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 مقدمة - ولا  
، إنشاء فريق  اامقح حمقومو دوف مفتقو  15/26جملس حقوق اإلنسان، يف قراره قرر  -1

النظققر يف إممانيققة وطقق  إظققار سنظيمققو دوف يشققمح أمققورا  من ققا  يققار العضققوية سنسققند إليقق  م مققة 
أنشقةة الشقركاا العسقمرية واألمنيقة ا،اصقة، مراقبقة وط  صك ملزم قانونا  بشأن سنظقيم ورصقد و 

مبا يف ذلك مساءلت ا، ويضق  يف اعاتبقار املبقادا والعناصقر الرئيسقية ومشقرو  القنل الق  النحقو 
ملعق  مبسقألة اخقتمدام املرسزققة كوخقيلة عنت قا  حققوق اإلنسقان وإااققة املقرت  من الفري  العامح ا

 ممارخة ح  الشعوب يف سقرير مصريها. 
متديققققد وعيققققة الفريقققق  العامققققح  ،28/7و 22/3وقققققرر جملققققس حقققققوق اإلنسققققان يف قراريقققق   -2

 احلمومو الدوف املفتو  العضوية ليتسىن ل  اعطةال  بوعيت  والوفاء هبا. 
 ،2016كققانون األول/ديسققمرب   16إىل  12الققدورة ا،امسققة، املعقققودة يف الفققرتة مققن  توافتتحقق -3

مديرة شعبة األنشةة املواطيعية واإلجراءاا ا،اصة واحل  يف التنميقة، يف مفوطقية األمقم املتحقدة 
وشقققددا الققق  أايقققة طقققمان ضايقققة حققققوق الضقققحايا،  .(1)السقققامية حلققققوق اإلنسقققان )املفوطقققية(

هبقققم الشقققركاا العسقققمرية سلحق قققا ل لإلفقققالا مقققن العققققاب الققق  األطقققرار الققق  واقققدم سقققر  ا قققا
ذلققك واألمنيققة ا،اصققة، العاملققة خققواء القق  املسققتورب الققوظ  أو اققرب احلققدود الوظنيققة. وقققد يتةلقق  

ة، واعطقةال  برصقد منقتظم دااإجراءاا للتظلم من أجقح معاةقة حقاعا اعنت اكقاا املقإقامة 
مبقت ارسن  الق  احلقاعا ويف ناخبة والوق  الفور  لالنت اكقاا واملسقاءلة.الرقابة امل لضمان ممارخة

ومقاطققاة اةنققاة  يف هقق ه احلققاعا التحقي بققفي ققا انت اكققاا حلقققوق اإلنسققان، القق  الققدول التققزام 
 وسوفري خبح اةرب للضحايا. 

 نيلقق الفريقق  العامققح املعقق  مبسققألة اخققتمدام املرسزقققة، ال  إىل سقريققر ا  وأشققارا املققديرة أيضقق -4
ا ه ا الفري  العامح القوانني الوظنية املتعلقة بالشركاا العسقمرية واألمنيقة ا،اصقة، مقن مم في يقي  

ضاية حقوق اإلنسان وسعزيز املساءلة اقن اعنت اكقاا، مق  دديقد أ   ما خيلحيث فعاليت ا في
(. واقالوة الق  A/HRC/33/43و A/HRC/30/34سنظيمية ققد سوجقد )ممارخاا جيدة وأ  ثغراا 

ا  ذلققك، أاققد املقققرر ا،ققاا املعقق  مققاعا اإلاققدام  ققارا القضققاء أو بققفجراءاا مققوجزة أو سعسققف
واخققتمدام القققوة مققن جانقق  شققركاا األمققن ا،اصققة يف خققياقاا إنفققاذ  اققن احلقق  يف احليققاةا  سقريققر 

سوصقققققياا مفصقققققلة موج قققققة إىل األمقققققم املتحقققققدة وا ليقققققاا  (، وأورد فيققققق A/HRC/32/39) الققققققانون
اإلقليمية حلقوق اإلنسان، والدول، والشركاا األمنية ا،اصقة، والشقركاا املتعاققدة مق  الشقركاا 

املفققو   ، قققدم2016األمنيققة ا،اصققة، وا تمقق  املققدا، واألوخققا. األكادييققة. ويف حزيران/يونيقق  
سان بشأن دسني املساءلة وإساحقة خقبح اعنتصقاض لضقحايا إىل جملس حقوق اإلنا  السامو سقرير 

( يتضقمن سوجي قاا A/HRC/32/19انت اكاا حقوق اإلنسان ذاا الصلة مبؤخسقاا األامقال )
معياريققة وامليققة للققدول بشققأن كيفيققة سعزيققز فعاليققة الققنظم القضققائية املليققة مققن أجققح سققوفري املسققاءلة 

علققققققة بانت اكقققققاا حققققققوق اإلنسقققققان الققققق  سرسمب قققققا القانونيقققققة وخقققققبح اعنتصقققققاض يف احلقققققاعا املت
املؤخسققاا التراريقققة، مبققا في قققا الشققركاا العسقققمرية واألمنيققة ا،اصقققة. واققالوة الققق  ذلققك، اققققد 
الفريقققق  العامققققح احلمققققومو الققققدوف املفتققققو  العضققققوية املعقققق  بالشققققركاا اققققرب الوظنيققققة و ريهققققا مققققن 

، دورسق  26/9ه ا لس مبوج  ققراره مؤخساا األامال فيما يتعل  مقوق اإلنسان، ال   أنشأ
 إىل ا لس يف دورس  الرابعة والثالثني.ا  وخيقدم سقرير  2016الثانية يف سشرين األول/أكتوبر 

__________ 

 لالظال  ال  العرو  واملدا الا، انظر (1)
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitarySession5.aspx. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitarySession5.aspx
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 الخامسةالدوية  عمال بنظو   -ثانواا  
 المقري -الرئوس انتخاب  - لف 

 ،2016كقانون األول/ديسقمرب   12يف  ة، املعقوداألوىلجلست  انتم  الفري  العامح، يف  -5
 -املمثلة الدائمة ةنوب أفريقيا لقدرب ممتق  األمقم املتحقدة يف جنيق ، نوزيفقو جقويس ممسقاكاسو 

( A/HRC/WG.10/5/1مقققققررة لقققق . ف أقققققر الفريقققق  العامققققح جققققدول أامالقققق  ) - ديسققققيمو، رئيسققققة
 وبرنامج امل .

 الحضوي -باء 
، أذربيرقققانحضقققر اجتمااقققاا القققدورة ا،امسقققة ممثلقققو القققدول التاليقققة: اعدقققاد الروخقققو،  -6

يرلندا، باكستان، الربازيح، بلريما، آاإلخالمية(،  -إخبانيا، أخرتاليا، إيران )مج ورية  األرجنتني،
سقرا، بريو، اةزائر، اةم ورية العربية السورية، جنقوب أفريقيقا، جورجيقا، زمبقابو ، خقلوفاكيا، خوي

البوليفاريقة(، كازا سقتان،   -الصني، ظاجيمستان، العراق،  واسيماع، الفلبني، فنزويال )مج وريقة 
كوبا، كولومبيا، المويت، مصر، املغقرب، املمسقيك، اململمقة العربيقة السقعودية، اململمقة املتحقدة 

دوراس، الوعيقققاا يرلنقققدا الشقققمالية، النقققرويج، النمسقققا، نيمقققارا وا، ا نقققد، هنقققآلربيةانيقققا العظمققق  و 
ممثلققو اعدققاد األورون ومنظمققة  أيضققا  اةلسققاا املتحققدة األمريميققة، اليابققان، واليونققان. وشققار  يف 

أاضققاء مققن مركققز البحققث بشققأن اةلسققاا األمققم املتحققدة للرتبيققة والعلققم والثقافققة. كمققا شققار  يف 
 ومن الرابةة األوروبية لةالب القانون. ،واجباس حقوق الفرد و 

ودناقققو ا،قققرباء التاليقققة أتقققاعهم إىل سققققدر اقققرو  وإىل املشقققاركة كأ صقققائيني يف القققدورة  -7
ا،امسقة: اضققو الفريقق  العامققح املعقق  باخققتمدام املرسزقققة كوخققيلة عنت ققا  حقققوق اإلنسققان وإااقققة 
ممارخقققة حققق  الشقققعوب يف سقريقققر املصقققري، إلزبيتقققا كارخقققماو ومويففقققة الشقققؤون القانونيقققة يف اللرنقققة 

ربامج يف مركقققز جنيققق  للمراقبقققة القققيسقققيمنيو ومقققديرة  ون غقققة للصقققلي  األضقققر، إيلقققني اوبريالدوليققق
ربامج يف مركققققز جنيقققق  الققققكريغققققواو ومققققدير  - الديقراظيققققة للقققققواا املسققققلحة، ألققققيس مققققاكغرا 

ميشقققيح روخقققوو واملقققديرة التنفي يقققة املؤقتقققة لرابةقققة  - ناة الديقراظيقققة للققققواا املسقققلحة، جقققللمراقبققق
مار  بوزاسوو ومستشارة األامال التراريقة وحققوق اإلنسقان  - السلو  الدولية، آن مدونة قوااد

يف املفوطققية، لققني وندعنققدو واضققو الفريقق  العامققح املعقق  مبسققألة حقققوق اإلنسققان والشققركاا اققرب 
الوظنية و ريها من مؤخساا األامال، خريا ديفاو واملستشقار الققانوا األققدم يف ةنقة احلققوقيني 

مقار  خقانو  وزر مقن أجقح التنميقة )السقنغال(، الق، كارلوس لوبيزو ورئيس مجعية نقور وسق الدولية
باحثقة المنقيبيسقاو و كقويز  ومنس  مبقادرة الصقومال يف املركقز األفريققو للتسقوية البنقاءة للنزااقاا،  

 Security in Complex)األمقن يف السقياقاا املعققدة شركة دير يف املو و غيف جامعة بازل، أنا بيرتي

Environments Group (SCEG)).بول  يبسون ، 

 المقرية  - مالحظات افتتاحوة من الرئوسة -جو  
ة بسلف ا، السقفري ابقد الصقمد مينق ، فتتاحياملقررة يف مالحظاهتا اع - أشادا الرئيسة -8

وباملناقشاا البناءة ال  جرا بشأن سنظيم أنشةة الشركاا العسمرية واألمنيقة ا،اصقة ورصقدها 
والرقابققة الي ققا، أثنققاء دوراا الفريقق  العامققح األربقق  السققابقة. وأشققارا إىل ا ققاذ بعقق  املبققادراا 

 - املبقادراا امللموخققة يف مجيقق  ألققاء العققام مققنا ققاذ املزيققد  مققا خيقلتقققدم فيالالقيمقة وإىل إحققراز 
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املققققررة الققق  أايقققة  - ابقققارة اقققن مقققدوناا ومبقققادا ظوايقققة. وشقققددا الرئيسقققة معظم قققا إن كقققانو 
 سفااح بناء بغية إحراز مزيد من التقدم. إظار يف  تعاوناعاتماد ال  ه ا العمح الساب  ومواصلة ال

القق  مناقشققاا مقق  املنسقققني اإلقليميققني. بنققاء اققد وأشققارا إىل أن برنققامج العمققح قققد أن  -9
أن الدورة  تسقاخم  رباهتم وجتارهبم  الل الدورة ا،امسة، وأالنال  وشمرا مجي  املتملمني 

، هبققققدض سقققققدر 2017أيار/مققققايو  26إىل  22السادخققققة للفريقققق  العامققققح خققققتعقد يف الفققققرتة مققققن 
ادخة والثالثني. وشمرا مجي  الوفود سوصياا إىل جملس حقوق اإلنسان لينظر في  يف دورس  الس

 ال  مشاركت ا الفعالة املستمرة يف ه ه العملية، وأاربت ان سةلع ا إىل دورة مثمرة.

 البوانات العامة - ال 
بع  الوفود يف بياناهتقا العامقة يف بدايقة القدورة ا،امسقة للفريق  العامقح احلمقومو  تأارب -10

وانتشقارها يف مجيق  ألقاء العقام  العسقمرية واألمنيقة ا،اصقة الدوف، ان القل  إزاء سزايقد الشقركاا
وإزاء إخناد الدول ظائفة واخعة من ا،دماا األمنيقة والعسقمرية إىل الشقركاا ا،اصقة. وأكقدا 

سظققح مققن مسققؤولية الققدول وحققدها، مبققا يف ذلققك املشققاركة أن سلققك الوفققود أن بعقق  امل ققام ينبغققو 
حتراز أخررب احلرب واخترواهبم. ويف طقوء اخقتمرار اعنت اكقاا املباشرة يف األامال القتالية، وا

سلقك اإلفقالا مقن العققاب، اقرتحقت يف يفقح اةسيمة حلقوق اإلنسقان والققانون القدوف اإلنسقاا 
بغية اختممال ا لياا الوظنية القائمقة واملبقادراا الةوايقة ا  الوفود وط  اسفاقية دولية ملزمة قانون

سبسققي   نفسقق ا بالشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة. ويف هقق ا السققياق، اقرتحققت الوفققود املتعلقققة
( باعخقتناد إىل صقمو  A/HRC/30/47العناصر ال  انرطت  الل الدورة الرابعة للفري  العامح )

حقوق اإلنسان، ومدونة قوااد السلو  الدولية لشقركاا  قدماا األمقن ا،اصقة، ووثيققة مقونرتو 
تزامققاا القانونيققة الدوليققة واملمارخققاا السققليمة للققدول ذاا الصققلة بعمليققاا الشققركاا بشققأن اعل

العسمرية واألمنية ا،اصة أثناء النزا  املسلح، ومشرو  اعسفاقية الق   أاقده الفريق  العامقح املعق  
الوفقود، ينبغقو أن يمفقح الصقك  سلك، املرف (. وحس  A/HRC/15/25مبسألة اختمدام املرسزقة )

عقوبقاا، وسناخق  خقبح اعنتصقاض مق  حرقم اعنت اكقاا. واقالوة الق  ذلقك، الديقد فقر  اة
يف حققققاعا اعنت اكققققاا،  سسققققمح باعحتمققققام إىل القضققققاءالوفققققود إنشققققاء آليققققاا سلققققك اقرتحققققت 

وإجراء  يشمح ةنة لتنظيم أنشةة الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة ورصدها والرقابة الي او  مبا
امتثققال الشققركاا العسققمرية واألمنيققة مققدرب لتقققدر الشققماوربو وآليققاا لإلبققال  اققن  للتحقيقق  وإجققراء  

 ا،اصة للقوااد واملعايري اةديدة يف القانون الدوف حلقوق اإلنسان والقانون الدوف اإلنساا.
لفريق  العامقح احلمقومو إىل اوأشارا وفود أ قررب إىل مقا جقاء يف اقرو  خقابقة مقدمقة  -11

شققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة موجققودة منقق  أمققد ظويققح، وأن أنشققةت ا قققد الققدوف اققن أن ال
النزااقققاا املسقققلحة. خقققياق سققققدم أجقققزاء كبقققرية مقققن  قققدماهتا  قققارا  وهقققو ا ن، من ئققق سةقققورا 

هتا ألن برنقامج امقح القدورة ا،امسقة يسقمح بقاعظال  الق  آ قر دوأاربت سلك الوفود ان خقعا
مدونقة قوااقد السقلو  الدوليقة لشقركاا  قدماا األمقن ا،اصقة، املعلوماا بشأن وثيقة مونرتو، و 

، املرفققق ( وسقريقققر A/HRC/17/31واملبقققادا التوجي يقققة بشقققأن األامقققال التراريقققة وحققققوق اإلنسقققان )
املفقققو  السقققامو بشقققأن دسقققني املسقققاءلة وإساحقققة خقققبح اعنتصقققاض لضقققحايا انت اكقققاا حققققوق 

لوفقققود نفسققق ا اقققن سققققديرها للعمقققح المبقققري اإلنسقققان ذاا الصقققلة مبؤخسقققاا األامقققال. وأاربقققت ا
بشقققأن ا  خمتلفقققة، لمن قققا يفلقققت  قققري مقتنعقققة بضقققرورة وطققق  اسفاقيقققة ملزمقققة قانونققق املنرقققز يف لافقققح

واحقققدة مقققن التوصقققياا ا  الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة ا،اصقققة يف هققق ه املرحلقققة. واقتبسقققت أيضققق
لتوصية الدااية إىل النظر يف إممانية وطق  التوافقية املقدمة يف الدورة الثانية للفري  العامح، وهو ا



A/HRC/WG.10/5/2 

5 GE.17-02679 

إظقققار سنظيمقققو دوف، مبقققا يف ذلقققك ا،يقققار املتعلققق  بوطققق  صقققك ملقققزم قانونقققا  بشقققأن سنظقققيم أنشقققةة 
  قاالشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة ورصدها والرقابة الي ا، وهننج واخرتاسيرياا أ قررب، مبقا في

 ا مقققققققن أجقققققققح ضايقققققققة حققققققققوق اإلنسقققققققانمعقققققققايري دوليقققققققة، والةريققققققققة الققققققق  يمقققققققن أن ستفااقققققققح هبققققققق
(A/HRC/22/41،  77الفقرة) .دم  قالل القدورة الرابعقة، املتعلق  ققوكررا سلك الوفقود اقرتاح قا امل

بققالنظر يف جممواقققة مققن ا،يقققاراا القق  يمقققن اختمشققاف ا مقققن أجققح املضقققو قققدما  يف وطققق  إظقققار 
سوجي ية، ورمبا  ة  امقح وققوانني سنظيمو دوف، مبا يف ذلك دديد معايري دولية ووط  مبادا 

منوذجيقققة، واينقققاا مقققن العققققود اخقققتنادا  إىل وثيققققة مقققونرتو واملمارخقققاا اةيقققدة وبقققرامج املسقققاادة 
ال  أن أ  إظار سنظيمو دوف ا  يضأ وشددا ، املرف  الثاا(.A/HRC/30/47القانونية املتبادلة )

مواصققلة الرتكيققز القق  اللققوائح التنظيميققة  ينبغققو أن يركققز القق  اعمتثققال واملسققاءلة، وأن  ققث القق 
 الوظنية وسعزيز التعاون والتنسي  ال  املستورب الدوف وبني أصحاب املصلحة املتعددين. 

 مناق ة مواروظ محد ة -ثالثاا  
 التقرير الموروعي للفريق العامل المعنى بمس لة استخدام المربزقة - لف 

، إىل 2016كققانون األول/ديسققمرب   12يف املققدم يف ارطقق ا  ،أشقارا السققيدة كارخقما -12
مقققن ةنقققة حققققوق اإلنسقققان، يف ا  أن الفريققق  العامقققح املعققق  مبسقققألة اخقققتمدام املرسزققققة ققققد سلقققق  ظلبققق

، إلاقققداد مشقققرو  مبقققادا أخاخقققية دوليقققة سشقققر  الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة 2005/2 قرارهقققا
 ا. ويف هقق ا الصققدد، قققدم الفريقق  العامققح مشققرو  ا،اصققة القق  احققرتام حقققوق اإلنسققان يف أنشققةت

أن مشقرو  القنل بقالسيدة كارخقما  وبينما أقرا. 2010اسفاقية دولية مممنة هب ا الشأن يف اام 
، أفقققادا بقققأن الفريققق  العامقققح املعققق  مبسقققألة اخقققتمدام املرسزققققة شقققار  يف الصققققح تقققاا إىل مزيقققد مقققن 

إاداد ورققة مفاهيميقة ستضقمن العناصقر الرئيسقية الق  مشاوراا خمتلفة واجتماااا للمرباء من أجح 
 بشأن الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة. ا  من شأهنا أن سسااد يف سوجي  وط  صك ملزم قانون

، يسققتعر  الفريقق  العامققح املعقق  مبسققألة اخققتمدام املرسزقققة التشققريعاا 2013ومنقق  اققام  -13
دولقققة يف أفريقيقققا وآخقققيا وأمريمققققا  54نيقققة ا،اصقققة يف الوظنيقققة املتعلققققة بالشقققركاا العسقققمرية واألم

الالسينيقققة ومنةققققة البحقققر المقققاريي وأوروبقققا بغيقققة دديقققد اعجتاهقققاا والثغقققراا واملمارخقققاا اةيقققدة 
خوض يقدم   شامحستممح ه  الدراخة بتحليح ، ختن 2017القائمة يف مناظ  خمتلفة. ويف اام 

ارا السقيدة كارخقما إىل بعق  املمارخقاا اةيقدة الفري  العامح إىل جملس حقوق اإلنسان. وأش
القققانون الققدوف حلقققوق اإلنسققان  إحققاعا إىليف الققدول موطققو  اعخققتعرا ، مبققا يف ذلققك إدراا 

يف التشققريعاا املتعلقققة بالشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققةو والققنل  والقققانون الققدوف اإلنسققاا
حظقققر و نائيقققة اقققن انت اكقققاا حققققوق اإلنسقققانو الققق  جقققزاءاا لقققددة، مبقققا يف ذلقققك املسقققؤولية اة

خققرن القق  مققرسمي  اااملشققاركة املباشققرة يف األامققال القتاليققة يف ا،ققارا، وفققر   رامققاا واقوبقق
اعنت اكقققاا ا،ةقققرية حلققققوق اإلنسقققانو واشقققرتا. سقققأمني املسقققؤولية املدنيقققة الققق  املمقققاظر املتصقققلة 

شقر. إنشقاء و شقر. اعحتفقاب بسقرح مركقز  للشقركااو و بأنشةة الشركاا العسقمرية واألمنيقةو 
مسقققؤولية األشقققماا اعاتبقققاريني والشقققركاا األمنيقققة و هيمقققح للمسقققاءلة ونظقققام لقققإلدارة األمنيقققةو 

 ويففو األمن العام. مب اصةا،اصةو ومن  مويففو الشركاا األمنية ا،اصة من ممارخة الصالحياا ا،
اب  اققققرب الققققوظ  للشققققركاا العسققققمرية واألمنيققققة األنشققققةة املتنواققققة والةققققانققققد النظققققر يف و  -14

اجتاهققاا وثغقراا مقلققة يف التشققريعاا الوظنيقة. فعلقق   وجقود السققيدة كارخقما ا،اصقة، عحظقت
خقققبيح املثقققال، سفتققققر معظقققم الققققوانني الوظنيقققة إىل قوااقققد لقققددة بشقققأن مضقققمون امليقققاا رصقققد 
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من األحمام ال  ا  ادد قليح جد ، وع يوجد خورب اوسفتيش الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة
سقتضققو إنشققاء آليققة سققدقي  قائمققة القق  احلقققوق للتأكققد مققن أن مققويففو الشققركاا األمنيققة ا،اصققة 

القققانون الققدوف حلقققوق اإلنسققان والقققانون الققدوف ناخقق  وأهنققم يتثلققون ملعققايري املتققدري  يتلقققون ال
ة، ويف املسققؤولية املدنيققة للر ققاا الفاالققة ثغققراا كبققرية يف املسققاءلة اةنائيققا  . وهنققا  أيضققاإلنسققاا

واألنشقةة  األنشقةة املسقمو  هبقامن األفراد والشركاا. وال  القر م مقن األحمقام القائمقة بشقأن 
املظقققورة لتلقققك الشقققركاا، ع سقققزال هنقققا  ثغقققراا سنظيميقققة فيمقققا يتعلققق  ميقققازة مويففي قققا للسقققال  

ه ه الشركاا واألخلحة النارية أثناء أداء  ا تلفت الن ج بشأن اختمدام القوةقد واجتارهم ب . و 
إىل لقوائح سنظيميقة واطقحة بشقأن الرقابقة ا  أن هنقا  افتققار  لقو. واالوة الق  ذلقك، مقن اة اعملل

كيفيقة سنظقيم خقلو  الشقركاا   صامتة بشمح  اا اقن التشريعاافال  سضةل  هبا السلةاا. 
 وأكققدا النزااققاا املسققلحة املتملققة. العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة  ققالل حققاعا اعطققةراباا أو

شقققاراا إىل خقققبح انتصقققاض فعالقققة لضقققحايا يف التشقققريعاا إلالواطقققح  نعقققداماع كارخقققما السقققيدة
انت اكاا حقوق اإلنسان ال  يرسمب ا مويففو الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة. واالوة ال  

ة يف معظققم القققوانني الوظنيققة، األمققر يققذلققك، ع سنعققاسأ مسققألة سةبيقق  القققانون  ققارا احلققدود اإلقليم
 سلك الشركاا.في ا سعمح ال  ال   يشمح ثغرة كبرية يف احلماية بالنسبة للسمان املليني يف األماكن 

ا ققاذ بخققعادس  الفريقق  العامققح أاققرب وبققالنظر إىل الثغققراا التنظيميققة يف القققانون امللققو،  -15
ادراا ظوايقققة، مثقققح منتقققدرب وثيققققة مقققونرتو ومدونقققة قوااقققد مبقققادراا مقققن قبيقققح وثيققققة مقققونرتو ومبققق

السلو  الدولية لشركاا  دماا األمن ا،اصة، ال  أدا بوطو  إىل دسني املعايري يف القةا  
بأكمل . ومن وج ة نظر السيدة كارخما، من املشر  أن العديد من الشركاا أصبحت أاضاء 

 متزايقدا   اقددا   تكسقب  شائ ا، وأن وثيقة مونرتو أيضا  يف رابةة مدونة قوااد السلو  الدولية من  إن
من املؤيدين. وقد نظر الفري  العامح يف أهداض املدونة الدولية ووثيققة مقونرتو بااتباراقا مبقادرسني 

لقوائح سنظيميقة أكثقر صقرامة بشقأن  وطق  متماملتني هقامتني بالنسقبة ألامالق  يف جمقال القداوة إىل
ا،اصقققة. وأاقققرب الفريققق  العامقققح اقققن سققققديره للتعقققاون الوثيققق  الققق   الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة 
ما خيل سبادل املعلوماا واملشاركة يف حوار منتظم مق  رابةقة مدونقة يحظو ب  ال  مر السنني ف

 قوااد السلو  الدولية، ومركز جني  للمراقبة الديقراظية للقواا املسلحة.
وأشققاد الفريقق  العامققح بققا،ةواا ا امققة القق  ا قق ها منتققدرب وثيقققة مققونرتو ورابةققة مدونققة  -16

بققني الققدول والشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة، شققريمة قوااققد السققلو  الدوليققة يف بنققاء دوائققر 
ومنظماا ا تم  املدا، واملنظماا الدوليقة، ويف سةقوير أفضقح املمارخقاا واللقوائح واإلجقراءاا 

ل  خبيح املثال، ش اداا اعاتماد وآلياا سقدر الشماورب للمدونة الدولية باأل ل(. ومقن )ا
لتشقريعاا الوظنيقة القائمقة احلاجقة اوج ة نظر السيدة كارخقما، فققد أكقد دليقح  ق ه املبقادراا و 

خقبح اعنتصقاض الفعالقة  يف إساحقةخقد الثغقراا يف املسقاءلة و مقن أجقح ا  إىل صك دوف ملزم قانون
ع يمققن لوثيقققة مققونرتو واملدونققة الدوليققة  ضققحايا انت اكققاا حقققوق اإلنسققان. ويف هقق ا السققياق،ل

الشقققققاملة اققققن انت اكقققققاا حقققققوق اإلنسقققققان وسققققوفري خقققققبح اعنتصقققققاض  وحققققداا طقققققمان املسققققاءلة
لقققانون يف جمققال اوثيقققة مققونرتو إىل املعققايري الدوليققة القائمققة يققح للضققحايا. واققالوة القق  ذلققك، د

وبالتققاف ف ققو ع سنةبقق  إع القق  حققاعا النققزا  املسققلح. بيققد أن الشققركاا العسققمرية اإلنسققاا، 
النزااقاا املسقلحة بةقرق من قا، الق  خقياق واألمنية ا،اصة سضةل  بالعديد من األنشقةة  قارا 

خققققققبيح املثققققققال، ضايققققققة املنققققققاجم ومصققققققايف الققققققنف ، أو العمققققققح القققققق  نةققققققاق واخقققققق  يف الصققققققنااة 
حترقققاز،  اعة يف ج قققود القضقققاء الققق  املمقققدراا، أو العمقققح يف مراكقققز اعخقققتمراجية، أو املشقققارك

 كتلك ا،اصة بامل اجرين يف خمتل  ألاء العام. 
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السققققيدة كارخققققما أن جتميقققق  املمارخققققاا اةيققققدة يف وثيقققققة مققققونرتو يققققوفر رأا  ويف حققققني -17
ذلققققك،  اققققن فضقققال  سوجي قققاا قيمققققة، أشققققارا إىل الةبيعقققة الةوايققققة و ققققري ملزمقققة  قققق ه الوثيقققققة. و 

سقتضققو معققايري اسفاقيققة جنيقق  القق  أندجمققت يف وثيقققة مققونرتو خققورب املاكمققة والتسققليم يف حققال  ع
 ةققرية، األمققر القق   ع ينةبقق  إع القق  النزااققاا املسققلحة ا  حنقد دا اعنت اكققاا بااتبارهققا  روققق

 دوليقة. ونظقرا   ليست نزااقاا لبية العظم  من النزاااا املسلحة احلديثة الدولية، يف حني أن األ
الفريقق  العامققح املعقق  فن للمسققاءلة وآليققاا لتققوفري خققبح انتصققاض فعالققة، فققمتققني لعققدم وجققود إظققار 

 وط  صك دوف ملزم لتنظيم أنشةة الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة. يؤيد مبسألة اختمدام املرسزقة 
العناصققر الرئيسققية القق   أوجققزا السققيدة كارخققماا ، وفيمققا يتعلقق  بوطقق  صققك ملققزم قانونقق -18

يمن اعخرتشاد هبقا يف املشقرو  الققائم املتعلق  باسفاقيقة مممنقة بشقأن الشقركاا العسقمرية واألمنيقة 
امل كرة املفاهيمية املقدمقة إىل الفريق  العامقح احلمقومو القدوف يف دورسق  الرابعقة قالت إن ا،اصة. و 

للدولة ال  ع يمن إخنادها إىل ج اا  وفر سوجي اا بشأن مسائح من قبيح الويفائ  املالزمةس
النزااقققاا املسقققلحة واحترقققاز  أثنقققاء ارجيقققة، مبقققا يف ذلقققك املشقققاركة املباشقققرة يف األامقققال القتاليقققة 

ا،ققدماا اسققمرية  تأخققررب احلققرب واخققترواهبم. ويبحققث سصققني  نشققا. ا،ققدماا مققا إذا كانقق
اقاا املمتلفقة الق  سققدفم في قا من حيث ظبيعت ا، وما إذا كان مقدمو ا،دماا مسلحني، والسي

يف ا  للمنظمقاا احلموميقة الدوليقة أن سمقون أظرافقا  اقن ذلقك، يمقن أيضق سلك ا،دماا. وفضال  
اسفاقية بشأن الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة، فمن شقأن ذلقك أن يعقزز مف قوم املسقاءلة وأن 

ضقققققمن املققققق كرة تدوليقققققة. وسال صقققققمو الاعنضقققققمام إىل إىل هققققق ه املنظمقققققاا املتنقققققامو نزاقققققة يقققققدام 
لتنظيم الوعية من شأن  أن يعزز األحمام املتعلقة باملساءلة والوعية  ارا ا  مقرتحا  املفاهيمية إظار 

املعّققققدة الققق  سعمقققح في قققا الشقققركاا املعنيققققة. السققققياقاا لمقققو سشقققمح  ةصقققااحلقققدود اإلقليميقققة،  
ابققة مققن أجققح سققوفري خققبح اعنتصققاض القق  أايققة إنشققاء آليققة للرقا  وشققددا السققيدة كارخققما أيضقق

الققنل بشققمح متماخققك املقق كرة املفاهيميققة اناصققر أ ققررب، مثققح  وغةققسوالتعويضققاا للضققحايا. و 
سنظيم إصقدار الرتا قيل للشقركاا، وفقرز املقويففني، وإصقدار الرتا قيل للمقدماا، وحيقازة ال  

شققققةت ا. سسقققريح الشققققركاا، ممققققا خيسقققااد يف رصققققد مقققويففو الشققققركاا وأن واشققققرتا.األخقققلحة، 
ا  إىل وطققق  صقققك دوف ملقققزم قانونققق يقققداوالفريققق  العامقققح املعققق  مبسقققألة اخقققتمدام املرسزققققة  زال مقققاو 

ققح التشققريعاا الوظنيققة واملبققادراا  بشققأن الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة، مققن شققأن  أن يمم 
 قق ه الشققركاا. ويققررب الفريقق  العامققح أن  يققار صققك دوف راخقق  سققوفري سنظققيم فعققال و  يفالةوايققة 

يف كفالة احلمايقة الماملقة حلققوق اإلنسقان، وع خقيما سلقك ا،اصقة ا  ملزم هو ا،يار األفضح للمضو قدم
 بصرض النظر ان ممان امح املتعاقدين من القةا  ا،اا.  باألشماا املنتمني إىل فئاا طعيفة،

بعق  الوفقود إىل أن املق كرة املفاهيميقة الق  أاقدها  الك، أشار ويف املناقشة ال  سلت ذ -19
دمت  قالل القدورة الرابعققة الفريق  العامقح املعق  مبسققألة اخقتمدام املرسزققة والعناصققر األ قررب الق  قنقق

ا  يف صيا ة اسفاقية ملزمقة قانونقا  للفري  العامح احلمومو الدوف ختمون وخيلة جيدة للمضو قدم
مرية واألمنية ا،اصة. وقدرا وفود أ ررب إحاعا الفري  العامح إىل وثيقة بشأن الشركاا العس

مققونرتو ومدونققة قوااققد السققلو  الدوليققة لشققركاا  ققدماا األمققن ا،اصققة، لمن ققا رأا أن بعقق  
ا،ياراا اإلطافية م يننظر في ا بعد، مثح التوجي اا التشريعية الق  ققدم ا مركقز جنيق  للمراقبقة 

 .ملضو قدما  من أجح امن امل م التوصح إىل سواف  يف ا راء  ا املسلحة، وأنالديقراظية للقوا
وقالت السيدة كارخما إهنا ستف م احلالة السياخقية الصقعبة فيمقا خيقل مشقرو  اعسفاقيقة  -20

، وأطافت أن الفري  العامح املع  مبسقألة اخقتمدام املرسزققة 2010القائم بصيغت  املقدمة يف اام 
لتقدر مشرو  منقح إذا كلفف  ب لك جملس حقوق اإلنسان. وشددا ال  أن كح ال  اختعداد 



A/HRC/WG.10/5/2 

GE.17-02679 8 

. امللققزم والقققانونامللققزم سنظققيم  تققاا إىل سنفيقق  فعققال، مشققرية إىل التمامققح القققائم بققني القققانون  ققري 
ة كبقرية ثغقر ك ةاإلقليميقان ذلك، حدد الفري  العامح مسألة سةبي  الققانون  قارا احلقدود  وفضال  
عئحة من اللوائح التنظيمية الوظنية املتعلقة بالشقركاا  50احلماية، ألن دليح أكثر من  يف جمال

ع سققنل القق  قققوانني ومؤخسققاا فعالققة فيمققا  سلققك اللققوائح العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة أيف ققر أن
 ة.يتةبي   ارا احلدود اإلقليمالخيل مسألة 

 والعملوات ذات الصلةالواي ة من المنظمات المعلومات مستجدات  -باء 
يسقققيمني مسقققترداا  ون غققق، ققققدمت السقققيدة اوبري2016كقققانون األول/ديسقققمرب   12يف  -21

وأوطقحت أنق  بغيقة معاةقة بوااقث القلق  ا . ان وثيقة مونرتو وان منتدرب وثيقة مقونرتو املنشقأ مقؤ ر 
ن اخقتمدام الشقركاا املتزايدة إزاء ا ثار ا،ةرية ال  ضاية السمان املدنيني ال  يمقن أن سقنرم اق

العسقمرية واألمنيقة ا،اصقة يف النزااقاا املسقلحة، أظلققت خويسقرا واللرنقة الدوليقة للصقلي  األضقر 
. 2008مبققادرة مشققرتكة لتعزيققز احققرتام القققانون الققدوف، ممققا أفضقق  إىل ااتمققاد وثيقققة مققونرتو يف اققام 

  سقققق  الققق  اقققاس  القققدول يسقققيمني مقققن جديقققد اعلتزامقققاا القائمقققة الققق ون غقققوأكقققدا السقققيدة اوبري
مبوجققققق  الققققققانون القققققدوف فيمقققققا يتعلققققق  بالشقققققركاا العسقققققمرية واألمنيقققققة ا،اصقققققة وأوطقققققحت سلقققققك 

ممارخاا جيدة إلرشاد الدول ومساادهتا يف سعزيز احرتام الققانون. ومق  ا  اعلتزاماا، وحددا أيض
ألمنيققة ا،اصققة يف إشققرا  الشققركاا العسققمرية وامسققألة ملعاةققة ا  أن وثيقققة مققونرتو ونطققعت  صيصقق
صققراحة إىل أن الاعلتزامقققاا واملمارخققاا السقققليمة  الوثيقققة يشقققري حققاعا النققزا  املسقققلح، فققفن مت يقققد

 أن سمون مفيدة يف حاعا ما بعد النزا  أو يف حاعا متشاهبة أ رربال.ا  احلالية يمن أيض
إىل أن وثيققققة مقققونرتو ققققد خقققاادا الققق  سوطقققيح  يسقققيمني ون غقققوأشقققارا السقققيدة اوبري -22

التزامققاا الققدول فيمققا يتعلقق  بعمليققاا الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة، والقق  إذكققاء الققواو 
 17 ، حظيققت وثيقققة مققونرتو، القق  أيققدهتا2016. وحققك كققانون األول/ديسققمرب ااعلتزامققاهبقق ه 

بأاية ا  . وأذكت ه ه الوثيقة الواو أيضدولة وثال  منظماا دولية 54دولة يف البداية، بتأييد 
ااتمقققاد وسنفيققق  سشقققريعاا لليقققة وأظقققر سنظيميقققة مناخقققبة، وققققدمت سوجي قققاا بشقققأن كيفيقققة القيقققام 
بقق لكو لمققن ع يققزال يتعققني امققح المثققري مققن أجققح طققمان التنظققيم المققايف للشققركاا العسققمرية 

لشقأن، ينبغقو ملزيقد مقن القدول واألمنية ا،اصة. ويف حني خنت ادة دول سشقريعاا وظنيقة هبق ا ا
القيام ب لك، بينما ينبغو لدول أ قررب دقديث الققوانني الوظنيقة القائمقة واألظقر التنظيميقة املقابلقة 

أوطققح وأقققورب. والقق  وجقق  ا،صققوا، ينبغققو أن ستمقق  الققدول إجققراءاا لضققمان أن سصققبح  ققا 
مقق  الشققركاا العسققمرية واطققحة لتحديققد نةققاق ا،ققدماا القق  وققوز أو ع وققوز التعاقققد بشققأهنا 

مققققن العمقققح كفالققققة مسقققاءلة هقققق ه ا  واألمنيقققة ا،اصقققة. ومققققن ا قققاعا األ ققققررب الققق  ستةلقققق  مزيقققد
  ا.يالشركاا ومويففي ا ان انت اكاا القانون الدوف والوظ  وممارخة الرقابة الي ا وال  مويفف

 منتققدرب وثيقققة يسققيمني إىل ون غققوفيمققا يتعلقق  بققالتةوراا األ ققرية، أشققارا السققيدة اوبري -23
ملناقشقققة وسبققادل املعلومقققاا ا  بوصقققف  منققرب  2014مققونرتو، الققق   أنشققو يف كقققانون األول/ديسققمرب 

بشققأن املمارخققاا اةيققدة والتحققدياا املتصققلة بتنظققيم الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة. وقققد 
، القق  خققبيح 2016املنتققدرب،  ققالل جلسققت  العامققة الثانيققة املعقققودة يف كققانون الثاا/ينققاير  نظفققم

لققاراء حققول  املثققال، مناقشققة مواطققيعية بشققأن اخققتمدام هقق ه الشققركاا يف األمققن البحققر  وسبققادع  
سنفي  أول جممواة من املمارخاا اةيدة الواردة يف وثيقة مونرتو بشأن دديد ا،دماا ال  ووز 

ققققد مققق  الشقققركاا أو ع وقققوز إخقققنادها إىل ج قققاا  ارجيقققة، وإجقققراءاا ومعقققايري اع تيقققار والتعا
العسقققمرية واألمنيقققة ا،اصقققة، وكقققق لك اإلذن  قققا بتققققدر ا،ققققدماا العسقققمرية واألمنيقققة. وأالنققققت 
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. 2017أن املنتقققدرب خقققيعقد جلسقققت  العامقققة الثالثقققة يف نيسقققان/أبريح  اوبريغقققون  يسقققيمنيالسقققيدة 
ومركقز جنيق   وأشارا إىل أن اللرنة الدولية للصلي  األضقر ققد نظمقت، بالتعقاون مق  حمومقة خويسقرا

 للمراقبة الديقراظية للقواا املسلحة، خت حلقاا دراخية إقليمية إلذكاء الواو بوثيقة مونرتو.
كريغقققوا املبقققادراا الققق  ا ققق ها مركقققز جنيققق  للمراقبقققة  - وارطقققت السقققيدة مقققاكغرا  -24

هققا الديقراظيققة للقققواا املسققلحة مققن أجققح داققم سنفيقق  وثيقققة مققونرتو. وملسققاادة الققدول يف ج ود
الرامية إىل سنفي  الوثيقة، وط  املركز أداة سوجي ية امليقة لصقاا املشقراني بشقأن وطق  سشقريعاا 
وظنية ستماشق  مق  اعلتزامقاا الق  يقنل الي قا الققانون القدوف. ويف خقياق هق ه العمليقة، سشقاور 
 املركقققز مققق  ممثلقققني اقققن القةقققا  ا،قققاا ومشقققراني مقققن مجيققق  ألقققاء العقققام مقققن أجقققح دسقققني ف قققم
العقبققاا احلاليققة القق  سعرقققح وطقق  نظققم فعالققة للتنظققيم والرقابققة. ومققن األخاخققو سبققادل املمارخققاا 
اةيققدة والققدروس املسققتفادة بققني الشققركاء اإلقليميققني والعققامليني مققن أجققح بنققاء أظققر وظنيققة أفضققح. 

و العمليقققاا الققق  ااتمقققدهتا القققدول لصقققيا ة أ دديقققدمقققن أداة املركقققز ا  وهمققق ا، كقققان ا قققدض أيضققق
دققديث األظققر التشققريعية، ومققن أمثلققة ذلققك انققدما يشققار  ممثلققو  ققرض الترققارة والقةققا  الرائققد يف 
العملياا اعختشارية لضمان أن سعمس التشريعاا احلقائ  العمليقة الق  أر  الواقق . وأكقدا 

ع يناخقق  اةميقق  انققدما يتعلقق  ا  واحققدا  كريغققوا أن املركققز يققدر  أن قياخقق - السققيدة مققاكغرا 
ع ققتالض اعحتياجققاا القق  قققد سمققون لققدرب الشققركاا العسققمرية ا  األمققر بالتشققريعاا املليققة نظققر 

واألمنيققة ا،اصققة. و قق ا السققب ، فققفن أداة املركققز  ققري إلزاميققة بةبيعت ققا وهققو دققاول التميقق  مقق  
 لدول. ااحتياجاا وقدراا خمتل  
كريغقققوا إىل  - دة مققاكغرا وباإلطققافة إىل األداة التوجي يققة للمشققراني، أشقققارا السققي -25

اا امليقققققة بسقققققيةة ومقققققوجزة للقققققدول واملنظمقققققاا الدوليقققققة  قققققأداة جديقققققدة هتقققققدض إىل سقققققوفري سوجي
باعخقتناد إىل املعققايري وذلقك واملنظمقاا  قري احلموميقة بشققأن هيملقة اقودهقا وإجقراءاا التعاقققد، 
ىل أن مشقققرو  كريغقققوا إ - والقوااقققد واملمارخقققاا اةيقققدة الدوليقققة. وأشقققارا السقققيدة مقققاكغرا 

، وداققققت الققققدول واملنظمققققاا  ققققري 2017كققققانون الثاا/ينققققاير   13داة مفتققققو  للتشققققاور حققققك األ
 احلمومية واملنظماا الدولية امل تمة إىل املسااة يف ه ه العملية.

واقر  السقيد روخقو العمققح الق   يضقةل  بق  مركققز جنيق  للمراقبقة الديقراظيقة للقققواا  -26
عقققايري واملمارخقققاا اةيقققدة الدوليقققة يف أمريمقققا الالسينيقققة ومنةققققة البحقققر املسقققلحة يف داقققم سنفيققق  امل

المقققققاريي، مققققق  الرتكيقققققز الققققق  أنشقققققةة الشقققققركاا األمنيقققققة ا،اصقققققة. وحسققققق  التققققققديراا، هنقققققا  
لدرب السقلةاا التنظيميقة ويعملقون ا  مليون من حراس األمن ا،اا مسرلني رتي 2.45 حواف
وأوطققح السققيد  .(2)مققا الالسينيققة ومنةقققة البحققر المققاريييف أمريا  بلققد 30شققركة يف  16 174يف 

طئيلة: ففو بعق  البلقدان، ققد ع سشقمح هق ه األرققام هياكقح ا  روخو أن ه ه األرقام متثح أاداد
أمنية، من قبيح قواا األمن الدا لو أو رابةاا احلراس ال  ع ينةل  من ا التسريح لدرب هيئقة 

  حال ا،قدماا األمنيقة ا،اصقة  قري الرتيقة. ومق  ذلقك، سنظيمية وظنية، وهو ع سشمح ال  أ
يمن أن سعةو ه ه األرقام نظرة متعمقة ان التحدياا ال  سةرح ا إدارة قةا  األمقن ا،قاا. 
وأشقققار السقققيد روخقققو إىل أن اقققدد حقققراس األمقققن ا،قققاا املسقققرلني بصقققورة قانونيقققة يترقققاوز اقققدد 

__________ 

مركققز جنيقق  اإلقليمققو للمراقبققة الديقراظيققة للقققواا املسققلحة ومركققز األمققم املتحققدة اإلقليمققو للسققالم ونققز  السققال   (2)
 .  2016والتنمية يف أمريما الالسينية ومنةقة الماريي: الرقابة واملساءلة يف خياق آ   يف التةور، األمم املتحدة، 
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خققال  قةعققة  660 000يف املنةقققة، هنققا  حققواف  ا  بلققد 17ققواا األمققن العققام يف املنةقققة. ويف 
  .(3)من األخلحة الصغرية واألخلحة ا،فيفة مسرلة باخم شركاا أمنية  اصة

وفيمقققا يتعلققق  بالتحقققدياا الرئيسقققية املتعلققققة بقققاألظر القانونيقققة والتنظيميقققة، أوطقققح السقققيد  -27
كز الق  اعشقرتاظاا ر البحر الماريي سروخو أن القوانني احلالية يف بلدان أمريما الالسينية ومنةقة 

ا،اصقة مرااقاة جوانق   يقةشقركاا األمنالالقوانني بالضرورة من سلك اإلدارية والتقنية. وع سقتضو 
خياخقققاا وطققق  حققققوق اإلنسقققان، أو إنشقققاء آليقققاا للرقابقققة الدا ليقققة، أو سقققدري  املقققويففني، أو 

من اةسقد  وإدارة الشقركاا األمنيقة واطحة بشأن اختمدام القوة. وأثار السيد روخو مسألة األ
أحقد السقبح عخقترياد في قا يتمثقح مقن احلقاعا الق  موثقوق اقدد وأفيقد بوجقود ا،اصة لألخلحةو 

إنشقاء شقركة أمنيقة  اصقة ف دويقح األخقلحة املسقتوردة يف األخلحة الصقغرية وا،فيفقة إىل املنةققة 
 صوب السوق السوداء. ا  قانونيا  اخترياد
ملقققة اامقققة اقققن أشقققمال القققدام الثالثقققة الراميقققة إىل سعزيقققز إدارة ا  لسقققيد روخقققو أيضقققوققققدم ا -28

ة اا الفاالة ااحلموماا و إىل قةا  األمن ا،اا ال  يقدم ا مركز جني  للمراقبة الديقراظية 
الققققدام املتصققققح بتعزيققققز القققققوانني املتعلقققققة  اأو ققققو  ،األ ققققررب يف أمريمققققا الالسينيققققة ومنةقققققة المققققاريي

 ثققااوالشققمح الكاا األمنيققة ا،اصققة يف طققوء القوااققد واملعققايري واملمارخققاا اةيققدة الدوليققة. بالشققر 
 بااتمققققادالقققدام املتعلقققق  بتعزيقققز امقققح السققققلةاا التنظيميقققة الوظنيقققة، وع خققققيما فيمقققا يتعلققق   هقققو
لشركاا األمنية ا،اصة واملية رصقدها. ويشقمح ذلقك سعزيقز امليقاا املشقرتياا العامقة إلدراا ا

الشركاا ال  درتم التشريعاا واللوائح التنظيميقة.  لفائدةحوافز اقتصادية، ال  الصعيد الوظ ، 
أن ويتصح ا ال الثالث لعمح املركز برابةاا القةا ، من  قالل اختمشقاض الميفيقة الق  يمقن 

سعقزز هبقا هق ه الرابةقاا جوانق  التنظقيم الق اه يف امل قا والق  أيقد  أاضقائ ا. و لقل السقيد 
روخو إىل أن سعزيز التشريعاا ينبغقو أن يققرتن بتعزيقز الققدراا الوظنيقة، ألن املعقايري واملمارخقاا 

سصقبح يقث ميف التشقريعاا واللقوائح الوظنيقة، سنقدرا  - خواء كانت ملزمة أم ع - اةيدة الدولية
مققن اإلظققار القققانوا الققوظ  امللققزم ومققن ف واجبققة اإلنفققاذ يف إظققار النظققام القضققائو الققوظ . ا  جققزء

 انوشدد ال  أن إنفاذ التشريعاا واللقوائح الوظنيقة وبالتقاف سعزيقز احقرتام حققوق اإلنسقان يقتضقي
 - املققداون العققامونا يئققة التنظيميققة واة ققاز القضققائو و  - أن سمققون املؤخسققاا العامققة الرئيسققية

للوصول فرا إىل طحايا اعنت اكاا  تااقادرة ال  اعطةال  بوعياهتا. واالوة ال  ذلك،  
 إىل إجراءاا انتصاض إطافية  ري قضائية.ا  نظام العدالة فحس  بح أيضإىل ع  وأمان بس ولة
، مبقا يف ذلقك وقدمت السيدة بوزاسو نب ة اامقة اقن رابةقة مدونقة قوااقد السقلو  الدوليقة -29

أنشققأهتا الرابةققة. وأكققدا مققن جديققد اققدم معلومققاا اققن آ ققر التةققوراا بشققأن آليققة الرقابققة القق  
وجود أ  سعار  بني الصقمو  الدوليقة امللزمقة ومدونقة قوااقد السقلو  الدوليقة لشقركاا  قدماا 

م الرابةققة بقاألحررب هنققج املسقاادة القق  وطقق  معقايري لضققمان أن سقققدسو ققت األمقن ا،اصققةو فققد 
را الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة  دماهتا بةريقة متوافقة م  معايري حقوق اإلنسقان. وذكفق

بوزاسو بأن الرابةة آلية متعددة أصحاب املصلحة للرقابقة واإلدارة فيمقا خيقل قةقا  األمقن  السيدة
 سعزز احرتام حقوق اإلنسان. وأهنا ا،اا 

مققن جديققد أن هققدض الرابةققة هققو اإلشققراض القق  سنفيقق  مدونققة  وأكققدا السققيدة بوزاسققو -30
مقن النظقام األخاخقو  11قوااد السلو  الدولية لشقركاا  قدماا األمقن ا،اصقة. وستعلق  املقادة 

، األمقققر الققق   ي قققدض إىل طقققمان أن سفقققو نظقققم شقققركة مقققا وخياخقققاهتا بااتمقققاد الشقققركااللرابةقققة 
__________ 

 .املرج  نفس  (3)
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كة للرصقققد والتقققدقي  والتحقققق ، مبقققا يف ذلقققك يف مببقققادا ومعقققايري الققققانون القققدوف وأن  ضققق  الشقققر 
 واحقققد مقققن معقققايريبشقققأن ح سقققتقتقققدقي  مل ،  ضققق  الشقققركة أوع  اعاتمقققادامليقققدان. و قققالل إجقققراء 

ظقرض ثالقث بشقأن أحقد عتمقدة مقن قبقح املقبولة. ويف وققت عحق ، سشقرف  الشقركاا امل اتماداع
القق  الرابةققة اققن ظريقق  سقققدر أدلققة  مققاداتا التمققاس القق الرابةققة املعققايري القق  يعققرتض هبققا جملققس 

إىل أمانققة الرابةقققة.  املتعلققققة هبققا إطقققافية مققن املعلومققااجممواققة ظقققرض ثالققث و  قبققح مققن ااتمادهققا
للرابةة، ينةل  من مجيق  الشقركاا احلصقول  وأوطحت السيدة بوزاسو أن  مبوج  الالئحة احلالية

دراخقققاا اةاريقققة يبحقققث مقققدرب مقققن الا  ، وأن اقققدد2018ملقققول اقققام اعاتمقققاد الققق  شققق اداا 
 لشركاا.اعاتماد لسيسر املية مزيد  خبح ، يف حني سستمش  الرابةةاتمادفعالية نظام اع

مققن النظققام األخاخققو للرابةققة، املتعلقققة  12وبعققد ذلققك أشققارا السققيدة بوزاسققو إىل املققادة  -31
علوماا الالزمقة ألداء باإلبال  والرصد وسقييم األداء. ويف ه ا السياق، ذكرا خمتل  مصادر امل

م مققة الرصققد، مبققا يف ذلققك سقققارير التقيققيم القق اه للشققركة، وهققو أداة خققنوية يتوققق  أن ستققا  القق  
ان اعختعراطقاا امليدانيقة. وذكقرا السقيدة بوزاسقو بقأن ا قدض  ، فضال  2017اإلنرتنت يف اام 

فققادا بقأن القصققد الرئيسقو للرابةقة هققو منق  انت اكقاا حقققوق اإلنسقان إىل أقصقق  حقد مممقن. وأ
مققن الرابةققة لققيس أن سمققون جمققرد كيققان قققائم القق  رد الفعققح وإمنققا آليققة اخققترابة خققريعة مصققممة 
للوقاية والتد ح حيثما كانت هنا  أدلة سشري إىل انت اكاا  ةرية ور  ارسماهبا. ويف احلاعا 

املشققققملة ومعاةت ققققا ودسققققني أداء سشققققميل حققققوار خققققر  مقققق  شققققركة مققققا ملاولققققة  ربا،ةققققرية، وققققر 
الشركاا يف املنةقة. وهنقا  اقدد متزايقد مقن احلمومقاا الق  إمقا سشقرت. اضقوية شقركة اسقمرية 

 ه ه العضوية أثناء املية الشراء.ستحسن سوإما أو أمنية  اصة يف الرابةة، 
ن السققيد روخققو سقققدر مزيققد مققمققن و ققالل املناقشققة القق  سلققت ذلققك، ظلقق  أحققد الوفققود  -32

التفاصيح ان مسألة خبح اعنتصقاض يف خقياق املق  يف أمريمقا الالسينيقة. وظلق  وفقد آ قر آراء 
، مبققا يف ذلققك مققا إذا كققان مققن املممققن أن يققوفر هقق ا الصققك بشققأن أايققة وطقق  صققك ملققزم قانونققا  

أفضقققح ألنشقققةة مركقققز جنيققق  للمراقبقققة الديقراظيقققة للققققواا املسقققلحة. وظلققق  وفقققد آ قققر ا  خقققياق
التنفيقققق . وبققققالنظر إىل اع تالفققققاا بققققني الشققققركاا  يف جمققققالالتحققققدياا القائمققققة  سفاصققققيح بشققققأن

العسمرية ا،اصة والشركاا األمنية ا،اصة )والتنو  دا قح هقاسني الفئتقني(، ظلق  وفقد آ قر مقن 
سلبيقة احتياجقاا الراميقة إىل املتحدثني سوطيح الةرق ال  يترل  هبقا هق ا اع قتالض يف األدواا 

أن يسققااد ا  بعقق  الوفققود اققن الميفيققة القق  يمققن هبققا لصققك ملققزم قانونقق توخققأل شققركاا خمتلفققة.
الضحايا، وان الميفية ال  يعزز هبا التنظيم ال اه املساءلة  ارا احلقدود اإلقليميقة، كمقا ظلبقت 
هقق ه الوفققود اعظققال  القق  إحققاعا إىل ممارخققاا جيققدة وأمثلققة لققددة للتحققدياا القق  يةرح ققا 

بشققأن  يف هقق ا السققياق، ظلقق  وفققد آ ققر آراءاحلققدود اإلقليميققة أمققام املسققاءلة. و  ا،ققارا اققن البعققد
 خبح وط  حوافز فعالة للشركاا لمو ستقيد باملعايري الدولية والوظنية. 

واختفسققر أحققد الوفققود امققا إذا كققان مققن املفيققد للفريقق  العامققح احلمققومو الققدوف الرتكيققز  -33
اإلقلققيم بشققأن دول املتعاقققدة و الققدول ول األصققح و دإىل القق  وطقق   ةققة امققح لتقققدر سوجي ققاا 

دسققني اللققوائح التنظيميققة الوظنيققة املتعلقققة بالشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة، وامققا إذا كققان 
بفممققان الفريقق  العامققح اعخققتفادة مققن أداة التعاقققد القق  وطققع ا مركققز جنيقق  للمراقبققة الديقراظيققة 

وطقق  جممواققة مققن أفضققح املمارخققاا الوظنيققة لتنظققيم  مققن أجققحانةققالق كنقةققة  للقققواا املسققلحة
الشققركاا املقق كورة القق  املسققتورب الققوظ . وخققل  وفققد آ ققر الضققوء القق  طققرورة اسسققاق املعققايري 

يمم ح اة ود احلاليقة ا  الدولية وموطوايت ا، ومن ف أشار إىل طرورة وط  إظار ااملو ملزم قانون
مقققن شقققأن  أن يسقققد الثغقققراا ا  ملقققزم قانونقققويسقققتممل ا. وشقققدد وفقققد آ قققر الققق  أن وطققق  صقققك 
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ينلزم الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة ال  التقيقد باملعقايري الدوليقة. وعحقد أحقد أن املوجودة و 
الوفققود اققدم سققوافر املعلومققاا بشققأن األثققر احلقيقققو  قق ه الشققركاا مققن منظققور حقققوق اإلنسققان، 

انقققد ا  مسقققااد مقققون اقققامال  إلنسقققان ققققد يوأشقققار إىل أن دسقققني ف قققم األثقققر السقققلي الققق  حققققوق ا
 سصميم اخترابة مالئمة لتحدياا مثح سلك ال  خنل   الي ا الضوء يف العرو . 

اقا، الق  يف ردّ املتحدثان من مركقز جنيق  للمراقبقة الديقراظيقة للققواا املسقلحة، وأكفد  -34
الصعوباا املتصلة باحلصول ال  معلوماا ان ا لياا القضائية اند لاولة سفسري جممواة مقن 

الققدول بأمثلققة اققن إخقق ام أفضققح املمارخققاا بشققأن خققبح اعنتصققاضو ولقق لك، فققفن املركققز يقققدر 
املمارخققاا اةيققدة. وفيمققا يتعلقق  بتحققدياا التنفيقق ، أكققد املركققز أن الشققركاا العسققمرية واألمنيققة 

، مبققا يف ذلققك طققع  إدمققاا سواجقق  التحققدياا نفسقق ا القق  يواج  ققا قةققا  األمققن امومققا   ا،اصققة
املعقققايري واملمارخقققاا اةيقققدة الدوليقققة، ونققققل املقققوارد املاليقققة والبشقققرية مقققن أجقققح التنظقققيم والرصقققد. 

يتعلقق  بالةققاب  ا،ققارا اققن احلققدود اإلقليميققة لألنشققةة القق  سضققةل  هبققا الشققركاا املقق كورة،  وفيمققا
املركققز إىل الققدور احليققو  القق   يؤديقق  ا تمقق  املققدا يف سوجيقق  اعنتبققاه إىل صققوا الضققحايا  أشققار

إىل التمامقح  اوبريغقون  يسقيمنيواملسااة يف احلوار اعجتمقااو يف هق ا ا قال. وأشقارا السقيدة 
ر قد بني خمتل  املبادراا الرامية إىل دسني احلماية، وأوطحت أن اللرنة الدولية للصلي  األض

إىل الفريقق  العامقح املعقق  مبسققألة اخققتمدام املرسزقققة أثنققاء  2009سعليقققاا يف اققام مققن قبققح ققدمت 
صققققيا ة مشققققروا  األول لالسفاقيققققة، وأن اللرنققققة خققققتمون رهققققن اإلشققققارة إلخققققداء املشققققورة الفنيققققة 

لق  نقل والقانونية بشأن املسائح املتصلة بالقانون الدوف اإلنساا يف حال قررا الدول العمقح ا
اسفاقيقققققة دوليقققققة. وأكقققققد مركقققققز جنيققققق  للمراقبقققققة الديقراظيقققققة للققققققواا املسقققققلحة أن وجقققققود املعقققققايري 
واملمارخققاا اةيقققدة الدوليقققة، مثقققح وثيققققة مقققونرتو، يسقققااد يف سوايقققة أصقققحاب املصقققلحة القققوظنيني 

يقة. باحلاجة إىل إدارة جيقدة لقةقا  األمقن ا،قاا، و فقزهم الق  سعزيقز التشقريعاا واللقوائح الوظن
ويف هققق ا الصقققدد، عحقققد املركقققز أن خمتلققق  املعقققايري واملمارخقققاا اةيقققدة الدوليقققة ينبغقققو أع سعتقققرب 

 حصرية، وإمنا ينبغو ااتبارها معززة لبعض ا البع .

منيي  المسييجةلة المقدميية ميين الم ييايكون ب يي ن الت ييويات المعلومييات مسييتجدات  -جو  
 الدوية الرابعة

ون اعدقققاد  بشقققأن سققققدر ا،قققدماا األمنيقققة ا،اصقققة يف أوطقققح ممثقققح خويسقققرا أن الققققان -35
. و ظققققر هقققق ا القققققانون أ  مشققققاركة 2015أيلول/خققققبتمرب  1د ققققح حيققققز النفققققاذ يف قققققد ا،ققققارا 

للشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة يف األامال القتالية يف ا،قارا واخقتمدام  قدماهتا يف خقياق 
القق  الشققركاا واألفققراد القق ين هقق ا القققانون   ارسمققاب انت اكققاا  ةققرية حلقققوق اإلنسققان. وينةبقق

مقن ا  مقن خويسقرا  قدماا أمنيقة  اصقة يف ا،قارا، أو الق ين يتحممقون انةالققا  يقدمون انةالقق
خويسققرا يف شققركة سقققدم  ققدماا أمنيققة  اصققة يف ا،ققارا أو  ققدماا متصققلة هبققا يف خويسققرا أو يف 
ظقر أنشقةت ا يف  ا،ارا. وو  ال  ه ه الشركاا احلصول ال  إذن من السلةة املمتصة، وقد دن

القق  فققر  جققزاءاا القق  الشققركاا العسققمرية املقق كور حققال اققدم امتثا ققا للقققانون. ويققنل القققانون 
الق  الشقركاا ا  ، وق  أيضقنفسق ة ا،اصة ال  ع درتم التزاماهتا القانونية. ومبوج  القانون واألمني

 ال  مدونة قوااد السلو  الدولية لشركاا  دماا األمن ا،اصة. وق  أن س 2ا،اطعة للمادة 
 مثال ال  طمان املساءلة ان اةرائم ال  سرسمب ا الشقركاا العسقمرية واألمنيقةلتقدر و  -36

ا،اصة، أحال ممثح الوعياا املتحدة األمريمية إىل لاكمة وزارة العدل ألربعة مويففني من شركة 
زل وجققر  العديققد مققن املققدنيني ا  ققرين يف مققن املققدنيني العنققا  شمصقق 14بققال  ووسققر بسققب  قتققح 
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املققققدا  القققققي م األشقققققماا . وكققققان 2007أيلول/خقققققبتمرب  16خققققاحة النسقققققور، يف بغققققداد، يف 
، اققققق  لاكمققققة يف 2015العققققراق كمتعاقققققدين حلسققققاب وزارة ا،ارجيققققة. ويف اققققام  يعملققققون يف

املممة امللية اعدادية يف واشنةن العاصقمة، أنديقن املقدا  القي م بارسمقاب جقرائم قلقت القتقح 
بالسققرن املؤبققد والقق  ثالثققة هم والقتقح  ققري املتعمققد وجققرائم متعلقققة باألخققلحةو وحنمقم القق  أحققد

 خنة، ال  التواف. 30ة من م بالسرن ملد

فييرا الوصييول الييى العداليية وسييبل النتصييات لضييحايا النتهاكييات والتجيياو ات  - ال 
 المتصلة ب ن  ة ال ركات العسكرية واألمنوة الخاصة

 بنفو  المبا ئ التوجوهوة ب  ن األعمال التجايية وحقوق اإلنسان -١ 
، ققققققدمت املستشقققققارة بشقققققأن األامقققققال التراريقققققة 2016كقققققانون األول/ديسقققققمرب   13يف  -37

وحقوق اإلنسان يف املفوطقية، السقيدة وندعنقد، مشقرو  املفوطقية املتعلق  باملسقاءلة واعنتصقاض. 
القق  ا ليققاا القضققائية، إىل دسققني فعاليققة الققنظم  يركققزاةققزء األول مققن املشققرو ، القق    ضوي ققد

ة لضققققمان املسققققاءلة واعنتصققققاض يف حققققاعا انت اكققققاا حقققققوق اإلنسققققان املتصققققلة القانونيقققة املليقققق
لركيققققزة الثالثققققة للمبققققادا لا  وفقققققباألامققققال التراريققققة، مبققققا يف ذلققققك يف احلققققاعا العققققابرة للحققققدود. و 

التوجي يققة بشققأن األامققال التراريققة وحقققوق اإلنسققان، القق  سسققتند هققو نفسقق ا إىل معققايري قققانون 
ا ا ققال، القق  الققدول أن سضققمن املسققاءلة واعنتصققاض الفعققالني يف قضققايا حقققوق اإلنسققان يف هقق 

نققققاول مشققققرو  املفوطققققية خققققتة مسققققاراا امققققح تحقققققوق اإلنسققققان املتصققققلة باألامققققال التراريققققة. وي
مرتابةققة مققن أجققح معاةققة العقبققاا القانونيققة والعمليققة واملاليققة. وقققح املشققرو  وإذا كانققت منفصققلة 

حة املتعققققددين، مقققق  العديققققد مققققن املشققققاوراا العامققققة ومشققققاوراا امليققققة موخققققعة ألصققققحاب املصققققل
وعيققة قضققائية، ومقو  مفصققلة بشققأن الوعيققاا القضققائية  60ا،قرباء، ومجقق  األدلققة مققن أكثقر مققن 

وط  سوجي اا للدول بشقأن سعزيقز املسقاءلة وخقبح إىل ذلك  وأفض واملواطي  املمتارة.  التمثيلية
 اعنتصاض ال  الصعيد الوظ . 

ودققدد التوجي قققاا ا،ةققواا الققق  يمققن ا اذهقققا لمفالققة املسقققاءلة والوصققول إىل العدالقققة  -38
بتنقققو  السقققياقاا والقققنظم القانونيقققة، التوجي قققاا فيمقققا يتعلققق  بقققنظم الققققانون العقققام وا،قققاا. وسققققر 

 لك هتققدض إىل سققوفري حلققول خمصصققة الغققر  سمققون مرنققة وقابلققة للتميقق  مقق  خمتلقق  التقاليققد لققو 
سوطقح التوجي قاا التعقيقداا والتحقدياا املقددة الناشقئة كمقا عحتياجقاا القانونيقة.  وا ياكح وا

ان القضايا العابرة للحدود، وسسع  إىل سقدر معلوماا بشأن ظريقة التغلق  الي قا. وباإلطقافة 
املفوطقية ورققة ستضققمن  (، أصقدراA/HRC/32/19)إىل التقريقر املققدم إىل جملقس حققوق اإلنسققان 

  سنّفققالةريقققة القق  بتبققني ة إطققافية القق  سنفيقق  العناصققر املمتلفققة، ممقا يسققمح للققدول أمثلقة سوطققيحي
  .(4)سلك ا،ةواا بشمح ملموس اهب

أن التوجي قققاا متمقققن القققدول مقققن اخقققتعرا  ودديقققد ا  وأوطقققحت السقققيدة وندعنقققد أيضققق -39
خقبح دسققني فعاليققة نظم قا القانونيققة فيمققا خيقل لاخققبة الشققركاا الق  اعنت اكققاا وسققوفري خققبح 

ستققققأثر اعنتصققققاض للضققققحايا، مبققققا يف ذلققققك يف القضققققايا العققققابرة للحققققدود. ومبققققا أن التوجي ققققاا ع 
يف خققياق  ةقق   كتنفيقق ها مققثال    صققك، فمققن املممققن سنفيقق ها مققن  ققالل امليققاا وظنيققة، أ بقق

العمققح الوظنيققة أو امليققاا أ ققررب للمراجعققة القانونيققةو ومققن املممققن إدماج ققا يف امليققاا وطقق  
__________ 

مفوطية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مشرو  املفوطية بشقأن املسقاءلة واعنتصقاض، وهقو متقا  الق  املوقق  التقاف:  (4)
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/ARP_illustrative_examples_July2016.docx. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/ARP_illustrative_examples_July2016.docx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/ARP_illustrative_examples_July2016.docx
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السياخاا واملعايري أو اعخرتشاد هبا يف ه ه العملياا الق  الصقعيد دون اإلقليمقو أو اإلقليمقو 
ؤخسققققاا الوظنيققققة حلقققققوق ا تمقققق  املققققدا واملكققققح مققققن أو الققققدوفو ومققققن املممققققن أن يسققققتمدم ا  

اإلنسان يف جماف الداوة وإخداء املشورة للدول. وقد مننحقت املفوطقية الوعيقة مقن جملقس حققوق 
لبقققدء العمقققح بشقققأن اةقققزء الثقققاا مقققن التوجي قققاا، الققق   ي قققدض إىل  32/10اإلنسقققان يف ققققراره 

خققتنظر املفوطققية الدولققة. ويف هقق ا السققياق،  القق  مسققتوربسنققاول ا ليققاا  ققري القضققائية القائمققة 
وختنعر  بالتحديد يف ا لياا املمرخة لبحث الشماورب طد مقدمو ا،دماا األمنية ا،اصة. 

  النتائج ال  جملس حقوق اإلنسان يف دورس  الثامنة والثالثني.
يقة الح ، سناول السيد ديفا أايقة املبقادا التوجي يقة بشقأن األامقال الترار لويف العر  ا -40

وحقوق اإلنسان من أجح طمان فرا الوصول إىل العدالة وخبح اعنتصاض لضحايا انت اكاا 
حقوق اإلنسان املرسبةة بأنشقةة الشقركاا العسقمرية واألمنيقة ا،اصقة. وسغةقو املبقادا التوجي يقة 

 ، وسنةبق  الق  مجيق  أنقوا  املؤخسقاا التراريقة، مبقا في قامجي  حققوق اإلنسقان املعقرتض هبقا دوليقا  
الركيققزة األوىل للمبققادا التوجي يققة القق  التققزام الققدول بتققوفري احلمايققة مققن سقققوم الشققركاا املقق كورة. و 

إقليم ققا أو وعيت ققا. ولقق لك فققفن الققدول  طققمنانت اكققاا املؤخسققاا التراريققة حلقققوق اإلنسققان 
ن، بح مةالبة با اذ ا،ةواا املناخبة ليس فق  ملن  الشركاا امل كورة من انت ا  حقوق اإلنسا

وقققد نشققأا اققدة دققدياا  .ومعاقبققة اةنققاة وسققوفري اةققرباملرسمبققة للتحقيقق  يف اعنت اكققاا ا  أيضقق
منققاظ  النققزا  املتسققمة  االشققركاا يف أ لقق  األحيققان، مبققا في ققفي ققا  سعمققح  القق اابسققب  السققياق

 أو وطقق  معققايريا  بضققع  احلوكمققة أو أاققاف البحققار. ورأرب السققيد ديفققا أن هقق ا يتةلقق  سوطققيح
إطافية وسعزيز التعاون بني الدول من أجح إنفاذ املعايري القائمة لضمان أع ستممن الشقركاا مقن 

مشرو  اعسفاقية الق   أاقده يساهم اختغالل الثغراا التنظيمية. ويف رأي ، سساهم وثيقة مونرتو و 
ر املقققو الفريققق  العامقققح املعققق  مبسقققألة اخقققتمدام املرسزققققة يف دقيققق  هققق ا ا قققدض. وققققد يمقققون  يقققا

إطايف أن سنظر القدول يف إدمقاا مجيق  حققوق اإلنسقان ومعقايري الققانون اإلنسقاا ذاا الصقلة يف 
 اقودها م  الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة. 

وأكققققد السققققيد ديفققققا أنقققق  يف إظققققار الركيققققزة الثانيققققة للمبققققادا التوجي يققققة، سققققق  القققق  اققققاس   -41
شأن  ريها من املؤخساا التراريقة، مسقؤولية احقرتام  الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة، شأهنا
ال. وبسققب  ظبيعققة أنشققةة الشققركاا العسققمرية واألمنيققة مجيقق  الحقققوق اإلنسققان املعققرتض هبققا دوليققا  
الققققانون القققدوف اإلنسقققاا مرااقققاة الققق  هققق ه الشقققركاا ا  ا،اصقققة وجمقققاعا املياهتقققا، يتعقققني أيضققق

أنققق  ينبغقققو  قققا )أ( أن سلتقققزم بسياخقققة اامقققة عحقققرتام  والققققانون اةنقققائو القققدوف. ورأرب السقققيد ديفقققا
حقوق اإلنسانو )ب( أن سض  امليقاا للعنايقة الواجبقة مققوق اإلنسقان مقن أجقح دديقد كيفيقة 
معاةة ا ثار الضارة مقوق اإلنسان ال  دِدث ا أنشةت ا ومنق  حقدوث ا و فيق  حقدهتا ودم قح 

حققوق يف جمقال اا متمقن مقن معاةقة أ  آثقار طقارة امليق عقداملسؤولية ان معاةت قاو )ا( أن س
 أو سساهم في ا.أنشةت ا اإلنسان ستسب  في ا 

وفيما يتعل  بقالركيزة الثالثقة للمبقادا التوجي يقة، أكقد السقيد ديفقا أايقة خقبح اعنتصقاض  -42
رب القضققائية الفعالققة، مبققا أن ا ليققاا  ققري القضققائية و ريهققا مققن ا ليققاا  ققري القائمققة القق  مسققتو 

. واقالوة الق  ذلقك، ققد متينقةالدولة سعمح يف الغال  بشقمح أفضقح إذا ونجقدا آليقاا قضقائية 
سبلقغ بعقق  انت اكققاا حقققوق اإلنسققان املرسبةققة بأنشقةة الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة مققن 
ا،ةقققورة مقققا وعقققح مقققن خقققبح اعنتصقققاض القضقققائية وحقققدها، مبقققا في قققا العقوبقققاا اةنائيقققة، خقققبح 

ملناخقققبة. ومققققن املممقققن سعزيققققز إممانيقققة الوصققققول إىل خقققبح اعنتصققققاض الفعالقققة بفزالققققة اعنتصقققاض ا
العقبقققاا القانونيقققة والعمليقققة و ريهقققا مقققن العقبقققاا ذاا الصقققلة. وفيمقققا خيقققل دور ا ليقققاا  قققري 
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أن مدونققة قوااققد السققلو  الدوليققة لشققركاا إىل القائمققة القق  مسققتورب الدولققة، أشققار السققيد ديفققا 
ع بققد مققن إد ققال إع أنقق  سنشققو آليققة للققتظلم القق  املسققتورب التنفيقق  ،   ققدماا األمققن ا،اصققة

مقن املبقادا التوجي يقة. وا تقتم بقفبراز أايقة مرااقاة  31للمبقدأ ا  دسيناا الي ا ةعل ا متتثح متامق
أحمام املبادا التوجي ية ووثيقة مونرتو وخمتل  العملياا األ ررب اند وط  إظار سنظيمو دوف 

 . فعاع  ا  شةة الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة سنظيمملزم لتنظيم أن

 آياء المجتمظ المدني -٢ 
افتققتح السققيد لققوبيز ارطقق  بتحديققد أخققس احلقق  يف خققبيح لالنتصققاض يف القققانون الققدوف  -43

يف  حلقوق اإلنسان. وه ا احل  يع  احل  يف الوصول إىل العدالقة، الق   وق  أن يمقون ممفقوع  
الققانون واملمارخققة. ومققن ج ققة، وقق  أن دقدد التشققريعاا بوطققو  ا تصققاا املققاكم وأن سنشققو 

اا العمليققة، كاعفتقققار إىل املسققاادة بققالعقدققد إجققراءاا منصققفةو ومققن ج ققة أ ققررب، ينبغققو أع 
 . وع يا   عل  باظال  بدرجة جتامل كور احل  من القانونية، 

لوصول إىل العدالقة ينققوف  يف خقياق العمليقاا العامليقة وعحد السيد لوبيز أن احل  يف ا -44
للشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة. وقققدم أمثلققة لتوطققيح التحققدياا املةروحققة، مثققح اخققتمدام 

يف املوجققققودة حرققققة الاملسققققألة السياخققققيةال لنفققققو ا تصققققاا املققققاكم يف قضققققايا معينققققةو والثغققققراا 
ة فيما خيل اةرائم املرسمبقة يف ا،قاراو و يقاب املسقؤولية د وعية املاكم املليالتشريعاا ال  سعقّ 

اةنائية لألشماا اعاتباريني من التشقريعااو واقدم اخقتقاللية املقاكم واقدم نزاهت قا يف الدولقة 
 م  في ا اعنت اكاا. رسال  س
سمققون وأوطققح السققيد لققوبيز أنقق ، لمفالققة الوصققول إىل العدالققة، مققن امل ققم طققمان )أ( أن  -45
مسقتقلة ونزي قة ومقزودة مبقوارد كافيقةو )ب( أن دقدد  -النيابقة العامقة مبا في ا  - لةة القضائيةالس

بوطو  ح  املةالبني يف سقدر مةالباهتم ومن ال   سق  ال  ااسق  املسؤولية، مبا يف التشريعاا 
مقققن  ةنالعقبقققاا العمليقققة، مثقققح احلصقققاسقققزال للشقققركااو )ا( أن  املتملقققةذلقققك املسقققؤولية اةنائيقققة 

ا  وعيقة سغةقو نةاققباملقاكم ستمتق   أنمن الوصول إىل العدالةو )د(  املسؤولية، ألهنا قد درم أفرادا  
ا ليقاا الدوليقة، مثقح املقاكم وةقان ستقوفر ، مبا يشقمح اةقرائم املرسمبقة يف ا،قاراو )ن( أن واخعا  

ا،ةققواا الضققرورية لضققمان ا،ققرباء، مققن أجققح إرشققاد الققدول ومسققاادهتا وسشققريع ا القق  ا ققاذ 
 الوصول إىل العدالة.

بشقققأن الشققققركاا ا  وا تقققتم السقققيد لقققوبيز باإلشقققارة إىل أن وطقققق  صقققك دوف ملقققزم قانونققق -46
الصقك مجيق  املشقاكح،  الضمان املساءلة. ولن  قح هق ا  فيدالعسمرية واألمنية ا،اصة خيمون م

، لمقققن بفممانقق  أن يسقققااد القق  داقققم ألن التنفيقق  اققن ظريققق  القققوانني واملقققاكم الوظنيققة طققرور 
 التغيرياا الالزمة ال  الصعيد الوظ  وسعزيزها.

ارط  ال  ددياا الوصول إىل خبح اعنتصاض اندما يتعل  األمر  يووركز السيد خان -47
بانت اكقققاا حققققوق اإلنسقققان املرسبةقققة بأنشقققةة الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة ا،اصقققة يف أفريقيقققا. 

جتققاه املتنقققامو لققو  صمصققة األمقققن واحلققرب يبققدو اجتاهقققا ع رجعققة فيقق  بسقققب  وأشققار إىل أن اع
النزاااا اإلقليمية وحالة انعدام األمن امليةة بأنشةة التعدين واألنشةة البحرية يف  ليج  ينيقا. 

بالقققانون  صققحويف حققني أن الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة ع سعمققح يف فققرا  قققانوا فيمققا يت
اقدم وجقود سوافق   يوق اإلنسان والقانون الدوف اإلنساا السقاريني، أكقد السقيد خقانالدوف حلقو 

. ويف معظقم البلققدان األفريقيقة، باسققت اللققوائح دوف يف ا راء بشقأن كيفيققة جعقح هقق ا اإلظقار فعققاع  
فيمققا خيققل  ةالشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة متقادمققة أو  ققري كافيققة أو جققد لققدودباملتعلقققة 
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ة حقوق اإلنسان. وسظح التشقريعاا الوظنيقة صقامتة بشقأن اقدد مقن املسقائح مثقح الشقفافية، ضاي
ووطقققق  مققققويففو سلققققك الشققققركاا، واملعققققايري األ القيققققة، والتعاقققققد، والتققققدري ، والعنايققققة الواجبققققة، 
والقوااققققد املتعلقققققة باخققققتمدام القققققوة املفرظققققة، والعالقققققاا مقققق  ا تمعققققاا املليققققة وا تمقققق  املققققدا، 

 عا األنشةة، ويفروض العمح، وآلياا املساءلة، ووصول الضحايا إىل العدالة. وجما
معرفققة القققانون الققدوف حلقققوق اإلنسققان والقققانون قلققة ويف خققياق طققع  األظققر القانونيققة و  -48

الدوف اإلنساا، ففن أ  خوء خلو  صادر ان الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة أو مويففي ا 
الضقوء الق  اقدد كبقري مقن اعنت اكقاا الق   يوحقو املناخق . وألقق  السقيد خقاناس ال  النعأ ع يقن 

ارسمبت ققا شققركاا متعققددة اةنسققياا مرسبةققة بقةققا  اخققتمراا املعققادن يف أفريقيققا والقق  مققرا دون 
اقاب، والسب  الرئيسو ل لك هو انعدام إممانية وصول ا تمعاا امللية إىل العدالقة. وللزبقائن 

املتحقدة دور هقام يف دسقني آليقاا إدارة هق ه الشقركاا والرقابقة الي قا. ويف رأيق ، والدول واألمم 
 . سشمح صمو  التنظيم ال اه  ةواا هامة، لمن ا سبق   ري كافية اموما  

مشقققرو  مرصقققد للمرتمققق  املقققدا بشقققأن إدارة الشقققركاا بعقققد ذلقققك  يووققققدم السقققيد خقققان -49
واألهداض الرئيسية من ه ا املشرو  هو إذكاء واقو صقانعو العسمرية واألمنية يف  رب أفريقيا. 

القققققراراا واةم ققققور بشققققأن إدارة قةققققا  األمققققن ا،ققققاا وسنظيمقققق ، وإنشققققاء بوابققققة بشققققأن األمققققا  
واملعلوماا املتعلقة بأنشةة ه ه الشركاا، وسيسري التدري  وسبادل ا،رباا. ومن منظور ا تمق  

بشقققأن الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة ا  ك ملقققزم قانونقققفمقققرة وطققق  صققق يواملقققدا، أيقققد السقققيد خقققان
ا،اصقققة، ينفقققرت  أن يمفقققح لضقققحايا اعنت اكقققاا إممانيقققة الوصقققول إىل خقققبح اعنتصقققاض واةقققرب 

 للقانون الدوف. ا  الفعالة، وفق
وخقققألت اقققدة وفقققود املتحقققدثني اقققن آرائ قققم بشقققأن سمامقققح آليقققاا اةقققرب القضقققائية و قققري  -50

وندعنققد بققأن ا مواققة الماملققة مققن آليققاا اعنتصققاض ينبغققو أن سمققون القضققائية. وردا السققيدة 
متاحقققة للضقققحايا، وشقققددا الققق  أايقققة طقققمان أن سمقققون لقققدرب الضقققحايا إممانيقققة الوصقققول إىل 

خققياق اققابر للحققدود. ورد السققيد ديفققا بققأن الشققركاا يف أنسقق  نققو  مققن ا ليققاا، مبققا يف ذلققك 
سمققون ا ليققاا  ققري احلالققة  اكققاا بسققيةة، ويف هقق ه العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة قققد ستققور. يف انت

قضقققائية أنسققق و لمقققن انقققد التعامقققح مققق  انت اكقققاا جسقققيمة حلققققوق اإلنسقققان، مقققن األنسققق  ال
اختمدام آلياا اعنتصاض القضقائية. ويف بعق  السقياقاا، سظقح ا ليقاا  قري القضقائية م مقة، 

 - بيق قققا. وأثقققارا الرئيسقققةبسققب  احتمقققال وجقققود ا ليقققاا القضققائية الققق  القققورق فقققق  واققدم سة
وأشقار أحقد الوفقود إىل أن وثيققة ا . بع  الوفود مسقألة احلاجقة إىل صقك ملقزم قانونقمع ا املقررة و 

مققونرتو واملبققادا التوجي يققة بشققأن األامققال التراريققة وحقققوق اإلنسققان ع ستعققار  مقق  صققك ملققزم 
يدة وندعنققد بققأن املبققادا ودفعققت بققأن هقق ا األ ققري طققرور  حلمايققة الضققحايا. وردا السققا ، قانونقق

التوجي يققققة ع ستضققققمن أ  شققققوء ينقققق  املزيققققد مققققن التةققققوراا القانونيققققة. وأوطققققح السققققيد ديفققققا أن 
إحقققدااا الصقققمو  القانونيقققة  قققري امللزمقققة والقوااقققد امللزمقققة ينبغقققو أع ينظقققر إلي قققا كفئتقققني سسقققتبعد 

ذلقققققك، عحقققققد  األ ققققررب بقققققح إن التنفيققققق  هقققققو األمقققققر األخاخقققققو يف هقققق ا الصقققققدد. واقققققالوة الققققق 
ديفقققا اقققدم اسسقققاق مواقققق  بعققق  القققدول الرا بقققة يف معاةقققة أنشقققةة الشقققركاا العسقققمرية  السقققيد

واألمنيققققة ا،اصققققة مققققن  ققققالل صققققمو   ققققري ملزمققققة، يف حققققني قققققد يمققققون لققققدي ا موققققق  خمتلقققق  
 خيل سنظيم مسائح مثح الترارة واعختثمار.  فيما
 يمقن ا اذهقا لتحفيقز الشقركاا الق  ان نو  التدابري الق  تحدثنيامل وخأل أحد الوفود -51

 من قا مقثال  ا  اإلبدا ، واققرت  أفمقار بسوفري خبح اعنتصاض. وشدد السيد ديفا ال  طرورة التحلو 
سقققدر حققوافز طققريبية للشققركاا القق  ستعققاون وستصققرض بصققورة اخققتباقية فيمققا خيققل سققوفري آليققاا 
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الققققق  قائمقققققة   قققققري املتعاونقققققةركاا القققققتظلم  قققققري القضقققققائية. ويف الوققققققت نفسققققق ، يمقققققن إدراا الشققققق
 ختبعادها من األخواق العامة أو من احلصول ال  قرو  مصرفية. ع

وأثار أحد الوفود مسألة سمالي  اإلجراءاا القانونية ال  دد مقن إممانيقة الوصقول إىل  -52
ة سصقبح العدالة، ع خيما يف الوعياا القضائية األجنبية. وردا السيدة وندعند بقأن هق ه املسقأل

 يوم  سقلل احليز املتا  للمساادة القانونية يف العديد من الدول. ورأرب السيد خقان أكثر سعقيدا  
القققق   فيقققق  فعققققال  يسققققااد  قققققدأن سقلققققيل األظققققر الزمنيققققة واملواايققققد الن ائيققققة ملعاةققققة القضققققايا 

التمقققالي ، وققققد يمقققون مقققن املفيققققد  فقققي  سمقققالي  السقققفر إمققققا اقققن ظريققق  اعجتمااقققاا بققققني 
مققن اقققدها يف  بققدع  ا  الشققركاا والضققحايا يف مركققز واحققد أو اققن ظريقق  اقققد اعجتمااققاا لليقق

البلد األصلو للشركة. وعحد السقيد ديفقا أنق  انقدما سنفقر   رامقاا الق  الشقركاا يف القضقايا 
اةنائيققة، يمققن للققدول أن سقققرر اخققتمدام مبلققغ مققن سلققك الغرامققاا لتمويققح الققدااورب املدنيققة  ققري 

 مة باملساادة القانونية.املداو 

 وفي سواقات  خرى يالبحر السواق عملوات ال ركات األمنوة الخاصة في  -هاء 
، قققققققدم السققققققيد منقيبيسققققققا منظققققققور منظمققققققة مققققققن 2016كققققققانون األول/ديسققققققمرب   14يف  -53

سسققتعني يف جمققال إدارة النزااققاا يف مجيقق  ألققاء أفريقيققا والقق     سعمققحمنظمققاا ا تمقق  املققدا القق
ركاا العسقققمرية واألمنيقققة ا،اصقققة لمقققو سمقققون ققققادرة الققق  القيقققام بأنشقققةت ا املتعلققققة ببنقققاء بالشققق

أن هنققا  حققاعا مسققتمرة مققن اققدم اعخققتقرار وا شاشققة يف القققارة األفريقيققة، وطققح القققدراا. وأ
لنزااقققاا الدا ليقققة، وسقققراب  اإىل ا  أيضقق ويرجققق  ذلقققكالقق  ع بقققد في قققا مققن احلقققوار وحقققح املشققاكح، 

اإلقليميقققة، والمقققوار  اإلنسقققانية، وانت اكقققاا وجتقققاوزاا حققققوق اإلنسقققان. ويتسقققم هققق ا  النزااقققاا
الوطقق  بتعققدد اة ققاا الفاالققة، مبققا في ققا اة ققاا الفاالققة  ققري التقليديققة مثققح الشققركاا العسققمرية 
واألمنيقققة ا،اصقققة، الققق  سعمقققح يف بيئقققة سشققق د سضقققاعل السقققلةة املدنيقققة، وسفمقققك ا،دمقققة العامقققة، 

قتصققاداا، وسنققافس فئققاا ذاا هويققاا خمتلفققة، واققدم انتظققام التحركققاا السققمانية، اعا ققتالل و 
 ووجود منظماا حمومية دولية ومنظماا  ري حمومية دولية. 

وشدد السيد منقيبيسا ال  أاية النظر يف األخباب المامنة وراء قرار العديد من الدول  -54
أل را  الدفا  واحلماية. وميزة ه ه الشركاا اللروء إىل اعختعانة بالشركاا العسمرية واألمنية 

القق  سعبئققة املققوارد بسققراة. ومبققا أهنققا ستصققرض لتحقيقق  مماخقق  مققن نوا ققا أن لققدي ا قققدرة فريققدة 
جتاريققة، ف ققو ع ستنققاول املسققائح امللحققة املتعلقققة بالسققالم واألمققن، القق  ع سسققوية  ققا خققورب احلققوار 

 ااو.والعمح املتعدد األظراض واةم وحح املشاكح
مققا سلرققأ إىل ا  وأشققار السققيد منقيبيسققا إىل أن الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة  البقق -55

احللققول العسققمرية، ولققيس لققدي ا خققورب مققوارد لققدودة للعمليققاا  ققري العسققمرية. كمققا سفتقققر هقق ه 
د الشركاا إىل اخرتاسيرية لبناء السالم وإدارة النزاااا إىل حد أبعقد مقن داقم السقالم. وققد شقد

الق   ،(A/70/95-S/2015/446) الفري  املستقح الرفي  املسقتورب املعق  بعمليقاا السقالم، يف سقريقره
السياخة ال  العمح التق ، وطقرورة ا قاذ إجقراءاا سسقتري  للسقياق، وإقامقة شقراكاا  خبقيةأ

حققول النققاس. وأوجققز ا  القق  احتياجققاا امليققدان وأكثققر متحققور ا  أقققورب، وجعققح العمليققاا أكثققر سركيققز 
-A/70/357) لسقققالمحلفقققد ااألمقققني العقققام رعيقققة يف سقريقققره اقققن مسقققتقبح امليقققاا األمقققم املتحقققدة 

S/2015/682)  ال  سركز ال  زيادة القدرة ال  الوقاية والوخاظة. وأفاد السقيد منقيبيسقا بقأن هق ه
ا قاعا الق  يمقن اةوان  سمتسو أاية أكرب لضمان السالم واألمن يف أفريقيا، لمن قا ليسقت 

للشقركاا العسققمرية واألمنيقة ا،اصققة أن سضقةل  بققدور في قا. وداققا أصقحاب املصققلحة إىل إاققادة 
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التفمققري يف اعاتمققاد القق  هقق ه الشققركاا. وشققدد القق  احلاجققة يف أفريقيققا إىل بنققاء االقققاا سركققز 
مقيال  سثبقت أن لقدي ا  ال  اعلتزام الةويح األمد. وقال إن الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة م

 إىل بناء السالم أو  ربة يف ه ا ا ال ال   يتةل  باألحررب األ   بن ج شامح. 
املسققائح املتعلقققة بانتشققار اخققتمدام الشققركاا  غالعققر  الالحقق ، مثققت السققيدة بيرتيققويف  -56

ت ديقداا ضايقة السقفن التراريقة مقن ال يشقمحالعسمرية واألمنية ا،اصقة يف السقياق البحقر ، مبقا 
اقن ا  كبقري ا   اإلجرامية، مثح القرصنة. وخيتل  اخقتمدام هق ه الشقركاا يف السقياق البحقر  ا تالفق

. وفيمقا يتعلق  با،صقائل التشقغيلية، ف قو سعمقح الق  مق  خقفينة، ويف ال  اليابسةاختمدام ا 
منققققاظ  بعيققققدة اققققن خقققققلةاا إنفققققاذ القققققانون يف أ لقققق  األحيقققققان. واققققالوة القققق  ذلققققك، هنقققققا  

 . الدوف لبحارااا قانونية سنشأ ان خريان قانون  صوصي
الضققوء القق  مسققألتني سترلقق  في مققا هقق ه ا،صوصققياا. وستعلقق   غوألقققت السققيدة بيرتيقق -57

يف البحار، أ  الميفية ال   دد هبا قانون البحار مسألة الدولة ال  يمن  وعيةاملسألة األوىل بال
ل اققادة الصققمو  القانونيققة املتعلقققة بالشققركاا العسققمرية إلي ققا التزامققاا لققددة. وستنققاو سنسققند أن 

وثيققة مقونرتو ومشقرو  كح مقن فر ق  ين واألمنية ا،اصة فئاا خمتلفة من الدولو فعل  خبيح املثال، 
سفاقيقققة الققق   أاقققده الفريققق  العامقققح املعققق  مبسقققألة اخقققتمدام املرسزققققة بقققني دول اإلقلقققيم والقققدول اع

الثالثققة. ومقق  ذلققك، ينبغققو سفسققري مف ققومو دولققة اإلقلققيم والدولققة  املتعاقققدة ودول األصققح والققدول
، سعقق  الدولققة اإلقلققيمال اإلظققارلسققياق البحققر . ويف هقق ا ا ليتفقققا مقق   صيصققا  وصقققل ما املتعاقققدة 

دولققة السعمققح دققت وعيت ققا شققركاا اسققمرية وأمنيققة  اصققةال. واليقق ، إذا اجتققازا السققفينة امليققاه 
، يمققن أن سصققبح الدولققة اإلقلققيمال دولققة هبققاثالثققة أو سوقفققت يف مينققاء اإلقليميققة أو الدا ليققة لدولققة 

العلم و/أو الدولة الساحلية و/أو دولة املينقاء. وخيتلق  الوطق  يف السقياق البحقر  امقا هقو اليق  
يف األر  أو أااف البحار، إذ ع سوجد دولة واحدة فق  سنةب  الي ا صفة الدولة اإلقليمال، بقح 

إىل التزامققاا الققدول مبوجقق  الصققمو  ذاا  بيرتيققغرمبققا ثققال  دول خمتلفققة. وانققد إشققارة السققيدة 
تنظيم األخلحة ال  م  السفن وفقر  يتصح بالصلة بالشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة فيما 

بقني ثقال   وعيقةأن قانون البحار يتضمن قوااد لتوزيق  ال بيرتيغالوعية اةنائية، أوطحت السيدة 
تعاققدةال، الق   اخقتمدم يف صقمو  املدولقة لا. وشرحت مف وم الةاملشرتك وعيةدول يف حاعا ال

خمتلفة متعلقة بالشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة. ويققوم هق ا املف قوم الق  افقرتا  أن دولقة مقا 
سعاقدا للحصول ال   دماا شركاا اسمرية وأمنية  اصقةو لمقن يف السقياق البحقر ، مقن 

مايقة السقفن التراريقة ا،اصقة. الشائ  أكثر أن كياناا  اصة هو ال  سويفق  هق ه الشقركاا حل
إىل طققرورة دليققح فمققرة الوعيققة ومف ققومو دولققة اإلقلققيم والدولققة املتعاقققدة  بيرتيققغوأشققارا السققيدة 

وسفسقققريها يف طقققوء السقققياق البحقققر  الققق  وجققق  التحديقققد، مققق  مرااقققاة مقتضقققياا ققققانون البحقققار 
 واحلالة الفعلية يف البحر.

مسقققألة خققققل  احلريقققة يف البحققققار الققق  أيققققد  الشققققركاا ا  أيضقققق بيرتيقققغوسناولقققت السققققيدة  -58
 9العسمرية واألمنية ا،اصقة، وربةت قا مبف قوم الالويفقائ  املالزمقة للدولقةال )مثلمقا ورد يف املقادسني 

ع يوجقد اخقتمدام املرسزققة(. و  من مشرو  اعسفاقية الق   أاقده الفريق  العامقح املعق  مبسقألة 19و
الظقروض الق  ينسقمح في قا ملقويففو الشققركاا مقا يوط ققح ون القدوف يف الققانون القوظ  والققانحاليقا  

ققزم يف امليققة للققدفا   العسققمرية واألمنيققة ا،اصققة بققأن يسققلبوا يف البحققر حريققة شققمل مشققتب  فيقق  هن
كأشقققماا  الصقققفة الققق  يتصقققرفون هبقققا )كمقققويففني مملفقققني بفنفقققاذ الققققانون أوع اقققن القققنفس، و 

من  ري الواطح أ  حقاعا مقن حقاعا خقل  احلريقة يف ، وبالتافااديني( اند قيام م ب لك. 
البحر ال  أيقد  الشقركاا املق كورة سشقمح امليقاا سوقيق  واحترقاز مندرجقة طقمن الويفقائ  
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ا  حسقق  بققح ينبغققو أن سعتققرب جريققة جنائيققة وفقققو لظققورة  تاملالزمققة للدولققة، ف قق ه احلققاعا ليسقق
سققألة اخققتمدام املرسزقققة. ويف حالققة التوقيقق  ملشققرو  اعسفاقيققة القق   أاققده الفريقق  العامققح املعقق  مب

ا،اا، ع ينل قانون دولة العلم يف أ ل  األحيان الق  سنظقيم واطقح  ق ه املسقألة، ويف حقال 
الق  أايقة مواصقلة اختمشقاض  بيرتيقغسنظيم ا، سمون هنا  هنج خمتلفقة. لق لك شقددا السقيدة 
اصققة بااتقققال أ  شققمل القق  مقق  الظققروض القق  ينسققمح في ققا للشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا،

خفينة، ووط     واطح بني األفعال املشرواة   ه الشركاا فيما خيل خل  احلرية وحاعا 
التوقيقققق  واعاتقققققال املندرجققققة طققققمن الويفققققائ  املالزمققققة للدولققققة، والقققق  سعتققققرب حققققاعا لظققققورة. 

نةبقققة القق  اخققتمدام ، يف طققوء خمتلقق  ا،صققائل التنفي يققة والقانونيققة املبيرتيققغو لصققت السققيدة 
الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة ا،اصقققة يف البحقققر، إىل طقققرورة النظقققر يف القوااقققد ذاا الصقققلة مقققن 

صك قانوا جديد وط  فيما يتعل  بتوطيح وسةوير اإلظار القانوا القائم و ا  منظور مر  دديد
 لتمح بشأن ه ه الشركاا.

املركققز األفريقققو  لسققيد منقيبيسققا امققا إذا كققانويف املناقشقة القق  سلققت، خققأل أحققد الوفققود ا -59
للتسقققوية البنقققاءة للنزااقققاا يعمقققح يف حقققاعا يتعقققني اليققق  في قققا سويفيققق  شقققركاا اسقققمرية وأمنيقققة 
 اصققة بصققورة مباشققرة لالطققةال  مب متقق . ورد السققيد منقيبيسققا بققأن املركققز انققدما بققدأ املقق  يف 

ا،ققدماا املليققنيال، القق   كققانوا ، كققان اليقق  أن يعتمققد القق  المقققدمو 2004الصققومال يف اققام 
و لمققن يف الوقققت احلقققاف، يعمققح املركقققز مقق  شقققركاا نقققتظممققن البلقققد دون أ  سققدري  م ا  أشماصقق

  اطعة لبع  اللوائح احلمومية ومدرفبة. 
وشقققدد أحقققد الوفقققود الققق  احلاجقققة إىل النظقققر يف احلقققاعا املتنواقققة الققق  سعمقققح في قققا الشقققركاا  -60

العسققققمرية واألمنيققققة ا،اصققققة، وإىل اإلقققققرار بأايققققة امققققح املنظمققققة البحريققققة الدوليققققة وفريقققق  اعسصققققال املعقققق  
يققة الدوليققة بققأن سوجي ققاا املنظمققة البحر  بيرتيققغمبمافحققة القرصققنة قبالققة خققواحح الصققومال. وردا السققيدة 

الثنقاء، لمقن النةقاق اةغقرايف لتةبيق قا ينحصقر يف املنةققة الشقديدة ا،ةقورة كمقا أهنقا بذاا الصلة جقديرة 
إىل القققوانني الوظنيققة ذاا الصققلة يف أ لقق   يققحالتوجي ققاا دسلققك سقتصققر القق  القرصققنة. وعحظققت أن 

سقائح هامقة متنواقة  قري منظمقة أدىن، ومبقوازاة مق  ذلقك هنقا  ما  األحيان، دون أن سض  هو نفسق ا حقد
 اختمدام القوة، أو خل  احلرية.   ري منظمة بصورة شاملة، مثح املساءلة اةنائية، أو باملرة أو
وخأل وفد آ ر ان التحدياا املةروحقة فيمقا خيقل طقمان املسقاءلة اقن انت اكقاا حققوق  -61

املسقاءلة بسقب  الأاقالم املالءمقةال  الضوء ال  الثغقرة القائمقة يف جمقال بيرتيغاإلنسان. وخلةت السيدة 
(. وشققددا القق  مققنمف )أ  انققدما سمققون بققا رة جتاريققة مسققرلة يف دولققة مققا ذاا معيققار سنظيمققو 

ا  أايقققة الرتكيقققز الققق  دول األصقققح، والقققدول السقققاحلية، ودول اإلقلقققيم، والقققدول الثالثقققة، الققق  سشقققمح معققق
 شبمة كثيفة من الوعياا يمن ا أن دد من سأثري أ  ثغرة لتملة ناجتة ان أاالم املالءمة. 

وخأل ممثح مقن ا تمق  املقدا اقن الرتسيبقاا الق  ينبغقو وطقع ا لرصقد أنشقةة الشقركاا  -62
ي  ال بأن الرصد واملراقبة يف البحر أصع  مما اا بيرتيغالعسمرية واألمنية ا،اصة. وردفا السيدة 

، وأن الوخقققيلة األعققق  الققق  مقققا يبقققدو هقققو إلقققزام ربابنقققة السقققفن وققققادة األفرققققة احلقققال الققق  اليابسقققة
بققاإلبال  اقققن انت اكقققاا حقققوق اإلنسقققان وسقققوفري آليققاا مناخقققبة لإلبقققال ، مثلمققا سقتضقققو ذلقققك 

كانقت   خمتل  قوااد التنظيم ال اه والقوانني الوظنية. وخأل ممثح آ ر من ا تمق  املقدا امقا إذا
وأ ررب بالبحر منفصلة ان بعض ا البع . ورأا السيدة  باليابسةهنا  حاجة إىل لوائح  اصة 

يف الصك نفسق و لمقن يبقدو مقن الضقرور  إدراا التمييقز ا  املممن سنظيم الفئتني معمن أن  بيرتيغ
 بقققققني التزامقققققاا دول العلقققققم والقققققدول السقققققاحلية ودول املينقققققاء، أو الققققق  األققققققح إدراا إشقققققعار بقققققأن
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اعلتزامقققققاا املنصقققققوا الي قققققا يف الصقققققك املنةبققققققة الققققق  الشقققققركاا العسقققققمرية واألمنيقققققة ا،اصقققققة 
 سنتقل من قوااد اع تصاا ال  ينل الي ا قانون البحار. ع

 المناق ة مظ ال ركات العسكرية واألمنوة الخاصة -واو 
، 2016كققانون األول/ديسققمرب   15أوطققح السققيد  يبسققون، يف العققر  القق   قدمقق  يف  -63

أننشققئت لتققوفري معققايري م نيققة يف قةققا  األمققن قققد  (SCEGاألمققن يف السققياقاا املعقققدة )أن شققركة 
ا،اا الربيةاا ان ظري  سبادل أفضقح املمارخقاا وسةبيق  معقايري صقارمة فيمقا خيقل اعاقرتاض 

اعنضقمام إىل الشركاا ال  يوجد مقرهقا  قارا اململمقة املتحقدة إىل ا  بأظراض ثالثة. وسنداأ  أيض
الشقركاا يف قةقا  األمقن  الSCEGالك متثقح شقركة املنظمة ال  أخاس كح حالة ال  حدة. ولق ل

للقققانون متتثققح ا،ققاا القق  ستبققىن معققايري ولققوائح لضققمان أن ستسققم املياهتققا بالشققفافية واملسققاءلة و 
شققةة القق  حقققوق اإلنسققان، وللتشققريعاا الوظنيققة. وفيمققا يتعلقق  بنةققاق األنيف ذلققك الققدوف، مبققا 

، أوطققح السققيد  يبسققون أن هقق ه الشققركاا سقققدم الSCEGالسضققةل  هبققا الشققركاا التابعققة لشققركة 
 قققدماا احلمايقققة املسقققلحة أو  قققري املسقققلحة لةائفقققة واخقققعة مقققن الزبقققائن يف جممواقققة متنواقققة مقققن 

 الشقققركاا هققق ه أن وأكقققدالققق  سوجقققد في قققا هتديقققداا ققققد سسقققتداو احلمايقققة املسقققلحة. السقققياقاا 
إدارة املمققققاظر  جمققققاف يف ا،ققققدماا مققققن مبرمواققققة بققققح هروميققققة اسققققمرية بعمليققققاا سضققققةل  ع

واحلمايققة، وهققو  ققدماا دفاايققة بةبيعت ققا. والفئققاا الرئيسققية املسققتفيدة مققن هقق ه ا،ققدماا هققو 
احلمومققققاا، و اصققققة البعثققققاا الدبلوماخققققية، واملنظمققققاا الدوليققققة، واملنظمققققاا  ققققري احلموميققققة، 

 حرية، واة اا املشاركة يف أامال إاادة اإلامار والتنمية. اعختمراجية والبوالقةاااا 
وقققدفم السققيد  يبسققون بعقق  األمثلققة القق  التنققو  املوجققود يف قةققا  األمققن، مبققا يف ذلققك  -64

ا  حرققم األنشققةة القق  سقققدم ا الشققركاا وظبيعققة سلققك األنشققةة وسركيبت ققا وجما ققا ونةاق ققا، را بقق
إظار سنظيمو واحد ال  مجي  احلقاعا. والق  خقبيح املثقال، ققد ب لك يف سوطيح صعوبة فر  

لشقركاا العاملقة الق  الصقعيد القدوف مق   بالنسقبة ل ع يمون اإلظار التنظيمو لدولة واحدة فعقاع  
كيانقققاا شقققركاا يف ا،قققارا، ألن بفمماهنققققا أن سنققققح بسققق ولة مقرهققققا إىل وعيقققة قانونيقققة خمتلفققققة. 

وهقققو مصقققةلح يصقققف  بأنققق  نعقققت  -املرسزققققة سسقققتمدم  عيبسقققون الشقققركاا الققق  يثل قققا السقققيد  و 
سةبققق  سرسيبقققاا صقققارمة فيمقققا خيقققل الفقققرز والتقققدري  والتعاققققد هقققو و  -للقةقققا  سضقققليلو و انفعقققاف 

 لمفالة أن سعمح بةريقة مفتوحة وشفافة. 
ولغققر  األ قق  بققن ج املققو مققن أجققح سنظققيم الشققركاا األمنيققة ا،اصققة، أوصقق  السققيد  -65

بققفيالء اهتمققام  ققاا للحققاعا القق  يمققون في ققا مقققر الزبققائن ومقققدمو ا،ققدماا  ا   يبسققون أيضقق
رب في قا ا،قدمااو ويمتسقو هق ا األمقر أايقة  اصقة يف القدول الق  سعقاا  ارا املنقاظ  الق  سقؤدف 

مقن طقع  خقيادة الققانون ونظقام العدالقة اةنائيققة واحلوكمقة. وققدم السقيد  يبسقون ملقة اامقة اققن 
 ت، وأوطقققح أن امليقققاا بعققق  الشقققركاا األمنيقققة الققق  جتاهلققق2003ق يف اقققام احلالقققة يف العقققرا

ان ادم وجود أ  إظار سنظيمقو، أدا إىل  خيادة القانون وأفضح املمارخاا يف القةا ، فضال  
وقو  ادد من احلواد  يف صفوض املدنيني. وأوطح أن ه ا املثال يشقري إىل جقوهر وعيقة الفريق  

 . عمح في ا العديد من الشركاا األمنية ا،اصة يوميا  يتعقيداا ال  العامح احلمومو الدوف وال
للمبقققادراا والتةقققوراا الققق  كقققان  قققا أثقققر ا  اامقققا  وققققدم السقققيد  يبسقققون بعقققد ذلقققك ارطققق -66

إوققان القق  قةققا  األمققن ا،ققاا، مبققا يف ذلققك وثيقققة مققونرتو، واإلظققار املعنققون الاحلمايققة واعحققرتام 
مثح ا،اا لألمني العام املع  مبسألة حقوق اإلنسان والشركاا اقرب واعنتصاضال ال   أاده امل
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والعمليققة املتعققددة أصققحاب املصققلحة القق  أدا إىل  ،(5)الوظنيققة و ريهققا مققن مؤخسققاا األامققال
وط  مدونقة قوااقد السقلو  الدوليقة لشقركاا  قدماا األمقن ا،اصقة. وخقل  الضقوء الق  امل قام 

اققدد مققن الشققركاا األاضققاء ورصققد ااتمققاد سققلو  الدوليققة، وهققو الرئيسققية لرابةققة مدونققة قوااققد ال
وسقيققيم أدائ ققا ومعاةققة الشققماورب والتظلمققاا. وأكققد، مقق  ذلققك، أن الرابةققة م سققتممن بعققد مققن 

 ملاخبة الشركاا األمنية ا،اصة. متينة سوفري آلية 
 السققققيد  يبسققققون أايققققة التققققدقي  القققق  يققققد ظققققرض ثالققققث إلنشققققاء إظققققار سنظيمققققو، وأكققققد -67
ليصقققققبح  ( )الققققق   ظنقققققو ر أيضقققققا  PSC.1) 1-بققققق لك دور معيقققققار الشقققققركاا األمنيقققققة ا،اصقققققة ا  مقققققربز 
بالنسققبة للشققركاا القق  سقققدم  ،(ISO-18788للمنظمققة الدوليققة لتوحيققد املقققاييس  18788 املعيققار

(، ونطق  مقن أجقح سغةيقة ISO-28007 دماا أمنية يف بيئاا أرطية معقدة، ودور معياٍر مماثح )
الترقققار  مقققن القرصقققنة يف املنةققققة الشقققديدة ا،ةقققورة يف النققققح البحقققر  ا األمنيقققة حلمايقققة الرتسيبقققا

املققي  ا نققد . وأوطققح أن الشققركاا  ضقق  للتققدقي  ودصققح القق  شقق اداا اعاتمققاد باعخققتناد 
 إىل ه ه املعايري وال  أيد  ج اا مستقلة. 

 Seamanا القق  مقق  بققا رة إىل مصققري الرجققال القق ين كققانو ا  وأشققار السققيد  يبسققون أيضقق -68

Guard Ohio كرتخقانة اائمقة لشقركة أمريميقة   2013، ال  كانقت سعمقح يف سشقرين األول/أكتقوبر
الرجقققققال كل قققققم . فققققققد أوقققققق  ة اصقققققة لألمقققققن البحقققققر  وانسقققققاقت لقققققو امليقققققاه اإلقليميقققققة ا نديققققق

ة الق  كانقت ، مبن ف م ظبا و البا رة، بت مة اعخترياد  ري املشرو  لألخقلحرجال   35 واددهم
مقن ا  ال  م  البا رة، وحمم الي م بالسرن ملدة مخس خنواا. وأوطح السيد  يبسون أن أي

هققؤعء الرجققال لققن يعققار  الفمققرة القائلققة إن هنققا  حاجققة إىل لققوائح دوليققة لتنظققيم قةققا  األمققن 
ض املعقرت  العمليقااإىل جانق   ،ا،اا. ويف حني أقر السيد  يبسون بقأن املعقايري الدوليقة القائمقة

اققرت  وطق  أظقر سنظيميقة  سشمح أخاس احرتام حقوق اإلنسان يف القةقا  بأكملق ، هبا لالاتماد
 س م يف سعزيز احرتام حقوق اإلنسان إىل حد أكرب. سوظنية ودولية سمميلية من شأهنا أن 

وخأل أحقد الوفقود امقا إذا كانقت القدول ققد سلرقأ أكثقر فقأكثر إىل الشقركاا العسقمرية  -69
أوطقح منية ا،اصة بغية جتن  املسؤولية ان اعنت اكقاا الق  يرسمب قا أفقراد قواهتقا املسقلحة. و واأل

السيد  يبسون أن الشركاا امل كورة ستفااح م  قورب السوق، ال  كانت واطحة بشقمح  قاا 
يف أاقققققاب سصققققااد أامققققال  2008و 2007فيمققققا يتعلقققق  بققققالعراق ويف اققققامو  2003يف اققققام 

ح الصومال. وأشار السيد  يبسون إىل اجتاه ااملو لقو  فق  اإلنفقاق الق  القدفا ، القرصنة قبالة خواح
 مما قد يشر  بع  الدول ال  النظر يف اعختعانة خبدماا الشركاا ا،اصة أل را  دفااية. 

وأشارا الرئيسة املقررة إىل التقدم املقرز مقن  قالل وثيققة مقونرتو ومدونقة قوااقد السقلو  الدوليقة  -70
ا  ققققدماا األمققققن ا،اصققققة، وإىل الثغققققراا املتبقيققققة، ف خققققألت السققققيد  يبسققققون امققققا إذا كانققققت لشققققركا

الشركاا العسمرية واألمنية ا،اصة سررب جدورب من اختمدام اإلظقار التنظيمقو الققائم لوطق  وثيققة قابلقة 
أن امليقاا من شأهنا أن جتعح القوااد هو نفس ا بالنسقبة للرميق . ورد السقيد  يبسقون بقا  للتةبي  ااملي

ع سققررب  الSCEGالالتققدقي  واعاتمققاد سملقق  اققدة آعض مققن الققدوعراا، وأن الشققركاا القق  متثل ققا شققركة 
يرااققو الظققروض القق  سعمققح في ققا حقققا  إظققار سنظيمققو منصقق  واققاملو إوققاد أن هنققا  مققا يققداو إىل ممانعققة 

 الشركاا ا،اصة ومن شأن  أن وعح الفرا متمافئة بالنسبة للرمي .
للعققاملني يف الشققركاا العسققمرية واألمنيققة ا  وخققأل أحققد الوفققود اققن احلمايققة املتققوفرة حاليقق -71

ا،اصققققة، مبققققا يف ذلققققك مسققققؤولياا الشققققركاا األم وضايققققة املبلغققققني اققققن املمالفققققاا. ورد السققققيد 
__________ 

 ، املرف .A/HRC/17/31الوثيقة انظر  (5)
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 يبسقون بقأن العديقد مقن املقويففني متعاققدون مقن البقاظن وأهنقم يتمتعقون مققوق العمقح الققواردة يف 
 م. ولن سستثمر شركة طعيفة التنظيم يف سقدري  وداقم املتعاققدين مع قا، يف حقني ققد اقود امل
 . يةسوفر  م سغةية سأمينو  الشركاا املسؤولة سقوم ب لك

وق  اقدم ا،لق  بقني   وذكر وفد آ ر أن المثري من العمح يلزم لوط  صك ملزم، وأنق -72
وخققق  املتعلققققة بالشقققركاا اقققرب الوظنيقققة العمليقققة األو سنظقققيم الشقققركاا العسقققمرية واألمنيقققة ا،اصقققة 

و ريها من مؤخساا األامال. وينبغو أع يتعثر الفري  العامح احلمقومو القدوف بسقب  سفاصقيح 
التعققاري  واع تالفققاا بققني الشققركاا األمنيققة ا،اصققة والشققركاا العسققمرية ا،اصققة، القق  يمققن 

 تا  أن القةا  ع يبدو معارطا  شر  وارسأرب الوفد أن  من املسناو ا بالتفصيح يف الصك نفس . 
لق . واققرت  الوفقد أن ا  م  فمرة أن الصك خقيمون مفيقدا  تف  أيضيأن  مضيفا  لوط  صك ملزم، 

يف الوعيقة، ا  يدرس الفري  العامح احلمومو القدوف يف دورسق  املقبلقة ا،يقاراا املتاحقة للمضقو ققدم
أ  إمققا وطقق   ،ن احلققح ع يتمثققح يف هنققج ثنققائووهققو اقققرتا  أيققده وفققد آ ققر. ورد السققيد  يبسققون أ

امقح المثقري لتشقري  املمارخقاا واملبقادراا  أو ادم وطقع ، إذ يمقن مقن ا نا  صك ملزم قانون
 اةيدة، من قبيح رابةة مدونة قوااد السلو  الدولية أو التنظيم ال اه. 

 مالحظات ختاموة -يابعاا  
المقييرية بييالقول ان  - اختتمييا الرئوسيية، ٢٠١6كييانون األولي يسييمبر   ١6فييي  -73

 ثربهييا المناق ييات التييي جييرت  ثنيياء الييدوية الخامسيية للفريييق العامييل الحكييومي الييدولي قييد 
كما فيي اليدويات السيابقةط وييوال اليدوية الخامسية، اسيتمظ  ،العروض التي قدمها الخبراء

 ن فيي صيمو  هي   المقيرية  - الفريق العامل الى مساهمات وآياء غنوةط ولحظا الرئوسية
 المساعي هناك جهو  للمساهمة في بعمو  منظوي حقوق اإلنسانط 

المقرية الى  ن يائفة من المسائل الموريوعوة قيد نوق يا، بميا  - و شايت الرئوسة -74
الوصول الى العدالة وسبل النتصات لضحايا النتهاكيات والتجياو ات المربب ية ب ن ي ة  هافو

؛ وعملوييات هيي   ال ييركات فييي البحيير وفييي سييواقات الخاصيية ال ييركات العسييكرية واألمنويية
ات المتخيي ة علييى الصييعودين الييويني والييدولي؛ والتييدابور األخييرى المتخيي ة لمبييا ي  خييرى؛ وا

 القائمية؛ التنظوموية واأليير ؛سكرية واألمنوة الخاصة والرقابة علوهانظو   ن  ة ال ركات العتل
 - الرئوسيية وشييد تط قيدماا  للمضييي الوفيو  قييدمتها التييي والمقترحيات والتحييديات والم ياكل

فييي هيي ا الصييد  ل يييزال  حييد التحييديات الرئوسييوة  المناسييبة الحلييول ايجييا   ن علييى المقييرية
 الماثلة  مام الفريق العامل الحكومي الدوليط

؛ خميس  وياتبالفعيل عقيد سيبق  ن المقرية ب ن الفريق العامل قد  - رت الرئوسةوذكة  -75
، بغوييية اعيييدا  بقريييير ٢٠١٧ ياييميييايو  ٢6اليييى  ٢٢مييين فيييي الفتيييرة وسيييوعقد  ويبيييد السا سييية 

 - مجلييس حقيييوق اإلنسييان فييي  ويبييد السا سييية والثالثييونط واستفسييرت الرئوسيييةلتقديمييد الييى 
المقييرية عيين مييدى بقييايب وجهييات نظيير الوفييو  لالبفيياق علييى بوصييوات ميين  جييل بقييديمها الييى 
المجلس، وعما اذا كان من الممكن للوفو  ايجا   يروة م يتركة ب ي ن هي   المسي لةط و عيا 

 الفريق العامل لدويبد السا سةطبحضور الوفو  الى التفكور في ه   المسائل  ثناء فترة 
    


