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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
واالقتصزززا ية  والسياسزززية المدنيزززة ،جميزززق حقزززوق اإلنسزززانتعزيزززز وحمايزززة 

     الحق في التنمية بما في ذلك واالجتماعية والثقافية،
الفريق العامل الحكزومي الزدولي المفتزول العةزوية المعنزي بزالن ر فزي تقرير   

إمكانيزززة وإززززق إيززززار تن يمززززي  ولززززي ببزززنن تن ززززي  ور ززززد ورقابززززة  نبزززز ة 
 *عن  ورته الرابعةالبركات العسكرية واألمنية الخا ة 

 
 )جنوب أفريقيا( مينتيعبد الصمد املقرر:  -الرئيس 

   

 موجز 
دويل الــوكـوم  احلعامــ  الفريـ  ال متديـد وييــ ، 22/33، يف قــرار  جملـس ققــوإل اان ـا قـرر  

ورصــــد ورقابــــ  النظر يف إموكانيــــ  وطــــن إمــــار شنظيمــــ   ويل ب ــــ   شنظــــيم بــــ املعــــيفتــــوض الع ــــوي  امل
ملــدة تــنتت ليت ــال لــ  ايطــ وإ بوييتــ  وإ ا  ــا علــ   أن ــ   ال ــرااع الع ــوكري  واألمنيــ  ا اصــ 

وملـ  اللـس مـن الفريـ   (.A/HRC/22/41مـن شقريـر  عـن  ورشـ  الةانيـ  ) 77النحو املبـت  يف الفقـرة 
أ  يقــد ت شوصــياش  إل اللــس يف  ورشــ  الةو ــت. وشــر   ــ   التوصــياع اً أي ــ دويلالــوكــوم  العامــ  احل

   ا التقرير.من ًا يف الفص  خام 
 
 

  
 
 

 ور ع.شعمم مرفقاع   ا التقرير اما  * 



 A/HRC/30/47 

 

2/31 GE.15-11613 

 

 المحتويات
 الصفح    

. مقدم   -أويً   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .   3 
. شنظيم الدورة الرابع  - انياً   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .   4 

. املقرر -انتخاب الرئيس  - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   4 
. احل ور - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .   4 
. شنظيم الدورة - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .   5 
. املناق   العام  -  ال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .   6 

. مناق   مواطين حمد ة - الةاً   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   10 
ينتهـــاق ققـــوإل وتـــيل   اتـــتخدات املرشزقـــ  ـــ ل  الفريـــ  العامـــ  املعـــي م الفـــي لـــرئيس التقريـــر - ألف  

. اان ا  وإعاق  ممارت  ق  ال عوب يف شقرير املصري . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 
. مناق   من ممة  ال رااع الع وكري  واألمني  ا اص  - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14 
. خصوصياع شنظيم األن    األمني  ا اص  املرشب   بالبحر - جيم   . . . . . . . . . . . . . . .   18 
. اتتخدات األمم املتحدة شرااع أمني  خاص  -  ال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22 

. موقظاع ختامي  -رابعاً   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .   25 
. ايتتنتاجاع والتوصياع -خام اً   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .   27 

 Annexes 
 I. List of participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28 
 II. Concluding remarks by the European Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29 
 III. Déclaration et observations finales du Groupe africain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31 

 



A/HRC/30/47 
 

 

GE.15-11613 3/31 

 

   مقدمة - والا  
فريـــ  عامـــ  قوكـــوم   ويل مفتـــوض  إن ـــاء، 15/26، يف قـــرار  جملـــس ققـــوإل اان ـــا قـــرر  -1

خيــار مــا يف كلــن النظــر يف  ،الع ــوي  شن ــند إليــ  مهمــ  النظــر يف إموكانيــ  وطــن إمــار شنظيمــ   ويل
أن ـــ   ال ـــرااع الع ـــوكري  واألمنيـــ  ا اصـــ ، ورصـــد ورقابـــ  وطـــن صـــن ملـــزت قانونـــاً ب ـــ   شنظـــيم 

يف اعتبـار  املبـا و والعناصـر الرئي ـي  وم ـروإ الـنا علـ  النحـو الـ   اً ، آخ يف كلن م اءلتها ما
اقرتقــ  الفريــ  العامــ  املعــي م ــ ل  اتــتخدات املرشزقــ  وتــيلً  ينتهــاق ققــوإل اان ــا  وإعاقــ  ممارتــ  

 مصري ا.ق  ال عوب يف شقرير 
، متديــد وييــ  الفريــ  العامــ  احلوكــوم  الــدويل 22/33وقــرر جملــس ققــوإل اان ــا ، يف قــرار   -2

املفتـــوض الع ـــوي  لفـــرتة تـــنتت إطـــافيتت ليت ـــال لـــ  ايطـــ وإ بوييتـــ  وإ ا  ـــا علـــ  النحـــو املبـــت  يف 
وكــوم  الفريــ  العامــ  احلوملــ  اللــس مــن  (.A/HRC/22/41مــن شقريــر  عــن  ورشــ  الةانيــ  ) 77الفقــرة 

أ  يقــد ت شوصــياش  إل اللــس يف  ورشــ  الةو ــت. وشــر   ــ   التوصــياع، الــ  اتــتندع إل اً أي ــ دويلالــ
 أ نا .ًا الةالة  والرابع ، يف الفص  خام  دويلالوكوم  املداويع ال  جرع يف  وريت الفرإل العام  احل

، متديـــد وييـــ  28/7ن ـــا ، يف قـــرار  ، قـــرر جملـــس ققـــوإل اا2015آكار/مـــار   26ويف  -3
الفريــــ  العامــــ  احلوكــــوم  الــــدويل املفتــــوض الع ــــوي  لفــــرتة تــــنتت ونصــــف ال ــــن  إطــــافي  ليت ــــال لــــ  

 .22/33ايط وإ بوييت  وإ ا  ا عل  النحو الوار  يف القرار 
ت  ورشــــ  وافَتَتَحــــ .(1)وعقــــد الفريــــ  العامــــ  احلوكــــوم  الــــدويل املفتــــوض الع ــــوي  أربــــن  وراع -4

فــرإ تــيا ة القــانو  ، رئي ــ ن 2015أيار/مــايو  1ني ــا /أبري  إل  27الرابعــ ، املعقــو ة يف الفــرتة مــن 
، نيابـــ  عـــن نائـــ  املفـــوق ال ـــام  حلقـــوإل اان ـــا . وتـــل ت ال ـــوء علـــ  وامل ـــاواة وعـــدت التمييـــز

قوإل اان ـا ، موجـ  الت وراع العديدة ال  قد ت من  انعقا  الدورة الةالة ، ومنها إن اء جملس ق
، الفري  العام  احلوكوم  الدويل املفتوض الع وي  املعي بال رااع عرب الومني  وغري ـا مـن 26/9قرار  

إ  املفوطــي  ال ــامي  حلقــوإل اان ــا  اً مؤت ــاع األعمــال فيمــا يتعلــ  سقــوإل اان ــا . وقالــت أي ــ
حت ــت إشاقــ  تــب  التــدابري العمليــ  الراميــ  إل شقريــراً مرقليــاً ب ــ   ا يــاراع القانونيــ  و اً تتصــد ر قريبــ

اينتصاف ل حايا انتهاااع ققوإل اان ا  املتصل  ب ن ـ   األعمـال )مةلمـا منلـ  يف قـرار اللـس 
، والــــ   يقصــــد منــــ  امل ــــان  يف مزيــــد مــــن التنفيــــ  الفعــــال للمبــــا و التوجيهيــــ  ب ــــ   (2)(26/22

  .(3)، املرف (A/HRC/17/31األعمال التجاري  وققوإل اان ا  )انظر 

__________ 

ــــدورة الةانيــــ  )A/HRC/WG.10/1/4، 2011أيار/مــــايو  27-23انظــــر ملخصــــاع الــــدورة األول ) (1)   17-13(، وال
 (.A/HRC/WG.10/3/2، 2014متو /يولي   25-21( والدورة الةالة  )A/HRC/22/41، 2012آب/أغ  س 

 www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRstudyميوكــن ايمــوإ علــ  مزيــد مــن املعلومــاع علــ  املوقــن  (2) 

ondomesticlawremedies.aspx. 
 .17/4أقر ا جملس ققوإل اان ا  موج  قرار   (3) 
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وشــــد ع نائبــــ  املفــــوق ال ــــام  علــــ  أ  ال ــــرااع الع ــــوكري  واألمنيــــ  ا اصــــ  شتحمــــ   -5
امل ــــؤولي  عــــن اقــــرتات ققــــوإل اان ــــا ، علــــ  النحــــو املنصــــو  عليــــ  يف املبــــا و التوجيهيــــ  ب ــــ   

فت، وإجيـــا  األعمـــال التجاريـــ  وققـــوإل اان ـــا . وقـــد ي ـــم  كلـــن شنفيـــ  إجـــراءاع شدريبيـــ  للمـــو 
إجــراءاع ال ــوكوح يف قــايع اينتهااــاع املزعومــ ، وايطــ وإ برصــد منــتظم للت اــد مــن حتقــ  
الرقاب  املناتب  والوقـف الفـور  لونتهااـاع وامل ـاءل . ويف احلـايع الـ  شقـن فيهـا انتهااـاع حلقـوإل 

  فيهــا وموققــ  اان ــا ، فمــن واجــ  الــدول الت اــد مــن إبــوي ال ــل اع املعنيــ  مــن أجــ  التحقيــ
اجلنــاة وشعــويض ال ــحايا. ومــن منظــور ققــوإل اان ــا ، شــد  ع علــ  أنيــ  الت اــد مــن عــدت وجــو  
 غرة عل  صعيد شـوفري احلمايـ  ومـن عـدت وجـو  أ  إفـوع مـن العقـاب بالن ـب  لل ـرااع الع ـوكري  

   واألمني  ا اص ، ما يف كلن ال ين يعملو  عل  الصعيد العابر للحدو  الومني .
اً مــدني 14وكاــرع نائبــ  املفــوق ال ــام  أ  حماامــ  أربعــ  متعاقــدين مــن بــوق ووشــر قتلــوا  -6

مـــن قبـــ  قـــاق احتـــا   يف الوييـــاع املتحـــدة  اً وإ انـــتهم مـــؤخر  2007غـــري م ـــلحت يف عـــات اً عراقيـــ
اــا  مةابــ  إشــارة قويــ  بــ   انتهااــاع ققــوإل اان ــا  الــ  شرشوكبهــا شــرااع ع ــوكري  وأمنيــ  خاصــ  
ينبغــ  أي شبقــ  بغــري عقــاب أبــداً. لوكــن مةلمــا أبــر  الفريــ  العامــ  املعــي م ــ ل  اتــتخدات املرشزقــ  يف 

لقــد أخــ ع العدالــ  جمرا ــا يف  ــ   احلالــ  لوكــن ": 2015ني ــا /أبري   14بيانــ  الصــحف  بتــاري  
لـدح اً ي ـوكاـرع أ  مبـا راع أخـرح قـد ان ـف عنهـا أ .(4)"اً ي بد من الت اد من حتق  كلن عامليـ

أن ــ   ال ــرااع الع ــوكري  ورصــد ورقابــ  يف إموكانيــ  وطــن إمــار شنظيمــ   ويل ب ــ   شنظــيم النظــر 
. ومن     املبـا راع مدونـ  قواعـد ال ـلوق الدوليـ  ل ـرااع خـدماع األمـن ا اصـ  واألمني  ا اص 

ع الصــل  بعمليــاع و يقــ  مــونرتو ب ــ   ايلتزامــاع القانونيــ  الدوليــ  واملمارتــاع ال ــليم  للــدول كاو 
القــانو   ، اللتــت تــعتا إل شعزيــز اقــرتات امل ــلح اعال ــرااع الع ــوكري  واألمنيــ  ا اصــ  أ نــاء النزاعــ

 قيةما وجدع     ال رااع يف نزاعاع م لح .  اان اين الدويل وقانو  ققوإل اان ا 
  

   تن ي  الدورة الرابعة -ثانياا  
   المقرر -انتخاب الرئيس  - لف 

ــــــدويل، الفريــــــ  العامــــــ  نتخــــــ ا -7  ني ــــــا / 27يف جل ــــــت  األول املعقــــــو ة يف  احلوكــــــوم  ال
 .مقرراً ل  -رئي ًا املمة  الدائم جلنوب أفريقيا، عبد الصمد مين ،  ،2015 أبري 
  

   الحةور -باء 
شـــــــــر  قائمـــــــــ  احل ـــــــــور يف املرفـــــــــ  األول  ـــــــــ ا التقريـــــــــر. وعمـــــــــًو بقـــــــــرار جملـــــــــس ققـــــــــوإل  -8

عـا الفريـ  العامـ  احلوكـوم  الـدويل خـرباء وجهـاع كاع مصـلح  معنيـ  للم ـارا  ،  28/7 اان ـا 
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15840&LangID=E متاض عل  املوقن (4) 
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مقـــررة الفريــــ  العامـــ  املعـــي م ــــ ل  اتـــتخدات املرشزقـــ ، ال ــــيدة  - يف أعمـــال  ورشـــ ، ومــــنهم رئي ـــ 
، ال ــيد بــول غيب ــو د وابــري Complex Environments Groupإلزابيتــا اارتــوكاد ومــدير األمــن لــدح 

ماتـــلند ووايـــ  األمـــت  - لقـــانو  الـــدويل يف جامعـــ  بريتوريـــا، ال ـــيد تـــتيوارع ااتـــ البـــاقةت يف ا
 العات لألمم املتحدة ل ؤو  ال وم  واألمن. 

  
   تن ي  الدورة -جي  

ـــرئيس  -9 ـــر ال املقـــرر، يف موقظاشـــ  التمهيديـــ ، بوييـــ  الفريـــ  العامـــ  احلوكـــوم  الـــدويل.  -كا 
وكَاــر أ  الــدوراع ال ــابق  شناولــت مائفــ  مــن امل ــائ  والتحــدياع املتصــل  بتنظــيم أن ــ   ال ــرااع 

ـــز علـــ  القـــوانت واملمارتـــاع القائمـــ ، وعلـــ  امل ـــائ   ،فعـــايً اً الع ـــوكري  واألمنيـــ  ا اصـــ  شنظيمـــ ورا 
 ـــاءل  عـــن انتهااـــاع ققـــوإل اان ـــا  املرشب ـــ   ـــ   األن ـــ  ، وعلـــ  شقـــد  امل ـــاعدة قـــ  باملاملتعل

ــر أي ــ ــدع جمــد اً واجلــرب املوئمــت لل ــحايا. وكا  اهلــدف امل ــرتق املتمةــ  يف  ايــ  اً بــ   الوفــو  أا 
الع ــوكري  ققـوإل اان ــا  وطــما  امل ـاءل  عــن اينتهااــاع والتجــاو اع املرشب ـ  ب ن ــ   ال ــرااع 

علــــ  ن ــــاإل واتـــن ب ــــ   الةغــــراع الــــ  شعــــرت  اامــــار التنظيمــــ  اً واألمنيـــ  ا اصــــ د وأ  قــــ  اشفاقــــ
 ـــ   ال ـــرااع. وكَاـــر اً متعلقـــاً احلـــايل، لـــيس أقلهـــا أ  قفنـــً  مـــن الـــدول فقـــ  متلـــن ش ـــريعا حمـــد 

اجلـرب وامل ـاءل  املقرر أ  أقد التحـدياع الوكـربح الـ  شظـ  قائمـ  يوكمـن يف ايفيـ  طـما   -الرئيس 
 بفعالي ، وبت  ما للفري  العام  من ويي  واطح  يف   ا الصد .

ــــــدويل، يف جل ــــــت  األول املعقــــــو ة يف  -10  ني ــــــا / 27واعتمــــــد الفريــــــ  العامــــــ  احلوكــــــوم  ال
 ( وبرنامج عمل .A/HRC/WG.10/4/1، جدول أعمال  )2015 أبري 
وكنــ  مــن إقــرا  شوافــ  يف اقراء يف وقــت تــاب  املقــرر لتم - وأ ــال أقــد الوفــو  علــ  الــرئيس -11
، لوكنــ  أعــرب عــن أتــف  أل  A/HRC/22/41مــن الو يقــ   77علــ  وجــ  ا صــو  إل الفقــرة اً م ــري 

راعــ  القــراراع املقدمــ  يف  وريت جملــس ققــوإل اان ــا  الةانيــ  والع ــرين والةامنــ  والع ــرين  ا ــ  
للـــس، بغيـــ  مناق ـــ  م ـــروإ اشفاقيـــ    يوكـــن قـــد مـــن كلـــن شق ـــيم ا إموكانيـــ  التوافـــ  وارشـــ ح بـــديً 

. وأشــار  ـ ا الوفـد نف ــ  إل ال ـؤال ال ــمي امل ـروض و ــو 2011قصـ  ب ـ  ا أ  شوافــ  يف عـات 
ملــاكا ش ــتةمر بعــض الوفــو  يف بنــاء شوافــ  أ نــاء  وراع الفريــ  العامــ  إكا اــا  يتوقــن أ  ينقــو ق  ــ ا 

لعــــدت شلبيــــ  ملبــــ  بــــدعوة جهــــاع كاع اً أتــــف  أي ــــ التوافــــ  بقــــرار ي ــــرض للتصــــويت. وأعــــرب عــــن
مصــــلح  لتقــــد  م ــــتجداع عــــن أقــــد  الت ــــوراع كاع الصــــل  بعمليــــ  مدونــــ  قواعــــد ال ــــلوق 

 77. ويقظــــت بعــــض الوفــــو  أ  الفقــــرة و يقــــ  مــــونرتوالدوليــــ  ل ــــرااع خــــدماع األمــــن ا اصــــ  و 
 رار التعاو .قد ع ن اإل ويي  الفري  العام  احلوكوم  الدويل واألتا  يتتم

وأبـــر ع بعـــض الوفـــو  احلاجـــ  إل متتـــن ال ـــحايا بـــاحل  يف تـــبي  انتصـــاف فعـــال، مـــا يف   -12
إطـــاف  إل املبـــا راع الومنيـــ  عـــن أن ـــ   اً كلـــن اجلـــرب، واحلاجـــ  إل وطـــن صـــن  ويل ملـــزت قانونـــ

 ـــرااع، ال ـــرااع الع ـــوكري  واألمنيـــ  ا اصـــ . وكاـــرع شلـــن الوفـــو  أنـــ  ينبغـــ  أي ي ـــم  هلـــ   ال
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بــالنظر إل خصوصــيابا، بــ   شــنظم تــلواها بنف ــها، وأ  شتــول كلــن تــل   م ــتقل  ي غــري. ففــ  
نظــــر شلــــن الوفــــو ،   يــــتموكن اامــــار املعيــــار  احلــــايل، مــــا يف كلــــن و يقــــ  مــــونرتو ومدونــــ  قواعــــد 

للمن ــاءل ، ال ــلوق الدوليــ ، مــن معاجلــ  اجلوانــ  املعقــدة مــن امل ــوكل ، وي  ــو أوجــد آليــاع مناتــب  
واشاقــ  تنــب  انتصــاف فعالــ  لل ــحايا، ولتنظـــيم ورصــد ومراقبــ   ــ   اهلي ــاع ومو فيهــا. وأوصـــت 
بعـــض الوفـــو  بـــ   ي ـــرإ الفريـــ  العامـــ  احلوكـــوم  الـــدويل يف مناق ـــاع أ نـــاء الـــدورة الرابعـــ  ب ـــ   

 املزمن وطع .ًا العناصر امللموت  ال  ميوكن إ راجها يف الصن امللزت قانون
ويف  ـ ا الصـد ، كاـرع باا ـتا  أ ـا قـدمت م ـروإ عناصـر للصـن الـ   ميوكـن التوصـ   -13

إليــــ ، ش ــــتند إل أ واع ققــــوإل اان ــــا  وو يقــــ  مــــونرتو ومدونــــ  قواعــــد ال ــــلوق الدوليــــ  وامل ــــروإ 
املقــرر  -وقــ   الوفــد الــرئيس  .(5)الــ   تــب  أ  أعــد  الفريــ  العامــ  املعــي م ــ ل  اتــتخدات املرشزقــ 

شقـد  نـا م ـروإ ايشفاقيـ  بايتـتنا  إل شلـن العناصـر وإل املـداويع الـ  جـرع يف الـدورة،  عل  
اــ  شنظــر فيــ  الــدول قبــ  موعــد انعقــا  الــدورة املقبلــ . واقرتقــت جنــوب أفريقيــا طــرورة إ را  قواعــد 
ـــــ   ـــــ   ـــــ  ا اصـــــ د )ب( وحتمي ـــــف ال ـــــرااع الع ـــــوكري  واألمني ـــــ  )أ( شعري ـــــدويل بغي  يف القـــــانو  ال
ال ــــرااع امل ــــؤولي  مقت ــــ  القــــانو  اان ــــاين الــــدويل والقــــانو  الــــدويل حلقــــوإل اان ــــا . وينبغــــ  
ــــ  اقليــــاع الومنيــــ  وااقليميــــ ، ي تــــيما يف جمــــال موكافحــــ  اافــــوع مــــن  للصــــن اجلديــــد أ  يوكمت

وإ آليـــاع اللجـــوء إل الق ـــاء يف قـــال وقـــاً وينبغـــ  أ  ي ـــم  أي ـــ اً.العقـــاب ومعاقبـــ  اجلنـــاة فعليـــ
انتهااـــاع. وميوكـــن أ  ش ـــم   ـــ   اقليـــاع جلنـــ  شعـــال بتنظـــيم ومراقبـــ  ورصـــد ال ـــرااع الع ـــوكري  
واألمنيــ  ا اصــ ، وإجــراءاع ال ــوكوح والتحقيــ ، وآليــاع اابــوي عــن امتةــال ال ــرااع الع ـــوكري  

قــــانو  واألمنيــــ  ا اصــــ  القواعــــد واملعــــايري اجلديــــدة املدرجــــ  يف القــــانو  الــــدويل حلقــــوإل اان ــــا  وال
 اان اين الدويل.

وأطـــافت بعـــض الوفـــو  قائلـــ  ب ـــرورة اتـــتوكمال التنظـــيم الـــدويل بقـــوانت وتياتـــاع ومنيـــ   -14
فعالــــ  ممــــا مــــن شــــ  ا أ  ي ــــم  للــــدول بــــالتحقي  يف انتهااــــاع القــــانو  الــــدويل حلقــــوإل اان ــــا  

 خ ــوة  انيــ ، تــد أ  والقــانو  اان ــاين الــدويل وموققــ  اجلنــاة. وشــرح  ــ   الوفــو  أنــ  ينبغــ ، يف
 ــاءل  واجلــرب والرتخــيا واملراقبــ  وكلــن مــن خــول صــن  ويل ملــزت  غــرة شنظيميــ  يف جمــايع مةــ  امل

 للمبا راع احلالي . يوكو  موكمتوً ًا قانون
  

   المناقبة العامة - ال 
قــــدمت بعــــض الوفـــــو  م ــــتجداع ب ـــــ   عمليــــ  و يقـــــ  مــــونرتو وراب ـــــ  مدونــــ  قواعـــــد  -15

 ولـــ  و ـــو  منظمـــاع  وليـــ ،  52الدوليـــ . وش ـــر  و يقـــ  مـــونرتو، الـــ  وقعـــت عليهـــا ال ـــلوق 
علــ  ال ــرااع العاملــ  أ نــاء النزاعــاع امل ــلح  وشــ اتر بايلتزامــاع احلاليــ  للــدول موجــ  القــانو  
اً اان ـــــــاين الـــــــدويل يف أوطـــــــاإ النزاعـــــــاع امل ـــــــلح . وقـــــــد أنملـــــــ  منتـــــــدح و يقـــــــ  مـــــــونرتو ر يـــــــ

__________ 
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. وشــوكوكت بعــض الوفــو  يف فعاليــ  و يقــ  مــونرتو وأشــارع 2014 ألول/ ي ــمرباــانو  ا 16 يف
ـــَر  بعـــد مـــرور  ـــس تـــنواع: إل أوجـــ  القلـــ  الـــ  أنعـــرب عنهـــا يف الن ـــرة بعنـــوا   التقـــدت والفن

 .(6)التحدياع القائم  وشوصياع للدول املوقع  عل  و يق  مونرتو
صــــو  راب ــــ  مدونــــ  قواعــــد ال ــــلوق الت ــــوراع األخــــرية خاً ويقظــــت بعــــض الوفــــو  أي ــــ -16

. ويقظـــت بعـــض 2014الدوليـــ ، الـــ  عقـــدع سعيتهـــا ال ـــنوي  األول يف اـــانو  األول/ ي ـــمرب 
ألعمال املتعلقــــ  بـــاجيهي  التـــو الوفـــو  أنـــ  جـــرح مواءمـــ  مدونـــ  قواعـــد ال ـــلوق الدوليـــ  مـــن املبـــا و

ـــالتجاري ـــ  وققـ لـــ ايت معـــال الوكلمـــ ، أل  جمل ـــها ، وأ  الراب ـــ  لي ـــت  ي ـــ  للتنظـــيم ااان ــــا وق ـ
يت لف من  ول وشرااع وجمتمن مـدين. وقالـت بعـض الوفـو  إ  بنموكـا  الراب ـ  وطـن آليـاع ملراقبـ  
ــــ  قواعــــد  ــــت و يقــــ  مــــونرتو ومدون ــــرح بعــــض الوفــــو  أ  التوكامــــ  ب ــــال. وش الرتخــــيا والرصــــد وايمتة

 و  فراي قانوين.ال لوق الدولي ، إطاف  إل الت ريعاع احمللي ، يؤاد عدت وج
نظــات  إل املنظمــ  الدوليــ  لتوقيــد املقــاييس وإل نظامهــا اجلديــداً وأشــارع بعــض الوفــو  أي ــ -17

 Management System for Private Security إ ارة العمليــاع األمنيــ  ا اصــ : املت لبــاع مــن التوجيــ 

Operations: Requirements with Guidance (ISO 18788)
اـــــا  مـــــن املتوقـــــن إموقـــــ  يف ، الـــــ    (7)

ألعمال املتعلقــــ  بـــاجيهي  التــو والـــ   اشــتم  علـــ  عناصـــر مهمــ  مـــن املبـــا و 2015قزيرا /يونيــ  
نظــات اا ارة مــن أجــ  عمليــاع . وميةــ  املعيــار اجلديــد صــيغ  م ــو رة مــن اان ـــا وق ـــ  وققـــالتجاري

(. وأشــار أقـــد ANSI/ASIS PSC.12012) نوعيــ  لل ــرااع األمنيـــ  ا اصــ : املت لبــاع مـــن التوجيــ 
الوفــو  إل امل ــروإ الــ   شقــو   املفوطــي  ال ــامي  حلقــوإل اان ــا  لتح ــت تــب  قصــول طــحايا 
 ـــاو اع ققــــوإل اان ـــا  املرشب ــــ  باألعمـــال التجاريــــ  علـــ  اجلــــرب، والـــ   بنموكانــــ  حتديـــد ال ــــب  

 الفعال  اقرا  شقدت يف جمال احلصول عل  اجلرب.
   
 عل  الصعيد الوميالت وراع   

أوطــــحت الوييــــاع املتحــــدة األمريوكيــــ  أ  و ارة خارجيتهــــا اشــــرتمت أ  شوكــــو  ال ــــرااع  -18
بالع ـوي  ق ـ  اً ال  ش رتق يف مناقصـاع يف إمـار برناجمهـا العـامل   ـدماع احلمايـ  متمتعـ  وجوبـ

ـــــدع امتةاهلـــــا لنظـــــات اا ار  ـــــ  قواعـــــد ال ـــــلوق الدوليـــــ  وأا  . PSC 12012ة األصـــــول يف راب ـــــ  مدون
بالن ــــب  لتلــــن  False Claims Actإل إموكانيــــ  مواجهــــ  بــــم جنائيــــ  موجــــ  قــــانو  اً وأشــــارع أي ــــ

أ ـــا ممتةلـــ  للمعـــايري امل لوبـــ . وأشـــار الوفـــد اـــ لن إل اً ال ـــرااع األمنيـــ  ا اصـــ  الـــ  شـــدع  اـــ ب
وكتــ  األمــم املتحــدة املعــي مالعمــ  الــ   قامــت بــ  و ارة الــدفاإ مــن املعهــد الــدويل للقــانو  الــدويل و 

ب    مبا راع منفصـل  مل ـاعدة  ول يف وطـن قواعـد ب ـ   اتـتعمال القـوة مـن  باملخدراع واجلرمي 
إل اً جانـــ  ال ـــرااع الع ـــوكري  واألمنيـــ  ا اصـــ   عمـــاً ألقوكـــات و يقـــ  مـــونرتو. وأشـــار الوفـــد أي ـــ

__________ 

ــــــــ  املوقــــــــن  (6)  -www.dcaf.ch/Publications/Progress-and-Opportunities-Five-Years-On-Challenges-andمتاقــــــــ  عل

Recommendations-for-Montreux-Document-Endorsing-States. 
 .www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63380متاض عل  املوقن  (7) 
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  الوييـــاع املتحـــدة قـــا رة علـــ  ممـــا يةبـــت أ  قوكومـــ اً،إ انـــ  أربعـــ  متعاقـــدين مـــن بـــوق ووشـــر مـــؤخر 
 موقق  اجلناة وإققاإل العدال  يف قايع ارشوكاب املتعاقدين جرائم خ رية وأ ا ملتزم  ب لن.

، 1998 لعــات 15وأشــارع جنــوب أفريقيــا إل لــوائ  قــانو  امل ــاعدة الع ــوكري  ا ارجيــ  رقــم  -19
أشـــخا  اعتبـــاريت ومـــوامنت وأشـــخا  شقـــد  امل ـــاعدة الع ـــوكري  ا ارجيـــ  مـــن ق بـــ  "الـــ  نظ مـــت 

 "يقيمـــو  بصـــف   ائمـــ   اخـــ  اجلمهوريـــ  ورعايـــا أجانــــ  يقـــدمو   ـــ   امل ـــاعدة مـــن  اخـــ  قــــدو 
جنـــوب أفريقيـــا. وأطـــافت أ  واـــايع إنفـــاك القـــانو  مـــا فت ـــت ش ـــع  إل التـــدقي  يف  ـــ   األن ـــ   

 جــرع فيهــا شلــن األن ــ  ، و ــ  يف موف قــ  بــالنظر إل عــدت شعــاو  البلــدا  الــ اً لوكنهــا   شوكــن  ائمــ
 الغال  شلن البلدا  امل رتا  يف عملي  و يق  مونرتو ومدون  قواعد ال لوق الدولي .

ب ـــ   ال ـــرااع األمنيـــ  ا اصـــ  العاملـــ  يف األراطـــ   2001وأشـــارع النـــرويج إل قـــانو   -20
د مــن  ــ ا القــانو   ــو  . واــا  القصــ2011النروجييــ ، والــ   أ خلــت عليــ  شغيــرياع ابــرية يف عــات 

افالـــ  ققـــوإل األفـــرا  الـــ ين شعامـــ  معهـــم ممةلـــو  عـــن شـــرااع أمنيـــ  خاصـــ د واحلـــر  علـــ  شقـــد  
خــدماع عاليــ  اجلــو ةد وممارتــ  مراقبــ  وإشــراف اــافيت علــ   ــ   ال ــرااعد وأي  ــر  عملهــا عــن 

د ال ـلوق الدوليـ  يف يف راب ـ  مدونـ  قواعـاً قدو  معايري   ا القـانو  كاشـ . وأصـبحت النـرويج ع ـو 
و ــــ  شعتقـــد أ ـــا ميوكــــن أ  ش ـــا م إل قـــد ابــــري يف طـــما  اقـــرتات ال ــــرااع  2014م لـــن عـــات 

 األمني  ا اص  القانو  الدويل يف بي اع معقدة ويف حت ت الرقاب  وامل اءل .
ــر ايحتــا  األوروأ برأيــ  الــ   مــؤ ا  أ  ال ــرااع الع ــوكري  ا اصــ  وال ــرااع األمنيــ   -21 وكا 

ا اصـــ  ينبغــــ  شناوهلـــا بصــــورة منفصـــل ، بــــالنظر إل ن ــــاإل أن ـــ تها الواتــــن واملتنـــوإ. وفيمــــا يتعلــــ  
ـــــر ايحتـــــا  األوروأ باألقوكـــــات الراتـــــخ  املوجـــــو ة يف لـــــوائ   بامل ـــــاءل  واحلصـــــول علـــــ  اجلـــــرب، كا 

، بصــيغتها املنقحــ . ويقــد ايحتــا  األوروأ أ  الــدول واملنظمــاع الدوليــ  ميوكنهــا، "بروا ــ  األول"
ـــ  األع ـــاء  بوصـــفها  بـــائن، حت ـــت املعـــايري يف عمليـــاع ال ـــرااع. وكاـــر أ  ايحتـــا  األوروأ و ول

ا يف كلــن مصــممو  علــ  مواصــل  ســ  ال ــبي  األمةــ  يتــتخدات مدونــ  قواعــد ال ــلوق الدوليــ ، مــ
يف عمليابم املتعلق  بامل ـرتياع. وأطـاف أ  ايحتـا  األوروأ وجهـاع أخـرح بـ لوا الوكةـري مـن أجـ  

ألنيتهـــا يف الوقايـــ  مـــن اً ، نظـــر املبـــا و التوجيهيـــ  ب ـــ   األعمـــال التجاريـــ  وققـــوإل اان ـــا شنفيـــ  
اع الع ــوكري  ا اصـــ  التجــاو اع يف سيــن الق اعـــاع، مــا يف كلـــن التجــاو اع الـــ  شرشوكبهــا ال ـــرا

 وال رااع األمني  ا اص ، ومعاجلتها.
وأشارع أترتاليا إل أ ا من املـوقعت علـ  و يقـ  مـونرتو، وأ ـا ع ـو ن ـ  يف راب ـ  مدونـ   -22

قواعـــد ال ـــلوق الدوليـــ ، وأ ـــا شـــارات يف وطـــن معـــايري جديـــدة. وقالـــت إ  و ارة ال ـــؤو  ا ارجيـــ  
ااع الع ــوكري  واألمنيــ  ا اصــ  موقعــ  علــ  مدونــ  قواعــد ال ــلوق والتجــارة ش ــرت  أ  شوكــو  ال ــر 

وممتةلـــ  ألقوكـــات و يقـــ  مـــونرتو كاع الصـــل  لوكـــ  شـــتموكن مـــن شقـــد  خـــدماع  صصـــ . وأ  إمـــار 
ـــز علـــ  شعزيـــز امتةـــال القـــانو  الـــدويل القـــائم وطـــما  امل ـــاءل . وشوكمـــن  شنظيمـــ   ويل ينبغـــ  أ  يرا 

 ا   ج متعد  األوج  ي م  القوانت الومني  والتعاو  الدويل.ايتتجاب  األاةر فعالي  يف انته
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يرلنـــدا ال ـــمالي  إل تـــل   ق ـــاإ ا ـــدماع أوأشـــارع اململوكـــ  املتحـــدة لربي انيـــا العظمـــ  و  -23
، و ـــ  ال ـــل   2001األمنيـــ  لـــديها، املن ـــ ة موجـــ  قـــانو  ق ـــاإ ا ـــدماع األمنيـــ  ا اصـــ  لعـــات 

ع األمنيـــ  ا اصـــ  ب ـــب  منهـــا إعمـــال نظـــات الرتخـــيا لفـــرا ح امل ـــؤول عـــن شنظـــيم ق ـــاإ ا ـــدما
عــن كلــن، أشــاض قــانو  احملوكمــ   املتعــاملت األمنيــت ونظــات املوافقــ  ال وعيــ  لل ــرااع األمنيــ . وف ــوً 

الق ـاء الـ   كـاام بعـض اجلـرائم الـ  يرشوكبهـا رعايـا بري ـانيو   اخـ   2001اجلنائي  الدوليـ  لعـات 
شوجيهــاع مؤقتــ  لل ــفن الــ  حتمــ  علــم اً خارجهــا. وأصــدرع و ارة النقــ  أي ــ اململوكــ  املتحــدة أو

اململوكــ  املتحــدة ب ــ   اتــتخدات قــرا  م ــلحت حلمايــ  ال ــفن مــن بديــداع القراصــن  يف  ــروف 
اتـــتةنائي . واعتمــــد ق ــــم ايعتمـــا  يف اململوكــــ  املتحــــدة مـــراقبت للمعــــايري املهنيــــ ، و ـــو موق ــــن علــــ  

 .International Accreditation Forumاألمراف ملنتدح ايعتما  الدويل ايشفاإل املتعد  
وأشــارع توي ــرا إل قانو ــا ايحتــا   اجلديــد ب ــ   ال ــرااع األمنيــ  ا اصــ ، الــ   أنق ــر   -24

. وتـــــين ب    ـــــ ا 2015واملتوقـــــن  خولـــــ  قيـــــز التنفيـــــ  يف أيلول/تـــــبتمرب  2013يف أيلول/تـــــبتمرب 
مـــن توي ـــرا، أو اً   وال ـــرااع الـــ ين يقـــدتمو  خـــدماع أمنيـــ  يف ا ـــار  ان وقـــالقـــانو  علـــ  األفـــرا

ال ين يقـدتمو  يف توي ـرا خـدماع هلـا عوقـ  با ـدماع األمنيـ  املقدمـ  يف ا ـار . وين بـ  القـانو  
علــ  ال ــرااع القائمــ  يف توي ــرا وشــتحوكم يف شــرااع أمنيــ  شعمــ  يف ا ــار ، وحتظــر بعــض اً أي ــ

 ملتصل  بامل ارا  املباشرة يف أعمال قتالي  أو بانتهاااع ج يم  حلقوإل اان ا .األن    ا
ـــر ايحتـــا  الروتـــ  بـــ   ش ـــريع  ي يتنـــاول أن ـــ   ال ـــرااع الع ـــوكري  واألمنيـــ  ا اصـــ   -25 وكا 

خــار  احلــدو  ااقليميــ ، مــا يف كلــن األن ــ   الع ــوكري . فهــ   املهــات ي ش ــ لن  ــا إي مؤت ــاع 
لدولـــــ . ويف طـــــوء اي ا ـــــاع علـــــ  الصـــــعيد العـــــامل ، عوكـــــف خـــــرباء يف الـــــالت القـــــانوين شابعـــــ  ل

وال ياتـــ  يف ايحتـــا  الروتـــ  علـــ  مناق ـــ  مـــدح اتتصـــواب شوتـــين أن ـــ   ال ـــرااع الع ـــوكري  
ــــ  ا اصــــ  وإتــــنا  بعــــض املهــــات احلوكوميــــ  إل جهــــاع مــــن خــــار  الدولــــ . واانــــت قنجــــج  واألمني

وان  املهنيـ  وتـهول  احلراـ  والفعاليـ  واجلـدوح ايقتصـا ي . ويقـد ايحتـا  املؤيدين ش م  مراعاة ج
الروتــ  أ  أ  حتــرق مــن  ــ ا القبيــ  ي بــد أ  يوكــو  طــمن قــدو  القــانو  الــدويل حلقــوإل اان ــا  
والقــــانو  اان ــــاين الــــدويل، وبــــت  أ  التحــــدياع القائمــــ  ش ــــم  قصــــورا يف حتوكــــم الدولــــ  يف  ــــ   

 و  تب  لونتصاف، وعدت افاي  املعايري القانوني  احلالي  أو عدت فعالتها.األن   ، وعدت وج
املقـــرر عـــدة نقـــا  ميوكـــن إ راجهـــا يف املناق ـــ  مةـــ  شنفيـــ  الـــدول املعـــايري  -وكَاـــر الـــرئيس  -26

احلاليــــــ ، مــــــا يف كلــــــن إشاقــــــ  إجــــــراءاع ال ــــــوكوح لل ــــــحايا، والق ــــــايا املرفوعــــــ  طــــــد ال ــــــرااع 
 ج.أف ت إلي  من نتائ وما
للجنـ  املعنيـ  سقـوإل اان ـا ،  35وأشارع جلن  القانونيت الوكولومبي  إل التعلي  العات رقـم  -27

خــوا  أو  ي ــاع خاصــ  أو اً قيــ  كناــر، يف سلــ  أمــور أخــرح، أنــ  قــت شفــوتق  ولــ  مــرف أفــرا 
ش ــم  هلــم ممارتــ  تــل   اعتقـــال أشــخا  أو اقتجــا  م فــن  الدولـــ  ال ــرف شظــ  م ــؤول  عـــن 

 من العهد الدويل ا ا  باحلقوإل املدني  وال ياتي . 9التقي د أو افال  التقي د ب قوكات املا ة 
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معلومــــاع م ــــتجدة عــــن  (8)وقــــد ت املــــدير التنفيــــ   لراب ــــ  مدونــــ  قواعــــد ال ــــلوق الدوليــــ  -28
وإ إجـراءاع إل أ  م ـر اً الو ائف الرئي ي  ال  ش  لن  ـا الراب ـ  يف جمـايل احلوامـ  واملراقبـ ، م ـري 

التصدي  ي شزال معروط  علـ  جملـس مـدير  الراب ـ  وسعيتهـا العامـ  للنظـر فيهـا. وشتوقـن الراب ـ  أ  
يف امل ــتقب ، وتت ــم  اً ابــري اً  ش ــهد أن ــ تها املتعلقــ  بــاابوي والرصــد وشقيــيم أ اء و ائفهــا ش ــور 

أ   بــائن شــرااع أمنيــ  اً ي ــالتواصــ  املوكةــف مــن اجلهــاع كاع املصــلح . ويقــد املــدير التنفيــ   أ
للتعاقــد مــن  ــ   ال ــرااع، اً خاصــ  اشصــلوا بالراب ــ  للحــدي  عــن جعــ  الع ــوي  يف الراب ــ  شــرم

اعتـزات و ارة خارجيـ  اً للرتخـيا )توي ـرا(. وأ ـار الـبعض أي ـاً واعتبار كلن يف القانو  الـومي معيـار 
قــدين احملتملــت مــن برنــامج الــو ارة  ــدماع للمتعااً الوييــاع املتحــدة جعــ  الع ــوي  يف الراب ــ  شــرم

 احلماي  يف  تلف أحناء العا .
واختنتمـــــت اجلل ــــــ  الةانيـــــ  مــــــن الــــــدورة الرابعـــــ  مناق ــــــ  شفاعليــــــ . وش ـــــاءل أقــــــد الوفــــــو   -29

 ــــاءل ، اعــــد ال ــــلوق الدوليــــ  علــــ  طــــما  املاملقــــرر عــــن مــــدح قــــدرة راب ــــ  مدونــــ  قو  - والــــرئيس
فافي  يف عمليـ  النظـر يف ال ـوكاوح. وأجـاب املـدير التنفيـ   بـ   الراب ـ  واحلصـول علـ  اجلـرب، وال ـ

 اع الـــ  أتـــند ا هلـــا أع ـــا  ا )احلوكومـــاع وال ـــرااع والتمـــن لمقي ـــدة بنظامهـــا األتاتـــ  وبال ـــ
املــدين(. وأطــاف أ  الراب ــ  لــن ش ــت ين قــ  أ  حتــ  حمــ  القــوانت الومنيــ  واهلي ــاع الومنيــ  انفــاك 

مـــن التـــ  ري يف الصـــناع  مـــن وجهـــ  النظـــر التجاريـــ . واختـــتم اً نهـــا تـــوف شـــتموكن ق عـــالقـــانو ، ولوك
إنــ  رغــم عــدت ش ــور آليــ  ال ــوكوح الــ  شعمــ   ــا الراب ــ  بــنفس قــدر ش ــور آليتهــا للتصــدي ،  قــائوً 

 فن  م  ل  اقرتات القانو  الومي والدويل يننظر إليها عل  أ ا م ؤولي  أتاتي .
  

   مواإيق محد ةمناقبة  -ثالثاا  
 اسزززتخدال المرتزقزززة وسزززيلةا مسزززنلة الفريزززق العامزززل المعنزززي ب التقريزززر الفنزززي لزززرئيس - لف 

 النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق البعوب في تقرير المصير
 
، إ  الفريـ  2015ني ـا /أبري   28قالت ال ـيدة اارتـوكا، يف البيـا  الـ   أ لـت بـ  يـوت  -30

مـــن البحـــو  ب ـــ   القـــوانت واللـــوائ  الومنيـــ  اً م ـــ ل  اتـــتخدات املرشزقـــ  أجـــرح مزيـــدالعامـــ  املعـــي 
املتعلقـــ  بال ـــرااع الع ـــوكري  واألمنيـــ  ا اصـــ  يف قانيـــ  بلـــدا  يف من قـــ  أمريوكـــا الوتـــ   والبحـــر 

__________ 

ــر الــرئيس  (8)  املقــرر بقــرار  جملــس  -قبــ  إف ــاض الــال لل ــيد أور ونــد مــن راب ــ  مدونــ  قواعــد ال ــلوق الدوليــ ، كا 
أ  يــدعو الفريــ  العامــ  ا ــرباء وسيــن أصــحاب املصــلح  "قيــ  قــرر اللــس  ،28/7و 22/33ققــوإل اان ــا  

ـــا  ـــم "املعنيـــت إل امل ـــارا  يف أعمالـــ  ـــ ، مرقب ـــدورة الةالة ـــاء ال ـــ   ممةلـــت عـــن الصـــناع  اـــانوا، أ ن ـــر أي ـــا ب . وكا 
، A/HRC//WG.10/3/2تقل  كاع مصـــلح  وإمـــا أع ـــاًء يف وفـــو  )للم ـــارا  يف الـــدورة إمـــا بصـــفتهم جهـــاع م ـــ

 .(12الفقرة 
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د مت . وقــد قنــ(9)(A/HRC/30/34الوكــاري ، وقانيــ  بلــدا  يف أمريوكــا اجلنوبيــ ، وأربــ  بلــدا  يف أوروبــا )
الت ــريعاع الومنيــ  لبلــدا   2016وتــيتناول شقريــر  لعــات  .(10)بالفعــ   و ــ  شقــارير أخــرح إل اللــس

أوروبـــا ال ـــرقي  وأمريوكـــا ال ـــمالي  ومن قـــ  البحـــر اهلـــا و. وقي مـــت  ـــ   الدراتـــاع القـــوانت الومنيـــ  
ايـــ  ققــــوإل اان ــــا  ال ـــاري  املتعلقــــ  بال ـــرااع الع ــــوكري  واألمنيــــ  ا اصـــ  ومــــدح فعاليتهــــا يف  

وشعزيــز امل ــاءل  عــن اينتهااــاع، وتــعت إل حتديــد النقــا  امل ــرتا  واملمارتــاع اجليــدة والةغــراع 
 .2016التنظيمي  ال  قد شوكو  موجو ة. وتينقد ت حتلي  شام  إل اجلمعي  العام  يف عات 

أجـرح م ـاوراع مـن وقالت ال يدة اارتوكا إ  الفري  العامـ  قـد عقـد اجتمـاعت للخـرباء و  -31
اجلهــــاع كاع املصــــلح ، ي تــــيما ب ــــ   جلــــوء األمــــم املتحــــدة إل اتــــتخدات ال ــــرااع الع ــــوكري  
واألمنيــ  ا اصــ . وقــد اترتشــد الفريــ  العامــ   ــ   اجلهــو  يف مناق ــاش  ب ــ   إموكانيــ  وطــن صــن 

يميـــ  الـــ  أعـــد ا لتنظـــيم  ـــ   ال ـــرااع. وقـــد أن رجـــت  ـــ   األفوكـــار يف املـــ ارة املفا اً ملـــزت قانونـــ
 .(11)الفري  العام  للنظر فيها أ ناء الدورة احلالي  للفري  العام  احلوكوم  الدويل املفتوض الع وي 

وأطـــافت ال ـــيدة اارتـــوكا أ  املـــ ارة املفا يميـــ  شعوكـــس وجهـــاع نظـــر و ـــارب امل ـــؤولت  -32
  أجرا ــا أع ــاء تــابقو  يف احلوكــوميت وا ــرباء وممةلــ  التمــن املــدين، وأ ــا نتيجــ  م ــاوراع موكةفــ

ــــــــر ح  الفريــــــــ  العامــــــــ . وشــــــــوك لت امل ــــــــو ة األول لوشفاقيــــــــ  املموكــــــــن إقرار ــــــــا األتــــــــا  هلــــــــ   ال
نتيجـــ  البحـــو  اجلاريــــ  اً ، املرفـــ (، يف قـــت أ  املـــ ارة املفا يميـــ   ـــ  أي ـــA/HRC/15/25 )انظـــر

املـــ ارة املفا يميـــ  ايلتـــزات امل ــار إليهـــا أعـــو  ب ـــ   الت ـــريعاع الومنيـــ . وعــووة علـــ  كلـــن، متةـــ  
ــــز وواقعــــ  لوكــــ  ينظــــر فيــــ  الفريــــ  العامــــ   الــــ   ق عــــ  الفريــــ  العامــــ  بــــاقرتاض إمــــار من ــــجم ومرا 

 احلوكوم  الدويل املفتوض الع وي .
ويف إمار ال ع  لتحقيـ  مـا تـب  كاـر  أعـو ، أسـ  الفريـ  العامـ  املعـي م ـ ل  اتـتخدات  -33

   يف النقا  األتاتي  التالي :املرشزق  أوج  قلق  الرئي ي
ــــ  اقتفظــــت ب ــــ  ا  )أ(  ــــ  العامــــ  بــــ   بعــــض الو ــــائف مو مــــ  للدولــــ  ال أقــــر الفري

امل ــؤولي  يف النهايــ  بغــض النظــر عــن قيامهــا بنتــنا  شلــن املهمــ  إل جهــ  مــن خــار  الدولــ  أت ي. 
اً ن خـار  الدولـ ، و ـ  حتديـدوق  بعض الو ائف املو مـ  للدولـ  الـ  قـد ي ينعَهـد  ـا إل جهـاع مـ

__________ 

 ،وإاــوا ور ،األرجنتــتد و و نــدورا  ،ونيوكــاراغوا ،واملوك ــين ،واوتــتاريوكا ،واوبــا ،وغواشيمــاي ،وال ــلفا ور ،بنمــا (9) 
 ،وفرن ــــا ،توي ــــراد و واولومبيــــا ،وشــــيل  ،وبــــريو ،املتعــــد ة القوميــــاع( -وبوليفيــــا ) ولــــ   ،والربا يــــ  ،وأوروغــــوا 

 .و نغاريا ،واململوك  املتحدة
 واملغـــرب ،ومـــايل ،واـــوع  يفـــوار ،والوكـــامريو  ،وال ـــنغال ،وسهوريـــ  الوكونغـــو الدميقراميـــ  ،وشـــونس ،بوراينـــا فاتـــو (10) 

(A/HRC/27/50 د و)وماليزيــا ،والفلبــت ،والصــت ،وتــنغافورة ،وتــر  ينوكــا ،وباا ــتا  ،اامــاراع العربيــ  املتحــدة، 
 ،وغانـا ،وغامبيـا ،وتـرياليو  ،وتـوا يلند ،و مبـابو  ،وجنـوب أفريقيـا ،وبوش ـوانا ،أوغنـدا(د و A/HRC/27/50) واهلند
 .(A/HRC/24/45) ونيجرييا ،وناميبيا ،وموري يو  ،ولي وشو ،واينيا

 _www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGMilitary/Session4/WGمتاقـــــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــــ  املوقـــــــــــــــــــــن  (11) 
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امل ـــارا  املباشـــرة يف أعمـــال قتاليـــ  يف نـــزاإ م ـــل ، واقتجـــا  واتـــتجواب أتـــرح احلـــرب، امـــا  ـــو 
املتعلقـــ  معاملـــ  أتـــرح احلـــرب. واقـــرتض  1949آب/أغ ـــ س  12مبـــت يف اشفاقيـــ  جنيـــف املؤرخـــ  

ـــــنقرار  تلـــــف شصـــــنيفاع ن ـــــا   ـــــ  العامـــــ  ش ـــــمت امل ـــــروإ التوصـــــياع ب ا ـــــدماع. و ـــــ   الفري
التصـــنيفاع شت لـــ  حتديـــد األن ـــ   الـــ  شزيـــد مـــن خ ـــر وقـــوإ انتهااـــاع ققـــوإل اان ـــا  عنـــدما 

الةغــــراع الــــ    شعاجلهــــا و يقــــ  مــــونرتو الــــ  شن بــــ  علــــ  اً شنفــــ  ا جهــــاع خاصــــ . وشناولــــت أي ــــ
 النزاعاع امل لح  فق د

يف ايشفاقيـ . وإكا اً رافـميوكن للمنظماع غري احلوكوميـ ، وللـدول اـ لن، أ  شصـب  أم )ب( 
فقــد عــز  فوكــرة م ــاءل  املنظمــاع احلوكوميــ  الدوليــ  و ع ــم اي ــا  املتزايــد  اً،  يوكــن  ــ ا األمــر جديــد

 حنو حتم      املنظماع شخصيتها القانوني  الدولي  املوطوعي  يف اين مات إل صوكوق  ولي د
ش ـــم  تلـــف املـــوا  كاع الصـــل  اقـــرتض الفريـــ  العامـــ  مـــا ة واقـــدة ب ـــ   التنفيـــ ،  ) ( 

ـــــ   ـــــ  ايلتزامـــــاع املنصـــــو  عليهـــــا يف شلـــــن املـــــا ة عل ـــــ . وشن ب الـــــوار ة يف امل ـــــو ة األول لوشفاقي
ال ـــــرااع احملليـــــ  والدوليـــــ ، واـــــ لن علـــــ  ا ـــــدماع املقدمـــــ  إل الـــــدول وإل الزبـــــائن تـــــواء اـــــانوا 

 من غري الدول أو شرااعداً منظماع قوكومي   ولي  أو أمراف
للرتخـــيا، يوكـــو  مةابـــ  مريقـــ  ان ـــاء وإنفـــاك اً جديـــداً قـــد ت الفريـــ  العامـــ  شعريفـــ  () 
 املعايريد
عــرق الفريــ  العامــ  مــا ة واقــدة من ــجم  عــن الرتخــيا ش ــم    ــ  جمــايع  )ه( 

ينصــــــ  عليهــــــا الرتايــــــز، وش ــــــم  ــــــ  األخــــــرح العناصــــــر كاع الصــــــل  املــــــ اورة يف امل ــــــروإ األول 
 لوشفاقي د
غ  أ  يوكو  الت جي  خ ـوة  انويـ  عقـ  الرتخـيا. وي ـتند كلـن إل الت ـجي  ينب )و( 

 يف امل روإ األول لوشفاقي  وتيوكو  مةاب  نظات رصد للجهاع الفاعل  واألن    كاع الصل د
لتنظــيم ايختصــا . فقــد قــاول امل ــروإ اجلديــد اً جديــداً قــد ت الفريــ  العامــ  إمــار  ) ( 

امل ــاءل  والوييــ  خــار  احلــدو  ااقليميــ ، وبــاألخا لوكــ  ش ــم  البي ــاع شعزيــز األقوكــات املتعلقــ  ب
ـــدة الـــ  غالبـــ مـــا يعمـــ  فيهـــا ق ـــاإ ا ـــدماع األمنيـــ . وين بتـــ  اامـــار الت ل ـــ  التـــايل ملبـــا و اً املعق 

حتديــــــد ايختصــــــا : ال ــــــخا الفاعــــــ د ال ــــــخا ال ــــــل د الوييــــــ  خــــــار  احلــــــدو  ااقليميــــــ د 
 ايختصا  العامل د

رأح الفريـــ  العامـــ  أنـــ  مـــن ال ـــرور  إجيـــا  آليـــ  ألغـــراق املراقبـــ  وطـــما  اجلـــرب  ()ض 
والتعـــويض لل ـــحايا. أمـــا أتـــلوب إنفـــاك كلـــن، اـــ   شوكـــو  يف شـــوك  جلنـــ  أو أمـــت مظـــا  أو أ  
ــــد  بعــــد، لوكــــن أيــــ  آليــــ  شوكــــو  قــــا رة علــــ  أ  شوكفــــ  ايطــــ وإ بالرصــــد  أتــــلوب آخــــر، فلــــم حتن

   وبصورة وشامل  وشوكف  اجلرب لل حايا    جديرة ب   شنبح .والتحقي  بانتظات وبفعالي
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واختتمـــت ال ـــيدة اارتـــوكا بـــااعراب عـــن األمـــ  يف أ  شوكـــو  الصـــياغ  اجلديـــدة للمبـــا و  -34
ملناق ــاع مةمــرة وبن ــاءة  اخــ  الفريــ  العامــ  احلوكــوم  الــدويل املفتــوض الع ــوي ، اً الرئي ــي  موطــوع
 املتبا ل واملواقف امل رتا  من شقدت املداويع.  لوقرتاتًا قويًا وأ  شوكو  أتات

ورقبت بعض الوفـو ، أ نـاء املناق ـ  الوققـ ، باملـ ارة املفا يميـ  الـ  أعـد ا الفريـ  العامـ   -35
املعـــي م ـــ ل  اتـــتخدات املرشزقـــ . ورأح أقـــد الوفـــو  أ  املـــ ارة املفا يميـــ  غ ـــت علـــ  حنـــو شـــام  

الــ   أن ــ  مــن أجلــ  الفريــ  اً لــن الصــنف مــن الصــن امللــزت قانونــالعناصــر الــ  ميوكــن إ راجهــا يف ك
املقــرر إل شوقيــد سيــن  -بــ   يعمــد الــرئيس اً العامــ  احلوكــوم  الــدويل املفتــوض الع ــوي . واقــرتض أي ــ

املقرتقــاع، مــا يف كلــن املــ ارة املفا يميــ ، لوتــتفا ة منهــا يف مــداويع م ــتقبلي  ولتوكــو  أتاتــاً 
عــن كلــن، أعــرب عــن شقــدير  للعمــ  الــ   اطــ لعت بــ  راب ــ  مدونــ    . وف ــوً للعمــ  يف امل ــتقب

قواعـد ال ــلوق الدوليـ  وقوكومــ  توي ــرا فيمـا  ــا و يقـ  مــونرتو، وقــال إنـ  قــد قـا  الوقــت للفريــ  
العامــ  احلوكومــ  الــدويل أ  يعمــ  علــ  ش ــافر اــ   ــ   اجلهــو  بصــورة شــامل . واقــرتض وفــد آخــر أ  

 ا بت احلوكوماع، وليس فيما بت  ي اع ا رباء فق . يناَقش امل روإ فيم
وبــت  أقــد الوفــو  أ  العمــ  الــ   اطــ لن بــ  الفريــ  العامــ  املعــي م ــ ل  اتــتخدات املرشزقــ   -36

جلــر  الت ــريعاع القائمــ  املتعلقــ  بال ــرااع الع ــوكري  واألمنيــ  ا اصــ  قــد يــ    أ را  الريــاض إكا  
ال ـبي  األمةـ  " ـو اً مـؤ ا  أ  وجـو  صـن ملـزت قانونـاً حمـد  تـلفاا  القصـد منـ   ـو  عـم موقـف 

 و  شقــــد  احلنجــــج الــــ  ميوكــــن أ  شبـــــت   "ل ــــما   ايــــ  ققــــوإل اان ــــا  علــــ  النحــــو املناتــــ 
إجيابيــاع ا يــاراع األخــرح. وأعــرب  ــ ا الوفــد نف ــ  عــن القلــ  إ اء خ ــ  الفريــ  العامــ  للم ــ  

و األمــر الــ   يبــدو أنــ  خــار  وييتــ  ويوشــن أ  يعق ــد املناق ــ  يف صــياغ  م ــروإ اشفاقيــ ، و ــاً قــدم
اجلاريــ  يف إمــار العمليــ  احلوكوميــ  الدوليــ . وقالــت بعــض الوفــو  إ ــا ي شؤيــد م ــروإ ايشفاقيــ  الــ  
صـاغها الفريــ  العامـ  املعــي م ـ ل  اتــتخدات املرشزقـ ، والــ    حتـد بــالتواف  يف الـدورة األول للفريــ  

ــرع  ــ   الوفــو  بــ   وييــ  الفريــ  العامــ  احلوكــوم  العامــ   احلوكــوم  الــدويل املفتــوض الع ــوي . وكا 
(. وجـــد ع بعـــض 77، الفقـــرة A/HRC/22/41الـــدويل املفتـــوض الع ـــوي  قـــد جـــرح شوتـــيعها )انظـــر 

الوفــو  الت ايــد علــ  أ  ايشفاقيــ  لي ــت طــروري ، لوكــن قــ  قاجــ  لتعزيــز القــوانت احملليــ  وشنفيــ  ا، 
لن النظــر يف الوكيفيــ  الــ  جــرح  ــا   ــيد مدونــ  قواعــد ال ــلوق واملبــا راع األخــرح يف أرق واــ 

الواقـــن. ويقـــد أقـــد الوفـــو  أ  املـــ ارة املفا يميـــ  شوكتنفهـــا إشـــوكالي  اـــربح أل ـــا رجعـــت إل غايـــ  
 . ورأح2011املناق ـــاع الـــ  جـــرع أ نـــاء الـــدورة األول للفريـــ  العامـــ  احلوكـــوم  الـــدويل يف عـــات 

الوفـــد أ  بااموكـــا  اتتوك ـــاف خيـــاراع أخـــرح منهـــا املبـــا و التوجيهيـــ ، وخ ـــ  العمـــ  املموكنـــ ، 
 والقوانت النموكجي ، وأف   املمارتاع، وبرامج امل اعدة القانوني  املتبا ل . 

ورقبــت جلنــ  احلقــوقيت الوكولومبيــ  باملــ ارة املفا يميــ  باعتبار ــا نق ــ  بدايــ  جيــدة، لوكنهــا  -37
ا رنب ــت مجموعــ  جديــدة مــن املــوا  غــري املوجــو ة قــي اق ، وبالتــايل ي ميوكــن التعليــ  يقظــت أ ــ

 عليها بصورة صحيح .
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علـــــ  ش ـــــا يع الوفـــــو ، قالـــــت ال ـــــيدة اارتـــــوكا إ  الفريـــــ  العامـــــ  املعـــــي م ـــــ ل  اً ور  -38
ل ـــرااع الع ـــوكري  اتـــتخدات املرشزقـــ  مقتنـــن بـــ   ايشفاقيـــ  الدوليـــ   ـــ  اقليـــ  املةلـــ  لتنظـــيم م ـــ ل  ا

واألمنيـــ  ا اصـــ . و  شوكـــن ا يـــاراع األخـــرح م ـــتبعدة، مـــا يف كلـــن املبـــا و التوجيهيـــ  والقــــوانت 
لـــ . والةغـــراع يف  النموكجيـــ  وبـــرامج امل ـــاعدة القانونيـــ  املتبا لـــ ، الـــ  يـــرح الفريـــ  العامـــ  أ ـــا موكمت

قصــــ  يف  ــــ ا اً ابــــري اً  العامــــ  أ  شقــــدمالقــــوانت الومنيــــ  ي شــــزال موجــــو ة و  ينظهــــر حتليــــ  الفريــــ  
 اً.جيــداً الصــد . وعليــ ، فمــن شــ   ايشفاقيــ  الدوليــ  أ  شوكــو  آليــ  فعالــ  لتنفيــ  نظــات املراقبــ  شنفيــ 

وبي نــت ال ــيدة اارتــوكا أ  الفريــ  العامــ  رقــ  اميــن التعليقــاع وايقرتاقــاع املقدمــ  مــن الــدول 
طــــن اللم ــــاع األخــــرية علــــ  مقرتقــــ  اجلديــــد مل ــــروإ ب ــــ   م ارشــــ  املفا يميــــ ، أ نــــاء حماولتــــ  و 

مقــرر الفريــ  العامــ  احلوكــوم   -. ويف  ــ ا الصــد ، اقــرتض رئــيس 2015ايشفاقيــ  سلــول  ايــ  عــات 
ــــ  أيار/مــــايو  ــــ  سلــــول  اي ــــن التعليقــــاع إل األمان ــــ  سي ــــوض الع ــــوي  إقال ــــ   2015الــــدويل املفت بغي

 حتويلها إل الفري  العام  املعي م  ل  اتتخدات املرشزق .
مـ  فيمـا يتعلـ  بنموكانيـ  بلـورة شوصـياع ب ـ   برنـامج العاً وناق ت الوفو  تب  امل   قـدم -39

املقبــ  للفريــ  العامــ  احلوكــوم  الــدويل املفتــوض الع ــوي . ويقــد الــبعض أنــ  ي يوجــد شوافــ  ب ــ   
ب ـــــ   م ـــــروإ ايشفاقيـــــ  الـــــ  وطـــــعها الفريـــــ  العامـــــ  املعـــــي م ـــــ ل   إجـــــراء أ  مناق ـــــ  م ـــــتقبوً 

. وأعلــن 2011اتــتخدات املرشزقــ  وناق ــها الفريــ  العامــ  احلوكــوم  الــدويل املفتــوض الع ــوي  يف عــات 
أقــد الوفــو  شزايتــ  لتوصــياع الــدورة بعــدت الرجــوإ إل املــ ارة املفا يميــ  أو إموكانيــ  شعــدي  م ــروإ 
ايشفاقي ، لوكن  أقر بـ   شقريـر الفريـ  العامـ  احلوكـوم  الـدويل تـيعوكس علـ  الوجـ  امل لـوب مـا قالـ  

الـدويل الـ  قـال أقـد الوفـو   سين الوفو  واملتحد و . وناق ت الوفـو  وييـ  الفريـ  العامـ  احلوكـوم 
إ ــا شتمةــ  يف ســ  إموكانيــ  صــياغ  صــن جديــد، يف قــت رأح وفــد آخــر أنــ  لــيس يف  ــ   الوييــ  

وإمنـــا النظـــر بـــاألقرح يف إموكانيـــ  اً مـــا يـــدعو علـــ  وجـــ  التحديـــد إل صـــياغ  معا ـــدة ملزمـــ  قانونـــ
وكـــوم  الـــدويل   ي توك ـــف صـــياغ  إمـــار شنظيمـــ   ويل. وكاـــر أقـــد الوفـــو  أ  الفريـــ  العامـــ  احل

مــن كلــن يبــدو أ  قــ  حماولــ  اجــراء مناق ــ  قــول م ــروإ ي يوجــد  ن ــاإل ا يــاراع املتاقــ د وبــديً 
 أ  شواف  ب  ن .

  
   العسكرية واألمنية الخا ة مناقبة مق ممثل البركات -باء 

ــــــدة 2015ني ـــــا /أبري   28يف  -40 ، كاــــــر مــــــدير األمــــــن لــــــدح فريــــــ  األمــــــن يف بي ــــــاع معق 
Complex Environments Group ال ــــــيد غيب ــــــو ، أ  ال ــــــرااع امل ــــــؤول  طــــــمن ق ــــــاإ األمــــــن ،

ا ــــا  بصــــد  األخــــ  معــــايري ولــــوائ  ل ــــما  جعــــ  عمليابــــا شــــفاف  وخاطــــع  للم ــــاءل  وممتةلــــ  
 ما يف كلن قانو  ققوإل اان ا . للت ريعاع الدولي  والومني ، 

قيــ  شعمــ  ال ــرااع األمنيــ .  "البي ــاع املعقــدة"وشنــاول ال ــيد غيب ــو  يف البدايــ  مفهــوت  -41
شعــا   وأنــ   اً وأقــر بــ   ق ــاإ األمــن ا ــا  غــري املــنظم قــي قينــ    يــراإ املعــايري املعــرتف  ــا  وليــ
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ـ  معهـا شتحـرح بوطـوض سين أوج  القصور شلن. عل  أن  أا د أ  ال را اع األمني  ا اص  الـ  عم 
 األخ  معايري ولوائ  ما يوكف  عملها بصورة موئم  وشفاف  ويف إمار تيا ة القانو .

أما فيما يتعلـ  بال ـرااع الـ  ميةلهـا ال ـيد غيب ـو ، ف وطـ  أ ـا   ش ـتعم  مرشزقـ ، و ـو  -42
فن وراء  ــ ا العمــ   ــو املــال. و ــ   ال ــرااع مصــ ل  وصــف  ب نــ  مةــري لونفعــال ويــوق  بــ   الــدا

ش ـــرتق يف عمليـــاع ع ـــوكري  لوكنهـــا قـــدمت لزبائنهـــا خـــدماع حمفوفـــ  باملخـــامر يف جمـــايل اا ارة   
واحلماي ، و    فاعي  ب بيعتهـا أتاتـاً. وقـال إنـ  قل مـا اتـتنعملت األتـلح ، و ـ  يف شلـن احلـايع 

 ش تعم  إي للدفاإ عن النفس.
ل ــــيد غيب ــــو  إل شقــــد  حملــــ  عــــن مبــــا راع التنظــــيم الــــ ايت خصــــو  ال ــــرااع وانتقــــ  ا -43

ال ـــرااع "األمنيــ  ا اصــ ، مــا يف كلــن و يقــ  مــونرتو ومدونـــ  قواعــد ال ــلوق الدوليــ . وأبــر  معيــار 
، وقــــــال إ  2013الـــــ   أقرشــــــ  قوكومـــــ  اململوكــــــ  املتحـــــدة يف عــــــات  " PSC1 1-األمنيـــــ  ا اصــــــ 

ـــر ب نـــ   ال ـــرااع الربي انيـــ  ب اشـــت   ـــن للتـــدقي  والتصـــدي  بصـــورة م ـــتقل  بـــن اء  ـــ ا املعيـــار. وكا 
اً وأ  يصــب  عنــد ا معروفــ 2015اليــً  يف عــات اً   وليــاً اــا  مــن املتوقــن أ  يصــب   ــ ا املعيــار معيــار 

ـــدة م ـــالبو  بن بـــاع ISO 18788باتـــم معيـــار  . وكاـــر أ  سيـــن أع ـــاء فريـــ  األمـــن يف بي ـــاع معق 
ـر ال ـيد غيب ـو  أي ـPSC1تحقي  ايعتمـا  موجـ  املعيـار أ م يعملو  ل باملهـات األتاتـي  اً . وكا 

لراب   مدونـ  قواعـد ال ـلوق الدوليـ ، وشـرض مبيعـ  اجلـرا  اجلهـ  الـ  ميةلهـا مـن الراب ـ ، مـا يف كلـن 
ش ــجين اجلهـــاع األخــرح علـــ  ش ـــوير معــايري وآليـــاع رقابــ  مت ـــق  وشـــفاف  ومتي ــرة. وفيمـــا يتعلـــ  

ن ـــر املعيـــار اً بـــاللوائ  يف الـــال البحـــر ، أوطـــ  ال ـــيد غيب ـــو  بنجيـــا  أقـــد  الت ـــوراع، واصـــف
ISO 28007   ب نـــ  مةابـــ  العامـــ  الـــ   يغـــري  قواعـــد اللعبـــ  إك يتـــي  لل ـــرااع  2015يف آكار/مـــار

 للتدقي . قابوً ًا متينًا األمني  البحري  معيار 
 ـ   املعـايري اـا  يتمةـ  يف حتديـد مـرف  الـ  م ـتق  وأقر ال يد غيب و  أ  مفتاض  اض  -44

يتــول مهمــ  التــدقي ، يوكفـــ  الت اــد مــن أ  ال ـــرااع الــ  شــدع  امتةــال املعيـــار  ــ  بالفعــ  ممتةلـــ  
وبصـــورة ميوكــن التحقــ  منهـــا. واعتمــد ق ـــم ايعتمــا  يف اململوكــ  املتحـــدة علــ  أربعـــ   اــاموً   امتةــايً 

  متين  من مرف  الـ  ل ـرااع بغيـ  منحهـا التصـدي  بـن اء  ي اع للتصدي  وأجرع عملياع شدقي
شقيـــيم مـــدح  ـــاض ال ـــرااع يف  . واـــا  علـــ   ـــ   اهلي ــاع مـــةوً ISO 28007واملعيـــار  PSC1املعيــار 

إ مـا  شقييمـاع األ ـر علـ  ققـوإل اان ـا  يف عمليابــا اا اريـ . و عمـا هلـ   املعـايري الدوليـ ، أن ــ  
دة عمليـ  فـر  م ـو رة باتـتخدات  ي ـ  كاع مصـداقي  حتظـ  بـايقرتات  ـ  فري  األمـن يف بي ـاع معق ـ

Disclosure and Barring Serviceأ   ي ـــ  اً . وكاـــر ال ـــيد غيب ـــو  أي ـــCity and Guilds  وطـــعت
الــ    Maritime Security Operative Qualificationنظــات الت  يــ  للعمــ  يف الق ــاإ األمــي البحــر  

، وأ  اململوكــ  املتحــدة أوجــدع نظــات ISO 28007ع الرئي ــي  الــ  يت لبهــا املعيــار ي ــم سيــن املــؤ و
   شرخيا لتصدير األتلح  ومراقبتها والتخلا منها باتتخدات شرااع أمني  خاص .
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وأبـــرَ  ال ــــيد غيب ــــو  بعـــض أوجــــ  خيبــــ  أمـــ  الق ــــاإ إ اء الــــنهج التحـــوم  الــــ   ميوكــــن  -45
معاجلــ  امل ـــائ  املرشب ـــ  بالعمليـــاع ممــا يـــؤ ر يف الق ـــاإ، مـــا يف شفهمــ  حلوكومـــ  اململوكـــ  املتحـــدة يف 

كلـــن فيمـــا يتعلـــ  بالرتتـــان  العائمـــ ، و ـــ   ـــ  العمليـــاع األمنيـــ  البحريـــ  يف احملـــي  اهلنـــد . وبـــت  
ال ــيد غيب ــو  أ  الــو ارة الربي انيــ  املعنيــ  بال ــرااع وايبتوكــار واملهــاراع أعلنــت، علــ  إ ــر عمــ  

صـــدر شـــراخيا  اريـــ  بري انيـــ   يـــز اتـــتعمال الرتتـــاناع العائمـــ  لتخـــزين املعـــداع قةيــ ، أ ـــا تت
الـ  خ ـعت للمراقبــ ، مـا يف كلــن أتـلح  ناريــ . ووصـف  ــ ا الت ـور علــ  أنـ  خ ــوة  امـ ، لوكنــ  
ـــد أ  األمـــر يت لـــ  بـــ ل املزيـــد ليت ـــال لرتتـــان  عائمـــ  العمـــ  حتـــت رايـــ  علـــم اململوكـــ  املتحـــدة.  أا 

  ال ــابن التقييــد  للت ــرين املتعلــ  باألتـلح  الناريــ  مينــن يف الوقــت احلاطــر التــدري  وكاـر اــ لن أ
 املنات  عل  األتلح  الناري  يف اململوك  املتحدة.

ويف األخـــري، عل ـــ  ال ـــيد غيب ـــو  علـــ  شراجـــن اانفـــاإل الغـــرأ علـــ  الـــدفاإ  و  أ  يرافـــ   -46
 ح إل إقـــدا  قصـــور اتـــرتاشيج  يتعـــت شداراـــ  يف ال مـــوض ال ياتـــ ، ممـــا أاً متناتـــباً كلـــن شراجعـــ

مــــن قبــــ  الق ــــاإ ا ــــا . ف ــــيوكو  علــــ  احلوكومــــاع أ  شلجــــ  أاةــــر فــــ اةر إل إتــــنا  عقــــو  إل 
ــر أي ــ اً.الق ــاإ ا ــا  يف جمــايع اانــت قــي عهــد قريــ  شعتــرب مــن اختصــا  اجلــيش قصــر  اً وكا 

  أربــاض، وأنــ  مــن املهــم أي شــؤ   بــ   ال ــرااع األمنيــ  ا اصــ   ــوق غمــار  ــ   األعمــال لتحقيــ
وكلــن لتفــا   شغــر  شلــن  -شوكــاليف  يــا ة اللــوائ  إل جعــ  ال ــرااع شفقــد قــدربا علــ  املناف ــ  

ال ــرااع الراغبــ  يف ايمتةـــال. وشــد  علـــ  أ  اــ  فـــر  م ــؤول عــن الت اـــد مــن فهـــم الزبــائن أنيـــ  
   شنقَب . اللوائ ، وأ  التوكاليف ااطافي  الناس  عنها جديرة ب  

وأ ارع بعض الوفو  أتـ ل  عـن مـدح قابليـ  راب ـ  مدونـ  قواعـد ال ـلوق الـدويل أل  شصـب   -47
آليــ  فعالــ  وعواقــ  عــدت امتةــال القــانو  ال ــار  املفعــول. وقــال ال ــيد غيب ــو ، يف ر   عــن  ــ   

ـــــ  مـــــن الت ـــــغي ، وأ  امل ـــــائ  املعقـــــ ـــــزال يف مرقلـــــ  ابتدائي دة املتعلقـــــ  الت ـــــا يع، إ  الراب ـــــ  ي ش
 اخــ  اً ققيقيــاً بالتصــدي  واملراقبــ  ي شــزال قيــد النقــا . علــ  أنــ  أعــرب عــن  قتــ  يف أ   نــاق شوافقــ

ـــر ممةـــ  الراب ـــ   ـــو اقخـــر بـــ   املنظمـــ  شقـــوت علـــ   ـــو   الراب ـــ  جلعلهـــا منظمـــ  كاع أنيـــاب. وكا 
جيــ  أ  شتمتــن ب ليــ  مراقبــ  و نــاق اشفــاإل علــ  أ  الراب ــ   اً.راــائز ش ــم الــدول والتمــن املــدين أي ــ

إموكانيــــ  اً فعالــــ ، وبالقــــدرة علــــ  اتــــتبعا  الــــ ين ي ميتةلــــو ، وب ليــــاع فعالــــ  لل ــــوكوح شتــــي  أي ــــ
احلصول عل  اجلـرب. وأوطـحت بعـض الوفـو  أ  األمـر التنظيميـ  ال وعيـ  وتـب  ال عـن ي  ـ  حتـ  

حتــ  حمــ  ااجــراءاع اجلنائيــ  عنــد حمــ  القــوانت والت ــريعاع الومنيــ  الــ  شتمتــن باألتــبقي  وي  ــ  
ــد ال ــيد غيب ــو  أ  غالبيــ  األع ــاء مــن أوروبــا والوييــاع املتحــدة وأ   ــاض املبــا رة  ايقت ــاء. وأا 

للراب ـــ  أ    يتوقـــف علـــ  قـــدرة الراب ـــ  علـــ  الوصـــول إل منـــام  أخـــرح. وأطـــاف املـــدير التنفيـــ 
إل أ  قــــ   يــــا ة يف اً الغربيــــ ، م ــــري أقــــد  ال لبــــاع الــــ  ور ع الراب ــــ  اانــــت مــــن غــــري الــــدول 

   اي تمات ويف الوع  يف منام  أخرح.
وملبـــت وفـــو  مـــن ال ـــيد غيب ـــو  رأيـــ  يف م ـــائ  شتعلـــ  باتـــتخدات ال ـــرااع الع ـــوكري   -48

واألمنيــ  ا اصــ  يف بي ـــاع معقــدة مةــ : )أ( احلـــايع الــ  اجلــر  فيهـــا موامنــو  أجانــ  يف أن ـــ   
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عنــــف، لوكــــنهم اتــــتفا وا مــــن قصــــان   بلوماتــــي د )ب( واحلــــايع الــــ   ع ــــوكري  وارشوكبــــوا أعمــــال
شوكفلــت فيهــا شــرااع ع ــوكري  وأمنيــ  خاصــ  بــن ارة مرااــز اقتجــا  وتــجو د ) ( واحلــايع الــ  
ون تفــت فيهــا شــرااع ع ــوكري  وأمنيــ  خاصــ  حلمايــ  صــناعاع اتــتخراجي  وارشوكبــت انتهااــاع يف 

لـــ  شتحـــد  عـــن وطـــن شرتـــاناع عائمـــ  يف أعـــايل البحـــار جمـــال ققـــوإل اان ـــا د ) ( والتقـــارير ا
لولتفـــاف علـــ  اللـــوائ  والرقابـــ  الومنيـــ د )ه( واتـــتخدات مـــوامي جنـــوب أفريقيـــا مـــن قبـــ  شـــرااع 

ينتهن قـانو  جنـوب أفريقيـا، الـ   كظـر علـ  أ  مـوامن جنـوب اً ع وكري  وأمني  خاص  اتتخدام
أفريقــ  شقــد  م ــاعدة ع ــوكري  يف ا ــار د )و( وعــدت إصــدار الق ــاإ أ  نفــ  أو ر  ك  مصــداقي  
 إ اء اي عاءاع العديدة بانتهاق ققوإل اان ا  عل  أيد  ال رااع الع وكري  واألمني  ا اص . 

ي شتمتـــن باحلصـــان  الدبلوماتـــي   هـــاأ  ال ـــرااع الـــ  ميةل وكاـــر ال ـــيد غيب ـــو  يف ر و   -49
ل  مقت ــ  الت ـريعاع احملليــ  والدوليــ . ءوأ ـا   ــن،  ـ  ومو فو ــا واملتعاقـدو  مــن البــامن، للم ـا

ـــد أ  بعـــض ال ـــرااع شـــارات بالفعـــ  يف إ ارة مرافـــ  اقتجـــا  وأ ـــا ينبغـــ  أ  شوكـــو  خاطـــع   وأا 
بـــ   بعـــض البي ـــاع حمفوفــــ  اً لــــ  أ  انتهـــاق شرشوكبـــ . وأقـــر أي ــــللـــنظم املعمـــول  ـــا وأ  حتاتـــ  ع

بامل ـــاا  بوجـــ  خـــا  ب ـــب  انعـــدات تـــيا ة القـــانو . وشـــد  علـــ  أنـــ  مـــن األنيـــ  موكـــا  انتقـــاء 
وشـدري  العـاملت يف ال ـرااع األمنيـ  ا اصـ  مـن أجـ  شفـا   اينتهااـاع، واـ لن افهـات الزبــائن 

 اقد من ال رااع كاع املصداقي  فق . ب  م يتحملو  امل ؤولي  عن التع
وأوطــ  ال ــيد غيب ــو  أ  الرتتــاناع العائمــ  وطــعت يف احملــي  اهلنــد  بــالقرب مــن مــرإل  -50

ـــفن الـــ  حتتـــا  إل  ايـــ ، ولـــيس علـــ  تـــبي  ايلتفـــاف علـــ  الرقابـــ . وقـــال إ   ـــ   الرتتـــاناع  ال ُّ
للــرأ  القائــ  بــ   األمــر التنظيميــ  يف    ــن للوييــ  الق ــائي  لدولــ  العلــم، لوكنــ  أعــرب عــن شفهمــ 

بعــض  ــ   الــدول لي ــت متينــ  مــا فيــ  الوكفايــ . وفن ــد القــول بــ   مــو ف  ال ــرااع األمنيــ  البحريــ  
مث ايتتف ــــار بعــــد كلــــن. وأوطــــ  أ  ال ــــرااع شتقي ــــد بقواعــــد  قــــد ي ت ــــهلو  إمــــوإل النــــار أويً 

  التناتـــ  و رجـــ  التصـــعيد، وأ  التجربـــ  صـــارم  ب ـــ   اتـــتخدات القـــوة  يـــز ا ـــاك إجـــراءاع شراعـــ
أ بتـــت أ  إمـــوإل ملقـــاع حت يريـــ  يوكفـــ  لـــر إ و نـــ   جمـــاع القراصـــن ، وأ  ال ـــرااع األمنيـــ  

أ  الــ ين ينتعاقــد معهــم مــن خــول شــرااع خاصــ  مــن أفــرا  اً البحريــ    حتتجــز قراصــن . وكاــر أي ــ
اً رياع لتوكـــو  الر يـــ  واطـــح  متامـــاألمـــن امل ـــلحت علـــ  مـــن ال ـــفن كملـــو  قبعـــاع مـــزو ة بوكـــام

     ويوكونو  م ؤولت م ؤولي  اامل  عن أفعاهلم.
قبـ  شـرااع ع ـوكري  وأمنيـ  خاصـ ، أقـر  مـنوفيما يتعل  باتتخدات مـوامي جنـوب أفريقيـا  -51

عـن تـب  عـدت ايلتـزات قـي اق  يف اً مناتـباً ال يد غيب و  بـ   جنـوب أفريقيـا ينبغـ  أ  شتلقـ  ر 
  مـــونرتو ومدونـــ  قواعـــد ال ـــلوق الدوليـــ  بعـــدت شو يـــف جنـــوب أفـــريقيت أل  يف كلـــن تـــياإل و يقـــ

ـــرأ . اً انتهااـــ لقـــانو  جنـــوب أفريقيـــا. واشفـــ  ممةـــ  راب ـــ  مدونـــ  قواعـــد ال ـــلوق الدوليـــ  مـــن  ـــ ا ال
يتعلـــ  بـــالقول بـــ   ال ـــرااع األمنيـــ  ا اصـــ  ي شتجـــاوب خصـــو  ا عـــاءاع انتهـــاق ققـــوإل  وفيمـــا

ال ـــيد غيب ـــو  إ  ال ـــرااع الـــ  شعاَمـــ  معهـــا شتمتـــن ب ليـــاع لل ـــوكوح  ـــ  مــــن اان ـــا ، قـــال 
صــــميم منــــاك  أن ــــ تها شتــــي  إجــــراء حتقيقــــاع م تفي ــــ  فــــور اي عــــاء بانتهــــاق ققــــوإل اان ــــا . 
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الق ـــــاإ بن ـــــارة التمـــــن املـــــدين وغـــــري   ـــــ   اي عـــــاءاع بقـــــوة بغيـــــ  حت ـــــت شـــــفافي   ـــــ    ويرقـــــ 
آليــاع الرقابــ  حتــت إشــراف اً وتــوف شوطــن يف الوقــت املناتــ  أي ــ التحقيقــاع وامل ــاءل  ب ــ  ا.

   الراب  .
ووصـــف أقـــد الوفـــو  مدونـــ  قواعـــد ال ـــلوق الدوليـــ  ب  ـــا اشفـــاإل شـــرف وأ  الراب ـــ  مةابـــ   -52

سعيــــ  شــــرفي ، واعتــــرب أ مــــا غــــري اــــافيت حلمايــــ  طــــحايا انتهااــــاع ققــــوإل اان ــــا . ويف معــــرق 
ظــيم الــ ايت يف الق ــاإ املصــريف أ بــت عــدت افايتــ ، ش ــاءل أقــد م إ  اــا  ااشــارة إل أ  نظــات التن

بااموكـــا  الو ـــوإل يف عمليـــاع التنظـــيم الـــ ايت واتتف ـــر إ  اانـــت  نـــاق أيـــ   ربـــ  شبـــت  ـــاض تـــري 
حتقــ  يف جمــال التنظــيم ال ــوع  يف اً ابــري اً   ــ   العمليــاع. وأوطــ  ال ــيد غيب ــو  أنــ  يــرح أ   اقــ

. فقــد جــرح، يف  ــرف  مــي قصــري وبعمــ    وب مــن جانــ  الق ــاإ، ش ــوير ق ــاإ األمــن ا ــا 
معيـــارين  وليـــت معـــرتف  مـــا مـــن قبـــ  املنظمـــ  الـــدويل لتوقيـــد املقـــاييس امـــا جـــرح إن ـــاء الراب ـــ . 

ب ــر  قيــو  اً علــ  أ  ال ــيد غيب ــو  أطــاف أ  الق ــاإ لــن يعــرتق علــ  صــن  ويل ملــزت قانونــ
ف ــ  ققيقيــ  علــ  امل ــتوح الـدويل. وإكا حتقــ  كلــن، فــن  الق ــاإ متوكااً  ـو أنــ  جيــ  أ  كــد  فرصـ

لــن يتخلــف عــن شقــد   عمــ  الوكامــ . وأ نــت بعــض الوفــو  علــ  ال ــيد غيب ــو  للبيــا  الــ   أ ل 
   ب ، م ا رة برأيها ب   إجيا  اشفاقي  عاملي  وملز م  شنا عل  احلد األ ىن من املعايري أمر طرور .

  
   األنب ة األمنية الخا ة المرتب ة بالبحرخصو يات تن ي   -جي  

ماتــــلن، ابــــري البــــاقةت يف القــــانو   - ، قــــد ت ال ــــيد ااتــــ 2015ني ــــا /أبري   29يف  -53
الـدويل يف جامعـ  بريتوريـا، بعـض امل ـائ  املتعلقـ  باتــتخدات القـوة مـن قبـ  مقـدم  ا ـدماع األمنيــ  

القرصــن  وفيمــا يتعلــ  بالوكيفيــ  الــ  ميوكــن أ  البحريـ  ا ــوا ، ي تــيما يف تــياإل عمليــاع موكافحــ  
 يـــؤ ر كلـــن يف اامـــار التنظيمـــ  الـــدويل املزمـــن وطـــع  لـــيحوكم ال ـــرااع األمنيـــ  ا اصـــ . ويف قـــت

، فـــن  "القـــانو  اان ـــاين الـــدويل املعمـــول بـــ "(، إل 2008)1851أشـــار جملـــس األمـــن، يف قـــرار  
عمليـــاع وشـــدابري موكافحـــ  القرصـــن   ـــر  لـــيس يف إمـــار قـــانو  النزاعـــاع امل ـــلح ، وإمنـــا يف إمـــار 
القـــانو  الـــدويل انفـــاك القـــوانت الـــ   جيمـــن بـــت القـــانو  الـــدويل حلقـــوإل اان ـــا  واملبـــا و العامـــ  

 للقانو  اجلنائ  احملل  ومعايري العدال  اجلنائي  الدولي . 
 ـــــنواع األخـــــرية اللجــــوء إل مقـــــدم  ا ـــــدماع األمنيــــ  ا ـــــوا  امل ـــــلحت لقــــد  ا  يف ال -54

يف شقلــيا عـــد  أعمـــال القرصــن  الـــ  قالفهـــا اً مهمـــ حلمايــ  ال ـــفن التجاريــ ، وشـــوك  كلـــن عــاموً 
احلــد وال ــ و امل ــل  يف عــرق البحــر. إ  جلــ  أتــلح  علــ  مــن ال ــفن ين ــو  علــ   ــامر يف 

ال ـــفين  اجل ـــد  واقـــرتات التزامـــاع الدولـــ  موجـــ  القـــانو   قـــد كاشـــ ، مـــن قيـــ  أمـــن أفـــرا  مـــاقم
الدويل ب    نق  األتـلح  التقليديـ ، ومـن قيـ  خ ـر اتـتخدات القـوة، مـا يف كلـن القـوة الفتااـ ، 

 من قب  مو فت يف بي   يصع  فيها للغاي  طما  الرصد واملراقب .ًا ومفرمًا مائ ًا اتتخدام
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القــوانت احلوكــوميت، أ نــاء  كأ  امل لــوب مــن م ــؤويل إنفــا ماتــلن - ويقــد ال ــيد ااتــ  -55
أ ائهـــم مهـــامهم، أي ي ـــتخدموا القـــوة إي عنـــد ال ـــرورة وأي ي ـــتخدموا تـــوح القـــوة الـــ  شقت ـــيها 

فايتـــتخدات غـــري القـــانوين للقـــوة مـــن قبـــ  مقـــدم  ا ـــدماع  .(12)الظـــروف وشتناتـــ  مـــن التهديـــد
عـــن أ  شـــخا مـــن عنـــف غـــري اً ألعمـــال الـــ   ـــر   فاعـــاألمنيـــ  البحريـــ  ا ـــوا  يقتصـــر علـــ  ا

م روإ. وقد ي ـم  كلـن أعمـال قانونيـ  يـدخ  فيهـا اتـتعمال القـوة يف قـال التعـرق   ـر  جـوت 
ــــنفس أو  فاعــــاً وشــــين، إمــــا  فاعــــ ــــد مــــدح ان ــــجات قالــــ  معينــــ  اً عــــن ال عــــن اقخــــرين. إ  حتدي

قـــد يوكـــو  حمـــ  خـــوف بـــالنظر إل القصـــور يف  يتـــتخدات القـــوة يف بي ـــ  سريـــ  مـــن املعـــايري القانونيـــ 
شقــد  التوجيــ  املفصــ  علــ  امل ــتوح احمللــ  ب ــ   مــا  ــو قــانوين ومــا  ــو غــري قــانويند وايخــتوف 

عــن الــنفسد وعــدت اً الوكبــري بــت القــوانت اجلنائيــ  احملليــ  مــن قيــ  قــدو  شربيــر اتــتخدات القــوة  فاعــ
 .غ  أ  كد  ما  و القانوين وما  و غري القانوينوجو  شواف  ب    القانو  الومي ال   ينب

ماتــــلن جمموعــــ   تــــارة مــــن ايجتهــــا اع الق ــــائي  واملعــــايري  - واتــــتعرق ال ــــيد ااتــــ  -56
إل ق ــي  اً وأشــار أي ــ .(13)املؤقتــ  للمنظمـ  البحريــ  الدوليــ  2012الومنيـ ، مــا فيهــا إرشــا اع عــات 

رَيت إي ــالَيت يـنـدع  أ مــا أملقــا النــار علــ  بــاخرة، معروطــ  علــ  حموكمــ   نديــ  شتعلــ  بعــامَلت ســ
ش جيـــ  حماامـــ  البحـــريت ااي ـــاليت إل اً فقـــتو صـــياَ ين  نـــدَيت اانـــا علـــ  متنهـــاد وقـــد شقـــرر مـــؤخر 

 .2015متو /يولي  
ماتــــلن أ  قــــ   غــــرة شتمةــــ  يف عــــدت وجــــو  مدونــــ  مفصــــل  عــــن  - ويقــــد ال ــــيد ااتــــ  -57

  البحريــ  وأ  اامــار التنظيمــ  الــدويل املقــرتض   ي ــم  بتــدارق  ــ   الةغــرة. اتــتخدات القــوة يف البي ــ
أاا مييــ  جنيــف للقــانو  اان ــاين الــدويل وققــوإل إل املبــا و التوجيهيــ  الــ  وطــعتها اً وأشــار أي ــ
 .(14)2012يف عات  اان ا 

القـوة املو مــ   ويقـد أ  مهمـ  إلقـاء القـبض األتاتـي  يف إنفــاك القـانو ، وتـل   اتـتخدات -58
من أج  ااقدات عل  عملي  شوقيف قانوني  شن ـو  علـ  اتـتخدات القـوة،  ـ  و ـائف مـن صـوقي  
الدولـــ . وأطـــاف أنـــ  جيـــر ، إل قـــد مـــا، إتـــنا   ـــ   ال ـــل اع يف البي ـــ  البحريـــ . وبغـــض النظـــر 

م قـد كتـاجو  إكا اا  مقدمو ا دماع األمني  ا ـوا  قـد مننحـوا  ـ   الصـوقياع أت ي، فهـ عما
إل اتـــتخدامها، و ـــو مـــا يةـــري أوجـــ  قلـــ  إ اء معاملـــ  القراصـــن  امل ـــتب  فـــيهم أ نـــاء اقتجـــا  م وإ اء 

 اقرتات احل  األتات  يف املةول أمات حموكم .
(، 2014)2184 ا أقـر  جملـس األمـن يف قـرار ويف األخري، فن  احل  مل وكل  القرصن ، مةلم -59

ماتـــلن أنـــ ، يف أ نـــاء كلـــن، يبـــدو أ   - ر. وخلنـــا ال ـــيد ااتـــ يوكـــو  يف األرق ولـــيس يف البحـــ
__________ 

املتعلقـ  باتـتخدات القـوة واألتـلح  الناريـ  مـن قبـ  مـو ف  إنفـاك  1990لعـات املبا و األتاتي  من  9انظر املبدأ  (12) 
 .www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx، متاق  عل  املوقن القانو 

 .www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/Piracy/MSC.1-Circ.1443.pdfانظر  (13) 
 .www.geneva-academy.ch/docs/projets/Counterpiracy.pdfمتاق  عل  املوقن  (14) 

http://www.geneva-academy.ch/docs/projets/Counterpiracy.pdf
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اللجــوء إل مقــدم  ا ــدماع األمنيــ  ا ــوا  امل ــلحت تي ــتمر علــ  األرجــ ، مــن اــ  مــا ي ــتتبن 
 كلن من  امر.

ويقــــد أقــــد الوفــــو  أ  مــــن ال ــــرور  ااقــــرار بالعمــــ  الــــ   قامــــت بــــ  املنظمــــ  البحريــــ   -60
وكـرر جملـس ققـوإل اان ـا  العمـ  الـ   قامـت بـ  املنظمـ . وأا ـد وفـد آخـر الدولي  وأن  ينبغـ  أي ي

علــ  الــدور األتاتــ  الــ   شقــوت بــ  املنظمــ  البحريــ  الدوليــ  يف تــياإل أن ــ   ال ــرااع الع ــوكري  
واألمنيـــ  ا اصـــ  املرشب ـــ  بـــالبحر وشـــد   علـــ  أنيـــ  اارشـــا اع املؤقتـــ  للمنظمـــ  البحريـــ  الدوليـــ  يف 

لبــــت بعــــض الوفــــو  معلومــــاع إطــــافي  عــــن اارشــــا اع املؤقتــــ  للمنظمــــ  البحريــــ   ــــ ا الصــــد . وم
ـــرئيس  املقـــرر عـــن أتـــفهما لعـــدت ق ـــور املنظمـــ   -الدوليـــ  وعـــن شنفيـــ  ا. وأعـــرب أقـــد الوفـــو  وال

ــد الــرئيس  املقــرر أنــ  تي ــتمر يف  عــوة املنظمــ  البحريــ  الدوليــ   -البحريــ  الدوليــ   ــ   الــدورة. وأا 
ن الفريـــ  العامـــ  احلوكـــوم  الـــدويل املفتـــوض الع ـــوي  وشقـــد  أيـــ  معلومـــاع كاع صـــل  إل التعـــاو  مـــ

اجلهـاع كاع املصـلح  علـ  شقـد  معلومـاع كاع صـل  بتلـن امل ـ ل  ليبحةهـا اً بعمل . وشـج ن أي ـ
الفريــ  العامـــ  احلوكـــوم  الـــدويل. ويقـــد أ  الفريـــ  العامـــ  احلوكـــوم  الـــدويل ي ـــعر بقلـــ  بـــال  إ اء 

 ــــــاءل  وافالــــــ  تــــــب  اينتصــــــاف ل ــــــحايا انتهااــــــاع ققــــــوإل اان ــــــا ، و ــــــو ي لــــــ  م ــــــ ل  امل
شوطــيحاع ب ــ   سيــن الق ــايا الــ  شن ــو  علــ  مةــ   ــ   امل ــائ ، مــا يف كلــن امل ــائ  املتعلقــ  

 باأل ل  املتصل  باحلوا   يف عرق البحر.
مليــا  ااقليميــ ، الــ  املوجــو ة خــار  ا "الرتتــاناع العائمــ "ل أقــد الوفــو  عــن  ــا رة اءوش ــ -61

حلالــ  إســار تــفن اً وصــفاً رمــا ش ــري مــن ش ــميتها إل نــوإ مــن ال ــفن احلربيــ  غــري الر يــ . وقــد ت أي ــ
ـن  شـراخيا مؤقتـ  سمـ  أتـلح  ناريـ د ومجـر  شنفيـ   ـ ا النظـات،   اري  م ـلح  يف ميـا  إقليميـ  ومتن

رتــاناع عائمــ  خــار   ــ   امليــا . وش ــاءل شوقفــت ال ــفن عــن  خــول امليــا  ااقليميــ  وحتولــت إل ش
ــــ  عــــن الوكيفيــــ  الــــ  ميوكــــن  ــــا التصــــد  للتحــــدياع فيمــــا يتعلــــ  بدولــــ  العلــــم )يف   ــــ ا الوفــــد نف ن
احلــــايع الــــ  ش ــــتخدت فيهــــا أعــــوت املوءمــــ (. وملبــــت بعــــض الوفــــو  معلومــــاع عــــن اي ا ــــاع 

اتتف ـــر أقـــد الوفـــو  عـــن الوكيفيـــ  الـــ  ال ـــائدة يف جمـــال القرصـــن  ومـــا  ـــ  منـــام  العـــا  املتـــ  رة. و 
ميوكـــن أ  شتعامـــ   ـــا الت ـــريعاع الومنيـــ  مـــن شـــرااع  ـــ ا الق ـــاإ او ـــا كاع مبيعـــ  خارجـــ  عـــن 

فريــ  ونــو   وفــد آخــر بعمليــاع أخــرح مةــ   اً.احلــدو  ااقليميــ  يف  ــ  عــدت وجــو  صــن ملــزت قانونــ
 .ايشصال املعي بالقرصن  قبال  تواق  الصومال

 "امللجــ  العــائم"أو مصــ ل   "م ــتو إ أتــلح  عائمــ "علــ  اقــرتاض باتــتعمال مصــ ل  اً ور  -62
ماتـلن علـ  أ   ـ ين املصـ لحت قــد  - ، اشفـ  ال ـيد ااتـ "الرتتـان  العائمـ "مـن مصـ ل   بـديً 

ـــ  للتعامـــ  مـــن  يوكونـــا  أن ـــ  وأقـــر باملخـــامر املو مـــ  يتـــتعماهلما. وأوطـــ  أ مـــا ونطـــعا يف حماول
الــ  جيــر  إلقا  ــا مــن علــ  مــن ال ــفن، عنــدما شتهيــ  ال ــفن لــدخول مــوان   ول  م ـوكل  األتــلح 

ـــ . وأقـــر أي ـــ بالتحـــدياع املرشب ـــ  بـــ عوت املوءمـــ  اً ي ش ـــم  بن خـــال أتـــلح  إل ميا هـــا ااقليمي
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قـد كتـا  إل سـ  مـن  (15)وبال فن ال  ي حتم  أ  علم، وبت  أ  املبـدأ العـات لواجـ   ولـ  العلـم
ماتــــلن اــــ لن يف مــــؤ وع  - واقــــن عمليــــاع موكافحــــ  القرصــــن . وشــــوك ن ال ــــيد ااتــــ  من لــــ 

بعـــض ال ـــرااع الـــ  ش ـــ لن خـــدماع أمنيـــ  م ـــلح . ويقـــد أ  الرجـــوإ إل اارشـــا اع املؤقتـــ  
للمنظمــ  البحريــ  الدوليــ  جيــر  علــ  ن ــاإل واتــن، لوكنــ  اعتــرب أ   ــ   اارشــا اع لي ــت متعم قــ  

وأشـــار إل الق ـــي  املرفوعـــ   اً. ـــا حتديـــد مـــي يوكـــو  اتـــتخدات القـــوة قانونيـــفيـــ  الوكفايـــ  فيمـــا  مـــا
 يف اهلند وإل الت ا يع املتعلق  سدو  الدفاإ عن النفس. ًا قالي
فريــ  ايشصــال املعــي بالقرصــن  قبالــ  تــواق  الصــومال ماتــلن أ   - ويقــد ال ــيد ااتــ  -63

املبــا و وأوطــ  أ   "القــبض واافــرا "وء ممارتــ  شــج ن علــ  اعتمــا  قــوانت شتــي  احملاامــاع يف طــ
وطــعت لتوكــو  م ــان  مــن  اا مييــ  جنيــف للقــانو  اان ــاين الــدويل وققــوإل اان ــا التوجيهيــ  أل

األاا مييــــ  يف النقــــا ، ويقــــد أ  التوجيهــــاع احلاليــــ  للــــدول لي ــــت مفصــــل  مــــا فيــــ  الوكفايــــ  يف 
بال ــــعور اً دماع األمنيــــ  امل ــــلح  مــــدفوعم ــــ ل  الــــدفاإ عــــن الــــنفس. لقــــد اــــا  ال لــــ  علــــ  ا ــــ

بـا  ر احلقيقــ ، ي تــيما يف خلــيج عــد  وخلــيج غينيـا وســر الصــت اجلنــوأ، وأشــار إل الرجــوإ إل 
وجرميـــ  القرصـــن   ـــ  جرميـــ   .(16)عـــن القرصـــن  ملزيـــد مـــن التفاصـــي   شقـــارير املنظمـــ  البحريـــ  الدوليـــ

يـــ  أ  ش ـــجن الـــدول علـــ  ممارتـــ  الوييـــ  الق ـــائي  يف قن ريـــ  حمليـــ ، يف قـــت ميوكـــن للت ـــريعاع احملل
أعـــايل البحـــار. وأوطـــحت اململوكـــ  املتحـــدة أ ـــا حتراـــت للتصـــد  جلرميـــ  القرصـــن  وأ  القصـــد مـــن 

ــــ  حتمــــ  العلــــم الربي ــــاين، ولــــيس مالتوجيهــــاع املؤقتــــ  لل ملوكــــ  املتحــــدة أ  ش ــــتخدمها ال ــــفن ال
ماتـــلن أ  امل ـــائ   - ويف األخـــري، يقـــد ااتـــ  اعمـــال الوييـــ  الق ـــائي  علـــ  ال ـــفن األخـــرح.

املتعلقـــ  باأل لـــ  وطـــما  اقـــرتات احلـــ  األتاتـــ  يف املةـــول أمـــات حموكمـــ  لألفـــرا  علـــ  مـــن ال ـــفن 
 شن و  عل  حتد ابري. 

مــن التفاصــي  عــن ش ــريعابا ونظمهــا الومنيــ . فاتــتخدات ال ــرااع اً وقــدمت النــرويج مزيــد -64
ل ـــفن امل ـــجل  يف النـــرويج ي ينظمـــ  القـــانو  املتعلـــ  بال ـــرااع األمنيـــ  األمنيـــ  ا اصـــ  علـــ  مـــن ا

ب ــ   أمــن ال ــفن. وقـــ  قواعــد معي نــ  حتوكــم اتـــتخدات  972/2004ا اصــ ، بــ  شنظمــ  الوئحـــ  
ق ال ــــــفن شــــــرااع أمنيــــــ  خاصــــــ  أ رجــــــت يف الوئحــــــ  يف عــــــات  . و  شقــــــدت الوئحــــــ  2011منــــــو 

مــن كلــن م ــؤولياع مــوق ال ـــفن    نف ــها. بــ  شناولـــت بــديً املت لبــاع املوجهــ  لل ــرااع األمنيــ
عــــن إبــــوي ال ــــ اع النروجييــــ  عنــــد اللجــــوء إل ا ــــدماع األمنيــــ  ا اصــــ  وتــــب  اللجــــوء إليهــــاد 
وشقد  شقييم لل ـرا  الـ  شقـدت  ـ   ا ـدماع، مـا يف كلـن إجراءابـا الداخليـ  للتو يـف والتـدري د 

ألتلح  الناريـ . ومنلـ  مـن مـوق ال ـفن الت ايـد علـ  إرشـا اع ولوائ      ال را  عن اتتخدات ا
املنظمــــ  البحريــــ  الدوليــــ  يف اختيــــار واتــــتخدات قــــرا  أمنيــــت خــــوا  علــــ  مــــن ال ــــفن. وشتمتــــن 
ال ل اع النروجيي  بصوقي  ا اك القـرار بعـدت اتـتخدات شـرااع أمنيـ  خاصـ  بعينهـا مـن قبـ  مـوق 

__________ 

 .دة لقانو  البحاراشفاقي  األمم املتحانظر  (15) 
 .www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Pages/Default.aspxمتاق  عل  املوقن  (16) 
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مـي ميوكـن اتـتخدات قـرا  م ـلحتد وايفيـ   ـزين األتـلح  اً ح  أي ال فن النروجييت. وشبت  الوئ
، اتــتنوكملت 2011علــ  مــن ال ــفين د وااجــراءاع املتعلقــ  باتــتخدات األتــلح  الناريــ . ويف عــات 

، املتعلقــ  باألتــلح ، ب قوكــات شــنظم الظــروف الــ  ميوكــن لل ــفن امل ــجل  يف 904/2009الوئحــ  
ـــ   ـــ ا التخـــزين فقـــ  النـــرويج  ـــزين أتـــلح  علـــ  متن هـــا نيابـــ  عـــن شـــرااع أمنيـــ  خاصـــ . وقـــد  ن

ــــن يت لــــ  احلصــــول علــــ   ــــ  ال ــــفين  مــــن أعمــــال اار ــــاب أو القرصــــن ، علــــ  أ  كل لغــــرق  اي
ـن   ـ ا الرتخـيا إي لل ـفن املعتمـدة موجـ  اللـوائ   الدوليـ  شرخيا متنح  ال ـرم  النروجييـ . وي مين

إي أ نــاء اً بــ من ال ــفن واملرافــ  املرف يــ ، وي يوكــو  الرتخــيا صــاحل  للمنظمــ  البحريــ  الدوليــ  املتعلقــ
مت لبــــاع اابــــوي اً ااســــار مــــن بعــــض املنــــام  اجلغرافيــــ  أو إليهــــا. واتــــتتبعت شلــــن الوئحــــ  أي ــــ

املوافق  ارشا اع املنظم  البحري  الدوليـ ، مـا يف كلـن إبـوي املصـلح  الومنيـ  النروجييـ  للتحقيقـاع 
  مـــي وجـــد تـــب  لوعتقـــا  أ  اتـــتخدات القـــوة أ ح إل إصـــاب  أو وفـــاة أشـــخا . فوكلمـــا اجلنائيـــ

 اتتخدمت أتلح  وج  إبوي املديري  البحري . 
  

   استخدال األم  المتحدة شركات  منية خا ة  - ال 
ال ــــماع  وايـــ  األمـــت العـــات ل ـــؤو  ال ـــوم  واألمـــن، بـــت  2015ني ـــا /أبري   29يف  -65

تومــــ  ب ــ   اً الرئي ــي  لل ــياإل العــامل  احلــايل علــ  الصــعيد األمــي. وأشــار إل شقريــر صــدر قــدية
(، A/69/406) وأمـــــن العاملـــــت يف جمـــال شقـــد  امل ـــاعدة اان ـــاني  و ايــــــ  مو فـــــ  األمـــم املتحـــدة

جهـــــو  بديـــــداع شـــــي جـــــاء فيـــــ  أ  العـــــاملت بـــــاشوا يعملـــــو  يف بي ـــــاع خ ـــــرية أاةـــــر فـــــ اةر ويوا
ــــداع القائمــــ  شفاقمــــت ب ــــب  عــــدت وطــــوض ا  ــــو     يواجهو ــــا مــــن قبــــ . وأطــــاف أ  التهدي

الفاصــل  بـــت الـــرمت واجلماعـــاع املت رفـــ ، واش ـــاإ رقعـــ   ـــ   اجلماعـــاع و هـــور ساعـــاع مت رفـــ  
  جديــدة. ومـــن  ـــ ا املن لـــ ، و  فـــت األمـــم املتحــدة شـــرااع أمنيـــ  خاصـــ  م ـــلح  يف مرااـــز عمـــ

يف حماولـ  لتعزيـز أمـن وتـوم  مو فيهـا ولتموكـت املنظمـ  مـن إ ـا   اً،أخـري اً  تارة باعتبـار كلـن مـوك
يف منــام  ا  ــر الوكبــري قيــ  اً براجمهـا ووييابــا يف بي ــاع شت ــم خ ـورة ابــرية. و ــ ا  ــو احلــال متامـ

ياتــي  وبعةــاع يتعــت ن ــر قــواع قفــد ال ــوت فيهــا وقيــ  شوجــد قاجــ  ماتــ  إل ن ــر بعةــاع ت
إن ــاني . وقــد شعاقــدع األمــم املتحــدة قــي قينــ  للحصــول علــ  خــدماع أمنيــ  خاصــ  م ــلح  يف 
 و ــ  بلــدا  أقيمــت فيهــا بعةــاع قفــد ال ــوت وبعةــاع تياتــي  )أفغان ــتا  والصــومال و ــاي ( مــن 

 لألمم املتحدة فيها ق ور.اً بلد 170جمموإ أاةر من 
 ــــو الــــ   ش رتشــــد بــــ  األمــــم  "مبــــدأ املــــوك األخــــري"  أ  وشــــد  وايــــ  األمــــت العــــات علــــ -66

املتحـــدة عنـــد حتديـــد مـــدح مناتـــب  اللجـــوء إل ملـــ  خـــدماع أمنيـــ  خاصـــ  م ـــلح . وأطـــاف أ  
ا دماع األمنيـ  ا اصـ  امل ـلح  شن لـ  علـ  تـبي  ايتـتةناء عنـدما شوكـو  ا يـاراع األخـرح، أ  

دماع األمنيــ ، غــري متاقــ  أو عنــد عــدت وجــو  شوكفــ  احلوكومــ  امل ــيف  أو  ول أع ــاء أخــرح با ــ
مـــو ف  وطـــبا  أمـــن مـــن  اخـــ  منظومـــ  األمـــم املتحـــدة. وقـــد أ ر   ـــ ا املبـــدأ يف تياتـــ  األمـــم 
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، و ــ  ال ياتــ  الــ  بي نــت األ وار وامل ــؤولياع (17)ب ــ   شــرااع األمــن ا اصــ  امل ــلح املتحــدة 
واملوافقــــ  علــــ  كلــــند وبي نــــت اــــ لن معــــايري حمــــد ة  ةخصــــو  التوصــــي  باتــــتخدات شــــرااع حمــــد 

عـــن مت لبـــاع الفـــر  والتـــدري  فيمـــا  ـــا املـــو فت الـــ ين يقـــن التعاقـــد معهـــم.  لوختيـــار، ف ـــوً 
 األ وار وامل ؤولياع فيما يتعل  باا ارة واملراقب .ًا وشناولت أي 

باتـــتخدات ا ــــدماع بـــا و شوجيهيـــ  متعلقـــ  واانـــت تياتـــ  األمـــم املتحـــدة  ـــ   مرفقــــ  م -67
بي نــت  ــ  األخــرح األ وار وامل ــؤولياع  ،(18)األمنيــ  امل ــلح  الــ  شقــدمها ال ــرااع األمنيــ  ا اصــ 

لتحديــــد الوقــــت املناتــــ  لوتــــتعان  با ــــدماع األمنيــــ  ا اصــــ  امل ــــلح . وأور ع معــــايري حمــــد ة 
شقيــيم للمخــامر األمنيــ ، إل آخــر اً للتوصــي  باتــتخدات شــرااع أمنيــ  خاصــ  م ــلح  معينــ ، اتــتنا 

مــن حتديــد نــوإ ا ــدماع الــ  قــد يلــزت أو ي يلــزت التعاقــد عليهــا مــن  ــ   ال ــرااع. وشقــدت املبــا و 
ـــــ  أي ـــــ ـــــداً التوجيهي ـــــاع الفـــــر  والتـــــدري  اً مزي ـــــن معلومـــــاع عـــــن مت لب مـــــن التفاصـــــي ، مـــــا يف كل

  ا املو فت ال ين يقن التعاقد معهم. فيما
ـــر وايـــ  األمـــت -68 العـــات بـــ   اقـــرتات القـــانو  الـــدويل حلقـــوإل اان ـــا  والقـــانو  اان ـــاين  وكا 

وقــد ا ــ ع  ــ    القــيم األتاتــي  لألمــم املتحــدة، وي تــيما إ ارة ال ــوم  واألمــن.الــدويل  ــو مــن 
اا ارة سيـــن التــــدابري الو مـــ  يف  ــــ ا الصــــد ، مـــا يف كلــــن التعــــاو  مـــن إ اراع وموكاشــــ  أخــــرح، 

صـــنا ي  وبـــرامج شابعـــ  لألمـــم املتحـــدة، ب ـــ   شـــي ال ياتـــاع وااجـــراءاع عـــن واـــايع و  ف ـــوً 
. وبـــدف  ـــ   املبـــا رة إل ققـــوإل اان ـــا  أويً مبـــا رة مـــن اً واملعـــايري وغري ـــا مـــن الرتشيبـــاع، متاشـــي

شعمـــيم مراعـــاة ققـــوإل اان ـــا  يف سيـــن أن ـــ   األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا وشعزيـــز العمـــ  مـــن الـــدول 
 ليــ  ال ياتـــاع األمنيــ  لنظـــات األمــم املتحـــدة ا ارة ا ققـــوإل اان ــا . وكـــر  األع ــاء يف ق ــاي

يــ  واملبــا و التوجيهيــ  كاع الصــل  علــ  عــدت التعاقــد إي مــن ال ــرااع األمنيــ  ا اصــ  األمنامل ــائ  
مــن معــايري ومبــا و ققــوإل اً امل ــلح  كاع امل ــتوح العــايل مــن معــايري النزا ــ  والوكفــاءة واأل اء متاشــي

ومنــن التعاقــد مــن مــن أ يــن بانتهااــاع ققــوإل اان ــا  أو جــرائم أو شــور   اً،ن ــا  املقبولــ   وليــاا
فيهـا. ويف الوقـت نف ـ ، فـن  ال ـبي  األ ـن ل ـما  التقي ـد مبـا و ققـوإل اان ـا  الدوليـ  واملبـا و 

 اً.صحيحًا اان اني  يوكمن يف شنفي      ال يات  ومبا ئها التوجيهي  شنفي 
ال وايـــ  األمــت العـــات علــ  الفريـــ  العامــ  املعـــي م ــ ل  اتـــتخدات املرشزقــ  علـــ  ال بيعـــ  وأ ــ -69

ــــ  العامــــ  ) ــــ   قدمــــ  إل اجلمعي ــــر  ال ( وأعــــرب عــــن شقــــدير  ا ــــالا علــــ  A/69/338ال ــــامل  لتقري
بنقــــدح  الفــــر  املتاقــــ  للتعبــــري عــــن اقراء ب ــــ   حمتــــوا . وأشــــار إل التــــدابري الــــ  ا ــــ ع عمــــوً 

 ليــ  ال ياتــاع األمنيــ  لنظــات األمــم املتحــدة شوصــياع التقريــر، و ــ  التوصــي  الــ  شــدعو إل شوتــين 
لتلـــن التوصـــي ، شقـــر اً يـــ  لي ـــم  ال ـــرااع األمنيـــ  ا اصـــ  غـــري امل ـــلح . ومبقـــاألمنامل ـــائ  ا ارة 
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موقـــف األمـــم املتحـــدة  ال ـــبوك  امل ـــرتا  بـــت الواـــايع ا ارة امل ـــائ  األمنيـــ  ب نيـــ   يـــا ة شوطـــي 
ب    اتتخدات ال رااع األمني  ا اصـ  غـري امل ـلح ، ومـن مث صـد إل علـ  إن ـاء فريـ  عامـ  يعـال 

إن ــاء الفريــ  العامــ  املعــي با ــدماع األمنيــ  ا اصــ  اً ، مت ر يــ2015باملوطــوإ. ويف آكار/مــار  
ــــ  لتحديــــد مــــد ح احلاجــــ  إل تياتــــ  غــــري امل ــــلح  ووافــــ  علــــ  اختصاصــــاش  وا ــــ  خ ــــواع أولي

 منفصل  ومبا و شوجيهي  متعلق  بايتتعان  خدماع أمني  خاص  غري م لح .
وكاــر وايــ  األمــت العــات أنــ  ممــا ي جــدال فيــ  أ  امل لــوب بــ ل املزيــد ملعرفــ  ايفيــ  شنفيــ   -70

هيــ  كاع الصــل  يــ  واملبــا و التوجياألمنامل ــائ   ليــ  ال ياتــاع األمنيــ  لنظــات األمــم املتحــدة ا ارة 
العملــ  والتوكتيوكــ . ويف  ــ ا الصــد ، يوكمــن أقــد أاــرب التحــدياع يف الت اــد مــن  نعلــ  الصــعيدي

متتن ال ـرااع األمنيـ  ا اصـ  الـ  شـربت معهـا عقـو  ب ليـاع  اخليـ  مناتـب  للمراقبـ  وامل ـاءل ، مـا يف 
يـ  العامـ  املعـي م ـ ل  كلن آلياع ال وكوح واابوي عـن األ اء، علـ  النحـو الـ   أوصـ  بـ  الفر 

اتـــتخدات املرشزقـــ . وبـــالنظر إل الـــنقا احلـــايل يف املـــوار ، فـــن  األمـــم املتحـــدة يتعـــت عليهـــا اـــ لن 
 صــيا مــوار  إطــافي  ان ــاء آليــاع رصــد خارجيــ  مــن أجــ  طــما  شنفيــ  أ  عقــد مــن العقـــو  

املخـ  أو غـري القـانوين. ويقـد وم اءل  ال را  املتعاقـد معهـا ومو فيهـا عـن ال ـلوق  اً،تليماً شنفي 
أ  الةغــرة الرئي ــي  علــ  م ــتوح ال ياتــاع شوكمــن يف ايفتقــار إل إمــار معيــار   ويل ب ــ   اً أي ــ

اتتخدات ال رااع األمني  ا اص ، تـواء اانـت م ـلح  أت غـري م ـلح . وكاـر أ  امل ـ ل  ي ميوكـن 
د ة. فـو بـد مـن م ـارا  أمـراف فاعلـ  أ  شتناوهلا منظم   ولي  واقـدة وي قـي منظمـاع  وليـ  متعـ

 مــا فيهــا الــدول الــ  شوكــو  ال ــرااع األمنيــ  ا اصــ  موجــو ة فيهــا أو شعمــ  فيهــا، ف ــوً  -رئي ــي  
يف عمليـ  ر يـ  ميوكــن موجبهـا إن ـاء إمـار معيــار   -عـن ال ـرااع األمنيـ  ا اصـ  امل ــلح  نف نـها 

 اً.م رتق ومتف  علي   ولي
تاليــ ، أ ــارع الوفــو  أتــ ل  ب ــ  : )أ( عــد  البلــدا  الــ  و  فــت فيهــا األمــم ويف املناق ــ  ال -71

املتحـــدة شـــرااع أمنيـــ  خاصـــ  غـــري م ـــلح د )ب( وم ـــارا  ال ـــرااع األمنيـــ  ا اصـــ  يف عمليـــاع 
قفـــد ال ــــوت و ـــ  ميوكــــن شوقــــن  يـــا ة م ــــاراتها يف طــــوء اللجـــوء املتزايــــد إليهــــا مـــن قبــــ  الــــدولد 

  ال ــرااع الــ  شتعاقــد معهــا األمــم املتحــدة م ــارا  مباشــرة مقــاشلت و ــ   نــاق خ ــر م ــارا ) (
 رما يف اتتجواب أو اقتجار أترح قرب. أو
شـــرااع أمنيـــ  غـــري م ـــلح  اً إ  األمـــم املتحـــدة شو ـــف قاليـــ ور  وايـــ  األمـــت العـــات قـــائوً  -72
ويف قواعـــــد بعةـــــ  تياتــــي  خاصــــ ،  11بعةــــاع شابعــــ  ا ارة عمليـــــاع قفــــد ال ــــوت، ويف  10 يف

الـــدعم التابعـــ  هلـــا يف اينيـــا وإتـــبانيا وغرينـــا. وأعـــرب عـــن األمـــ  يف أي شوكـــو   نـــاق قاجـــ  لزيـــا ة 
األمــــم   يف الوقــــت نف ــــ  إل الوطــــن األمــــي الــــ   شعمــــ  فيــــاً اللجــــوء إل  ــــ   ال ــــرااع، م ــــري 

األخـري علـ  أتـا  املتحدة. و  ينتخ    ا القـرار خفـ  وتـيبق  اللجـوء إل  ـ   ال ـرااع يف املـوك 
ـــد وايـــ   شقيـــيم املخـــامر األمنيـــ  وبنـــاًء علـــ  م ـــورة الفريـــ  األمـــي يف البعةـــ  املعنيـــ . ويف األخـــري، أا 
األمــت العــات أ  ال ــرااع األمنيــ  الــ  و  فتهــا األمــم املتحــدة   ش ــارق م ــارا  مباشــرة مقــاشلت و  
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  هلــ   ال ــرااع األمنيــ  ا اصــ   ــو ش ــارق يف اتــتجواب وي اقتجــا  أتــرح قــرب. والــدور الرئي ــ
  اي  مو ف  األمم املتحدة ومبانيها وممتلوكابا. 

ويقـــد أقـــد الوفـــو  أ  الـــدول رمـــا اـــا  هلـــا آراء متباينـــ  ب ـــ   التعاقـــد مـــن شـــرااع أمنيـــ   -73
يف األمـــم املتحـــدة و ـــ  شقـــر علـــ  األرجـــ  بـــ   جلـــوء املنظمـــ  إل  ـــ   اً خاصـــ  إي أ  سعهـــا أمرافـــ

ال ـــرااع أصـــب  ممارتـــ ، إ    شوكـــن طـــرورة، ليت ـــال هلـــا العمـــ  يف  ـــروف بعينهـــا. وفيمـــا يتعلـــ  
من املعلوماع عـن احلـايع الـ  ش لـ  فيهـا مـن األمـم املتحـدة اً بالرقاب  وامل اءل ، مل  الوفد مزيد

 ا اك خ واع ملنن انتهاااع وشي ري احلصول عل  اجلرب.
علــ  ا ــاك سيــن التــدابري ل ــما  اً د وايــ  األمــت العــات جمــد علــ   ــ ا الت ــا ل، أاــاً ور  -74

التقي ــد بالقــانو  اان ــاين الــدويل والقــانو  الــدويل حلقــوإل اان ــا . فمنــ  شعيينــ  وقبيــ  فــرتة الت ــليم، 
  يوك ــف النقــاب عــن أيــ  انتهااــاع. وقــ  اتــتعراق شــهر ، وي ــ لن مو فــو إ ارة شــؤو  األمــن 

عــن كلــن، فــن  عمليــ  التو يــف صــارم  ومصــمم   يوميــ  عــن الرقابــ . وف ــوً وال ــوم  بامل ــؤولي  ال
للتقليــ  مــن سيــن اينتهااــاع إل احلــد األ ىن. ويف قالـــ  قــدو  أ  انتهــاق، كــا  وايــ  األمـــت 

 ب .ًا العات علم
املقــرر عــن مــدح إموكانيــ  إمــوإ الــدول علــ   ربــ  األمــم املتحــدة يف  -واتتف ــر الــرئيس  -75

ــــ  يف  ــــ ا الصــــد ،  ــــ  غــــري امل ــــلح ، وعلــــ  معايري ــــا ومبا ئهــــا التوجيهي اتــــتخدات ال ــــرااع األمني
عــن مــدح و ــروف اً للمناق ــاع ورمــا اتــتخدامها مــن قبــ  الــدول. واتتف ــر أي ــاً وا اك ــا أتاتــ

اع قفــد ال ــوت باتــتخدات ال ــرااع الع ــوكري  واألمنيــ  ا اصــ . ال ــماض للوقــداع الومنيــ  لبعةــ
وتــ ل أقــد الوفــو  عــن الوطــن األمــي الــ   شواجهــ  اجلهــاع األخــرح العاملــ  يف احلقــ  اان ــاين، 
وعــن التعــاو  الــ   أقامتــ  األمــم املتحــدة مــن اجلهــاع الفاعلــ  يف بي ــاع صــعب  مــن الناقيــ  األمنيــ . 

ع، حتــد  وايــ  األمــت العــات عــن التعــاو  الو يــ  مــن الــدول وأشــار إل علــ   ــ   ايتتف ــارااً ور 
لتبــا ل التجــارب، وي تــيما يف جمــال شقــد  ا ــدماع األمنيـــ .  2015نــدوة شعقــد يف قزيرا /يونيــ  

أ  األمــم املتحــدة و  فــت شــرااع أمنيــ  خاصــ  ولــيس شــرااع ع ــوكري  خاصــ . ويف اً وأوطــ  أي ــ
حــدة شعاونــت مــن منظمــاع  وليــ  غــري قوكوميــ  يف بي ــاع معقــدة وصــعب  األخــري، بــت  أ  األمــم املت

 من الناقي  األمني ، ما يف كلن يف اجلمهوري  العربي  ال وري  ويف اليمن.
  

 مالح ات ختامية -رابعاا  
  
المقزرر الوفزو  و عزرب عزن امتنانزه للخبزراء  -، شزكر الزرئيس 2015 يار/مايو  1في  -76

. وتحزززدن عزززن االسزززتخدال المتزايزززد للبزززركات العسزززكرية واألمنيزززة علزززس مسزززا ماته  القي مزززة
الخا زززة فزززي ق اعزززات وسزززياقات شزززتس، فزززي البزززر والبحزززر علزززس حزززد سزززواء. ومزززن التحزززديات 

؛ وتخززززين " عزززالل المالءمزززة"المحزززد ة التزززي نوقبزززال مسزززائل الواليزززة القةزززائية المرتب زززة بزززز 
يزا  الدوليززة، بمززا فزي ذلززك إمكانيززة فززي الم "مسززتو عات األسززلحة العائمزة"األسزلحة فززي سزياق 
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االلتفزززال علزززس القزززوانين الوينيزززة التزززي تحزززد مزززن اسزززتيرا  وتصزززدير األسزززلحة؛ وإزززمان احتزززرال 
البززركات العسززكرية واألمنيززة الخا ززة التبززريعات الوينيززة المعمززول بهززا؛ والتحززديات المتصززلة 

 القانونية المتبا لة.بالتعاون الدولي في المسائل القانونية، وباألخص في مجال المساعدة 
المقرر بنن ين زر الفريزق العامزل الحكزومي الزدولي المفتزول العةزوية  -واقترل الرئيس  -77

 في إمكانية إ راج النص التالي إمن استنتاجاته وتو ياتهل
[ الحزززل الفريزززق العامزززل الحكزززومي الزززدولي المسزززائل المتنوعزززة والمتعزززد ة 1]الفقزززرة 

ين الثالثززة والرابعززة. ومززن  ززئ  المسززائلل التفريززق بززين الجوانززا التززي  ثيززرت فززي الززدورت
 نبزز ة البززركات العسززكرية الخا ززة والبززركات األمنيززة الخا ززة؛ التززدابير الراميززة إلززس 
تسزجيل البززركات العسزكرية واألمنيززة الخا ززة والتزرخيص لهززا والتعاقزد معهززا؛ وإززمان 

يززار تن يمززي  ولززي؛ المسززاءلة وتقززدي  المسززاعدة والجبززر للةززحايا؛ وإمكانيززة إيجززا  إ
وخصو ززيات تن ززي  األنبزز ة األمنيززة الخا ززة المرتب ززة بززالبحر؛ واسززتخدال البززركات 
اا األمنيزززة الخا زززة مزززن قبزززل األمززز  المتحزززدة. و حزززال الفريزززق الحكزززومي الزززدولي علمززز

بالمبززا رات التززي اتخززئتها شززتس الجهززات ذات المصززلحة فيمززا يتعلززق بهززئ  المسززائل، 
  تزال قائمة. مق إبراز التحديات التي ال

[ ُعرإززا اراء مختلفززة عززن كيفيزززة تحقيززق الهززدل المبززترك المتمثززل فزززي 2]الفقززرة 
حمايززة حقززوق اإلنسززان وإززمان المسززاءلة عززن االنتهاكززات والتجززاوزات الناجمززة عززن 
 نبززز ة البزززركات العسزززكرية واألمنيزززة الخا زززة. واقترحزززا بعززز  الوفزززو  بزززنن يبزززر  

لتن زززي  البززززركات اا اغة  زززك ملزززززل قانونزززالفريزززق العامزززل الحكزززومي الززززدولي فزززي  زززي
العسززززكرية واألمنيززززة الخا ززززة ور ززززد  نبزززز تها ومراقبتهززززا، وقززززد ما عنا ززززر لمبززززرو  
اتفاقيزززة لين زززر فيهزززا الفريزززق العامزززل الحكزززومي الزززدولي. واقتزززرل وفزززد اخزززر الن زززر فزززي 

فززي وإززق اا مجموعززة مززن الخيززارات التززي يمكززن استكبززافها فززي سززبيل المةززي قززدم
ولززي، بمززا فززي ذلززك تحديززد المعززايير الدوليززة ووإززق مبززا   توجيهيززة، إيززار تن يمززي  

إلززس وثيقززة مززونترو اا وربمززا خ ززل عمززل وقززوانين نموذجيززة، وعينززات مززن العقززو  اسززتنا 
 والممارسات الجيدة وبرامج المساعدة القانونية المتبا لة.

قزرار مجلزس فزي اعتبزار  اا [ سيوا ل الفريق العامل الحكومي الدولي، اخزئ3]الفقرة 
، عملززززه ببززززنن المسززززائل 2015اذار/مززززار   26المزززز ر   28/7حقززززوق اإلنسززززان 

بزيززا ة مراعززاة مسززائل حقززوق اإلنسززان المتصززلة بجملززة اا ويو ززي  يةززاا المززئكورة انفزز
 مزززور منهزززا، ل ا عمزززل البزززركات العسزززكرية واألمنيزززة الخا زززة فزززي السزززياق البحزززر ؛ 

لخا ززة مززن قبززل األيززرال العاملززة فززي واسززتخدال البززركات العسززكرية واألمنيززة ا لبا
الحقززززل اإلنسززززاني؛ لجا وإمكانيززززة لجززززوء إززززحايا االنتهاكززززات والتجززززاوزات المرتب ززززة 

 بننب ة البركات العسكرية واألمنية الخا ة إلس القةاء وحصوله  علس الجبر.
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المقزززرر عزززن األسزززف لعزززدل حصزززول توافزززق ببزززنن الفقزززرتين الثانيزززة  -و عزززرب الزززرئيس  -78
 غ  الموافقة التي  عربا عنها بع  الوفو .والثالثة ر 

وتزر  المالح زات الختاميزة لالتحزا  األوروبززي والمجموعزة األفريقيزة فزي المرفزق الثززاني  -79
 والثالث علس التوالي، باللغة التي ُقدما بها فقل.

  
   االستنتاجات والتو يات -خامساا  

بالمسززائل المتنوعززة والمتعززد ة الجوانززا علمززاا الفريززق العامززل الحكززومي الززدولي   حززال -80
التززي  ثيززرت فززي الززدورتين الثالثززة والرابعززة. ومززن  ززئ  المسززائلل التفريززق بززين  نبزز ة البززركات 
العسززززكرية الخا ززززة والبززززركات األمنيززززة الخا ززززة؛ والتززززدابير الراميززززة إلززززس تسززززجيل البززززركات 

المسزززززاءلة وتقزززززدي  العسزززززكرية واألمنيزززززة الخا زززززة والتزززززرخيص لهزززززا والتعاقزززززد معهزززززا؛ وإزززززمان 
المسززززاعدة والجبززززر للةززززحايا؛ وإمكانيززززة إيجززززا  إيززززار تن يمززززي  ولززززي؛ وخصو ززززيات تن ززززي  
األنبززز ة األمنيزززة الخا زززة المرتب زززة بزززالبحر؛ واسزززتخدال البزززركات األمنيزززة الخا زززة مزززن قبزززل 

بالمبززززا رات التززززي اتخززززئتها شززززتس اا األمزززز  المتحززززدة. و حززززال الفريززززق الحكززززومي الززززدولي علمزززز
 المصلحة فيما يتعلق بهئ  المسائل، مق إبراز التحديات التي ال تزال قائمة.الجهات ذات 

اا وسيوا ززززل الفريززززق العامززززل الحكززززومي الززززدولي عملززززه ببززززنن المسززززائل المززززئكورة انفزززز -81
 بزيا ة مراعاة مسائل حقوق اإلنسان ذات الصلة.اا ويو ي  ية
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  Annex I 

[English only] 

  List of participants 

  States Members of the United Nations  

Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Belgium, Brazil, Colombia, China, Cuba, Egypt, 

France, Germany, Greece, Guatemala, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Japan, 

Jordan, Kazakhstan, Latvia, Libya, Luxembourg, Mexico, Morocco, Namibia, Norway, 

Pakistan, Panama, Paraguay, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, 

South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, Tunisia, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Venezuela 

(Bolivarian Republic of), Viet Nam 

  Non-member States represented by an observer 

State of Palestine 

  United Nations funds, programmes, specialized agencies  

and related organizations 

World Trade Organization 

  Intergovernmental organizations 

African Union, European Union 

  Other entities 

International Committee of the Red Cross 

  Special procedures of the Human Rights Council 

Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding 

the exercise of the right of peoples to self-determination 

  Non-governmental organizations in consultative status  

with the Economic and Social Council 

American Association of Jurists, Colombian Commission of Jurists, Centre for Socio-Economic 

Development 
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  Annex II 

[English only] 

  Concluding remarks by the European Union 

The European Union would like to thank the Chair and the Secretariat for the work in 

preparation of this session and during the session.  

The European Union believes that private security companies need to respect international 

humanitarian law and international human rights law. 

The European Union has actively and constructively engaged in the discussion of this 

intergovernmental working group over the past four years. Several presentations during this 

session were particularly informative and confirm that this industry is complex, and evolving. 

The presentations also confirm that many steps have already been taken to prevent abuses, and 

provide remedy when abuses occur. A range of obligations for States already exists, as well as 

several processes to set new standards, to elaborate concrete guidance for specific sectors, and to 

ensure oversight and accountability.  

The discussion confirmed the specificities of regulating sea-based private security activities and 

the need to look into progress made in other fora. It is particular important not to duplicate the 

work carried by the International Maritime Organization (IMO). IMO has a leading role on this 

issue. 

The European Union is prepared to consider other options, and has come forward with a set of 

possible action oriented recommendations to ensure that this intergovernmental working group 

can progress in its deliberations. The European Union would like to share with the plenary its 

proposed recommendations, as circulated on the third day of this session and presented during 

the informal consultations on the fourth day :  

In view of the substantive discussions held during the past sessions of the open-ended 

inter-governmental working group, and in light of the complexities of the issues, it 

recommends to the Human Rights Council the following: 

(a) Continuation of the substantive discussions in the intergovernmental working 

group with the participation of experts and all relevant stakeholders to take stock of 

progress at the national and international levels — including in widening the support to 

the Montreux Document and its Forum, and the development of the International Code of 

Conduct Association — regarding the regulation, monitoring and oversight of the 

activities of Private Military Companies and Private Security Companies; 

(b) Review the implementation of the Guiding Principles on Business and 

Human Rights, with particular emphasis on the third pillar regarding access to remedies, 

in the case of the activities carried out by private military companies and private security 

companies; 

(c) Consideration of the range of options to be explored to further develop an 

international regulatory framework, including international standards setting, 

development of guidelines, possibly actions plans or model laws, contract templates 

based on the Montreux Document, good practices and mutual legal assistance 

programmes; 

(d) Consideration of the tasking of a high-level group of legal experts/the Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights to prepare a document for 

consideration at the fifth session to outline the modalities for each possible option, 

drawing when possible on past experience.  
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The European Union showed willingness to work on a compromise which would have allowed 

this intergovernmental working group to agree on a set of solid and action oriented 

recommendations. The European Union would like to thank delegations from across regions 

who offered compromise language, and regrets that other delegations insisted on language which 

clearly would never allow for consensus. The European Union further regrets that some 

delegations called inter alia for the deletion of the paragraph referring to the implementation of 

the Guiding Principles on Business and Human Rights and in particular to the third pillar on 

access to remedies. The European Union is committed to the implementation of the Guiding 

Principles on Business and Human Rights and hopes that all States are also committed to their 

implementation.  

Finally, the European Union would like to refer to the important role of civil society 

organizations and human rights defenders who are actively engaged in this area of work.  

I thank you Mr. Chair. 
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  Annex III 

[French only] 

  Déclaration et observations finales du Groupe africain 

Le Groupe africain regrette que le Groupe de travail ne soit pas parvenu au consensus eu égard à 

l’importance de cette question et le Groupe africain regrette qu’il n’y ait pas eu de consensus au 

cours de cette session. 

Le Groupe africain souhaiterait encore une fois réitérer l’importance qu’il attache au mandat de 

ce groupe de travail qui selon le Groupe doit se focaliser sur l’élaboration d’un instrument 

international à caractère contraignant. La nécessité et l’opportunité et les éléments qui peuvent 

constituer ledit instrument ont fait à notre avis l’objet de présentations détaillées au cours de la 

semaine écoulée ainsi qu’au cours des sessions précédentes. A ce titre, le Groupe de travail sur 

l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher 

l’exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été explicite à ce sujet et ce, en 

soulignant que la manière la plus efficiente d’adresser cette question devrait se faire par le biais 

d’un instrument international à caractère contraignant. Cela permettrait sans nul doute de 

prendre en charge les violations des droits de l’homme et la question de reddition de comptes. 

Le représentant [des sociétés de sécurité privées] a mis en avant clairement l’opportunité 

d’élaborer un instrument international à caractère contraignant. Le représentant des Nations 

Unies également n’a pas fait d’intervention qui était contraire à l’opportunité de travailler sur un 

instrument. Je pense que cela a été dit au cours de nos différentes discussions qui se sont tenues 

dans le cadre de ce groupe de travail aussi bien de la part du Groupe africain que de la part d’un 

certain nombre de délégations. 

Pour le Groupe africain, nous appelons ce groupe de travail à poursuivre ses travaux dans le 

cadre du mandat qui a été mis en place et qui consiste en l’élaboration d’un instrument 

international à caractère contraignant. 

 


