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  مقدمة  - أوالً
، ١٥/١١٦ مبقـرره  عمالًجملس حقوق اإلنسان،    عقد  ،  ٢٠١١مارس  / آذار ١١يف    -١

بشأن مسألة حقوق اإلنسان يف سـياق اإلجـراءات   ورته السادسة عشرة يف دحلقة مناقشة  
التركيز بشكل خـاص علـى      املتخذة للتصدي ملسألة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، مع          

فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان جلميـع األشـخاص            املسؤولية األساسية للدول  
محاية حقوق مجيـع    اخلاضعني لواليتها، وبشأن تعزيز التعاون الدويل ملنع وحماربة اإلرهاب و         

ية حلقوق  إىل مفوضية األمم املتحدة السام    وقد طلب اجمللس يف ذلك املقرر       . ضحايا اإلرهاب 
اإلنسان التنسيق مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة               
اإلرهاب ومع مجيع األطراف واجلهات املعنية، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا              

  .املختصة، بغية ضمان مشاركة هذه اجلهات يف حلقة املناقشة
ـ  جبالوعي  يف رفع مستوى    اش  حلقة النق  اهلدف من ومتثّل    -٢ سألة وانب حقوق اإلنسان مل

  .، ويف حتسني فهم هذه اجلوانبرتكب يف سياق األنشطة اإلرهابية الرهائن عندما ُتأخذ
ـ اليت افتتحتها   حلقة النقاش   إدارة  رئيس جملس حقوق اإلنسان     توىل  و  -٣ ـ  ةنائب  ة املفوض

حقوق اإلنسان  ومحاية  اخلاص املعين بتعزيز    املقرر  املناظرون يف املناقشة كلّ من      وكان  . ةالسامي
ـ السيد ، األساسية يف سياق مكافحة اإلرهابواحلريات    الـرئيس  ومستـشار اينني؛ مارتن ش

، السيدة  الفلبنييف  جلنة حقوق اإلنسان الوطنية     من   ةمفوضو اجلزائري، السيد كامل رزاق بارا؛    
يوستراتيجية واألمنية يف مايل،    ل للشؤون اجل  ورئيس مرصد الساح  كويزومبنغ؛  . ف. سيسيليا ر 

قسم شؤون الدعاوى واحلماية القانونية يف جلنة احلقـوقيني         ونائب مدير   السيد سومايلو مايغا؛    
  . غوزمان-ندرو السيد فيديريكو آ، الكولومبية

) املفوضـية (األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      مفوضية  وهذا امللّخص من إعداد       -٤
  .١٥/١١٦حقوق اإلنسان ر جملس قر ملوفقاً

  بيان نائبة املفوضة السامية وإسهامات املناظرين  - ثانياً  
أشارت نائبة املفوضة السامية يف بياهنا االفتتاحي إىل أن االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ               -٥

الرهائن تقتضي من الدول أن تعترب أخذ الرهائن جرمية ُيعاقب عليها جبزاءات مناسبة وأن تتخذ               
.  من تدابري للتخفيف من وطأة حمنة الرهائن وتيسري أمر اإلفـراج عنـهم              ما تراه مناسباً   مجيع

وقالت إن أخذ الرهائن جرمية وجيب التعامل معه على هذا األساس، وشّددت على أنه ينبغي أن              
تكون مجيع التدابري أو اإلجراءات اليت تتخذها الدول للتصدي ألخذ الرهائن، سواء كان حمّددا              

 أن مـن  أيـضاً وأكّدت . أنه عمل إرهايب أم ال، متفقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     على  
الضروري أن تكفل نظم العدالة اجلنائية احمللية إجراء حتقيقات فعالة وسريعة وشاملة ونزيهة مع              
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سـتراتيجية  وفيما يتعلـق با    .وحماكمتهم حسب األصول  وتقدميهم إىل العدالة    اجلناة املزعومني   
، أكـدت نائبـة     )٢٠١٠(١٩٦٣وقرار جملس األمن    ألمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب      ا

املفوضة السامية على ضرورة معاجلة الظروف املساعدة على اإلرهاب، من قبيل انعدام سـيادة              
القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها التمييز، والتهميش على الـصعيدين االجتمـاعي             

 على أن تنهض الدولة بواجبها يف وضع أطـر تنظيميـة            أيضاًشّددت املتحدثة   و. واالقتصادي
تكفل االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف جمال التعاون االستخبارايت علـى مكافحـة              

ولدى تشديدها على ضرورة محاية حقوق ضحايا أخذ الرهائن، أشارت إىل           . اإلرهاب ومنعه 
نصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخاصة احلق يف          املبادئ واحلقوق األساسية امل   

  .عن األضرارتعويض الكايف والفوري الاحلصول على سبيل انتصاف فعال، مبا يشمل 
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف            وشّدد    -٦

، قدر الضحايا وجيعلهم جمرد وسيلة    حيطّ من   أن أخذ الرهائن    على   ،سياق مكافحة اإلرهاب  
اليت يـسعى إىل بلوغهـا    النظر عن األهداف    كن تربيره من الناحية األخالقية، بصرف     وال مي 

االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ    بصيغته الواردة يف    الرهائن   أخذ   تعريفاجلناة، وأسهب يف بيان     
ملقترح لتعريف مصطلح اإلرهـاب     ويف هذا الصدد، أشار املقرر اخلاص إىل النموذج ا        . الرهائن

الوثيقـة  ( من تقريره املقّدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان           ٧بصيغته اليت ورد هبا يف املمارسة       
A/HRC/16/51 .(              وقال إن على الدول أن تسترشد بنهج مستند إىل حقوق اإلنسان يف ما تتبعه

ز علـى حقـوق     من سياسات وممارسات يف التصدي ألخذ الرهائن، وهو هنج ينبغي أن يركّ           
ُيعامـل  اإلنسان اخلاصة بالرهائن وأسرهم، ويعترف يف الوقت نفسه حبق اجلاين املزعوم يف أن              

حقـوق  املستند إىل   هذا النهج   ينطوي  إضافة إىل ذلك،    و. يف مجيع مراحل الدعوى   بإنصاف  
ويف  . يف املستقبل   أخذ الرهائن  ياتتركيز على اجلهود املبذولة ملنع وقوع عمل       على ال  اإلنسان

ة العاملية ملكافحة اإلرهـاب     إىل استراتيجية األمم املتحد   املقرر اخلاص   ، أشار   هذا اخلصوص 
حبقوق متتعاً كامالً   اجلميع  ن ضمان متتع    احلقيقة القائلة إ  وأكد   . نقلة نوعية إىل األمام    بوصفها

مـن  خاليـة   حجر الزاوية يف أي استراتيجية مستدامة لبناء جمتمعات         كافة يشكّل   اإلنسان  
ميكن أن ُتفهم   الصكوك الدولية القائمة ملكافحة متويل اإلرهاب       ويف اخلتام ذكر أن     . رهاباإل

  .ةفديالدفع على أهنا حتظر 
ن الدميقراطية الشعبية أن أخـذ الرهـائ      اجلزائرية  مستشار رئيس اجلمهورية    وذكر    -٧

 أن اجلوانـب   وشّدد علـى  .  اليت تبعث على االمشئزاز    إلرهاباأكثر أشكال   واختطافهم من   
، مثلمـا أشـار إىل      بقضايا األمن الدويل ومحاية حقوق اإلنسان     املتعلقة بأخذ الرهائن ترتبط     

 من التحـديات العامليـة   واحداًاإلرهاب باعتباره  أشار السيد بارا إىل     و. ذلك اجملتمع الدويل  
عـدم  مبـادئ   من أجل مكافحته باالستناد إىل      لتعاون الدويل   الكربى، وشّدد على ضرورة ا    

ارتفـاع  إىل  املتحدث  وأشار  . كرامة اإلنسان حفظ   و التهميش والعدالة واملساواة واإلنصاف   
حصول كافة لل اجلماعات اإلرهابية يف أحناء العامل      على يد    همفاختطاالرهائن و معدالت أخذ   

 ضـرراً الظاهرة  اليت أحلقت فيها هذه     يف منطقة الساحل    احلالة  إىل   حتديداًعلى فدية، وأشار    
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. طوال العقد املاضـي   االستقرار اإلقليمي واألمن الدويل والتمتع باحلقوق األساسية         ب ماًجسي
رعاياهـا  فدية من أجل محاية حق  الدفع  أخذ الرهائن ب  لعمليات  وقال إن الدول اليت تتصدى      

  من ميع األفراد اخلاصة جب  يف محاية حقوق اإلنسان      اواجبهاألمر  واقع  يف  تجاهل  إمنا ت يف احلياة   
وضع بروتوكول إضـايف  السيد بارا ، اقترح العملياتاليف تكرار هذه كوسيلة لتو. متييزدون  

يئـات  اهللقرارات ذات الصلة الصادرة عن      يتفق مع ا  لالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن      
هليئات املختـصة   اهلذه املسألة جتريها    دراسة متعمقة    إىلكما دعا   . املختصة يف األمم املتحدة   

، مـن أجـل   ته االستشارية واإلجراءات اخلاصة وجلن ومنها جملس حقوق اإلنسان    ،ةاملذكور
إىل أخذ الرهـائن    يف رفع معدل اللجوء     اجلماعات اإلرهابية   اليت تتبعها   ستراتيجية  االتعريف  
أخـذ  ضحايا  إعطاء   كبري حلقوق اإلنسان على وجه التحديد، و       انتهاكهم على أهنا    واختطاف
  .ضحايا أعمال اإلرهابف هبا لالصفة املُعترالرهائن 

لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف     من ال كويزومبنغ  . ف. سيسيليا ر  ةفوضشارت امل وأ  -٨
اجلمعية العامة وجملس   أُشري إىل ذلك يف قرارات      مثلما  ،  أخذ الرهائن إىل ازدياد ظاهرة     الفلبني
 أخذ الرهائن يف    مسألةتعقيد  مستوى  على  دت املفوضة   وشّد.  وجملس حقوق اإلنسان   األمن

من إجراء   ةهدف الدول ، وقالت إن    "العادية"أخذ الرهائن   جرمية  باملقارنة مع   اإلرهاب  سياق  
واحلرية يف احلياة   الرهينة  محاية حق   يف  ينبغي أن يتمثل    الرهائن  أخذ  عمليات  مفاوضات بشأن   

 يف سـياق    هائن الر عند التصدي ألخذ  بيد أن الدول تواجه العديد من التحديات        . والسالمة
عند الدخول معهـا يف     اجلماعات اإلرهابية   األعمال اإلرهابية، ومنها قلقها إزاء االعتراف ب      

ـ  ثالثال اجلهةدولة أو   الومبنغ مسألة ما إذا كانت      كما أثارت السيدة كويز   . مفاوضات  يتة ال
. ليـة بـاملوارد املا  رهابية  جلماعات اإل تدفع فدية لقاء اإلفراج عن الرهائن تسهم يف تزويد ا         

وأشارت . رهينة بسبب جنسيته  عرضة ألن ُيؤخذ    وعالوة على ذلك، فإن بعض األفراد أكثر        
سعيها إىل مكافحة اإلرهاب،    الدول يف   عويصة تتبعها   ممارسات  ة كويزومبنغ إىل    السيد أيضاً
هـود  ضرورة إدراج بعد يتعلق حبقوق اإلنـسان يف اجل        دت على   وشّد. التنميط العنصري ك

 . التـصدي ألخـذ الرهـائن     ل من أج  نقدرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانو    بناء  املبذولة ل 
 غـري مـن  الفاعلـة  األطراف سؤوليات املتعلقة مب ة  القضيومبنغ  ز، أثارت السيدة كوي   أخرياًو

 مبا فيها وسائط اإلعالم، فيما يتصل باآلثار السلبية اليت ُيحتمـل أن تترتـب علـى                 ،الدول
  . الرهائنأخذتغطيتها حلوادث 

على اآلثار اليت  رئيس مرصد الساحل للشؤون اجليوستراتيجية واألمنية يف مايلوركّز   -٩
فدية على القضايا االجتماعية واالقتصادية للمجتمعـات احملليـة يف   خيلفها أخذ الرهائن لقاء     

االختطاف مـن    الرهائن و  أخذعلى أن    دوشّد. التمتع حبقوق اإلنسان  على  منطقة الساحل و  
ـ    . تمويل اإلرهاب مها املصدران الرئيسيان ل    فديةأجل ال  ذه األنـشطة   وقال إن االضطالع هب

قد أحدثا  مبستويات عالية   ستشري فيها الفقر    يطقة اليت   ذه املن إىل ه وتدفق موارد مالية كبرية     
هذا التطـور أن    ومن مسات   . العالقات االجتماعية ودور الدولة يف هذا املضمار      تغيريات يف   

وعليه مل تعد السلطات    . ألراضي أصبحت غري خاضعة لسيطرة الدولة     مساحات شاسعة من ا   
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اجلماعات العمومية هي اجلهة اليت توفر األمن بل تعّين على األفراد اللجوء بدالً من ذلك إىل                
علـى  األفـراد   وينطبق األمر ذاته على مسألة حصول       . سالمتهماإلرهابية من أجل ضمان     

وأصـحاب املـوارد    هم أرباب العمل    عات اإلرهابية   اجلماألن أعضاء   ،  اخلدمات األساسية 
، وأخرياً. وخصخصة موارد اجملتمع  االقتصاد احمللي   الرئيسيون يف املنطقة، مما أسفر عن تدمري        

 إضفاء الطابع القانوين علـى النـهج املتبعـة يف           لنظر يف إىل ا احلاجة  عن  أعرب السيد مايغا    
لتوصـيات   ل امتثال الدول فيما يتعلق ب   ذلك    مبا يف  ،التصدي ألنشطة أخذ الرهائن لقاء فدية     

 املتعلقـة    املعنية باإلجراءات املاليـة     املقدمة من فرقة العمل    تمويل اإلرهاب ب املتعلقة ةاخلاص
  .مبكافحة غسل األموال

والحظ نائب مدير قسم شؤون الدعاوى واحلماية القانونيـة يف جلنـة احلقـوقيني                -١٠
 غوزمان، أن القانون الدويل ينص صراحة على أن أخـذ           -الكولومبية، السيد فيديريكو آندرو     

وشّدد على  . الرهائن جرمية وقد يرقى إىل مستوى جرمية ضد اإلنسانية إذا ُنفِّذ بطريقة منهجية            
وأشار . يا واحلفاظ على حياهتم وسالمتهم الشخصية أثناء عمليات اإلنقاذ        أمهية حقوق الضحا  

 علـى   تركّز أحياناً اليت  يف منطقة أمريكا الالتينية     املتبعة  مارسات  امل غوزمان إىل    -السيد آندرو   
ويف هذا الصدد، لفت    . التخلّص من اخلاطفني أكثر من احلفاظ على سالمة الرهائن الشخصية         

عوات اليت وجهتها عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة بشأن اختاذ مجيع ما يلزم من              االنتباه إىل الد  
وفيما خيص التزام الدول مبكافحة اإلرهـاب  . تدابري لتأمني اإلفراج اآلمن عن الرهائن ومحايتهم    

 غوزمان إىل األحكام واملعايري     -االمتثال بالكامل ملعايري حقوق اإلنسان، أشار السيد آندرو         مع  
وركّزت املناقشات يف كثري من األحيان علـى احلـق يف           . نونية ملنظومة البلدان األمريكية   القا

التعويض واحلصول على سبل انتصاف فعالة، وكذلك على احلق يف إقامة العدل والتوّصـل إىل          
اهلدف األساسي املتمثل يف محاية     حتقيق  غوزمان على    -السيد آندرو   ومع ذلك، شّدد    . احلقيقة

حلفاظ على سالمة الرهائن الشخصية، وأبرز يف هذا اخلصوص احلقيقة القائلة إن مهمة             احلق يف ا  
سيما فيما يتعلق مبعايري القانون الدويل       الدولة يف جمال إعمال هذا احلق تستدعي التوضيح، وال        

  .املنطبقة على عمليات إنفاذ القانون يف هذا السياق

  ملّخص املناقشة  - ثالثاً  

 األساسية للدول فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان جلميـع            املسؤولية  -ألف   
  األشخاص اخلاضعني لواليتها

وافق اآلراء  ّسد ت اليت جت قية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن      االتفا عدة وفود إىل  أشارت    -١١
 اًر أن ديباجة االتفاقية تؤكد جمدد     ِكوذُ.  الرهائن أخذبشأن مناهضة   أوساط اجملتمع الدويل    يف  

اإلعالن العـاملي   سالمة شخصه، كما هو مبّين يف       احلق يف احلياة واحلرية و    على أن لكل فرد     
 جرى التأكيد جمـدداً   و. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     يف  حلقوق اإلنسان و  
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مكافحـة  موضوع  التفاقية والصكوك الدولية األخرى اليت تتناول       اعلى  تصديق  الأمهية  على  
  . وتنفيذهاباإلرها
. اخلاضـعني لواليتـها   ماية حقوق مجيع األفراد     حبالدولة  التزام  د بعض الوفود    وأكّ  -١٢

 ملعـايري   وفقـاً فراد  توفري األمن لأل  بالتزام الدولة    تكميلي يربز    هنج إىل   يف هذا الصدد  وأُِشري  
مـن   اإلرهابلتزام باحترام حقوق اإلنسان يف إطار مكافحة        اال، و  من جهة  حقوق اإلنسان 

تدابري فعالـة   أن تتخذ   من هذا القبيل    حادث  فيها  الدولة اليت يقع    من  ُيطلب  و. أخرىجهة  
مع مجيع  ق على الفور    تنّسأن  ، وينبغي   الرهائن الشخصية واحلفاظ على أمنهم    حلماية سالمة   

تجـرمي  ب إىل التزام الدولـة      أيضاًري  ِشة على ذلك، أُ   وزياد. إنقاذهماألطراف املعنية لضمان    
مرتكبيهـا  والتحقيـق فيهـا ومالحقـة        أخذ الرهائن واألعمال اإلرهابية األخرى       أنشطة

  .ومعاقبتهم
ينبغي أن متتثل ألحكام    ملكافحة اإلرهاب   املتخذة  تدابري  إىل أن ال  وفود  وأشارت عدة     -١٣
ىل دور األمم املتحدة يف     وفود إ الويف هذا اخلصوص، أشارت     . لقانون الدويل حلقوق اإلنسان   ا

يت أعادت  ، ال بالعاملية ملكافحة اإلرها  استراتيجية األمم املتحدة    من خالل   رهاب  مكافحة اإل 
اعتمـاد  عديـدة إىل    دول  وأشـارت   . ٦٤/٢٩٧يف قرارها    تأكيدها اجلمعية العامة مؤخراً   

وفيما يتعلـق باملـسألة     . تشريعات وسياسات وخطط عمل على الصعيدين احمللي واإلقليمي       
التفاقية املتعلقة مبنع اإلرهاب ومكافحته اليت اعتمـدها االحتـاد          ااألخرية، ُسلِّط الضوء على     

 املتعلقة ٢٠٠٢االحتاد األفريقي املعتمدة يف اجلزائر عام خطة عمل  ، و ١٩٩٩األفريقي يف عام    
سياسات رامية إىل   املذكورة ترّوج ل  طة  اخلر إىل أن    شيِأُو. مبنع اإلرهاب ومكافحته يف أفريقيا    

ع التنسيق علـى  ، وخاصة الفقر واحلرمان والتهميش، وتشجّ   اجلذريةاإلرهاب  معاجلة أسباب   
أسهب وفدان اثنان يف بيان تدابري اتُِّخـذت        ،   عن ذلك  وفضالً. الصعيدين اإلقليمي والدويل  

التنميـة  تعـّزز   وطنيـة   د أحد البلدان اعتماد وتنفيذ اسـتراتيجية        وأكّ. على الصعيد احمللي  
ه يلزم وضـع  ن أوفد آخروالحظ . جمتمع دميقراطي إقامة    ىلإترتكز  واالقتصادية واالجتماعية   

سـيادة  بناء علـى    دولة  التعزيز هياكل    إىل ضرورة    مشرياًمنظور شامل ملكافحة اإلرهاب،     
مكافحة الفساد  من أجل   خدمات أساسية وزيادة اجلهود املبذولة      ما ُيقّدم من    القانون وتعزيز   
  .واجلرمية املنظمة

أخـذ الرهـائن علـى يـد        يف حاالت   الفدية  دفع  إزاء  ا  وأعربت وفود عن قلقه     -١٤
رهابية ألهنا من املصادر املتزايدة األمهية      نشطة اإل دفعها يدعم األ  على أن   ت  دوشّداإلرهابيني،  

ض تعـاون   فدية يقـوّ  دولة الضوء على احلقيقة القائلة إن دفع ال        وسلّطت. لتمويل اإلرهاب 
انتهاك حقـوق   من  رهابية  اإلماعات  ميكّن اجل  يل إن دفعها  ِقو. مكافحة اإلرهاب  على   الدول

وأُِشري . سائر الضحايا يف الوقت احلاضر ومستقبالً، وكذلك حقوق       اخلاصة بالرهائن   اإلنسان  
        ا العادية الثالثـة عـشرة يف       يف دورهت اعتمدت   إىل أن مجعية االحتاد األفريقي       يف هذا الصدد  

لقـاء  فدية للجماعات اإلرهابيـة     الدفع  ن بشدة    يتناول هذه احلالة ويدي    راًاقر،  ٢٠٠٩عام  
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باإلضافة إىل و. ألن دفعها من الوسائل الرئيسية لتمويل اإلرهاب الدويل ،  إخالء سبيل الرهائن  
 متثـل إحـداها يف      تابعة،املإجراءات   من   حتاد األفريقي اختذت عدداً   ح أن جلنة اال   وِضذلك، أُ 

ـ  أُِشري إىل   و.  أفريقيا  يف ملكافحة اإلرهاب  منوذجي   وضع واعتماد قانون   دفـع  رمي  ضرورة جت
، ويف هذا اخلصوص  . فديةلمطالبة ب ئن ل  الرها أخذظاهرة  الستفحال  من أجل التصدي    فدية  ال

  .٢٠١٠ الذي اختذه جملس جامعة الدول العربية يف عام ٥٢٥االنتباه إىل القرار اسُترِعي 
، أخرى إقليميةة األطراف ومنظمات متعدد األعمال اليت تنهض هبا     ب عن تأييد  عرِوأُ  -١٥

ألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، مـن أجـل ردع         يف ا الكيانات التابعة جمللس األمن     ها  مبا في 
وأشار وفدان اثنان إىل قـرار     . على يد اإلرهابيني   الرهائن   أخذفدية يف حاالت    الممارسة دفع   
 العقوبـات   ؤكد أن دفع الفدية يتعارض مـع نظـام         الذي ي  ،)٢٠٠٩(١٩٠٤جملس األمن   

عـن كيفيـة    وفد  ، تساءل   ا الصدد يف هذ و. تنظيم القاعدة وحركة طالبان    بشأن   املعمول به 
جلنة جملس األمـن    من  ، و اختاذ إجراءات يف هذا املضمار    تعلقة ب املالقرار  االستفادة من أحكام    

 ما يرتبط هبما منبشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان و) ١٩٩٩(١٢٦٧ بالقرار  عمالًاملنشأة  
عـن  تدابري لردع اإلرهـابيني    حول تنفيذ ما يلزم من      بادل اآلراء   من أجل ت  أفراد وكيانات،   
تقصي إمكانية أن ُيطلب دول  واقترحت إحدى ال.الرهائن مقابل فديةأخذ  واختطاف األفراد   

  .ةأن تسلّط الضوء على هذه املسأللس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية جمل
ية فدعلى يد اإلرهابيني مقابل      الرهائن   حيال أن أخذ   عن قلقها    وأعربت وفود عدة    -١٦
 من أشكال االجتـار بالبـشر       اًجديد شكالً، من بني انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان،        ميثل
  .عدد متزايد من األفراديلحق الضرر بي ذال

  تعزيز التعاون الدويل ملنع وحماربة اإلرهاب  - باء  
تعزيز التعاون الدويل من أجل منـع اإلرهـاب         ضرورة  إىل  دول  أشار العديد من ال     -١٧

على احلاجـة   يف هذا الصددوُشدِّد . التعاون يف جماالت عدةوثيق عرى   وسيلزم ت . ومكافحته
للجناة ّممن ُيزعم أهنم يأخـذون الرهـائن   القضائية يف املالحقة أساليب أكثر فعالية اتباع إىل  
دول الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدويل       وسلّطت إحدى ال  . لتحقيق مع هؤالء اجلناة   وا

جرى التأكيد على وعالوة على ذلك، .  األمنية والسلطات القضائيةفيما يتصل بأعمال القوى
مكافحة بالقول إن   جادل بعض الوفود    و. يةاتأمهية إنشاء آليات لتبادل املعلومات االستخبار     

ـ     اجلهوستعّزز  عرب الوطنية   واجلرمية  اجلرمية املنظمة    اب واألعمـال   د العاملية ملكافحـة اإلره
  . الرهائنأخذ، مبا يف ذلك اإلجرامية املرتبطة به

التعاون االقتصادي والسياسي وتعزيز    توثيق عرى   على ضرورة    أيضاًالدول  وشّددت    -١٨
 الذي مّدد فيـه     )٢٠١٠(١٩٦٣ري إىل قرار جملس األمن      ِشأُو. الشراكات اإلقليمية والدولية  

  .ملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابااجمللس والية 
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  أخذ الرهائنضحايا محاية حقوق مجيع ضحايا اإلرهاب من   -جيم   
 اخلاصـة بـضحايا     التركيز على حقوق اإلنـسان    ضرورة زيادة   ط الضوء على    لُِّس  -١٩

قوق اإلنسان يف سياق اإلرهاب     وخاصة بالنظر إىل أن األعمال املتعلقة حب      ،  اإلرهاب وأسرهم 
 .اجلناة املزعومني اخلاصة ب حقوق اإلنسان   على صيانة   يف السنوات األخرية     تركّزت أساساً قد  
إلرهـاب وأن   هم من ضـحايا ا    هائن  املخطوفني أو املأخوذين ر    إىل أن األفراد     أيضاًري  ِشوأُ

  .كل دولةهم غاية يف األمهية بالنسبة لمحايت
الرهـائن  اإلفراج عـن    تأمني  هو  ل  لدواملفروض على ا  أن االلتزام األول    وأُِشري إىل     -٢٠
أن ُينظر،  أن من الضروري    إىل  وأشارت وفود   . يةية حقهم يف احلياة والسالمة الشخص     ومحا

قـوق  املتـصلة حب  واسعة من احتياجاهتم    طائفة  عقب اإلفراج عن ضحايا أخذ الرهائن، يف        
ضرار مـن   جرب األ دول إىل   ال، أشارت   ويف هذا اخلصوص  . ات اإلنسانية اإلنسان واالحتياج 

مهيـة   إىل أأيـضاً أشارت الوفـود  و. اتالتعويضخالل توفري سبل انتصاف مناسبة، تشمل      
  .االندماج يف اجملتمعإلعانتهم على  املادية والطبية الضحايا على املساعدةحصول 

على األساليب  ُسلِّط الضوء   و.  الضحايا اإلصغاء إىل ضرورة  على  كما أكدت الدول      -٢١
 الرامية إىل إذكاء الـوعي      اجلهودومنها  ،  األطراف لدعم ضحايا اإلرهاب   عددة  الوطنية واملت 

.  ملساعدة الضحايا والناجني من اإلرهـاب      سةاجملتمع املدين املكرّ  فئات  ، وأمهية عمل    الدويل
من  بذهلا جملس حقوق اإلنسان وغريهقد ياجلهود اليت املتعلقة بسألة  يف هناية املطاف امل  ريتِثأُو

  . هذهجملتمع املديناليت تضطلع هبا فئات انشطة ا لألدعم تحدةهيئات األمم امل

  تعليقات املناظرين وردودهم  - رابعاً  
األساسية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات         الرد املقدم من      -٢٢

 سعيه  دالضوء على املعضلة اليت يواجهها اجملتمع الدويل عن       سلّط  يف سياق مكافحة اإلرهاب،     
بيد أنه خلـص    . فديةال وعدم دفع     وتأمني حياة الرهائن   تعزيز حقوق اإلنسان  اجلمع بني     ىلإ

تفاقية الدوليـة   ُيلحق باال عملية وضع بروتوكول جديد     الشروع يف   من السابق ألوانه    أن  إىل  
، ما عاد من اجلرائم الفرديـة      الرهائن   أخذإن  بالقول  وعلق السيد بارا    . ملناهضة أخذ الرهائن  

 بروتوكـول جديـد   قد يراعـي أي     و. هنج جديد بد من معاجلتها باتباع      الاستراتيجية  بل  
بشأن دعوته إىل اتباع هنج قضائية      من جديد   السيد مايغا    روكّر. موضوع هذا السياق املتغّير   

ـ بالقول إهنا ال تؤيد     نغ  ، فيما دفعت السيدة كويزومب    فديةال الرهائن ودفع    مسألة أخذ  ع وض
تعزيـز بـرامج بنـاء      أمهية  وأكدت يف الوقت نفسه     ،  يد يف الوقت احلاضر   بروتوكول جد 

الشفافية وغريها من أبعاد حقوق اإلنسان      املساءلة و قضايا  تناول  خاصة تلك اليت ت   القدرات، و 
 أخـذ مـشكلة   من أن    غوزمان   - ندروآوحذر السيد   . أنشطة مكافحة اإلرهاب  املتعلقة ب 
وقال إن هذا اجملال لـيس       ا مشكلة عويصة،   حبجة أهن  فدية ينبغي أال ُتختزل يف دفع ال      الرهائن
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عمـل األجهـزة   يف لثغرات لقييم بل إىل ت، عايري أو صكوك قانونية أخرى محباجة إىل وضع    
  .الستخباراتدوائر اإنفاذ القانون واملكلفة ب

  مالحظات ختامية أبداها منّسق املناقشة  - خامساً 
فرصة مهمة لتبادل   خلتامية أن هذه املناقشة كانت      ذكر منّسق املناقشة يف مالحظاته ا       -٢٣
 وبناء القدرات واالحتياجات اخلاصة فيما يتعلق مبسألة        ء حول إجراءات السياسة العامة    اآلرا

  .أخذ الرهائن يف سياق اإلرهاب

        


