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 مقدمة -أوال
 

 وقطر واهلند بعد )١(وردت ردود اضـافية عـلى االسـتبيان اخلـاص مبمارسـة االختطاف من تايلند وتوغو وغينيا               -١ 
 .دا ر٦٧وبالتايل أصبح جمموع الردود اليت وردت . املوعد احملدد لتقدمي تقرير األمني العام اىل خدمات املؤمترات

 

 نتائج املسح -ثانيا
 

 األحكام القانونية ذات الصلة -ألف
 

ــبلدان اخلمســة أن تشــريعاته حتــتوي عــلى أحكــام تــتعلق جبــرمية االخــتطاف بالــتحديد، وأن       -٢  ذكــر كــلُّ مــن ال
). E/CN.15/2003/7(األحكـام التشــريعية تشــمل بوجـه عــام العناصــر املشـتركة لــلجرمية احملــددة يف تقريـر األمــني العــام     

وقالت تايلند ان تشريعاهتا الداخليــة ال . وذكـرت توغـو وغينـيا وقطـر واهلـند أن جـرمية االختطاف تعترب جرمية خطرية       
تشـري بالـتحديد اىل االخـتطاف باعتـباره جـرمية خطـرية، ولكـنه ميكن أن يعترب جرمية خطرية ألن العقوبة عليه تصل يف                    

 أحكامها التشريعية   ١٩٩٠وذكرت توغو اهنا عدلت يف عام       . العدامبعـض احلـاالت اىل السجن مدى احلياة أو حىت ا          
 .فيما يتعلق بتعريف االختطاف والعقوبة عليه يف قانون العقوبات، وذلك ملواءمتها مع املعايري الدولية

وأبلغــت اهلــند بــأن لديهــا تشــريعات شــاملة ملواجهــة االخــتطاف، وبــأن قــانون العقوبــات اهلــندي حيــدد عشــر   -٣ 
وتتمثل هذه اجلرائم يف اختطاف القاصرين ألغراض التسوُّل؛ واالختطاف         . معيـنة متصـلة بأغـراض االخـتطاف       جـرائم   

لغــرض القــتل؛ واالخــتطاف للحصــول عــلى الفديــة؛ واالخــتطاف بقصــد احــتجاز الشــخص بشــكل ســري وآمث؛            
رياد الفتيات من بلدان  واخـتطاف املـرأة الرغامهـا عـلى الـزواج؛ وجلـب الفتـيات القاصـرات ألغـراض الدعـارة؛ واسـت                     

أجنبــية؛ واالخــتطاف لــتعريض الشــخص ألذى مــؤمل مبــا يف ذلــك االســترقاق؛ واخــتطاف األطفــال دون العاشــرة مــن   
ويف قطـر، توجـد اىل جانـب األحكـام اخلاصـة جبـرمية االختطاف       . العمـر؛ وسـرقة أو بـيع القاصـرين ألغـراض الدعـارة            

لق باالخـتطاف الـذي يترتب عليه ارغام الضحايا على العمل بشكل غري   الفعلـية، مـادة حمـددة يف قـانون العقوبـات تـتع          
 .قانوين رغم ارادهتم

وفضـال عـن أن حـاالت االخـتطاف تعتـرب دائمـا جـرائم خطـرية، فـان هـناك عددا من احلاالت اليت تطبق فيها                            -٤ 
ض الفدية واالختطاف   وتشمل هذه احلاالت، يف اهلند مثال، االختطاف ألغرا       . عـلى االخـتطاف عقوبـات أشـد قسـوة         

وال جيوز يف اهلند . لغـرض القـتل، حيـث تصـل العقوبـة يف احلالـتني اىل السـجن مـدى احلـياة واىل االعـدام عـلى التوايل                       
ويشــري رد تايلــند اىل أن عقوبــة االعــدام واجــبة التطبــيق اذا أدى   . اطــالق ســراح مرتكــب جــرمية االخــتطاف بكفالــة  

ص الضحية أو أدى اىل موته أو تعذيبه أو معاملته معاملة قاسية اىل درجة              االخـتطاف اىل أذى جسـماين موجـع للشـخ         
وذكـرت غينـيا أنـه يف احلـاالت الـيت يسـتمر فيها احتجاز الضحية ملدة أطول من                   . أفضـت اىل أذى جسـماين أو عقـلي        
 .شهر واحد تكون العقوبة أشد قسوة
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 -دد من البلدان اليت تناوهلا تقرير األمني العام       كما أشارت ردود ع   -والـردود الـواردة يف هـذه االضـافة تشـري             -٥ 
ــنة   ــة يف حــاالت معي ــبات لتخفــيف العقوب ــة عــن    . اىل وجــود ترتي ــيا ختفــيف العقوب فــيجوز مبوجــب التشــريعات يف غين

وذكرت تايلند أنه يف حالة     . مرتكـب جـرمية االخـتطاف اذا أفـرج عن الشخص الضحية قبل اليوم العاشر من اختطافه                
الخــتطاف عــن الشــخص الضــحية دون اصــابته بــأذى جســماين مــؤمل أو تعريضــه اىل خطــر وشــيك،  افــراج مرتكــب ا

 .ختفف عنه العقوبة اىل أقل من اليت يشترطها القانون، ولو أنه ال جيوز ختفيضها اىل أقل من نصف العقوبة املشترطة
 

 الرهابيةمدى االختطاف وأنواعه وصالته باجلماعات االجرامية املنظمة واجلماعات ا -باء
 

ــيا واهلــند اىل أهنــا حتــتفظ باحصــاءات عــن عــدد حــاالت االخــتطاف      -٦  ويف اهلــند تعتــرب . أشــارت كــل مــن غين
حيـث توجد احصاءات عن عدد احلاالت املقدمة من سلطات الشرطة           . االحصـاءات معـبِّرة عـن املشـكلة تعـبريا دقـيقا           

أما توغو .  دقـيقة أيضـا نظـرا لقلة احلاالت املبلغ عنها   ويف غينـيا، يفـترض أن تكـون االحصـاءات      . يف مجـيع أحنـاء الـبلد      
 .فقد ذكرت أهنا ال حتتفظ باحصاءات عن عدد حاالت االختطاف

وفـيما يـتعلق مبدى االختطاف، ذكرت اهلند أن السنوات العشر األخرية شهدت زيادة يف حاالت االختطاف                  -٧ 
 ١٩٩٨وشــهد عــام . ٢٠٠٠ حالــة يف عــام ٢٢ ٨٧١ اىل ١٩٩٠ حالــة يف عــام ١٨ ٤٢٤ يف املائــة، مــن ٢٣بنســبة 

ومل يشر أي من البلدان األخرى اىل  .  حالة مسجلة  ٢٣ ٥٢٠ أي   -أكـرب عـدد مـبلغ عـنه خالل فترة السنوات العشر             
 يف غينـيا مـثال سـوى حالـة واحـدة مسـجلة، وذكـرت قطر أن                  ١٩٩١زيـادة يف حـاالت االخـتطاف، ومل يشـهد عـام             

 .حاالت االختطاف نادرة

فـرت اهلـند بـيانات تفصـيلية عـن عـدد حـاالت االخـتطاف الـيت وجهت فيها اهتامات ضد أشخاص مشتبه                        وو -٨ 
 ١٣ ٣٠٢وجهت اهتامات يف . ، وهـو آخـر عـام توجد احصاءات بالنسبة لـه   ٢٠٠٠ففـي عـام   . فـيهم وُحِكـَم علـيهم    

 .ا شخصا متهم٣ ١٧٧، وُحِكَم على ٢٢ ٨٧١حالة من بني جمموع احلاالت املسجلة البالغ 

وذكـرت اهلــند أن طبــيعة اجلماعــات االجرامــية املــنظمة املــتورطة يف االخــتطاف يف الــبلد ترتــبط ارتــباطا وثــيقا   -٩ 
االخـتطاف من أجل الدعارة؛ واالختطاف من أجل  : وحـددت مخـس فـئات واسـعة يف هـذا الصـدد       . بأغـراض اجلـرمية   

أخرى منها سباق اجلمال أو التسوُّل؛ واختطاف       االبـتزاز؛ واالخـتطاف عـلى أيـدي االرهابيني؛ واالختطاف ألغراض            
، مبوافقــة هــؤالء األشــخاص، مــن أجــل الــزواج، ولكــن موافقــتهم ال تعتــرب ســارية ألهنــم )مــن االنــاث عــادة(أشــخاص 

ويف حالة االختطاف   . واجلماعات االجرامية املنظمة املتورطة يف الفئات األربع األوىل       . يعتـربون قاصـرين أمـام القـانون       
الدعـارة، يـتم اخـتطاف النسـاء أو الفتـيات عـادة مـن املـناطق الريفـية، امـا بـالقوة أو بـاخلداع، مث يتم بيعهن                             مـن أجـل     

أما اجلماعات االجرامية املنظمة املتورطة يف االختطاف من أجل االبتزاز فهي تكون مرتبطة    . لدوائـر الدعـارة يف املـدن      
وغالبا ما يكون زعيم العصابة خارج .  يف كثري من األحيانعـادة بعصـابات اجرامـية كـبرية لديهـا صـالت عرب احلدود        
واجلماعات . وترسـل أمـوال االبـتزاز عـادة اىل خـارج اهلند     . اهلـند يدبِّـر االخـتطاف بواسـطة معـاونني لـــه داخـل الـبلد          

 وعــلى الــرغم مــن أن أغراضــها سياســية، فاهنــا تقــوم. االرهابــية عــلى االطــالق لديهــا صــالت ودعــم مــن خــارج اهلــند
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وتعكف السلطات اهلندية . بعملـيات اخـتطاف أيضـا للحصـول على أموال وللمطالبة باالفراج عن األعوان يف السجن             
حالـيا عـلى اجـراء دراسـة حبثـية عـن العصـابات املتخصصـة يف اخـتطاف الفتـيات والنساء من أجل الدعارة واختطاف                          

 .القاصرين من أجل التسوُّل واالختطاف من أجل الفدية

. رت غينــيا وقطــر أنــه ال توجــد أدلــة تثبــت وجــود مــنظمات اجرامــية أو ارهابــية مــتورطة يف االخــتطافوذكــ -١٠ 
. وأفــادت توغــو بــأن حــاالت االخــتطاف فــيها ليســت هلــا صــلة جبماعــات اجرامــية ســواء كانــت داخلــية أو خارجــية  

سي؛ وحاالت االختطاف   ولكـن، أُشـري اىل بعـض فـئات االخـتطاف، مبـا يف ذلـك االختطاف من أجل االستغالل اجلن                    
املتصـلة بادخـال األشـخاص يف عضـوية مجاعـات معيـنة وأداء شـعائر أخـرى؛ واالخـتطاف ألغـراض الزواج باالكراه؛                        

ولوحظ أن ضحايا االختطاف يف    . واخـتطاف األطفـال الصغار يف حالة الرتاع العائلي عادة بني اآلباء يف حالة الطالق              
 .ء يكونون من الفئات االجتماعية الضعيفة مثل النساء واألطفال والفقراءاملناطق الريفية واحلضرية على السوا

 

 التدابري املعتمدة والدروس املستفادة -جيم
 

وتوجــد خلــية . ذكــرت اهلــند أن ضــباط الشــرطة تلقــوا تدريــبا متخصصــا عــلى مواجهــة حــاالت االخــتطاف   -١١ 
وجيــري انشــاء مصــرف . همــة مواجهــة االخــتطافخمابــرات جنائــية خاصــة يف مقــر الشــرطة الوطنــية، أســندت الــيها م 

وتشـمل قـوات الشـرطة احلكومـية وحـدات متخصصـة مكرسة ملواجهة االختطاف            . بـيانات حموسـب عـن االخـتطاف       
وأبلغـت اهلـند، باالضـافة اىل ذلـك، بـأن خدمات االتصال بني سلطات انفاذ      . ومكافحـة اجلـرائم املرتكـبة ضـد النسـاء       

 علـيها أثـناء حـاالت االخـتطاف، وجيري توفري خدمات استشارية لألشخاص الضحايا        القـانون وأُسـر الضـحايا حيـافظ       
وتـبذل قوات الشرطة كل جهد العادة الضحايا اىل أسرهم، وان كانت احلكومة تدير شىت               . وأسـرهم بقـدر االمكـان     

الل قطاع منظمات وُيوفَّر دعم اضايف من خ. املالجـئ للنسـاء واألحـداث ممـن حيـتاجون اىل مـأوى بعـد االفراج عنهم        
 .غري حكومية نشطة

وعـلى الـرغم مـن أن حـاالت االخـتطاف نـادرة يف قطـر، فانـه جيـري يف حالـة وقوعهـا توفـري احلمايـة والعناية                     -١٢ 
. ولكــن مل حيــدث أن مت توفــري دعــم مــايل لضــحايا االخــتطاف  . للضــحايا وأُســرهم، أثــناء االخــتطاف وبعــده كذلــك 

وجيري . رطة متخصصة تتصدى لسلسلة جرائم خطرية منها حاالت االختطاف        وأشـارت غينـيا اىل وجـود وحدات ش        
وأشارت ردود غينيا أيضا اىل شىت التدابري اليت اختذهتا      . التشـديد عـلى أمهـية االتصـال املسـتمر باملواطنني كتدبري وقائي            

 .غينيا ملكافحة غسل األموال

ن الدويل فيما يتعلق مبواجهة االختطاف، مبا فيها        وذكـرت اهلـند أهنـا أخـذت سلسـلة مـبادرات لتحسني التعاو              -١٣ 
اتفاقـات ثنائـية مـع بلـدان أخـرى، وكذلـك توقـيع صـكوك قانونـية دولـية أمههـا اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية                             

فاقات وأكدت غينيا على أمهية التعاون الدويل، مبا يف ذلك توقيع ات          . املـنظمة عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبا          
 .ثنائية فيما بني البلدان، مشددة بصورة خاصة على أمهية تسليم اجملرمني لبلدان منشأهم
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ــرزت ردود اهلــند أمهــية التشــريعات الشــاملة الــيت تغطــي مجــيع جوانــب        -١٤  ــدروس املســتفادة، أب ــيما خيــص ال وف
وذكرت . قوبـات صارمة عليها  وينـبغي أيضـا معاملـة حـاالت االخـتطاف جبديـة، وقـيام احملـاكم بانـزال ع                  . االخـتطاف 

توغــو أن مــن املهــم ملواجهــة االخــتطاف بفعالــية أن تكــون هــناك أحكــام تشــريعية واضــحة ومــتابعة فعالــة مــن جانــب  
 .الوكاالت املعنية بانفاذ القوانني

 
 احلواشي   

 
د الالحقة الواردة يف هذه االضافة هي       والردو. وصلت ردود سابقة من غينيا عن طريق املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني               )١(

 .أكثر تفصيال، وتستجيب بشكل حمدد لالستبيان الذي أرسلته األمانة العامة اىل الدول األعضاء                        
 

 ــــــــــ


