إن الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة ،إذ تضــع فــي اعتبارهــا مقاصــد
ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة املتعلقــة بحفــظ الســلم واألمــن الدولييــن وتعزيــز
العالقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول ؛ وإذ تقــر ،بوجــه خــاص ،بــأن لــكل فــرد
الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســامة شــخصه ،كمــا هــو مبيــن فــي اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية،
وإذ تؤكــد مــن جديــد مبــدأ املســاواة فــي الحقــوق وتقريــر املصيــر للشــعوب علــى
النحــو املجســد فــي ميثــاق األمــم املتحــدة وإعــان مبــادئ القانــون الدولــي املتعلقــة
بالعالقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ،وكذلــك فــي
ق ـرارات الجمعيــة العامــة ذات الصلــة،
وإذ تــرى أن أخــذ الرهائــن جريمــة تســبب قلقــا بالغــا للمجتمــع الدولــي،
وأن أي مرتكــب لهــذه الجريمــة يجــب أن يقــدم للمحاكمــة أو يتــم تســليمه طبقــا
ألحــكام هــذه االتفاقيــة ،واقتناعــا منهــا بــأن ثمــة ضــرورة ملحــة لتنميــة التعــاون
الدولــي بيــن الــدول فــي وضــع واتخــاذ تدابيــرفعالــة ملنــع جميــع أعمــال أخــذ الرهائــن
ومالحقــة هــذه األعمــال واملعاقبــة عليهــا بوصفهــا مــن مظاهــراإلرهــاب الدولــي ،قد
اتفقــت علــى مــا يلــي:
املادة 1
 -1أي شــخص يقبــض علــى شــخص آخــر (يشــار إليــه فيمــا يلــي بكلمــة
«الرهينــة») أو يحتجــزه ويهــدد بقتلــه أو إيذائــه أو اســتمرار احتجــازه مــن أجــل
إكراه طرف ثالث ،سواء كان دولة أومنظمة دولية حكومية ،أوشخصا طبيعيا
أو اعتباريــا ،أو مجموعــة مــن األشــخاص ،علــى القيــام أو االمتنــاع عــن القيــام
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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بفعــل معيــن كشــرط صريــح أوضمنــي لإلفـراج عــن الرهينــة ،يرتكــب جريمــة أخــذ
الرهائــن باملعنــي الــوارد فــي هــذه االتفاقيــة.
 -2أي شخص:
(أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن؛
(ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا ألي شخص
يرتكــب أو يشــرع فــي ارتــكاب مثــل هــذا العمل،يرتكــب كذلــك جريمــة فــي
حكــم هــذه االتفاقيــة.
املادة 2
تعتبــركل دولــة طــرف الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي املــادة  1جرائــم يعاقــب
عليهــا بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي االعتبــارالطبيعــة الخطــرة لهــذه الجرائــم.
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املادة 3
 -1تتخــذ الدولــة الطــرف التــي يحتجــز مرتكــب الجريمــة رهينــة فــي
أراضيهــا جميــع التدابيــر التــي تراهــا مناســبة للتخفيــف مــن حالــة الرهينــة ،وال
ســيما لتأميــن اإلفــراج عنــه ،ولتيســير ســفره ،عنــد االقتضــاء ،بعــد إطــاق
ســراحه.
 -2اذا وقــع فــي حيــازة دولــة طــرف �شــئ يكــون مرتكــب الجريمــة قــد حصــل
عليــه نتيجــة ألخــذ الرهائــن ،تقــوم الدولــة الطــرف بــرده فــي أســرع وقــت ممكــن إلــى
الرهينة أو الطرف الثالث املشــارإليه في املادة  ،1تبعا للحالة ،أو إلى الســلطات
املختصــة التابعــة لهــا.
املادة 4
تتعاون الدول األطراف على منع الجرائم املنصوص عليها في املادة  ،1وال
سيما بالقيام بما يلي:
(أ) اتخــاذ جميــع التدابيــر العمليــة ،كل فــي إقليمهــا ،ملنــع التحضيــر الرتــكاب
تلــك الجرائــم داخــل أو خــارج أراضيهــا ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر الراميــة إلــى
حظــر األنشــطة غيــر املشــروعة التــي يمارســها فــي أراضيهــا مــن يعمــل مــن
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) تبادل املعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابيراإلدارية
وغيرها ملنع ارتكاب الجرائم.
املادة 5
 -1تتخذ كل دولة طرف التدابيرالالزمة لتقريرواليتها القضائية على أية
جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املادة  ،1ترتكب:
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األشــخاص أو املجموعات أو التنظيمات على التشــجيع على أعمال أخذ
الرهائــن أو التحريــض عليهــا ،أو تنظيمهــا ،أو االشــتراك فــي ارتكابهــا؛

(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(ب) مــن قبــل أحــد مواطنيهــا أو ،إذا رأت تلــك الدولــة ذلــك مناســبا ،مــن قبــل
أحــد األشــخاص عديمــي الجنســية الذيــن يكــون محــل إقامتهــم املعتــاد فــي
إقليمها؛
(ج) مــن أجــل إك ـراه تلــك الدولــة علــى القيــام بفعــل معيــن أو االمتنــاع عــن
القيــام بــه؛
(د) إزاء رهينــة يكــون مــن مواطنــي تلــك الدولــة ،إذا رأت تلــك الدولــة ذلــك
مناســبا.
 -2كذلــك تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــرالالزمــة لتقريــرواليتهــا القضائيــة
على الجرائم املنصوص عليها في املادة  1في حال وجود الشخص املنسوبة إليه
الجريمــة فــي إقليمهــا وعــدم قيامهــا بتســليمه أليــة دولــة مــن الــدول املذكــورة فــي
الفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
 -3ال تحــول هــذه االتفاقيــة دون ممارســة أيــة واليــة جنائيــة وفقــا للقانــون
الداخلي.
املادة 6
 -1تقــوم أيــة دولــة طــرف يوجــد فــي إقليمهــا الشــخص املنســوبة إليــه
الجريمــة ،لــدي اقتناعهــا بوجــود ظــروف تبــرر ذلــك بإيداعــه الحبــس أو باتخــاذ
تدابيــرأخــري ،وفقــا لقوانينهــا ،لضمــان وجــوده طــوال الوقــت الــازم التخــاذ أي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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إجـراءات جنائيــة أو إجـراءات تســليم.وتجري هــذه الدولــة الطــرف ،علــى الفــور،
تحقيقــا تمهيديــا فــي الوقائــع.
 -2يجــري إبــاغ تدابيــر الحبــس أو التدابيــر األخــرى املشــار إليهــا فــي الفقــرة
 1مــن هــذه املــادة ،دون تأخيــر ،ســواء مباشــرة أو بواســطة األميــن العــام لألمــم
املتحــدة ،إلــى:
أ -الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
ب -الدولة التي وجه اإلكراه أو شرع فيه ضدها؛
ج -الدولــة التــي يكــون الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي وجــه اإلكـراه أو
شــرع فيــه ضــده مــن مواطنيهــا؛
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د -الدولــة التــي يكــون الرهينــة مــن مواطنيهــا أو يكــون محــل إقامتــه املعتــاد فــي
إقليمهــا؛
ه -الدولة التي يكون الشخص املنسوب إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون
محل إقامته املعتاد في إقليمها ،إن كان عديم الجنسية؛
و -املنظمــة الدوليــة الحكوميــة التــي وجــه اإلك ـراه أو شــرع فيــه ضدهــا.
ز -جميع الدول األخرى املعنية.
 -3يحــق ألي شــخص تتخــذ بشــأنه التدابيــراملشــارإليهــا فــي الفقــرة  1مــن
هــذه املــادة:
أ -أن يتصــل دون تأخيــر بأقــرب ممثــل مختــص للدولــة التــي يكــون هــو مــن
مواطنيهــا أو التــي يحــق لهــا بوجــه آخــر إقامــة هــذا االتصــال أو ،إن كان
عديــم الجنســية ،للدولــة التــي يكــون محــل إقامتــه املعتــاد فــي إقليمهــا؛
ب -أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
 -4تمــارس الحقــوق املشــارإليهــا فــي الفقــرة  3مــن هــذه املــادة وفقــا لقوانيــن
وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص املنسوب إليه الجرم ،شريطة أن
تكــون القوانيــن واألنظمــة املذكــورة كفيلــة بــأن تحقــق تمامــا املقاصــد املســتهدفة
بالحقوق املمنوحة بموجب الفقرة  3من هذه املادة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -6تبــادرالدولــة التــي تجــري التحقيــق التمهيــدي املشــارإليــه فــي الفقــرة 1
مــن هــذه املــادة ،بإبــاغ النتائــج التــي تصــل إليهــا إلــى الــدول أو املنظمــة املشــارإليهــا
في الفقرة  2من هذه املادة ،وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة واليتها القضائية.
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 -5ال تخل أحكام الفقرتين  3و 4من هذه املادة بحق أية دولة طرف ،لها
حــق الواليــة القضائيــة وفقــا للفقــرة (1ب) مــن املــادة  ،5فــي دعــوة لجنــة الصليــب
األحمرالدولية لالتصال بالشخص املنسوب إليه الجرم وزيارته.

املادة 7
علــى الدولــة الطــرف التــي تجــري فيهــا محاكمــة الشــخص املنســوبة إليــه
الجريمــة أن تقــوم ،وفقــا لقوانينهــا ،بإبــاغ النتيجــة النهائيــة إلجـراءات املحاكمــة
إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي يقــوم بإحالــة املعلومــات إلــى الــدول األخــرى
واملنظمــات الدوليــة الحكوميــة املعنيــة.
املادة 8
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 -1علــى الدولــة الطــرف التــي يوجــد فــي إقليمهــا الشــخص املنســوبة إليــه
الجريمــة ،إذا لــم تقــم بتســليمه ،أن تعــرض األمــردون أي اســتثناء كائنــا مــا كان،
وسواء ارتكبت الجريمة أولم ترتكب في إقليمها ،على سلطاتها املختصة بقصد
املحاكمــة عــن طريــق إجـراءات تتفــق وقوانيــن تلــك الدولــة .وعلــى هــذه الســلطات
أن تتخــذ قرارهــا بنفــس األســلوب املتبــع فــي حالــة أيــة جريمــة عاديــة ذات طابــع
خطيــربموجــب قانــون تلــك الدولــة.
 -2تضمــن املعاملــة العادلــة ألي شــخص تتخــذ بشــأنه إج ـراءات فيمــا
يتعلــق بأيــة جريمــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي املــادة  ،1فــي جميــع مراحــل
تلــك اإلج ـراءات ،بمــا فــي ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق والضمانــات التــي ينــص
عليهــا قانــون الدولــة التــي يكــون موجــودا فــي إقليمهــا.
املادة 9
 -1ال تســلم أيــة دولــة طــرف شــخصا ينســب إليــه ارتــكاب جريمــة ،وفقــا
لهــذه االتفاقيــة ،اذا كانــت لــدي تلــك الدولــة أســباب جديــة تحملهــا علــى
االعتقــاد:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(أ) بأن طلب التســليم بشــأن إحدي الجرائم املنصوص عليها في املادة  1قد
قــدم بغيــة محاكمــة أو معاقبــة شــخص مــا بســبب العنصــرالــذي ينتمــي
إليــه أو بســبب دينــه أو جنســيته أو أصلــه العرقــي أو رأيــه السيا�ســي؛
(ب) أن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر:
« »1بأي سبب من األسباب املبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة؛
« »2أوبسبب استحالة االتصال به من قبل السلطات املعنية في الدولة
التــي يحــق لهــا ممارســة حقــوق الحمايــة.
 -2بالنســبة للجرائــم املنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة ،تعــدل فيمــا بيــن
الــدول األط ـراف أحــكام جميــع اتفاقيــات وترتيبــات التســليم الســارية فيمــا بيــن
الــدول األطـراف بقــدرمــا هــي غيــرمتمشــية مــع هــذه االتفاقيــة.
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املادة 10
 -1تعتبــر الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي املــادة  1مدرجــة ،بوصفهــا جرائــم
تســتدعي تســليم املجرميــن ،فــي أيــة معاهــدة لتســليم املجرميــن نافــذة بيــن الــدول
األطراف .وتتعهد الدول األطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي
تســليم املجرميــن فــي كل معاهــدة لتســليم املجرميــن تعقــد فيهــا بينهــا.
 -2إذا مــا تلقــت دولــة طــرف ،تعلــق تســليم املجرميــن علــى شــرط وجــود
معاهــدة ،طلــب تســليم مــن دولــة طــرف أخــري ال ترتبــط معهــا بمعاهــدة لتســليم
املجرمين،يجــوز للدولــة املطلــوب منهــا التســليم إذا شــاءت ،أن تعتبــر هــذه
االتفاقيــة األســاس القانونــي للتســليم فيمــا يتعلــق بالجرائــم املنصــوص عليهــا
فــي املــادة  .1وتخضــع عمليــة تســليم املجرميــن للشــروط األخــرى التــي يق�ضــي بهــا
قانــون الدولــة املقــدم إليهــا الطلــب.
 -3تعتبــرالــدول األطـراف التــي ال تعلــق تســليم املجرميــن علــى شــرط وجــود
معاهدة ،الجرًائم املنصوص عليها في املادة  1جرائم تستدعي تسليم املجرمين
فيما بينها ،رهنا بالشروط التي تق�ضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب.
 -4لغــرض تســليم املجرميــن فيمــا بيــن الــدول األط ـراف ،تعتبــر الجرائــم
املنصــوص عليهــا فــي املــادة  1كمــا لــو أنهــا قــد ارتكبــت ال فــي املــكان الــذي وقعــت
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 11
 -1تتبــادل الــدول األطــراف املســاعدة إلــى أق�صــي حــد فيمــا يتعلــق
باإلجــراءات الجنائيــة املتخــذة فيمــا يختــص بالجرائــم املنصــوص عليهــا فــي
املــادة  ،1بمــا فــي ذلــك إتاحــة جميــع األدلــة املتوفــرة لديهــا والالزمــة لهــذه
اإلجــراءات.

الصكوك الكونية

فيه فحسب ،بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقريرواليتها القضائية
بمقت�ضــي الفقــرة  1مــن املــادة .5

 -2ال تمــس أحــكام الفقــرة  1مــن هــذه املــادة االلتزامــات املنصــوص عليهــا
فــي أيــة معاهــدة أخــري فيمــا يتعلــق باملســاعدة القضائيــة املتبادلــة.
املادة 12
بقــدر مــا تكــون اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949لحمايــة ضحايــا الحــرب
أو البروتوكــوالت اإلضافيــة لتلــك االتفاقيــات ســارية علــى عمــل معيــن مــن
أعمــال أخــذ الرهائــن ،وبقــدر مــا تكــون الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة
ملزمــة وفقــا لالتفاقيــات املذكــورة ،بمحاكمــة أو تســليم أخــذ الرهائــن،
ال تســري هــذه االتفاقيــة علــى فعــل مــن أفعــال أخــذ الرهائــن يرتكــب أثنــاء
املنازعــات املســلحة املعرفــة فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949وبروتوكوالتهــا،
بمــا فــي ذلــك املنازعــات املســلحة التــي يــرد ذكرهــا فــي الفقــرة  4مــن املــادة 1
مــن البروتوكــول اإلضافــى األول لعــام  ،1977والتــي تناضــل فيهــا الشــعوب
ضــد الســيطرة االســتعمارية واالحتــال األجنبــي ونظــم الحكــم العنصريــة،
ممارســة لحقهــا فــي تقريــر املصيــر كمــا يجســده ميثــاق األمــم املتحــدة وإعــان
مبــادئ القانــون الدولــي املتعلقــة بالعالقــات الوديــة والتعــاون فيمــا بيــن
الــدول وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة.
املادة 13
ال تســري هــذه االتفاقيــة فــي الحــاالت التــي ترتكــب فيهــا الجريمــة داخــل
دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص املنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك
الدولــة ويوجــد الشــخص املنســوبة إليــه الجريمــة فــي إقليــم تلــك الدولــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 14
ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يجــوز تأويلــه بأنــه يبــرر انتهــاك الســامة
اإلقليميــة أو االســتقالل السيا�ســي لدولــة مــا ،مخالفــة مليثــاق األمــم املتحــدة.
املادة 15
ال تمــس أحــكام هــذه االتفاقيــة ســريان املعاهــدات املتعلقــة بحــق اللجــوء
النافــذة فــي تاريــخ اعتمــاد هــذه االتفاقيــة فيمــا بيــن الــدول األط ـراف فــي تلــك
املعاهــدات ،علــى أنــه ال يجــوز لدولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة االحتجــاج بتلــك
املعاهــدات إزاء دولــة أخــري طــرف فــي هــذه االتفاقيــة وليســت طرفــا فــي تلــك
املعاهــدات.
املادة 16

268

 -1يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثرمن الدول األطراف
حــول تفســيرأو تطبيــق هــذه االتفاقيــة وال يســوي عــن طريــق املفاوضــات ،وذلــك
بنــاء علــى طلــب واحــدة مــن هــذه الــدول  .وإذا لــم تتمكــن األطـراف ،خــال ســتة
أشهرمن تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمرالتحكيم،
جــازألي مــن أولئــك األطـراف أن يحيــل النـزاع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب
يقدم وفقا للنظام األسا�ســي للمحكمة.
 -2أليــة دولــة أن تعلــن لــدي توقيــع هــذه االتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو
االنضمــام إليهــا أنهــا ال تعتبــرنفســها ملزمــة بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة  ..وال تكــون
الــدول األط ـراف األخــرى ملزمــة بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة إزاء أيــة دولــة طــرف
أبــدت تحفظــا مــن هــذا القبيــل.
 -3أليــة دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة أن
تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإخطارتوجهه إلى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 17
 -1تعــرض هــذه االتفاقيــة لتوقيــع جميــع الــدول حتــي  31كانــون األول /
ديســمبر  1980فــي مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3يفتــح بــاب االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة أليــة دولــة ،وتــودع وثائــق
االنضمــام لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 18
 -1تصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة فــي اليــوم الثالثيــن مــن بعــد تاريــخ إيــداع
وثيقــة التصديــق أو االنضمــام الثانيــة والعشــرين لــدي األميــن العــام لألمــم
املتحــدة.
 -2وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع
وثيقــة التصديــق أو االنضمــام الثانيــة والعشــرين ،تصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة
في اليوم الثالثين من بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
املادة 19
 -1أليــة دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه االتفاقيــة بإشــعارخطــي يوجــه
إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2يسري االنسحاب بعد سنة من تاريخ وصول اإلشعارإلى األمين العام
لألمم املتحدة.
املادة 20
يودع أصل هذه االتفاقية ،الذي تتساوي نصوصه األسبانية واإلنكليزية
والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة ،لــدي األميــن العــام لألمــم
املتحدة ،الذي يرسل منها نسخا مصدقا عليها إلى كافة الدول.
وإثباتــا لذلــك ،قــام املوقعــون أدنــاه ،املفوضــون فــي ذلــك حســب األصــول
كل مــن حكومتــه ،بتوقيــع هــذه االتفاقيــة املعروضــة للتوقيــع فــي نيويــورك بتاريخ
 18كانــون األول /ديســمبر .1979

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق ،وتــودع وثائــق التصديــق لــدي
األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
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