤٥٦ اىل ١٩٩٧اختذتــه اجلماعــات املــتمردة لتخريــب العملــية االنتخابــية، ممــا أدى يف عــام   

 ١٩٩٨وحدثت يف عام ). متـثل مـا يـزيد بقلـيل عـلى ربـع حـاالت االخـتطاف مجيعها يف تلك السنة              (بدوافـع سياسـية     
 شخصـا مـن قـوات األمن ألغراض    ٤١٢ يف املائـة يف عـدد احلـاالت املسـجلة، الـيت مشلـت اخـتطاف         ٨٠زيـادة بنسـبة     

مليات اختطاف باقامة متاريس غري مشروعة لقطع الطرق، اختطف وبـدأت اجلماعات املتمردة تقوم أيضا بع      . ابـتزازية 
 اىل سلسلة   ٢٠٠٠ و   ١٩٩٩ يف املائة يف كل من عامي        ١١وتعـزى الـزيادة بنسبة      .  شخصـا أثـناء السـنة      ١٥٠خالهلـا   

 شخص بتلك املتاريس يف عام ٣٠٠اخـتطافات مجاعـية، على الرغم من استمرار احلاالت الفردية أيضا، حيث احتجز    
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ــام       .  وحــده٢٠٠٠ ــول ع ــدد االمجــايل حلــاالت االخــتطاف اخنفــض حبل ــان االخــتطافات  ٢٠٠١ويف حــني أن الع ، ف
 . شخصا٩٤٦اجلماعية استمرت كما استمر احتجاز األشخاص باملتاريس غري املشروعة اليت بلغ عدد ضحاياها 

 

 أنواع االختطاف -جيم
 

ختطاف، طُلب منها أيضا أن حتدد  أنواعا وفئات         عـندما طُلـب مـن الـدول األعضـاء أن تستكشـف طبـيعة اال                -١٦ 
 ال  -كما أكدت بعض الردود جمـــددا    -ولكـن، جتـدر االشـارة يف هـذا الصـدد اىل أن القوانني               . معيـنة مـن االخـتطاف     

تعـترف هبـذا التمييز بالضرورة ولكنه يستخدم لفصل طريقة العمل واهلدف بالنسبة لالختطاف ألغراض انفاذ القوانني                 
 :وقد ُحدِّدت أنواع خمتلفة من فئات االختطاف. ية فقطالتنفيذ

االخـتطاف االبـتزازي للمطالـبة بفديـة أو الـتأثري عـلى املقررات املتعلقة باألعمال التجارية أو لتحقيق مكسب                     )أ( 
لضــمـان ) أو الــتهديد بــه( وهــذه الفــئة تعتــرب أيضــا مرتــبطة خبطــط لــلحماية، حيــث يســتخدم االخــتطاف   )٣٥(.جتــاري

 )٣٦(فع؛الد

ــأمني مكســب يف ســوق        )ب(  ــيما بــني اجلماعــات االجرامــية أو داخــلها لغــرض اســترداد الديــن أو ت االخــتطاف ف
وكمـا قـيل من قبل، تعترب هذه الفئة مشكلة كبرية يف عدة دول حيث يثري قلق السلطات أنه عمليـا ال                . اجرامـية معيـنة   

 )٣٧(يتم التبليغ اال عن بعض حاالت االختطاف يف الواقع؛

االخـتطاف ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي، مبـا يف ذلـك اخـتطاف النسـاء واألطفـال لغـرض االجتـار هبـم الحقا                       )ج( 
 )٣٨(داخل البلدان وعرب حدودها على السواء؛

 ونـادرا مـا يـتم التبلـيغ عـن أن هـذه احلاالت هلا صلة                 )٣٩(.االخـتطاف املرتـبط بالرتاعـات الداخلـية أو األسـرية           )د( 
وتتطلب هذه الفئة عناية معينة ألن بعض الـدول . نظمة، عـلى الـرغم مـن املطالـبة بالفديـة يف بعض احلاالت       باجلـرمية املـ   

 )٤٠(ال تعرَّف هذه اجلرمية باعتبارها جرمية اختطاف وتعتربها جرمية خطف؛

 )٤١(االختطاف ألغراض سياسية أو ايديولوجية، مبا يف ذلك حتقيق الشهرة لقضية معينة؛ )ه( 

 وعـلى الـرغم من أن هذه احلاالت ترتبط ارتباطا وثيقا بأخذ            )٤٢(.الخـتطاف أثـناء تنفـيذ عمـل اجـرامي آخـر           ا )و( 
ووردت اشارة . الـرهائن، فاهنـا تنطوي على اختطاف الضحية لتيسري حيازة بضائع معينة أثناء عملية السرقة بوجه عام      

 ألهنا -"Tiger Kidnapping"-" منرية"هنـا اخـتطافات   اىل هـذه احلـاالت، عـلى األقـل يف واليـتني قضـائيتني، بوصـفها بأ       
 وعالوة على ذلك،    )٤٣(.تطالـب سـلطات انفـاذ القـانون عـادة باسـتجابة أسرع مقارنة باألشكال التقليدية لالختطاف                

)  أعــاله١١أنظــر الفقــرة " (اخلاطفــة"ذكــرت األرجنــتني وأســبانيا وبــريو وشــيلي واملكســيك أن عملــيات االخــتطاف   
ويف هــذه احلــاالت ُيحــتجز الضــحايا املخــتطفون اىل أن يدفعــوا هــم أنفســهم الفديــة بشــكل مــا،  . قلــقتشــكل مصــدر 

 بسحب أموال من مصرف أوتومايت يف كثري من األحيان؛
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ويف هـذه احلـاالت تـتواطأ الضحية مع مرتكبني آخرين، أو تقوم مبفردها              . )٤٤(االخـتطاف امللفَّـق أو االحتـيايل       )ز( 
 .ن اختطافها، وذلك لعدة أهداف منها احلصول على الفديةبالتبليغ الزائف ع

 

 الصالت باجلماعات االجرامية املنظمة واجلماعات االرهابية -دال
 

طُلــب مــن الــدول األعضــاء أيضــا أن تعلــق بالــتحديد عــلى تــورط اجلماعــات االجرامــية املــنظمة واجلماعــات     -١٧ 
 ):رغم احتمال تداخلها( مواقف واسعة وميكن حتديد أربعة. االرهابية يف ممارسة االختطاف

الـدول الـيت ال توجـد فـيها أدلـة عـلى وجـود صـلة بـني االخـتطاف واجلماعـات االجرامية املنظمة واجلماعات                        )أ( 
 االرهابية؛

الــدول الــيت توجــد فــيها أدلــة عــلى تــورط اجلماعــات االجرامــية املــنظمة يف عملــيات االخــتطاف ولكــن هــذه    )ب( 
 ا بني اجلماعات االجرامية داخل عامل الرذيلة واجلرمية نفسه؛العمليات تتم غالب

الـدول الـيت توجـد فـيها أدلـة عـلى تورط اجلماعات االجرامية املنظمة يف عمليات االختطاف، على الرغم من             )ج( 
أن هــذا النشــاط يســتخدم يف كــثري مــن األحــيان الســتكمال أنشــطة غــري مشــروعة أخــرى باألخــرى ولــيس كنشــاط     

 تتم بعض عملياته بني اجلماعات االجرامية وداخلها؛و. أساسي

عــلى نطــاق واســع مــن جانــب اجلماعــات   ) أو كــان ُيســتخدم فــيها (الــدول الــيت ُيســتخدم فــيها االخــتطاف    )د( 
 .االجرامية املنظمة واجلماعات االرهابية

قــربص والكويــت وأشــارت األردن وبــربادوس وبــنما وتركــيا وتونــس ومجهوريــة كوريــا وزمــبابوي وشــيلي و -١٨ 
والتفـيا ومالــيزيا ومصــر واملغـرب واململكــة العربــية الســعودية والواليـات املــتحدة والــيابان اىل أنـه ال توجــد أدلــة عــلى     

 .تورط اجلماعات االجرامية املنظمة أو اجلماعات االرهابية يف عمليات االختطاف

رغـم أن مدى االختطاف مثري للقلق فان حاالته         وأشـارت أملانـيا وبلجـيكا واململكـة املـتحدة وهولـندا اىل أنـه                 -١٩ 
فالحظت بلجيكا أن االختطاف نشاط     . مقصـورة يف كـثري مـن األحـيان عـلى أنشـطة بني اجلماعات االجرامية نفسها                

يسـتخدم بصـورة خاصـة داخـل األسـواق غـري املشروعة لكي حتقق اجلماعات مكاسب خاصة أو تفرض سلطتها على        
ا أيضــا ان االخــتطاف وســيلة لتســوية حســابات داخــل اقتصــاد الــرذيلة، ال ســيما جلمــع   وقالــت أملانــي. أســواق حمــددة

وأشـارت اململكـة املـتحدة اىل أن نسـبة كـبرية مـن حـاالت االخـتطاف يف ذلـك الـبلد تتم داخل عامل الرذيلة                           . الديـون 
ت تقوم على انتهاز    والعديـد مـن هـذه العملـيا       ". جتاريـة "نفسـه، وأن هـذه احلـاالت حتـدث غالـبا عـندما تفشـل صـفقة                  

وعلى الرغم من أن أغلبية . الفـرص أو عـلى أسـاس قـرارات ارجتالـية باألحـرى ولـيس عـلى أسـاس ختطـيط تفصيلي هلا           
احلـاالت حسـمت بـنجاح، فـان الضحايا عموما ال يبدون استعدادا للتعاون مع مسؤويل التحريات واحملاكمات الحقا                

 .انونيةنظرا ألهنم أنفسهم متورطون يف أنشطة غري ق
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وحـددت الـردود الـواردة مـن األرجنـتني واستونيا وبولندا وبيالروس وترينيداد وتوباغو واجلمهورية التشيكية                  -٢٠ 
فأشارت األرجنتني اىل   . واملكسـيك وهـنغاريا األدلـة على وجود صالت بني اجلماعات االجرامية املنظمة واالختطاف             

وذكرت . ون عـاديون يتمـتعون بقـدر مـن التنظيم واللوجستيات          عملـيات االخـتطاف مـن أجـل الفديـة يقـوم هبـا جمـرم               
بولــندا واجلمهوريــة التشــيكية أن عملــيات االخــتطاف وجــرائم العــنف األخــرى ليســت النشــاط الرئيســي لــلجماعات   

 .االجرامية املنظمة وامنا هي جمرد تدبري اضايف لتحقيق هدفها الرئيسي املتمثل يف حيازة األرباح

وقــد مت . ا ان اجلماعــات االجرامــية املــنظمة تورطــت يف جــرمية االخــتطاف يف املاضــي القريــب وقالــت هــنغاري -٢١ 
 عـلى مجاعـتني اجراميـتني باعتـبارمها متخصصتني يف اختطاف الفتيات وارغامهن على ممارسة                ١٩٩٩الـتعرف يف عـام      

وأشارت املكسيك  .  حـددت سـت مجاعات اجرامية متورطة يف االختطاف من أجل الربح            ٢٠٠١ويف عـام    . الدعـارة 
اىل أن طـرائق العمـل الــيت تسـتخدمها اجلماعـات االجرامــية املـنظمة املـتورطة يف االخــتطاف متشـاهبة، وتشـمل اختــيار         

ويف . الضـحية بعـناية ودراسـة حتـركاهتا الروتينـية، مث اخـتطافها ونقـلها اىل مكـان مـأمون، وأخريا التفاوض على الفدية                     
والحظت أوكرانيا أيضا تورط اجلماعات االجرامية املنظمة       . مبجرد ما ُتدفع الفدية   معظـم احلـاالت ُيفرج عن الضحية        

بشـدة يف عملـيات االخـتطاف، ولـو أهنـا أشـارت اىل أنـه قـد مت القضـاء على عدد من اجلماعات االجرامية املتخصصة               
يست مدفوعة بالتطرف   وذكـرت ترينـيداد وتوبـاغو أن اجلماعـات االجرامـية املـتورطة يف االختطاف ل               . يف االخـتطاف  

واجلماعـات املشتركة يف االختطاف     . الديـين أو األيديولوجـيا السياسـية، وامنـا دافعهـا هـو حتقـيق أربـاح غـري مشـروعة                    
 .لديها هياكل متخصصة، حيث تكون املسؤولية عن األنشطة املختلفة موزعة على أفراد خمتلفني أو عناصر خمتلفة

 ُيـنظر اىل مشـاكل االختطاف بقلق شديد، ال سيما ألهنا هلا صلة قوية بأنشطة                ويف بـريو والفلـبني وكولومبـيا،       -٢٢ 
ــية    ــنظمة واجلماعــات االرهاب ــية امل وأشــار االحتــاد الروســي وأســبانيا أيضــا اىل أن املســؤولية عــن     . اجلماعــات االجرام

، حالــة ايطالــيا، فــان ويف حالــة واحــدة. االخــتطاف ميكــن أن تعــزى اىل اجلماعــات االجرامــية واالرهابــية عــلى الســواء
االخـتطاف الـذي له صـلة بأنشـطة اجلماعـات االجرامـية املـنظمة واجلماعـات االرهابية، والذي كان منتشرا بشدة، مت          

 .ختفيضه اآلن اىل حد كبري

وذكـرت كولومبـيا أن مـرتكيب جـرمية االخـتطاف الرئيسـيني يف الـبلد هـم مـن اجلماعـات املتمردة واملنظمات                         -٢٣ 
. واألســاليب الــيت يســتخدمها املــتمردون تتمــثل يف عملــيات االخــتطاف االنتقائــية واملــتاريس غــري القانونــية. االجرامــية

أما املتاريس غري . وتـتم عملـيات االخـتطاف االنتقائـية بعـد دراسـة امكانية الضحية االقتصادية ومدى عرضتها للعملية           
بصـورة عشـوائية الختطاف املسافرين بدون متييز، مث         القانونـية فتـنطوي عـلى قطـع طـريق السـيارات يف الطـرق العامـة                  

وتستخدم املنظمات  . ألغراض االبتزاز ) االقتصادي أو السياسي أساسا   (تصـنيفهم فـيما بعـد حسب هدف االختطاف          
واجلماعــات املـتمردة مســؤولة عـن أغلبــية   . االجرامـية عـادة االخــتطافات االنتقائـية مــع التركـيز عــلى املـناطق احلضـرية      

، يف  ) حالة ١٤ ٠٦٨، البالغ جمموعها    ١٩٩٦ حالـة مـن احلـاالت املسجلة منذ عام           ١٠ ٧٦١(فات السـاحقة    االخـتطا 
 ).٢ ٣٨٢(حني أن اجلماعات االجرامية مسؤولة عن عدد أقل بكثري 
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وأشـارت بـريو اىل أن اجملـرمني العـاديني، سـواء كـانوا مـن األفراد أو اجلماعات املنظمة، مسؤولون عن أغلبية                        -٢٤ 
واجلماعـات املـنظمة املـتورطة فـيها جمهـزة باألسـلحة جتهـيزا جـيدا، مبـا فيها شىت أنواع األسلحة                  . يات االخـتطاف  عملـ 

والضحايا بوجه عام يكونون   . الـنارية والصـدرات الـيت ال خيترقها الرصاص والعربات احلديثة وأجهزة االتصال احلديثة             
وتقوم . ويتم اختيارهم بعناية وُترصد حتركاهتم    . اد األثرياء مـن أصـحاب األعمـال الـتجارية أو الصـناعات أو مـن األفر              

ويف الثمانينات والنصف األول ).  أعاله١١أنظر الفقرة " (خاطفة"هـذه اجلماعـات االجرامية أيضا بعمليات اختطاف        
يب مـن التسـعينات، كانـت املـنظمات االرهابـية مسـؤولة عـن عملـيات االخـتطاف هبـدف املطالبة بفدية كبرية أو تسب                        

 .آالم نفسية أو مبادلة ضحاياها بارهابيني حمكوم عليهم بالسجن

وذكـرت الفلـبني أن اجلماعـات االجرامـية املـنظمة املتخصصـة يف االخـتطاف من أجل الفدية تتكون من أفراد          -٢٥ 
ال وتسـتهدف هـذه اجلماعات ضحايا معينني مثل رجال األعم         . كـانوا أصـال مـتورطني يف أنشـطة اجرامـية يف السـابق             

وهناك مجاعات ال متيز    . الصـينيني، يف حـني أن مجاعات أخرى تستهدف مديري األعمال التجارية األجنبية            -الفلبينـيني 
ومجيع . ويقوم تشكيل العديد من اجلماعات على أساس األصل القبلي أو العرقي . ولكـنها تشـترط امكانـية دفع الفدية       

. ات قطاع الطرق واألشكال األخرى من عمليات النهب املسلحة        األعضـاء تقريـبا كـانوا يف السابق متورطني يف عملي          
ولكن، مهما كان أصلها فاهنا تقوم على هيكل هرمي مع درجة معينة    . أمـا اجلماعـات األخـرى فهـي مجاعات ارهابية         

 .من التخصص يف صفوفها

وقُدِّم مثال جلماعة   . مةوذكـر االحتـاد الروسـي أن عملـيات االختطاف غالبا ما تقوم هبا مجاعات اجرامية منظ                 -٢٦ 
متخصصــة يف االخــتطاف كانــت نشــطة يف مــنطقة القوقــاز الشــمالية، خاصــة يف أراضــي مجهوريــة الشيشــان مــن عــام  

ــثة لالتصــال      . ٢٠٠٠ اىل عــام ١٩٩٦ ــيقا هبــيكل هــرمي، وكانــت تســتخدم وســائل حدي وكانــت مــنظمة تنظــيما دق
 املعلومات، مع منظمات اجرامية أخرى يف شىت مناطق         وكانـت هلـا أيضـا صـالت وثـيقة، كمـا كانت تتبادل             . والـنقل 

 ١٣أنظــر األرقــام يف الفقــرة (ولوحــظ أن اســتقرار الوضــع يف الــبلد بكاملــه فــيما يــتعلق باالخــتطاف . االحتــاد الروســي
 .يعزى جزئيا اىل احلملة احلكومية املضادة لالرهاب يف مجهورية الشيشان) أعاله

ويف . خــتطاف املتصــل باجلماعــات االجرامــية املــنظمة واجلماعــات االرهابــية ووصــفت أســبانيا نوعــني مــن اال -٢٧ 
احلالـة األوىل، هـناك مجاعـات اجرامـية صغرية منظمة تنظيما دقيقا تقوم باحتجاز املهاجرين اجلدد الوافدين من املغرب           

ختطاف، الذي تقوم به أمـا الـنوع الـثاين من اال   . وُتطلـب الفديـة مـن أسـرهم يف املغـرب لالفـراج عـنهم            . ضـد ارادهتـم   
اجلماعـات االرهابـية، فيسـتهدف الشخصـيات الـبارزة أو املسـؤولني الـبارزين لعـدة أهـداف مـنها املطالـبة بدفع أموال                         

 .لوسطاء أو احلصول على تنازالت من احلكومة

بالعنف وأشـارت ايطالـيا اىل أن االخـتطاف تطـوَّر يف ارتـباط وثـيق بظهـور مجاعـات اجرامـية مـنظمة متمـيزة                           -٢٨ 
وتـورط اجلماعـات االجرامـية يف االخـتطاف يعـزى اىل األربـاح الكـبرية اليت                 . الشـديد تقـوم بارتكـاب جـرائم خطـرية         

وتعـزى الـزيادات اىل توسُّع      . ومبـرور الوقـت بـدأت مجاعـات معيـنة تتخصـص يف االخـتطاف مـن أجـل الفديـة                    . ُتجـىن 
 واىل دخــول اجملــرمني العــاديني يف -ريا وســردينيا وصــقليةكاالبــ-" مــناطق اجملازفــة"اجلــرمية املــنظمة خــارج مــا يســمى 
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واستخدمت االختطاف فيما بعد، عندما انتشرت الظاهرة اىل مشال ايطاليا، منظمات           . منافسـة نظـرائهم األكثر تعقيدا     
ومت كبح االختطاف الحقا عن طريق االلتزام       . أخـرى بدوافع ايديولوجية للحصول على متويل والظهار ضعف الدولة         

 .الثابت مبواجهته وشن سلسلة عمليات ناجحة النفاذ القانون
 

 التدابري املعتمدة -هاء
 

التدريـب على انفاذ القانون؛ واعادة      : ُصـنِّفت الـتدابري املـتخذة للتصـدي لالخـتطاف يف أربعـة جمـاالت حمـددة                 -٢٩ 
ياكل انفاذ القانون وهياكل األمن؛  ؛ والتعاون بني ه   )مـثال انشـاء وحـدات حمددة ملعاجلة املشكلة        (هـيكلة قـوات األمـن       

 .ومجع البيانات واملعلومات االستخبارية واألدلة مبزيد من الفعالية

أشـارت أغلبـية الـردود اىل أنـه جيـري تدريـب نوعـي، امـا بشـكل عـام جلمـيع ضـباط الشـرطة أو بشكل أكثر                          -٣٠ 
هـناك وحدة أو أكثر من وحدات       وذكـرت أغلبـية الـردود أيضـا أن          . حتديـدا لوحـدات متخصصـة للتصـدي للمشـكلة         

الشـرطة املتخصصـة وانفاذ القانون تتصدى للجرائم اخلطرية بوجه خاص، مبا فيها اجلرائم اليت تقع ضمن نطاق اجلرمية                   
ولكن أنشئت وحدات متخصصة يف عدد من الدول لكي تتصدى بالتحديد           . املـنظمة واالخـتطاف واحـتجاز الـرهائن       

د الروسـي واألرجنـتني وأسـبانيا وبريو وترينيداد وتوباغو ورومانيا وسلوفينيا والفلبني             ملسـألة االخـتطاف، ومـنها االحتـا       
 .وكولومبيا والتفيا واملكسيك واململكة املتحدة

 أفرقة العمل املوحد للدفاع     ١٩٩٦وأنشئت يف عام    . واختـذت يف كولومبـيا تدابـري مهمـة ملواجهـة االختطاف            -٣١ 
 الــيت تتمــتع بواليــة قضــائية اقليمــية مجَّعــت يف وحــدات متخصصــة الوكــاالت    وهــذه األفــرقة. عــن احلــرية الشخصــية 

وتــتكون األفــرقة، وفقــا للتشــريعات الــيت أنشــئت مبوجــبها، مــن ثــالث    . احلكومــية املشــاركة يف مكافحــة االخــتطاف 
 اجلوانب وحـدات متخصصـة، ُتسـند لـألوىل مهمـة مجـع املعلومـات االستخبارية وتقييمها، وُتسند للثانية مسؤولية عن               

التنفـيذية مبـا يف ذلـك التخطـيط لعمليات االنقاذ وتنفيذها ومحاية الضحايا والقبض على مرتكيب اجلرمية، وُتسند للثالثة                    
 .املسؤولية عن التحريات

ونظــرا للــزيادات يف عملــيات االخــتطاف يف اآلونــة األخــرية، حــددت األرجنــتني الــتدابري الــيت اختذهتــا مؤخــرا   -٣٢ 
ــيت نشــرت يف        . كلةملواجهــة املشــ  ــنع االخــتطاف، ال ــيها اللجــنة االستشــارية مل ــيت توصــلت ال ــتطورات ال ــرز ال ومــن أب

وقدمـت اللجـنة االستشـارية عـددا مـن االقـتراحات املهمـة، مبـا فـيها توصيتها بانزال عقوبات                     . ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول 
وفيما يتعلق  .  مشددة للعقوبة  أشـد صـرامة باألشـخاص الذيـن يقـترفون جـرمية االخـتطاف مـن أجـل الفدية يف ظروف                    

بـتدابري انفـاذ القـانون، أوصت أيضا بأنه ينبغي يف ظروف حمددة أن تكون السلطات قادرة على اقتحام أي حرم معني                      
حبـثا عـن الضـحايا، حـىت بـدون أمـر مـن حمكمة، اذا كان هناك اشتباه مربر يف أهنم قد جرى اخفاؤهم يف ذلك املكان                    

االضـافة اىل ذلـك، بتطوير وزيادة االستخبارات عن طريق انشاء قاعدة بيانات حتتوي على      وأوصـت اللجـنة، ب    . املعـني 
وتعتــرب قــاعدة البــيانات ذات أمهــية أساســية لوضــع اخلطــط ملــنع    . معلومــات مــن الشــرطة واألمــن واملصــادر القضــائية  
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هبدف تنفيذ توصيات   ومت صـوغ عـدة تشـريعات        . االخـتطاف باالضـافة اىل مسـاعدة الـتحريات يف قضـايا االخـتطاف             
 .اللجنة االستشارية

وعـلى الـرغم مـن أن معظـم الـدول أشـارت اىل وجـود آلـية مـا للتنسـيق الداخلي أو اخلارجي ملواجهة مسائل                  -٣٣ 
 تشكيل ١٩٩١فأشارت ايطاليا اىل أنه قد مت يف عام  . االخـتطاف والتصـدي هلـا، فـان بعضـها أوردت تفاصـيل حمـددة              

. وكـاالت مـتعددة لتحسـني تنسيق األنشطة اليت تضطلع هبا شىت وكاالت انفاذ القوانني            وحـدة حتـريات مشـتركة بـني         
وأنشأت هنغاريا مركز   . وذكـرت بلجـيكا أنـه يوجـد يف حـاالت معيـنة تعـاون بـني الشـرطة ووكـاالت األمـن اخلاصة                       

 املنظمة، مبا يف ذلك تنسـيق ضـد اجلـرمية املـنظمة يقـوم بـدور مركـز لـلمعلومات واالجـراءات املنسقة للتصدي للجرمية                   
وذكـــرت هولـــندا أن هـــناك اجـــتماعات منـــتظمة بـــني مديـــري األمـــن يف الصـــناعات اخلاصـــة  . حـــاالت االخـــتطاف

وُتلــزم التشــريعات يف ســلوفينيا مجــيع . والســلطات، وأنــه قــد وضــعت اســتراتيجية ملكافحــة االخــتطاف وأخــذ الــرهائن
. ات األمن اخلاصة، بأن تعمل سوية يف حاالت االختطاف        هيـئات الدولـة، وخاصـة وزارة الدفـاع واملخابـرات وشرك           

وأنشـأت اجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا هيئات تنسيق فيما يتعلق باالجتار بالبشر، وعنصر االختطاف املتصل                   
 لتحسـني الـتعاون بـني سـلطات النـيابة العامة على          ٢٠٠١وأشـارت املكسـيك اىل أنـه قـد مت توقـيع اتفـاق يف عـام                  . بـه 
 .ستوى االحتادي وعلى مستوى الواليات يف مكافحة االختطافامل

وأنشـأت كولومبـيا، كمـا قـيل أعـاله، جمموعـة هـياكل حمددة ملواجهة االختطاف، مبا يف ذلك متطلب حتسني              -٣٤ 
صية ولكن، باالضافة اىل ذلك، ُوِضَع برنامج رئاسي للدفاع عن احلرية الشخ      . التنسـيق بـني الوكاالت احلكومية املعنية      

وصدر عن الكنغرس يف    . ، وذلـك لـلمحافظة عـلى استجابة متكاملة ملشكلة االختطاف          ١٩٩٥مبرسـوم صـدر يف عـام        
 ٣١التشـريع نفسـه الـذي أنشـأ أفـرقة العمـل املوحـد للدفـاع عـن احلـرية الشخصـية، أنظر الفقرة                    ( قـانون    ١٩٩٦عـام   
لـس الوطـين ملكافحـة االخـتطاف وغـريه من      أدى اىل وضـع بـرنامج دائـم يعمـل عـلى أسـاس ارشـادات مـن اجمل                ) أعـاله 

ويضــم اجمللــس مجــيع اهليــئات االداريــة والقضــائية املشــاركة يف مــنع االخــتطاف وتقصــي . انــتهاكات احلــرية الشخصــية
وأنشـئ، عـالوة عـلى ذلـك، حسـاب خـاص، حتـت اسـم الصـندوق الوطـين للدفاع عن                      . حاالتـه ومكافحـته ومعاقبـته     

رد الالزمة لدفع املكافآت، وكذلك لتغطية تكاليف جتهيز أفرقة العمل املوحد وتكاليف       احلـرية الشخصـية، لـتوفري املـوا       
 .تشغيلها

فتنص التشريعات  . ويف بعـض الـدول، اختذت مبادرات ملنع مرتكيب جرمية االختطاف من حيازة أموال الفدية               -٣٥ 
خـتطاف، مبا يف ذلك قدرة النائب العام        يف مالـيزيا عـلى عـدد مـن األحكـام املـتعلقة بتقلـيص األربـاح املكتسـبة مـن اال                     

وسنت كولومبيا  . عـلى أن يوجِّـه أي مصـرف بعـدم دفـع األموال لفترة حمددة، اذا كان من املرجح أهنا ستدفع كفدية                     
قوانـني متـنع املوثـق العـام مـن اجـازة صـكوك عامـة أو خاصة متعلقة بشخص مسجل يف سجل األشخاص املختطفني،                         

تلكات الضـحية وضـمان عـدم ارغـام الضـحية حتت التهديد لتحويل ممتلكات أو للقيام                 وذلـك هبـدف ضـمان محايـة ممـ         
مــع امكانــية اصــدار قاضــي  (ووضــعت يف ايطالــيا ترتيــبات لتجمــيد ممــتلكات الضــحايا   . بعمــل قــانوين يضــر مبصــاحله 

 .هبدف منع دفع الفدية) التحريات قرارا باالفراج عنها ألغراض التحري
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 معـرض حتديدهـا للـتدابري الداخلـية املتخذة ملكافحة االختطاف، على انشاء نظام يضمن           وشـددت ايطالـيا، يف     -٣٦ 
وأشــارت هولــندا اىل أن أمــوال . املــتعاونني مــن املشــاركني يف االخــتطاف ومعاقــبة الذيــن يرفضــون الــتعاون " مكافــأة"

وكثريا ما يتم تسجيل أموال الفدية . يدهمالفديـة تعـاجل كيميائيا لالستفادة من اآلثار املتروكة يف تتبع أثر اجملرمني وحتد         
 .يف حاالت االختطاف كذلك حبيث يسمح للمصرف الوطين بتحديد مكان وطريقة صرفها

 

 توفري الدعم للضحايا -واو
 

طُلبـت أيضـا معلومـات عن التدابري احملددة املتخذة لتوفري الدعم للضحايا وأسرهم، مبا يف ذلك توفري خدمات                     -٣٧ 
الت انفـاذ القوانـني واألسـرة، وتوفـري خدمـات استشارية للضحية بعد االفراج عنها، وتوفري خدمات         اتصـال بـني وكـا     

استشـارية لألسـرة أثـناء حالة االختطاف وبعدها، وتوفري احلماية للشهود يف قضايا االختطاف، وكذلك امكانية توفري                  
 .أي دعم مايل للضحية أو لألسرة

شكل من أشكال االتصال الروتيين بني أسر الضحايا والسلطات يف قضايا           وأشـار عـدد مـن الـدول اىل وجود            -٣٨ 
 ويشـمل هـذا بوجـه عـام توفـري املعلومـات ألسـرة الضـحية واسـداء املشـورة والتوجيه هلا بشأن كيفية                         )٤٥(.االخـتطاف 

تنقل اىل التصـرف أثـناء االخـتطاف، ال سـيما فـيما يـتعلق بـأي معـامالت مع الصحافة وبشكل ومضمون الرسالة اليت                
وعـلى الـرغم مـن أغلبـية الـدول توفـر، نوعـا مـا، االستشـارة للضـحايا وأسرهم، فان هذه االستشارة               . مـرتكيب اجلـرمية   

ويف .  فـيقوم هبـا يف بعـض احلـاالت، ضـباط الشـرطة الذيـن حصلوا على التدريب املناسب               )٤٦(.اختـذت أشـكاال خمـتلفة     
لوحـظ أنـه، نظـرا ألن اخلدمـات املعنية بتوفري الدعم للضحايا       و. حـاالت أخـرى، يقـوم هبـا أخصـائيون يف عـلم الـنفس              

 .مصممة للعناية بضحايا جرمية العنف بوجه عام، فاهنا هتتم أيضا بضحايا االختطاف

فأفــرقة العمــل . وقدمــت كولومبــيا عرضــا تفصــيليا للــتدابري احملــددة املــتخذة لــتوفري الدعــم لضــحايا االخــتطاف -٣٩ 
تضم أخصائيا يف علم النفس، مسؤوال عن دعم األسرة أثناء أَسر           )  أعاله ٣١ها يف الفقرة    الـيت حددت وظائف   (املوحـد   

. الضــحية وبعــد االفــراج عــنها، وكذلــك عــن توفــري جســر بــني األســرة والســلطات أثــناء االخــتطاف وبعــد الــتحريات 
وأشري بصورة  . الضحاياوموظفـو أفـرقة العمـل املوحد مدربون أيضا على أساليب التعامل املناسب واحلصيف مع أسر                 

خاصـة يف رد كولومبـيا اىل أنـه جيـري توفـري دعـم عـاطفي لألسـر املتضـررة، لـيس ألن االخـتطاف يؤثـر عـلى استقرار                            
 .األسرة فحسب، بل أيضا ألن استقرار هيكل األسرة يساعد كثريا على حسم املشكلة بنجاح

بوضــع بــرنامج وطــين )  أعــاله٣٢أنظــر الفقــرة (وأوصــت اللجــنة االستشــارية ملــنع االخــتطاف يف األرجنــتني   -٤٠ 
ويشمل الربنامج أيضا احلماية القانونية والطبية وانشاء . لـتقدمي املسـاعدة هبـدف توفري الدعم النفسي للضحايا وأسرهم     

 .شبكات دعم اجتماعي ومؤسسي ملساعدة الضحايا على االستشفاء

اية للشهود، ولو أهنا شددت بوجه عام على أن هذا          وأشـارت أغلبـية الدول اىل وجود شكل من أشكال احلم           -٤١ 
وفضال عن ذلك، توجد يف بعض الدول       . يسـري عـلى مجـيع قضايا اجلرائم اخلطرية وال يقتصر على االختطاف وحده             
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تدخـالت هادفـة اىل توفـري احلمايـة أثـناء حضـور الشـهود والضـحايا يف احملكمـة، ولـو أن هـذا االجـراء ال يقتصر على                              
 .طافقضايا االخت

وفــيما يــتعلق مبســألة توفــري الدعــم املــايل لضــحايا االخــتطاف وأســرهم، ذكــرت اســتونيا وأملانــيا واجلمهوريــة     -٤٢ 
التشـيكية ومجهوريـة كوريـا والدامنـرك وسـلوفاكيا والسـويد وسويسرا وقربص وكولومبيا والكويت وهنغاريا وهولندا                  

ــنة      ــتم يف حــاالت معي ــه ي ــيابان أن ــتحدة وال ــات امل ــع،     والوالي ــيت تدف ــبالغ ال ــري دعــم مــايل للضــحايا، وان كانــت امل توف
ولكـن، جـرى التشـديد عـلى أن توفري       . واالجـراءات املطلوبـة للحصـول عـلى هـذا الدعـم، تـتفاوت مـن بلـد اىل آخـر                    

أو /الدعــم املــايل ال يقتصــر عــلى حــاالت االخــتطاف وامنــا يشــمل مجــيع جــرائم العــنف اخلطــرية املفضــية اىل خســائر و 
 .اصابات

فهذا يشمل . ووضـعت كولومبـيا جمموعـة شاملة من االستجابات فيما يتعلق بالدعم املايل لضحايا االختطاف     -٤٣ 
بـرامج تقـدمي املسـاعدة القانونية لألسر والضحايا العانتهم على معاجلة شىت املسائل املتعلقة باملمتلكات واملسائل املالية                  

ويـتم اسـداء مشــورة   .  عـادة رب األسـرة ومصـدر الدخـل الوحـيد     -الـيت قـد تنشـأ عـند اخـتطاف أحـد أفـراد األســرة        
وتتضمن هذه  . خاصـة، لـدى مسـاعدة األسـرة، فـيما يـتعلق بضمان استمرار األنشطة التجارية للضحية بأقل املعوقات                  

 .املشورة حتديد اآلليات القانونية اليت تسمح بأن تقوم أطراف ثالثة بادارة ممتلكات الضحية مؤقتا

اشــتراط دفــع الفديــة بصــورة (لــندا، عــندما تنشــأ ظــروف حــادة مهــددة لــألرواح يف حالــة االخــتطاف ويف هو -٤٤ 
أمـا يف أسـبانيا فـلم حيـدث أبـدا أن مت توفـري دعم مايل لضحية                 . ، فـان احلكومـة ميكـن أن تـتخذ ترتيـبات مالـية             )عاجلـة 

 .االختطاف أو أسرة الضحية هبدف دفع الفدية
 

 التعاون الدويل -زاي
 

كـرت أغلبـية الـدول أهنـا اختـذت سلسـلة مبادرات لتحسني التعاون الدويل فيما يتعلق مبسائل تعاون الشرطة                     ذ -٤٥ 
وتشــمل هــذه املــبادرات اتفاقــات ثنائــية مــع دول أخــرى باالضــافة اىل توقــيع وتصــديق عــدد مــن الصــكوك  . والقضــاء

رمية املـنظمة عـرب الوطنـية، وبروتوكول منع وقمع          القانونـية االقليمـية والدولـية مـثل اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـ                 
ومعاقــبة االجتــار باألشــخاص، وال ســيما النســاء واألطفــال، وبــروتوكول مكافحــة هتريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب    

، واالتفاقية اخلاصة باجلوانب    ) املرفقات األول والثاين والثالث على التوايل      ٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة    (والـبحر واجلـو     
 واتفاقــية مــنع وقمــع ومعاقــبة )٤٨( واالتفاقــية الدولــية ملناهضــة أخــذ الــرهائن، )٤٧(املدنــية لالخــتطاف الــدويل لألطفــال،

 واالتفاقــية األوروبــية )٤٩(اجلــرائم املرتكــبة ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دولــية مبــا فــيهم املوظفــون الدبلوماســيون، 
 واالتفاقــية األوروبـية املــتعلقة بــنقل  )٥١( والــربوتوكول االضــايف املـلحق هبــا، )٥٠(للمسـاعدة املتــبادلة يف املســائل اجلنائـية،  

 . ومن املهم أيضا تبادل املعلومات من خالل منظمات الشرطة الدولية واالقليمية)٥٢(.الدعاوى اجلنائية
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 مواجهــة وقدمــت عــدة دول أمــثلة حمــددة عــلى مــدى فعالــية الــتعاون القضــائي بــني الــدول األعضــاء يف جمــال   -٤٦ 
وجيـري التركـيز بشكل خاص على أمهية تنسيق العمليات      . االخـتطاف، وال سـيما فـيما يـتعلق بصـلته باجلـرمية املـنظمة              

فذكـرت اجلمهورية التشيكية أنه مت التوصل اىل اتفاقات مع عدد من الدول األخرى بشأن               . اجلـيد مـع الـدول اجملـاورة       
وذكرت الدامنرك أنه يوجد تعاون مع البلدان اجملاورة     . البلدان اجملاورة الـتعاون عـلى انفـاذ القوانـني بتركيز خاص على            

). مــثال متــت مؤخــرا عملــية مشلــت أخــذ رهــائن يف أوتوبــيس  (فــيما يــتعلق بعملــيات االخــتطاف املــنقولة عــرب احلــدود  
 مستشارو الشرطة وفيما يتعلق مبسائل االختطاف، يتوىل    . وأبلغـت هولـندا عـن ابـرام اتفاقات تنفيذية مع بلدان جماورة            

 .لدى قوات الشرطة الوطنية املسؤولة عن االختطاف مهمة التنسيق كما يتولون مهمة االتصال مع البلدان احمليطة

وأشـارت اململكـة املـتحدة اىل أن مركـز االخـتطاف واالبـتزاز الـتابع خلدمـة االسـتخبارات اجلنائـية الوطنية قد              -٤٧ 
ف وضــع قائمــة بــالوحدات املماثلــة وضــباط االتصــال الــنظراء يف الــبلدان   هبــد٢٠٠٠اســتهل مشــروعا حمــددا يف عــام 

ومن أهداف املشروع أيضا أنه حياول تكوين صورة        . األخـرى، ممـن يـتولون مسـؤولية حمـددة عن االختطاف واالبتزاز            
شروع فائدته يف وقد أثبت امل. شـاملة عـن القـانون اجلـنائي والقـانون املـدين فيما يتعلق باجلرائم ذات الصلة يف كل بلد           

وقد أقامت خدمة االستخبارات اجلنائية     . عـدد مـن الـتحريات احلـرجة يف قضـايا االختطاف يف أوروبا وأماكن أخرى               
 . بلدا٥٠الوطنية حىت الوقت احلاضر صالت مع 

 أو أهنا تعكف على وضع تشريعات أو تدابري       (وأبلغـت أغلبـية الـدول عن أن لديها تشريعات أو تدابري أخرى               -٤٨ 
أو مصادرة عائدات اجلرمية، وأهنا أنشأت يف بعض احلاالت وحدات /بشـأن مواجهة غسل األموال و ) مـن هـذا القبـيل    

وأشــارت أملانــيا وبوليفــيا وبــريو وجــزر القمــر وغينــيا والفلــبني والتفــيا   . اســتخبارية مالــية لرصــد الصــفقات املشــبوهة 
ا بشــأن غســل األمــوال أو عــائدات اجلــرمية تشــري اىل جــرمية       ومالــيزيا ومونــاكو والــيابان والــيونان اىل أن تشــريعاهت    
 .االختطاف أو اجلرائم املماثلة هلا باعتبارها جرمية حممولة

وذكـرت ايطالـيا أنـه، عـلى الـرغم مـن أن التشـريعات اخلاصـة بغسـل األموال ركزت يف البداية على عائدات                          -٤٩ 
 لكي ينص على ١٩٩٣االبتزاز، جرى تغيري القانون يف عام بعـض اجلـرائم اخلطـرية فقط، مبا فيها االختطاف ألغراض     

عقوبـات جنائـية شديدة ضد أي شخص حياول، فيما يتعلق باملمتلكات واألموال اجلنائية، أن يعرقل اجراءات التعرُّف                  
ذلك، ويف السـويد واململكـة املتحدة ك      . وُتطـبَّق هـذه القواعـد بغـض الـنظر عـن اجلـرمية احملمولـة               . عـلى أصـلها اجلـنائي     

وضــعت صــيغة التشــريعات حبيــث تتضــمن مفهومــا واســعا جــدا لــلجرائم احملمولــة، مبعــىن أهنــا تشــمل أي جــرمية مــدرَّة  
 .للربح، وبالتايل تشمل االختطاف ألغراض االبتزاز

 

 الدروس املستفادة -حاء
 

شخاص الذين يساعدون  أشـارت األرجنـتني اىل أمهـية مرتكيب اجلرمية املتعاونني والسماح بتخفيض العقوبة لأل              -٥٠ 
وشــددت أيضــا عــلى أمهــية القواعــد . عــلى توفــري معلومــات مفضــية اىل االفــراج عــن الضــحية وحتديــد مــرتكيب اجلــرمية

 .االجرائية يف زيادة كفاءة وفعالية التحريات األولية
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ل وهذا يشم . وذكـرت بلجـيكا أن ختصـص اخلدمـات الـيت تتـناول حـاالت االخـتطاف عـامل حاسـم للنجاح                      -٥١ 
ضـمان وجـود مفاوضـني بـارعني ودعـم سـيكولوجي وأشخاص مدربني خصيصا على التحري وقيادة مركزية متمتعة                    

أن تكون قادرة على  ) مثال اخلدمات االستشارية  (وُيعتـرب مـن املهـم أيضـا هلياكل الدعم خارج الشرطة             . خبـربة راسـخة   
 .يا االختطاف وأسرهمتويل مهمة تقدمي املساعدة املتوسطة األجل والطويلة األجل لضحا

وأوصـت كولومبـيا بـأن مـن املهــم وضـع تدابـري رادعـة فعالـة لــردع مـرتكيب االخـتطاف، مبـا يف ذلـك اعــتماد              -٥٢ 
ومــن املهـم أيضـا الشــرط   . تشـريعات لغـرض عقوبـات عنــيفة وعـدم اسـتفادة مـرتكيب االخــتطاف مـن املـنافع القانونـية         

 أن تعمل وكاالت الدولة فيما بينها بفعالية أكرب، وأن حتصل على تعاون املتمـثل يف تعزيـز القدرة املؤسسية اليت تضمن     
وبالنظر اىل أن االختطاف منتشر على نطاق واسع، وأن هدفه الرئيسي حتقيق            . اجلمهـور من أجل مكافحة االختطاف     

لطويل، ألهنما يعززان  الـربح، فـان دفـع الفديـة وتلبـية املطالـب االبـتزازية ميكـن أن يؤديا اىل نتائج عكسية على املدى ا                       
 .قدرة اجلماعات االجرامية ويساعدان على استمرار ممارسة االختطاف

ومما يثري القلق اىل    . وأشـارت كولومبـيا، فـيما يـتعلق بـتوفري الدعـم للضـحايا، اىل أن الـدروس املستفادة كثرية                    -٥٣ 
ــتجربة     ــيجة ل ــناس املتضــررين، نت  االخــتطاف، ال يســتردون أحواهلــم  أقصــى درجــة، مــن الناحــية الســيكولوجية، أن ال

واتضــح أثــناء توفــري الدعــم القــانوين للضــحايا أن االخــتطاف يكــون امــتحانا عســريا للعالقــات . الصــحية الطبيعــية أبــدا
األســرية ويســبب هلــا أضــرارا مــلحوظة، ال ســيما فــيما يــتعلق مبمــتلكات األســرة، وكذلــك فــيما يــتعلق مبتطلــب تنفــيذ  

وبالـتايل فـان زيـادة التركـيز على منع االختطاف شرط رئيسي             . تعهَّـد هبـا الضـحايا قـبل اَألسـر         االلـتزامات املالـية الـيت       
 .أيضا اىل جانب السياسات األشد صرامة ملواجهته

، تسـمح للنائـب العـام بأن يطلب من احملكمة أن          ١٩٩١وأشـارت ايطالـيا اىل تدابـري حمـددة اعـتمدت يف عـام                -٥٤ 
أسرة الضحية، أو األشخاص القريبني منهم، ملنع دفع الفدية، وال تزال هناك مناقشات             تأمـر باالسـتيالء عـلى ممتلكات        

 .مستفيضة حول فعالية تلك التدابري، اليت اعتمدت يف العديد من حاالت االختطاف

وأشـارت هولـندا اىل أنـه مت وضـع قائمـة تفتـيش واسـتراتيجية لكي تستخدمها قوات الشرطة وسلطات النيابة                 -٥٥ 
وقــيل ان األولويــات يف حــاالت . وذكــرت أيضــا أمهــية الــدورات التدريبــية للمفاوضــني .  يف قضــايا االخــتطافالعامــة

القــبض عــلى مــرتكيب ) ب(االفــراج عــن الضــحية بــدون احلــاق األذى، و ) أ: (االخــتطاف واخلطــف تتمــثل فــيما يــلي
 .ة اال اذا وردت بادرة حياة من الضحيةوال ُيتَّخذ قرار بشأن دفع الفدي. استرداد أموال الفدية) ج(اجلرمية؛ و 

وأكـدت املكســيك أن مــن الضــروري اجـراء تقيــيم ألشــكال االخــتطاف اجلديـدة هبــدف ازالــة أي ثغــرات يف     -٥٦ 
وُشـدِّد عـلى أمهـية تقاسـم املعلومـات عـن طـريق انشاء قاعدة بيانات وحيدة          . التشـريعات الراهـنة املـتعلقة باالخـتطاف       

 .لذلك
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وقد .  اىل أن مـن املهـم اعـتماد هنـج نظـري وعمـلي موحـد ازاء االخـتطاف من أجل مكافحته                      وأشـارت بـريو    -٥٧ 
وضــعت بــريو اجــراء تفصــيليا لتقصــي حــاالت االخــتطاف، ووفــرت معلومــات تفصــيلية عــن طــريقة عمــل اخــتطاف    

 .منوذجي

ــة الشــهود كشــرط ضــرو       -٥٨  ــية حلماي ــرنامج أكــثر فعال ــد مــن وضــع ب ــه ال ب ــيد وأشــارت الفلــبني اىل أن ري لتحي
وأُبـرزت أمهية االنسجام والتعاون الوثيق بني سلطات النيابة وانفاذ          . اجلماعـات االجرامـية املـنظمة املـتورطة يف اجلـرمية          
 .القوانني لتأمني ادانة اجملرمني يف قضايا االختطاف

من أجل ردع   وأكـدت ترينـيداد وتوبـاغو ضـرورة وجـود تشريعات مناسبة وعقوبات مناظرة خلطورة اجلرمية                  -٥٩ 
وفضــال عــن ذلــك، ينــبغي أن ُيوفَّــر ملوظفــي انفــاذ القوانــني تدريــب خــاص وأجهــزة تكنولوجــية   . حــاالت االخــتطاف

 .تساعدهم على معاجلة املشكلة

واقترحـت أوكرانـيا، ملواصـلة زيـادة فعالـية الـتعاون الـدويل عـلى مـنع االختطاف والقضاء عليه، اقامة صالت                        -٦٠ 
فاذ القوانني يف أوكرانيا واهلياكل املناظرة هلا يف الدول األخرى هبدف حتسني تبادل املعلومات      مباشـرة بـني وكـاالت ان      

 .واخلربات املكتسبة يف مواجهة االختطاف

ــتحري حيــتاجون اىل فهــم مــتعمق    : وأشــارت اململكــة املــتحدة اىل درســني رئيســيني   -٦١  أوال، ان كــبار ضــباط ال
يـتعلق باسـتخدام املعـدات واألسـاليب السرية واحلساسة أثناء التحريات املتعلقة     للقوانـني والسـلطات ذات الصـلة فـيما          

فالدعم الكايف  . باالخـتطاف؛ وثانـيا، ان واجـب العـناية بالـرهائن وأسـرهم أثـناء الـتحري وبعـده يـرتدي أمهـية مطلقـة                        
 .ة الرهينةوعدم الغطرسة أثناء العملية يكفالن الثقة يف النتيجة املنشودة وكماهلا بالنسبة ألسر

 

 املالحظات اخلتامية -ثالثا
 

. ممـا له داللـة أن مجـيع الـبلدان الـيت وفـرت املعلومـات اعتـربت االختطاف جرمية خطرية وعاملتها وفقا لذلك          -٦٢ 
وتــربز املعلومــات املقدمــة تــنوع ظاهــرة االخــتطاف، وشــىت أنــواع االخــتطاف الــيت جــرى حتديدهــا، موحــية بــأن دور   

 املـنظمة واجلماعـات االرهابـية خيـتلف مـن واليـة قضـائية اىل أخرى، وأن التعميمات السهلة أمر                   اجلماعـات االجرامـية   
ويف هـذا الصـدد، مـن املهـم حتديـد الـزيادة اهلائلة نسبيا، يف بعض الدول، يف حاالت االختطاف اليت تتم فيما                      . صـعب 

وجتدر االشارة مرة   .  يف بعض البلدان   بـني اجلماعات االجرامية وداخلها، وكذلك ظهور أنواع جديدة من االختطاف          
ــبات          ــية متطل ــيجة هلــذه اجلــرمية، والصــعوبة يف تلب ــيت يتكــبدها ضــحايا االخــتطاف نت ــباهظة ال ــيف ال أخــرى اىل التكال

وعـلى الـرغم مـن نطـاق املشـكلة، اختـذت خطـوات مهمـة يف عـدد مـن الواليات القضائية                       . األشـخاص احملـتال علـيهم     
 مـن أن احلكـم على جناحها قد يكون سابقا ألوانه، فانه هناك بوادر لظهور سلسلة من                  وبالـرغم . ملواجهـة االخـتطاف   

ولذا، يبدو أن هناك جماال لزيادة      . الـدروس احلامسـة حـول الطـريقة الـيت ميكـن اسـتخدامها ملواجهـة االخـتطاف بفعالـية                   
 .تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات والتعاون التقين
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 احلواشي   
 
ويف حالة      .  ترينيداد وتوباغو وزمبابوي واململكة املتحدة، يعترب االختطاف جرمية مبوجب القانون العام ال يوجد تشريع حمدد هلا               يف حالة  )١(

 . يعاجل االختطاف حصرا    -١٩٦١قانون االختطاف لعام     -ماليزيا، يوجد تشريع حمدد      
 البلد، ولكن نتيجة للتفاوتات يف العقوبات املنصوص عليها يف النظام،              يعترب االختطاف يف الواليات املتحدة جرمية شريرة يف مجيع أحناء          )٢(

قد تتفاوت العقوبات من والية اىل أخرى حسب عوامل معينة منها سن الضحية والغرض من االختطاف واألذى أو االصابة اليت                                    
 .تعرض هلا املختطف    

بريو وبيالروس وتركيا وتونس ورومانيا وسلوفاكيا وسويسرا وشيلي              يسري هذا على االحتاد الروسي واألرجنتني وأسبانيا وأملانيا و         )٣(
وذكرت بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا أن هذا يسري أيضا يف                  . وعمان والفلبني وكولومبيا واملغرب واملكسيك واليابان         

 .ضاأخبازيا، جورجيا، وكذلك قالت بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك انه يسري هناك أي               
يسري هذا بالنسبة لبيالروس وتركيا وتونس واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا ورومانيا وشيلي وعمان وقربص ولبنان واملغرب                    )٤(

 .واملكسيك واململكة العربية السعودية وهنغاريا    
ونس واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا         يسري بالنسبة لألرجنتني واألردن وأملانيا وايطاليا وبولندا وبوليفيا وبريو وبيالروس وت             )٥(

وكذلك ذكرت     . وسويسرا وشيلي وعمان والفلبني وقربص وكرواتيا والكويت والتفيا ومالطة واملكسيك وموناكو وهنغاريا وهولندا                 
 واهلرسك أنه       وذكرت بعثة األمم املتحدة يف البوسنة        . بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا أن هذا يسري على أخبازيا، جورجيا               

 .يسري هناك أيضا   
وكذلك   . يسري بالنسبة لبلغاريا وبولندا وبريو وتركيا ومجهورية كوريا ورومانيا وسويسرا وعمان وقربص ولبنان واملكسيك وموناكو                   )٦(

وسنة واهلرسك     وذكرت بعثة األمم املتحدة يف الب    . ذكرت بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا أن هذا يسري على أخبازيا، جورجيا            
 .أنه يسري هناك أيضا   

 .االحتاد الروسي وبلجيكا وبريو وعمان ولبنان      )٧(
 .اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا     )٨(
 .االحتاد الروسي وبيالروس واجلمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا والتفيا وهنغاريا          )٩(
وكذلك أخبازيا، جورجيا، حسب تقرير بعثة مراقيب األمم املتحدة يف                 . املكسيك  بلغاريا وتركيا واجلمهورية التشيكية ولبنان و     )١٠(

 .جورجيا
 .أسبانيا وتونس ورومانيا والفلبني واملغرب واملكسيك وموناكو        )١١(
 .لبنان واملكسيك  )١٢(
 . املتحدة هناك   وكذلك البوسنة واهلرسك حسب تقرير بعثة األمم      . أسبانيا وايطاليا وبلغاريا وسلوفينيا واملكسيك       )١٣(
 .بلغاريا واملكسيك   )١٤(
أسبانيا وبلغاريا وبولندا وبيالروس والدامنرك ورومانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا وشيلي وعمان والفلبني والتفيا واملغرب                      )١٥(

 .وكذلك البوسنة واهلرسك حسب تقرير بعثة األمم املتحدة هناك         . وموناكو
 .بيالروس واجلمهورية التشيكية    االحتاد الروسي وبلغاريا و  )١٦(
وكذلك أخبازيا، جورجيا،    . األردن وبلغاريا وبيالروس ومجهورية كوريا ورومانيا وشيلي وعمان وقربص والكويت ولبنان ومصر              )١٧(

 .حسب تقرير بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا       
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 .بريو )١٨(
 .بريو والدامنرك )١٩(
 .بريو )٢٠(
كذلك البوسنة واهلرسك حسب          . شارت اليابان اىل أن العقوبة ستكون أشد قسوة اذا مت االختطاف أثناء عمل ارهايب             وأ . تركيا ولبنان )٢١(

 .تقرير بعثة األمم املتحدة هناك      
 .بيالروس )٢٢(
 ".لحرمةانتهاكات فظة ل   "ويف السويد أشري اىل هذه احلاالت بأهنا        . ايطاليا وبريو مجهورية كوريا وماليزيا ومصر واملغرب        )٢٣(
األردن وأسبانيا وبلغاريا وبولندا وبريو وبيالروس وتركيا وتونس واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا ورومانيا وسلوفاكيا والفلبني                )٢٤(

ويف بعض احلاالت، مثل الفلبني، جتدر          . وكذلك البوسنة واهلرسك حسب تقرير بعثة األمم املتحدة هناك         . والتفيا واملكسيك واليابان  
 .االشارة اىل أن هذا يستبعد احلاالت اليت يكون فيها آباء الضحية أو املوظفون العموميون متهمني                         

ويف السويد فان هذا        . وتدرج الدامنرك أيضا التجميد خلدمة عسكرية أجنبية          . تركيا ومجهورية كوريا وسلوفاكيا وماليزيا واليابان        )٢٥(
وفيما يتعلق املكسيك، وردت اشارة حمددة اىل كسب الربح نتيجة لبيع                  . ار بالبشراجلانب مضّمن يف تشريعات حمددة ملواجهة االجت      

 .األشخاص أو تسليمهم      
 .وكذلك أخبازيا، جورجيا، حسب تقرير بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا           . بريو وتونس وعمان ولبنان     )٢٦(
 .اجلمهورية التشيكية   )٢٧(
 .بريو )٢٨(
 .فاكيا واملكسيك  أسبانيا وبولندا وسلو     )٢٩(
 اجلمهورية التشيكية   )٣٠(
 .بلغاريا )٣١(
 .وفقا لتقرير بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك        )٣٢(
 .يف حالة موناكو، قيل ان العقوبة ستكون أخف اذا أفرج عن الضحية يف غضون عشرة أيام                      )٣٣(
 اجلرائم اليت ميكن تصنيفها باعتبارها جرائم اختطاف، مبا يف ذلك              لكن، جتدر االشارة اىل أن هذه البيانات تشمل طائفة واسعة من             )٣٤(

 .السجن الزائف واختطاف الطائرات وما اىل ذلك من أشكال النشاط االجرامي               
أملانيا وايطاليا وبلجيكا وبولندا وبريو وبيالروس وتركيا وترينيداد وتوباغو واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وسلوفاكيا                        )٣٥(

 .أشارت اليها أيضا بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو             . لومبيا والتفيا واململكة املتحدة وهنغاريا وهولندا واليابان       وكو
 .كان هناك تلميح حمدد اىل هذا يف رد اجلمهورية التشيكية         )٣٦(
 .يا واململكة املتحدة وهنغاريا وهولندا     أملانيا وبربادوس وبلجيكا وبولندا وترينيداد وتوباغو واجلمهورية التشيكية وكولومبيا والتف            )٣٧(
استونيا وأملانيا وأوكرانيا وايطاليا وبلجيكا وبريو وتركيا وترينيداد وتوباغو واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وسلوفاكيا وقربص                       )٣٨(

 .وأشارت اليها أيضا بعثة األمم املتحدة يف كوسوف          . والكويت واملغرب وهنغاريا وهولندا واليابان     
 .أشارت اليها أيضا بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو           . بربادوس وبلجيكا وتركيا وسلوفاكيا والسنغال وكولومبيا واملغرب وهولندا          )٣٩(
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" عمليات اخلطف اُألسرية    "جتدر االشارة اىل أنه يف عدد من الواليات القضائية، ال سيما يف الواليات املتحدة، يتم التمييز بوضوح بني                 )٤٠(
وذكرت الواليات املتحدة أن عمليات اخلطف اُألسرية              . لدى مجع االحصاءات اخلاصة باالختطاف     " عمليات اخلطف غري اُألسرية    "و 

تتميز بأهنا تتم على أيدي آباء يأخذون األطفال ويبقوهنم أثناء نزاع بشأن الكفالة، منتهكني بذلك قرار احملكمة بشأن الكفالة يف                                       
 .اجراءات الطالق 

 .أشارت اليها أيضا بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو              . طاليا وبريو وسلوفاكيا وكولومبيا واململكة املتحدة وهولندا         اي )٤١(
 .ايطاليا وبريو وترينيداد وتوباغو واململكة املتحدة وهولندا        )٤٢(
 .بالتحديد يف رّدي اململكة املتحدة وهولندا        " النمرية"أشري اىل االختطافات     )٤٣(
 .التفيابريو و )٤٤(
األرجنتني وأسبانيا واستونيا وأملانيا وأيرلندا وبلجيكا وبلغاريا وترينيداد وتوباغو وتونس واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد                 )٤٥(

 .والفلبني وكولومبيا ولبنان ومصر واملكسيك واململكة املتحدة وموناكو وهولندا واليابان             
لندا وبربادوس وبلجيكا وبلغاريا وبريو وترينيداد وتوباغو واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا              أسبانيا واستونيا وأملانيا وأير     )٤٦(

والسويد والفلبني وكولومبيا والكويت والتفيا ولبنان ومصر واملكسيك واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة وموناكو وهولندا                                     
 .واليابان

 .٢٢ ٥١٤، الرقم  ١٣٤٣، اجمللد  عاهداتسلسلة امل األمم املتحدة،    )٤٧(
 .٢١ ٩٣١، الرقم  ١٣١٦املرجع السابق، اجمللد    )٤٨(
 .١٥ ٤١٠، الرقم  ١٠٣٥املرجع السابق، اجمللد    )٤٩(
 .٦ ٨٤١، الرقم   ٤٧٢املرجع السابق، اجمللد    )٥٠(
 .٩٩، الرقم   سلسلة املعاهدات األوروبية   )٥١(
 .١٧ ٨٢٥، الرقم   ١١٣٧لد ، اجمل سلسلة املعاهدات األمم املتحدة،    )٥٢(
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