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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
ة ـتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادي        

  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، 

تقرير الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتـهاك              
  حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  ديل برادو غوميز  السيد خوسيه لويس: املقرر-الرئيس     

  إضافة    

  *البعثة إىل العراق    

  موجز    
د املاضي مسرحاً رئيسياً لعمليات الشركات العسكرية واألمنية     ظل العراق يف العق     
وأدت سلسلة من احلوادث البارزة اليت تورطت فيها هذه الشركات، مثل حادث            . اخلاصة
علـى التـأثري الـسليب      ، إىل تركيز االنتباه     ٢٠٠٧النار يف ساحة النسور يف عام       إطالق  

احلوادث، باإلضافة إىل االنتهاكات الـيت  وهذه . ألنشطتها على حقوق العراقيني اإلنسانية  
حفزت اجلهود لضمان مساءلة الـشركات       وردت تقارير عنها يف أحناء أخرى من العامل،       

  .األمنية وموظفيها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان
وعلم الفريق العامل، يف أثناء زيارته للعراق، أن عدد احلوادث اليت تورطت فيها               

وميكن أن ُيعزى ذلك    . نية اخلاصة قد اخنفض يف األعوام األخرية      الشركات العسكرية واألم  
__________ 

 .ا وبالعربية فقطأما نص املرفق فيصدر باللغة اليت قُدم هب. يصدر موجز التقرير جبميع اللغات الرمسية  *  
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حكـام  إق؛ و ااخنفاض أنشطتها املتصلة باجملال العسكري يف العـر       : إىل عدة عوامل هي   
السلطات العراقية؛ وجهود الواليات املتحدة لتشديد الرقابة علـى         التنظيم الذي تقوم به     

الفريق العامـل علـى جهـود       ثين  وُي. قا العر شركاهتا األمنية اخلاصة املتعاقدة للعمل يف     
  .السلطات العراقية وسلطات الواليات املتحدة يف هذا الشأن

ـ يكـافح   يزال العـراق     وعلى الرغم من هذا االخنفاض يف عدد احلوادث، ال           نح مل
 الصادر عن سـلطة     ١٧  رقم الشركات األمنية اخلاصة املتعاقدة احلصانة القانونية مبوجب األمر       

املالحقات كما أن   . يف احملاكم العراقية  املقاضاة  فقد حالت هذه احلصانة دون      . ف املؤقتة االئتال
 فبعد مـرور أربعـة      .سفر عن شيء  ت اليت متت يف البلدان األصلية لتلك الشركات مل       القضائية  

تبت حماكم الواليات املتحدة بعد يف القضية املرفوعة ضد           النسور، مل  ساحةأعوام على حادثة    
 ويشعر الفريق   .يقدم جناة آخرون مّدعى عليهم إىل احملاكم حىت اآلن         ومل. ة املّدعى عليهم  اجلنا

 ٢٠٠٣العامل بقلق بالغ إزاء عدم املساءلة بشأن االنتهاكات املرتكبة يف الفترة ما بني عـامي                
  .زالوا يف انتظار العدالة  ويذكر بأن ضحايا هذه االنتهاكات وأسرهم ما٢٠٠٩و

 بني العراق   ٢٠٠٩ ير بالترحيب نص اتفاق وضع القوات املربم يف عام        ويف تطور جد    
والواليات املتحدة على حكم يلغي احلصانة املمنوحة لبعض الشركات األمنية اخلاصة املتعاقدة            

إذا كان إلغاء احلصانة يشمل مجيع الشركات املتعاقـدة   غري أنه ليس من الواضح ما   . يف العراق 
.  احملـاكم العراقيـة    إذا كان مطبقاً بالكامل يف     واليات املتحدة وما  اليت تستخدمها حكومة ال   

  .ويوصي الفريق العامل بتوضيح هذا الوضع القانوين على سبيل األولوية
 نظـام التـرخيص للـشركات    ١٧وتتناول مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقـم      

لطة االئتالف املؤقتة منذ    وعلى الرغم من حل س    . العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق     
عدة سنوات، تظل هذه املذكرة األساس الذي تستند إليه احلكومـة العراقيـة يف تنظـيم                

اً قويويرى الفريق العامل أن هذا األساس ليس أساساً         . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   
قيد النظر منذ   يع  هذا التشر زال    لتنظيم الشركات األمنية ما     وقد أعد العراق تشريعاً    .للتنظيم
يلزم من خطوات لـضمان      وحيث الفريق العامل حكومة العراق على اختاذ ما       . ٢٠٠٨ عام

  . اعتماد التشريع املتعلق بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، على سبيل األولوية
 عن تـوفري    أساسيةويؤكد الفريق العامل من جديد أن الدولة مسؤولة مسؤولية            

التعاقد اخلارجي للحصول على اخلدمات األمنية يعرض حقوق اإلنـسان           و .األمن لشعبها 
للخطر وجيب أن تظل حكومة العراق يقظة وأن ختصص املوارد الالزمة لضمان خـضوع             

 وضـمان   تنظيم صارم  ل - الدولية منها والعراقية     -الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     
  .احترامها حقوق اإلنسان للشعب العراقي
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  مرفق

استخدام املرتزقة كوسيلة النتـهاك     سألة  تقرير الفريق العامل املعين مب        
البعثة إىل  : صريامل حق الشعوب يف تقرير      ةحقوق اإلنسان وإعاقة ممارس   

  )٢٠١١يونيه / حزيران١٦-١٢(العراق 
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٦-٥  ................................... اإلنسانااللتزامات الدولية يف ميدان حقوق  - ثانياً  
  ٥  ٤٧-٧  .........................الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق  - ثالثاً  

  ٥  ١١-٧  ...........................................................السياق  - ألف     
  ٧  ٢٣-١٢  ..........خريطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق  -  باء     
  ١١  ٣٠-٢٤  ....................................................اإلطار القانوين  - جيم     
  ١٣  ٤٣-٣١  ...................................................عملية الترخيص  - دال     
  ١٧  ٤٧-٤٤  ..........مشروع القانون املتعلق بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -  اءه     

  ١٨  ٧٥-٤٨  ....................................................التأثري يف حقوق اإلنسان  - رابعاً  
  ١٨  ٥٧-٤٨  ...........تأثري الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف السكان احملليني  - ألف     
ـ            -  باء      سان رصد احلوادث اليت حيتمل أن تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلن

  ٢١  ٦٤-٥٨  ..........................................................وإبالغها
  ٢٣  ٧٥-٦٥  ..........................................املساءلة وتعويض الضحايا  - جيم     

  ٢٧  ٨٢-٧٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  -أوالً   
بناًء على دعوة من حكومة العراق، قام الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة               -١

لشعوب يف تقرير املـصري بزيـارة إىل        كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق ا       
ووفقاً للممارسة العامة املتبعة، كان     . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٢العراق يف الفترة من     

  .)١(زة باتلئل برادو وفاي دزميثل الفريق العامل اثنان من أعضائه، مها خوسيه لويس غومي
، ٧/١٠ق اإلنـسان     وقرار جملس حقو   ٢٠٠٥/٢ووفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان        -٢

ينبغي أن يقوم الفريق العامل مبراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقـة جبميـع أشـكاهلا               
يترتب علـى أنـشطة الـشركات     العامل، باإلضافة إىل دراسة ماأحناء ومظاهرها يف خمتلف    

ولية من  اخلاصة اليت تعرض املساعدة العسكرية واخلدمات االستشارية واألمنية يف السوق الد          
  .املصريسيما حق الشعوب يف تقرير  آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال

اعتباري يقدم  أو األمنية اخلاصة كيان     /ويف هذا التقرير، ُيقصد بالشركة العسكرية و        -٣
أو الكيانـات   /أو األمنية عن طريق األشخاص الطبيعيني و      /اخلدمات العسكرية و  لقاء مقابل   

دمات العسكرية اخلدمات املتخصصة املتعلقة باألعمال العسكرية مبا يف         وتشمل اخل . القانونية
ذلك التخطيط االستراتيجي واالستخبارات والتحقيق واالستطالع الـربي أو البحـري أو            
اجلوي وعمليات الطريان أياً كان نوعها، املأهولة وغري املأهولة، واملراقبة بالسواتل وأي نوع             

لتطبيقات العسكرية، والدعم املادي والتقين للقوات املـسلحة        من أنواع نقل املعارف ذات ا     
وتشمل اخلدمات األمنية حراسة أو محاية املباين واملنـشآت         . واألنشطة األخرى ذات الصلة   

ذات واملمتلكات واألشخاص بواسطة حراس مسلحني، وأي نوع من أنواع نقل املعـارف             
 وتنفيذها، وغـري    تدابري لألمن املعلومايت  وضع  منية أو تطبيقات حفظ النظام، و     األتطبيقات  ال

  .)٢(ذلك من األنشطة ذات الصلة
ويف أثناء الزيارة، عقد الفريق العامل اجتماعات يف بغداد مع ممثلي وزارات حقوق               -٤

اإلنسان، والداخلية والدفاع والعدل، ومع أعضاء جملس القضاء األعلى، وأعضاء جلنة الدفاع            
الفريق العامـل   يشعر  و). الربملان العراقي ( التابعة جمللس النواب     واألمن وجلنة حقوق اإلنسان   

إللغاء االجتماع الذي كان مقرراً مع ممثلي وزارة اخلارجية وعدم إمكـان حتديـد           باألسف  
وأُتيحت للفريق العامل أيضاً فرصة االجتماع مع ممثلي منظمـات اجملتمـع            . موعد جديد له  

. ظمات الدولية وممثلي القطاع العسكري واألمين اخلـاص       املدين، واجملتمع الدبلوماسي، واملن   
__________ 

وكان خوسية لويس غوميز ديل     . يتألف الفريق العامل من مخسة خرباء مستقلني يعملون بصفتهم الشخصية          )١(
ويف الفترة نفـسها،    . ٢٠١١يوليه  /يناير ومتوز /بني كانون الثاين   الرئيس املقرر يف الفترة ما    ) إسبانيا(برادو  

اجلماهرييـة العربيـة    (، وجناة احلجـاجي     )كولومبيا(ز  كان األعضاء اآلخرون هم آمادا بينافيدس دي بريي       
 ).االحتاد الروسي(وألكسندر نيكيتني ) باكستان(، وفائزة باتل )الليبية

 .٢، املرفق، املادة A/HRC/15/25انظر  )٢(
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ويود الفريق العامل أن يتوجه بالشكر إىل بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق وخباصة مكتب              
  . مهام البعثةهحقوق اإلنسان التابع هلا لتيسري

  االلتزامات الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان  -ثانياً   
ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري،          صدق العراق على االتفاق     -٥

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية           
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       وواالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل،      

توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك        والعراق طرف أيضاً يف الربو    . املرأة
األطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع             

وصدق العراق على اتفاقية منع     . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       
 صدق العراق على االتفاقية الدولية      ،٢٠١٠ ويف عام . يهاجرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عل    

، انـضم العـراق إىل   ٢٠١١ ومؤخراً يف عام. حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
  .اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  لدولية ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم         اً يف االتفاقية ا   طرفوالعراق ليس     -٦
 .ومتويلهم وتدريبهم

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق  -ثالثاً   

  السياق  -ألف   
اً لعمليات الشركات العسكرية واألمنية     رئيسيظل العراق يف العقد األخرية مسرحاً         -٧

اليت هلا أكرب وجود عـسكري ودبلوماسـي يف         وتظل الواليات املتحدة األمريكية     . اخلاصة
وقد تعاقدت الواليات املتحدة مع الـشركات       . العراق أهم مستخدم لألمن اخلاص يف البلد      

العسكرية واألمنية اخلاصة لتقدمي جمموعة عريضة من اخلدمات العسكرية واألمنية يف العـراق    
وال . الواليات املتحدة وبعـدها    بقيادة   ٢٠٠٣يف أثناء العملية العسكرية اليت ُشنت يف عام         

. تزال وزارة دفاع الواليات املتحدة املتعاقد الرئيسي مع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة           
ومع انسحاب القوات املسلحة للواليات املتحدة انسحاباً تدرجيياً من العراق، يتزايد طلـب             

ووكالة التنميـة الدوليـة      األمريكيةاجلهات األخرى صاحبة املصلحة، مثل وزارة اخلارجية        
. التابعة للواليات املتحدة على خدمات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة زيـادة كـبرية      

بناء املؤسسات يف جمـال إنفـاذ القـانون         عدم  وميكن تفسري هذا الطلب بعدة عوامل مثل        
املتحـدة يف    باإلضافة إىل الزيادة يف أنشطة سفارة الواليات         تفشي،واستمرار حالة العنف امل   

كما أن صعوبة احلالة األمنية يف معظم أحناء البلد تدفع قطاع األعمال اخلاص الذي              . العراق
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وعلم الفريـق   . يتزايد نشاطه يف العراق إىل التعاقد مع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة          
وكذلك بعض   أن الوكاالت اإلنسانية واملنظمات غري احلكومية        ،يف أثناء زيارته  أيضاً،  العامل  

 إىل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لتأمني محايتهم أثناء عملهم          ستخدمونالصحفيني ي 
 الفريق العامل أيضاً أن األمم املتحدة ال تستخدم حالياً الشركات العسكرية            أُبلغو. يف العراق 
  .يف العراقاخلاصة واألمنية 

، وهو العام الذي    ٢٠٠٧ام  وعلى الرغم من حدوث بعض التحسن يف العراق منذ ع           -٨
بعثة  وقد أشارت . شهد ذروة للعنف ضد املدنيني، ال تزال احلالة األمنية العامة يسودها التوتر           

 ٣ ٠٠٠، بلغ عدد القتلى بني املدنيني حنو        ٢٠١٠األمم املتحدة مساعدة العراق إىل أنه يف عام         
رقام تقل كـثرياً عـن      وإذا كانت هذه األ   .  جريح ١٤ ٥٠٠ عدد اجلرحى    ناهز بينما   قتيل

 قتيل، فإهنا تظـل     ١٨ ٠٠٠ أشارت التقارير إىل سقوط      حيث ٢٠٠٧األرقام املسجلة لعام    
وميكن أن يعزى عدد الضحايا الكبري إىل استخدام األجهزة املتفجرة املرجتلـة مـن              . مرتفعة

ري وعلى الرغم من تناقص العنف العام بصورة كـب         .)٣(جانب اجلماعات املتمردة واإلرهابية   
، يبدو أن هناك تزايداً يف عدد االغتياالت وعمليات القتل احملـددة اهلـدف           ٢٠٠٧منذ عام   

 ٧١ساعدة العراق إىل أن     ملوتشري بعثة األمم املتحدة     . وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء    
  .)٤(٢٠١٠مدنياً على األقل قد اغتيلوا يف عام 

لبلد، ستتوىل قوات األمـن العراقيـة       مع انسحاب الواليات املتحدة تدرحيياً من ا      و  -٩
وحدها من جديد املسؤولية الكاملة عن ضمان سالمة وأمن مجيـع املـواطنني العـراقيني               

وأعرب أصحاب مصلحة متعددون عن قلقهـم إزاء عـدم          . واألجانب املوجودين يف البلد   
لقيادة حصول قوات األمن العراقية على تدريب كاف، ووجود مشاكل هيكلية واالفتقار إىل ا

مـارس  /نظراً لعدم وجود وزير دفاع وال وزير داخليـة منـذ انتخابـات آذار             (السياسية  
وهذا الفراغ يف جمال إنفاذ القوانني يسده دور مستمر بل ومتزايد للـشركات             . )٥()٢٠١٠

  .لعراق وهي مسألة تدعو إىل القلق البالغيف االعسكرية واألمنية اخلاصة 
ـ حدة السامية حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة        وتقدم مفوضية األمم املت     -١٠  ةساعدمل

العراق تقارير منتظمة بشأن تأثري الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف حقوق اإلنسان يف             
  ).انظر أدناه(ن ي املتعاقدشملالعراق، وخباصة يف سقوط قتلى بني املدنيني يف عمليات ت

ت العسكرية واألمنية اخلاصـة يف حقـوق         بشأن تأثري الشركا   شواغلوقد أثريت     -١١
اإلنسان عند استعراض حالة العراق يف جملس حقوق اإلنسان يف إطار االستعراض الـدوري              

وأوصى اجمللس العراق بضمان االلتـزام بـاحترام        . ٢٠١٠فرباير  /الشامل الذي مت يف شباط    
__________ 

 .٢ الصفحة ،٢٠١٠انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان يف العراق لعام  )٣(
 .٥صفحة  الاملرجع نفسه، )٤(
قوات األمن العراقية بني ختفيض عدد      : هنايات غري حمسومة  "انظر على سبيل املثال جمموعة األزمات الدولية،         )٥(

 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦، ٩٩، تقرير الشرق األوسط رقم "القوات األمريكية وانسحاهبا
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يف أو  وقعة مع دول أخرى     املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان يف مجيع اتفاقات التعاون امل         
العقود املربمة مع الشركات األمنية اخلاصة، وبإنشاء آلية مناسبة لإلشـراف علـى امتثـال               

  ).٢٨-٨١، الفقرة (A/HRC/14/14وأيد العراق هذه التوصية . األطراف املعنية هلذه املعايري

  خريطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق  -باء   
 شركة من الشركات العسكرية واألمنية      ١١٧أبلغت وزارة الداخلية الفريق العامل أن         -١٢

وفقاً لإلجراءات الـيت حـددهتا يف       ) أو يف سبيلها إىل جتديد رخصتها     (اخلاصة مرخصة حالياً    
 انظر الفـرع  ( للعمل يف العراق     ٢٠٠٤ يف عام    ١٧البداية مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم       

  . شركة أجنبية٢٨ شركة عراقية و٨٩ويشمل هذا اجملموع ). دناه دال أ-الثالث 
وأشارت وزارة الداخلية إىل أن العدد اإلمجايل للعاملني املـسلحني يف الـشركات               -١٣

 عـدد   وصـل وللمقارنة،  . )٦( شخص ٣٥ ٠٠٠العسكرية واألمنية اخلاصة املرخصة يناهز      
 عـدد    شخص بينما بلـغ    ٣٠٣ ٠٠٠  إىل ،٢٠١١مارس  / الشرطة العراقية، يف آذار    عناصر
  . )٧( شخص٤٥ ٠٠٠ قوات الشرطة االحتادية عناصر
لواليات املتحدة ووكالة التنمية    با، ظلت وزارتا الدفاع واخلارجية      ٢٠٠٣ومنذ عام     -١٤

لشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة يف        لالدولية التابعة للواليات املتحدة أكرب عمالء       
 شركة عـسكرية    ٧٧عام اخلاص إلعادة إعمار العراق إىل أن         أشار املفتش ال   دوق. )٨(العراق

   وأمنية خاصة أبرمت عقوداً مباشرة أو تعاقدت مـن البـاطن مـع وزارة الـدفاع ووزارة                
 ٢٠٠٣اخلارجية ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة يف الفترة ما بـني عـامي               

األمنية اليت تشمل األمـن الثابـت       وقدمت هذه الشركات جمموعة من اخلدمات       . ٢٠٠٨و
، ومحاية القوافل، باإلضـافة إىل  )مفرزات األمن الشخص(، وحراسة األفراد )حراسة املواقع (

. ليل االستخباراتية، واملشورة والتخطـيط يف جمـال األمـن         اتوفري التنسيق العمليايت، والتح   
ة أخرى لتقدمي خمتلف     شركة عسكرية وأمنية خاص    ٢٣٣وباإلضافة إىل ذلك، مت التعاقد مع       

 شركات  ٣١٠  عددها  هذه الشركات البالغ   لعقودوبلغت القيمة اإلمجالية    . اخلدمات األمنية 

__________ 
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظر أيـضاً  )٦(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 3. 
الواليات املتحدة،  انظر مكتب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي إىل كونغرس               )٧(

 .٨٥، الصفحة ٢٠١١أبريل / نيسان٣٠
 Sarah K. Cotton et al., “Hired guns: views about armed contractors in Operation Iraqiانظـر  )٨(

Freedom”, RAND Corporation, 2010, p. 3. 
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وبلغ نصيب الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة       . ٢٠٠٣ مليارات دوالر منذ عام      ٦حنو  
  . )٩( يف املائة من اجملموع٧٥العشر اليت تتصدر القائمة حنو 

 الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الذين تعاقدت معهـم         واخنفض عدد موظفي    -١٥
إذ تشري وزارة الدفاع األمريكية إىل أن عـدد         . حكومة الواليات املتحدة يف العامني املاضيني     

 ٨ ٣٢٧لوزارة يف العراق بلغ     املتعاقدة، العاملني يف خدمة ا    شركات األمنية اخلاصة    الموظفي  
 ٢٠٠٩يونيـه   /، بعد الذروة اليت حتققت يف حزيران      ٢٠١٠ديسمرب  /موظفاً يف كانون األول   

 جنـدي   ٤٧ ٣٠٠ويف املقابل، كان هناك     . )١٠( موظفاً ١٥ ٢٧٩حيث كان عددهم يبلغ     
  .٢٠١٠أمريكي يف العراق يف ذلك التاريخ من عام 

وباإلضافة إىل موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تعاقدت معها وزارة             -١٦
 موظف إضايف يعملون بالـشركات      ٣ ٥٠٠ الفريق العامل أن هناك      أُبلغة،  الدفاع األمريكي 

وجيـري توظيـف    . العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تعاقدت معها وزارة اخلارجية األمريكية        
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تتعاقد معها الوزارة مبوجب عقد خدمات احلمايـة      

شركات احلماية للدبلوماسيني األمريكيني ورؤساء الـدول       وتوفر هذه ال  . الشخصية العاملية 
وُيتوقـع أن يزيـد عـدد       . األجانب كما توفر األمن الثابت ملرافق سفارة الواليات املتحدة        

   حلساب وزارة اخلارجية األمريكية حبيـث يـصل        متعاقدي القطاع اخلاص األمنيني العاملني      
ويف . )١١(لواليات املتحدة بعد انسحاب قواهتا     لتوفري األمن لدبلوماسيي ا    متعاقد ٥ ٥٠٠إىل  

فيمـا يتعلـق    مل وجود تفاوت بني خمتلف األرقام املتاحـة         افريق الع الهذا الشأن، الحظ    
  .)١٢( مع وزارة اخلارجية األمريكيةدينقاعباملت
وتتعاقد احلكومة العراقية أيضاً مع بعض الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لتوفري             -١٧

 G4S الفريق العامل، يف أثناء الزيارة، أن شركة         أُبلغفعلى سبيل املثال،    . ة معينة خدمات أمني 
األمنية حصلت على عقد ضخم مع وزارة النقل العراقية لتوفري اخلدمات األمنية مبطار بغداد              

__________ 
 Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Agencies need improvedانظـر  )٩(

financial data reporting for private security contractors, SIGIR-09-005, 30 October 2008, p. 3. 
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )١٠(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 10. 
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )١١(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 11. 
 Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan, Special report 3 - "Betterانظـر  )١٢(

planning for Defense-to-State transition in Iraq needed to avoid mistakes and waste", 12 July 

2010, p. 6. 
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غري أن الفريق العامل مل حيصل على معلومات مفصلة عن نوع وحجـم اخلـدمات               . الدويل
  .  عليها احلكومةاألمنية اليت تعاقدت

يستخدم الشركات العـسكرية واألمنيـة      األخرى  وهناك عدد كبري من الكيانات        -١٨
 التنمية الدولية يف هذا البلد إىل       وزارةوقد أشارت وزارة خارجية اململكة املتحدة و      . اخلاصة

وتلقـى الفريـق    . )١٣(أهنما تعاقدتا مع بعض الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف العراق         
، يف أثناء الزيارة، معلومات تفيد أن هناك تزايداً يف التعاقد مع الشركات العـسكرية               لالعام

واألمنية اخلاصة من جانب القطاع اخلاص، مبا يف ذلك شركات الـنفط والغـاز الدوليـة،               
  .  املنظمات غري احلكومية من جانبوكذلك

العاملة يف العراق تقـع يف      الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     غالبية  وكانت مقار     -١٩
 الفريق العامل أن هذا الوضع قد تغري يف السنوات          أُبلغو. الواليات املتحدة أو اململكة املتحدة    

فوفقاً لألرقام الـيت    ": العراقية"فقد تزايد عدد الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة        . األخرية
مى من الشركات العسكرية واألمنية     قدمتها وزارة الداخلية، تشكل هذه الشركات الغالبية العظ       

وليس من الواضح مـدى     ).  شركة ١١٧ شركة من جمموع     ٨٩(اخلاصة املرخصة يف العراق     
فبعض هذه الشركات مثل   . متلك العراقيني وإدارهتم يف الواقع للشركات املصنفة على أهنا عراقية         

 وذات ملكيـة وإدارة  مسجلة يف العـراق، "، تقدم نفسها على أهنا Sabre Internationalشركة 
  . ويبدو أن بعض الشركات األخرى ميلكها ويديرها مواطنون عراقيون. )١٤("أجنبية
وفيما يتعلق جبنسية موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، أبلغـت وزارة              -٢٠

العاملـة يف العـراق   اخلاصة  الداخلية الفريق العامل أن موظفي الشركات العسكرية واألمنية         
.  أجنبيـاً  ١٢ ٦٧٢ عراقياً و  ٢٣ ١٦٠ موظف يشملون    ٣٥ ٠٠٠يزيد عددهم على    الذين  

وعلى عكس ذلـك،    . وقد زادت نسبة املوظفني العراقيني زيادة ضخمة يف السنوات األخرية         
كانت األغلبية الساحقة من موظفي الشركات األمنية اخلاصة يف أفغانستان اليت قام الفريـق              

  .)١٥() يف املائة٨٥(، من املواطنني األفغان ٢٠٠٩ل أبري/نيسانالعامل بزيارهتا يف 
فعلى سبيل املثال، ميثل .  ثالثة النسبة الغالبةبلدانغري أنه يف بعض العقود ميثل مواطنو   -٢١

من موظفي الشركات األمنية املتعاقدة من      )  يف املائة  ٨٩( ثالثة الغالبية الساحقة     بلدانمواطنو  
  يف املائـة    ٩ موظفاً، وميثل األمريكيون نسبة      ٨ ٣٢٧عددهم  وزارة الدفاع األمريكية البالغ     

__________ 
 ,E. Speers Mears, “Security privatization in the Middle East”, GCST Working Paper seriesانظـر  )١٣(

No.10, November 2010, p. 6. 
 .http://www.icoc-psp.org/uploads/Signatory_Companies_-_June_2011_-_Composite_List.pdfانظر  )١٤(
 .٢٥، الفقرة A/HRC/15/25/Add.2انظر  )١٥(
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وتلقى الفريق العامل معلومات تفيد أن املـوظفني        . )١٦( يف املائة  ١وال تتجاوز نسبة العراقيني     
 ثالثة معينون من جمموعة عريضة من البلدان تشمل فيجي ونيبال وجنـوب            بلدانمن مواطين   

وأشارت التقارير  . )١٧(لدان أخرى يف أمريكا الالتينية    النكا وأوغندا وبريو وب    أفريقيا وسري 
. )١٨( بلداً يعملون يف الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف العـراق  ٣٠إىل أن مواطين حنو     

 لزيادة نسبة موظفي األمن املعينني      ٢٠٠٩وعلى الرغم من اجلهود األمريكية املبذولة يف عام         
 ٢٠٠٩ يف املائة يف الفترة ما بني عامي ١ املائة إىل  يف١٣حملياً، فقد اخنفضت هذه النسبة من 

 مواطنـاً عراقيـاً     ١١٣، مل يكن هناك سوى      ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ويف  . ٢٠١٠و
يعملون يف الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة الـيت تعاقـدت معهـا وزارة الـدفاع                

كات عسكرية وأمنية خاصة     الفريق العامل أن هناك شر     أُبلغويف هذا الشأن،    . )١٩(األمريكية
متعاقدة مع الواليات املتحدة تستخدم األجانب بصورة رئيسية، بينما تـستخدم شـركات             

  . عسكرية وأمنية خاصة أخرى العراقيني بصورة رئيسية
ويف أثناء الزيارة، تلقى الفريق العامل معلومات تفيد أن حكومة العراق قد طلبـت                -٢٢

.  األفارقة واآلسيويني سعياً ملعاجلة مشكلة البطالة يف البلد        مؤخراً من الشركات إهناء توظيف    
وسوف تلغى ُرخص الشركات األجنبية، مبا فيها الشركات األمنية، اليت تعني هؤالء العمال             

ويشعر الفريق العامل بالقلق إزاء هذه التقارير ويذكر الدولة بالتزامها الدويل،           . )٢٠(األجانب
ة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت دخل العراق          الوارد بصورة خاصة يف اتفاقي    

  .طرفاً فيها، والذي يقضي بتطبيق مجيع اللوائح بشكل غري متييزي

__________ 
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )١٦(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 10. 
ت العسكرية واألمنية اخلاصة الفريق العامل، يف أثناء الزيارة، أن املوظفني من مواطين             أبلغت إحدى الشركا   )١٧(

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً،       ٤٠ ٠٠٠ و   ٣٥ ٠٠٠فيجي يتقاضون رواتب تتراوح ما بني       
 ٧٥ ٠٠٠بـني   بينما يتقاضى املوظفون من مواطين الواليات املتحدة واالحتاد األورويب مبالغ تتراوح مـا              

 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنويا١٠٠ً ٠٠٠و
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )١٨(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 3 .  ًوانظـر أيـضاE. Speers Mears, “Security 

privatization in the Middle East”, GCST Working Paper series, No.10, November 2010, p. 7. 
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )١٩(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, pp. 12-13. 
 ١٩قناة العراقيـة التلفزيونيـة،      " (مايو/العراق يقرر طرد مجيع العمال األجانب واآلسيويني يف أيار        "انظر   )٢٠(

 ).مايو/أيار
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 ملناقشة ومعاجلة   ٢٠٠٤وقد أُنشئت رابطة الشركات األمنية اخلاصة بالعراق يف عام            -٢٣
وتضم هذه  . )٢١(ات يف العراق  املسائل اليت حتظى باالهتمام املشترك يف القطاع القائم بالعملي        

وُيشترط يف عضويتها أن تكـون الـشركة        .  شركة عراقية وأجنبية   ٤٠الرابطة ما يزيد على     
مرخََّصة أو يف سبيلها إىل احلصول على رخصة من وزارة الداخلية العراقيـة، أو مـن وزارة         

  . الداخلية يف حكومة إقليم كردستان أو من كليهما

  اإلطار القانوين  -جيم   
 ١٠٠، أصدرت سلطة االئتالف املؤقتة حنو       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يف الفترة ما بني عامي        -٢٤
  .  وكانت جزءاً من القوانني العراقيةاجلريدة الرمسية العراقية، ُنشرت يف )٢٢(أمر
 املتعلق بوضع االئتالف وبعثات االرتباط      ١٧وُوقع أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم         -٢٥

 ٢٧ وُنقـح يف     ٢٠٠٣يونيـه   /حزيران ٢٣ولني العاملني معها يف     األجنبية وموظفيها واملقا  
يتمتع املقاولون باحلصانة من اإلجـراءات      "وينص هذا األمر على أن      . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

القانونية العراقية بالنسبة لألعمال اليت يؤدوهنا وفقاً ألحكام وشروط عقد ُمـربم أو وفقـاً               
   ١٧أما مذكرة سلطة االئـتالف املؤقتـة رقـم          )). ٣(٤القسم  " (لشروط عقد من الباطن   

فتتعلق بنظام منح الرخص للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، ونظراً حلل سلطة االئتالف            
 ١٧ ومذكرة السلطة رقـم      ١٧، ال يشكل أمر السلطة رقم       ٢٠٠٤يونيه  /حزيراناملؤقتة يف   

ة واألمنية اخلاصـة وتنظـيم      اً لتحديد وضع الشركات العسكري    قويأساساً قانونياً واضحاً و   
  . أنشطتها يف العراق

 ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٨ونص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية املؤرخ           -٢٦
على أن تبقى األوامر الصادرة من سلطة االئتالف املؤقتة نافذة املفعول إىل حني إلغائهـا أو                

وعلى ). ٢٦املادة  (ريع قوة القانون    تعديلها بتشريع يصدر حسب األصول ويكون هلذا التش       
 من الدستور اجلديد الذي اعتمـد يف        ١٤٣الرغم من أن هذا القانون قد ألغي مبوجب املادة          

، يتضح يف املمارسة أن أوامر سلطة االئتالف املؤقتة سارية املفعول ما مل يلغهـا               ٢٠٠٥عام  
يونيـه  /قية املؤقتة يف حزيـران    ومنذ انتقال السلطة إىل احلكومة العرا     . حتديداً تشريع عراقي  

، ألغى جملس النواب بعض األوامر الصادرة عن سلطة االئتالف املؤقتة لكن بعـضها              ٢٠٠٤
  .ظل سارياً

 ١العراق والواليات املتحدة بشأن اتفاق ثنائي يبدأ نفـاذه يف           حكومتا  وتفاوضت    -٢٧
منيـة األجنبيـة   شركات األالحصانة بعض   لغي   ويتضمن حكماً ي   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

__________ 
 .www.pscai.org/index.htmlانظر  )٢١(
انظر مكتب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة،                )٢٢(

 .٩١، الصفحة ٢٠١١أبريل / نيسان٣٠
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وأقر جملس الوزراء العراقي االتفاق املربم بني الواليات املتحـدة          .  يف العراق   املتعاقدة اخلاصة
األمريكية والعراق بشأن انسحاب القوات األمريكية من العراق وتنظيم أنـشطتها يف أثنـاء              

 ١٧ عليـه يف  ووقّـع ) املشار إليه فيما يلي باتفاق وضع القوات(وجودها املؤقت يف العراق  
  / تـشرين الثـاين    ٢٧وأقر جملس النواب العراقي االتفاق يف       . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .)٢٣(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤ وأقره اجمللس الرئاسي العراقي يف ٢٠٠٨نوفمرب 
وألغراض ممارسة الوالية القضائية، ينشئ اتفاق وضع القوات فئتني مستقلتني مـن              -٢٨

املتعاقدون مع الواليات  )ب(قوات الواليات املتحدة، وتشمل العنصر املدين و )أ(: األفراد مها 
وحيتفظ العراق بالوالية القضائية اخلالصة على هؤالء       . املتحدة واملستخدمون العاملون لديهم   

الوالية القـضائية   املتعاقدين واملستخدمني العاملني لديهم، لكنه يتقاسم مع الواليات املتحدة          
ن مع  ياملتعاقد "ملصطلح يف االتفاق    الواردلتعريف  لووفقاً  . وات، مبا فيها العنصر املدين    على الق 

ال يسري هذا   "  لدى املتعاقدين مع الواليات املتحدة     ني العامل نيالواليات املتحدة واملستخدم  
على املتعاقدين العاملني مبوجب عقد أو عقد ثانوي مع قوات الواليات املتحدة            املصطلح إال   

ولذا ال خيضع املتعاقدون مع الواليات املتحدة العاملون يف العراق مبوجـب            . )٢٤( حلساهبا أو
 أُبلـغ و. )٢٥(وكاالت أخرى للواليات املتحدة ألحكام اتفاق وضع القوات       /عقد مع إدارات  

الفريق العامل، يف أثناء الزيارة، أن موظفي وزارة اخلارجية األمريكية يعلمون مجيع املتعاقدين             
ومع ذلك، ال خيـضع وضـع     . تمتعون باحلصانة من الوالية القضائية العراقية     يأهنم ال   بمعهم  

 تعملاملتعاقدين مع وزارة اخلارجية األمريكية، ووضع املتعاقدين مع وكاالت أمريكية أخرى            
يف العراق لسحب احلصانة املنصوص عليه يف اتفاق وضع القوات وإمنا جيوز أن ينظمه أمـر                

 احلصانة تثري قلقاً بالغاً لدى سحبوهذه الفجوة الظاهرة يف . ١٧ؤقتة رقم سلطة االئتالف امل
  .الفريق العامل

ويبدو أيضاً أن هناك قدراً من عدم اليقني فيما يتعلق مبا إذا كان إلغاء احلصانة مطبقاً             -٢٩
 متسقة يف فقد تلقى الفريق العامل، يف أثناء الزيارة، معلومات غري. بالكامل يف احملاكم العراقية

 احلـصانة   بندفمن ناحية، أعلم بعض ممثلي السلطات العراقية الفريق العامل بأن           . هذا الشأن 
 ال يـزال  أمر السلطة هـذا  ال يزال مطّبقاً ألن ١٧الوارد يف أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم        

آخـرون  من ناحية أخرى، أعلم ممثلـون       و. سارياً بالكامل إىل أن يتم اعتماد تشريع إللغائه       
__________ 

 R. Chuck Mason, “US-Iraq Withdrawal/Status of Forces Agreement: issues for congressionalانظر  )٢٣(

oversight”, Congressional Research Service Report for Congress, 13 July 2009, p. 5. 
" املستخدمون العاملون لدى املتعاقدين مع الواليـات املتحـدة        "و" املتعاقدون مع الواليات املتحدة   "يعرف   )٢٤(

ملشروعة غري العراقية ومستخدموهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو       األشخاص أو الكيانات ا   "بأهنم  
بلد ثالث موجودون يف العراق لتوفري السلع واخلدمات واألمن يف العراق إىل قوات الواليـات املتحـدة أو           

 .)املادة الثانية" (نيابة عنها، وذلك مبوجب عقد أو عقد ثانوي مع قوات الواليات املتحدة أو حلساهبا
 R. Chuck Mason, “US-Iraq Withdrawal/Status of Forces Agreement: issues for congressionalانظر )٢٥(

oversight”, Congressional Research Service Report for Congress, 13 July 2009, p. 7. 
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للسلطات العراقية الفريق العامل بأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة مل تعـد تتمتـع              
  .باحلصانة من الوالية القضائية العراقية

، اقترحت احلكومة مشروع تشريع بغية توضيح مـسألة حـصانة           ٢٠٠٨ويف عام     -٣٠
بإخضاع الـشركات    مشروع القانون املتعلق     قضيوي. الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   

هذه الشركات للقوانني العراقية ويـنص صـراحة   ختضع أن باألمنية اخلاصة للقوانني العراقية  
كما يـنص   .  ال يسري عليها وال على موظفيها      ١٧على أن أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم        

 ومشروع القانون . على عدم متتع الشركات األمنية اخلاصة وموظفيها بأي حصانة يف عملها          
 ١١هذا أحاله وزير الدولة لشؤون جملس النواب يف ذلك الوقت إىل رئيس جملس النواب يف                

وطرح رئيس جلنة األمن والدفاع التابعة جمللس النواب العراقي يف ذلك           . ٢٠٠٨فرباير  /شباط
 الفريـق العامـل أن      أُبلغومع ذلك،   . ٢٠٠٨مايو  /الوقت النص للمناقشة يف اجمللس يف أيار      

قد أدى الوضع السياسي يف العراق إىل إرجاء عـدد مـن            ف. ون مل يعتمد بعد   مشروع القان 
مقترحات التشريعات، مبا يف ذلك مشروع التشريع املتعلق بإخضاع الشركات العـسكرية            

ويف ضوء عدم الوضوح املتعلق باستمرار حصانة الشركات        . واألمنية اخلاصة للقوانني العراقية   
  .لعراق، ينبغي منح األولوية العتماد هذا القانوناملتعاقدة يف ااخلاصة األمنية 

  عملية الترخيص  -دال   
 بامتثال الشركات العـسكرية واألمنيـة   ١٧يقضي أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم         -٣١

   اخلاصة وموظفيها العاملني يف العراق جلميع األوامر واللوائح واملـذكرات الـصادرة عـن              
 األمنيـة  مات تنفيذية أو لوائح منظمة لوجـود الـشركات   سلطة االئتالف املؤقتة وأي تعلي    

 اخلاصة وأنشطتها يف العراق، مبا يف ذلك تسجيل وترخيص األسـلحة واألسـلحة الناريـة               
 ٢٦ الصادرة عن سـلطة االئـتالف املؤقتـة يف           ١٧وتعرض املذكرة رقم    )). ٤(٤القسم  (

 وهي  .ة واألمنية اخلاصة   بالتفصيل متطلبات تسجيل الشركات العسكري     ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
تقضي بتسجيل مجيع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق لدى السلطات            

 وزارة الداخلية العراقيـة يف      بدأت،  ١٧ووفقاً ملا هو منصوص عليه يف املذكرة رقم         . العراقية
يق العامل أنه مت     الفر أُبلغو.  عملية لترخيص الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة      ٢٠٠٤عام  

سجيل وتقييم الشركات األمنية يف إطار وزارة الداخلية وفقاً لألمر الـوزاري   تلإنشاء مديرية   
  . بغية النظر يف طلبات احلصول على الرخص٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ ٩ ٨٨٧رقم 
يف  األساس القانوين الذي استند إليه       ١٧وتشكل مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم         -٣٢

وتشري املذكرة أنه لغرض احلصول على رخصة العمـل مـن وزارة            . إعداد عملية الترخيص  
الداخلية، جيب أن حتصل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أوالً على رخصة ممارسة املهنة             

وباإلضافة إىل هذه الرخصة، جيب أن تقدم الشركات العسكرية واألمنية          . من وزارة التجارة  
زارة الداخلية معلومات مفصلة بشأن مديري الشركة وموظفيها ومجيع العاملني          اخلاصة إىل و  
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وجيب أيضاً أن تقدم معلومات عن العمل الذي سوف تقوم به يف العراق، مبا يف ذلك                . فيها
  . نسخ من عقود إجناز اخلدمات

 بأن ختضع الـشركات العـسكرية       ١٧وتقضي مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم         -٣٣
وتقتضي معايري التقيـيم الـيت      . ية اخلاصة والعاملني فيها لتقييم وزارة الداخلية العراقية       واألمن

أن يزيد أعمار املوظفني على عشرين سـنة؛ وأن         ) ٦القسم الثاين، الفقرة    (وضعتها الوزارة   
يكونوا الئقني جسدياً وذهنياً ألداء واجباهتم؛ وأال تكون صادرة ضدهم أي إدانات خطرية؛             

يكونوا راغبني  "وجيب أيضاً أن    . نوا قد اجتازوا اختبارات استخدام األسلحة النارية      وأن يكو 
وعنـد تقـدمي طلـب      ". يف احترام القانون وحقوق اإلنسان وحريات املواطنني يف بلداهنم        

احلصول على رخصة، جيب أن تقدم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قائمـة جبميـع              
  .خدمها الشركةاألسلحة واملركبات اليت ستست

قبل بدء العمليات يف العراق جيب أن تقدم الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة              و  -٣٤
وتفقد الشركات  .  دوالر إىل وزارة الداخلية    ٢٥ ٠٠٠ هكفالة قابلة لالسترجاع حبد أدىن قدر     

وها خبـرق   الكفالة إذا مل تقدم املعلومات املطلوبة بانتظام إىل الوزارة أو إذا قامت أو قام موظف              
 وتتم إعادة الكفالة عندما توقف الشركات العسكرية        .القانون العراقي أو أي قانون آخر مطبق      

وجيب أن تقدم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أيضاً        . واألمنية اخلاصة عملياهتا يف العراق    
  .دهاأن لديها تأمني كاٍف على الغرامات لتغطية تكاليف الدعاوى احملتملة ضبإثباتاً 
وتتوىل رابطة الشركات األمنية اخلاصة العاملة يف العـراق مـساعدة الـشركات               -٣٥

وزارة  العسكرية واألمنية اخلاصة يف تقدمي طلب احلصول على رخصة للعمل يف العـراق إىل             
واألمنيـة   وتشمل خدماهتا فيما تشمل تقدمي املساعدة إىل الشركات العـسكرية         . الداخلية

وتقيم اتصاالً وثيقاً بالوزارة للوقوف على التقدم احملرز يف تقيـيم           . اهتااخلاصة يف جتميع طلب   
الـيت جتريهـا    " مقابالت التحقيق "وتشري الرابطة إىل حضورها عمليات الفحص و      . الطلبات
 الـشركات   اليت تقـوم هبـا     تسعى الرابطة لتسهيل عملية تقدمي الطلبات        ،وإمجاالً. الوزارة

  .قوم بدور حلقة الوصل بني هذه الشركات ووزارة الداخليةالعسكرية واألمنية اخلاصة وت
وتشري رابطة الشركات األمنية اخلاصة إىل أن وزارة الداخلية تقوم بزيارتني ميدانيتني              -٣٦

على األقل للشركة العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تتقدم بطلب للحصول على رخصة، جيري             
صة التابع للوزارة بينما جيري الثانيـة مكتـب         إحداها مكتب تسجيل الشركات األمنية اخلا     

 منها األسلحة واملركبـات     شياءواهلدف من الزيارات هو فحص عدة أ      . استخبارات الوزارة 
وتكون بعض الزيارات مقررة سلفاً بينمـا       . اصة باملوظفني والقيام بفحص قواعد البيانات اخل    
  .)٢٦(جيري بعضها اآلخر دون إخطار

__________ 
  PSCAI, Baghdad MOI PSC Registration Guide 2006, available atانظر )٢٦(

http://www.pscai.org/Docs/PSC_Registration_Process_2006.pdf. 
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ويف هناية تلك الفترة، ينبغي أن تقـدم الـشركات        . عام واحد ومتنح الرخص لفترة      -٣٧
، ٢٠١٠ديـسمرب   /وحىت كـانون األول   . العسكرية واألمنية اخلاصة طلباً لتجديد رخصتها     

طلب الفريق العامـل    و. )٢٧(٢٠٠٥ رخصة منذ عام     ١٢٩كانت وزارة الداخلية قد منحت      
ب هذا الرفض، لكنه مل يتلق      معلومات من السلطات عن عدد الطلبات اليت مت رفضها وأسبا         
وجيري جتديد معظم الرخص    . هذه املعلومات حىت تاريخ وضع هذا التقرير يف صيغته النهائية         

قد أوقفت وزارة الداخلية العمل ببعض هذه الرخص أو ألغتها يف حـاالت خـرق      و. سنوياً
 حـادث   بعـد ف.  أو أي قانون آخر نافذ يف العراق       ١٧مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم      

 على سبيل املثال، رفض العـراق       ٢٠٠٧ يف عام    ساحة النسور  على املدنيني يف     ارإطالق الن 
 شركة  ٣٠وهناك حنو   . جتديد طلب شركة بالك ووتر ومل تعد هذه الشركة تعمل يف العراق           

أو خرجـت مـن   حىت انقـضاء مـدهتا   عسكرية وأمنية خاصة ألغيت رخصتها أو تركت    
  .)٢٨(النشاط
الذكر يف هذا اجملال أن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة العاملـة يف    واجلدير ب   -٣٨

وتتـشابه  . إقليم كردستان جيب أن تسجل لدى وزارة داخلية حكومة إقلـيم كردسـتان            
  .متطلبات التسجيل إىل حد بعيد مع املتطلبات اليت حددهتا وزارة الداخلية العراقية

   عليمات مكملة ملـذكرة سـلطة االئـتالف       وقد أصدرت وزارة الداخلية العراقية ت       -٣٩
ويرجـع  . وجيري حتديث هذه التعليمات وإعادة إصدارها بصورة منتظمة       . ١٧املؤقتة رقم   

وتؤكد هذه التعليمات أنـه     . )٢٩(٢٠١١أبريل  / نيسان ٢أحدث نص لتعليمات الوزارة إىل      
هنا تذكر بأنه ال    كما أ . ينبغي أن حتترم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة حقوق اإلنسان        

يسمح بالعمل يف العراق إال للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة احلاصلة على رخصة مـن              
  .وزارة الداخلية

 بعمليـات   املتصلةالعملية  سائل  تتعلق تعليمات وزارة الداخلية بصورة رئيسية بامل      و  -٤٠
 املتعلقة بالشركات   وكان من أبرز الشكاوى   . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف العراق     

تعاملـت  أن املدنيني الذين    لسابقة  العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف العراق يف السنوات ا        
وللتصدي هلذه املسألة، يطلب العراق حالياً أن تظهر كل         . حتديد هويتها معهم مل يتمكنوا من     

تـداء مجيـع    الشركة على مجيع املركبات وأن تضمن ار شارةشركة عسكرية وأمنية خاصة     
__________ 

 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )٢٧(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 3. 
 Moshe Schwartz, “The Department of Defense’s use of private security contractors inانظـر  )٢٨(

Afghanistan and Iraq: background, analysis, and options for Congress”, Congressional Research 

Service Report for Congress, 21 February 2011, p. 3. 
 / نيسان ٢،  ١٩ ٧٢٥انظر وزارة الداخلية العراقية، التعليمات والتوجيهات اخلاصة بالشركات األمنية، رقم            )٢٩(

 .٢٠١١أبريل 
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وجيب . موظفيها الزي املوحد للشركة ومحلهم لبطاقات اهلوية الشخصية الصادرة من الوزارة          
ويرحب الفريق العامل هبذه    .  لألسلحة  الوزارة اليت أصدرهتا رخص  الأيضاً أن حيمل املوظفون     

  الشركة العسكرية واألمنيـة اخلاصـة      مركباتالتدابري اليت تسمح للسكان احملليني بتحديد       
وال تقتصر فائدة هذه التدابري علـى       . وموظفيها بوضوح وبإجراء عمليات الفحص بسهولة     

 أيـضاً دور  قد يكون هلا  حتقيق الشفافية يف عمليات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بل          
م من قبل عامة اجلمهور قد يترددون يف ارتكـاب          ويتهه فاألفراد الذين يسهل حتديد   : رادع
الفريق العامل، يف أثناء الزيارة، معلومات تفيـد أن املتعاقـدين مـع وزارة              وتلقى  . اجلرائم

اخلارجية األمريكية يستثنون بطريقة أو بأخرى من هذه املتطلبات، وإن كانـت سـلطات              
  .الواليات املتحدة تنفي هذه املعلومات

مـل يف   ويف أثناء الزيارة، علم الفريق العامل أن عملية الترخيص باتت مطبقة بالكا             -٤١
إذ تشري  . ومتطلبات الترخيص صارمة إىل حد بعيد     . ، بعد بداية بطيئة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

ية جتري عمليات تفتيش على الشركات      لداخلرابطة الشركات األمنية اخلاصة إىل أن وزارة ا       
. العسكرية واألمنية اخلاصة املرخصة مرة واحدة سنوياً على األقل، وأحياناً كل ثالثة أشـهر             

وأبلغت إحـدى   .  الوزارة للفريق العامل أن عمليات التفتيش جتري بصورة منتظمة         وأكدت
 مـرات يف    مخسالشركات العسكرية األمنية اخلاصة الفريق العامل أهنا قد خضعت للتفتيش           

اليت ختضع ") الغارات  "  باليت يصفها البعض أيضاً     (السنة املاضية بل إن بعض عمليات التفتيش        
وهـذا مـا شـجع      . لعسكرية واألمنية اخلاصة حتدث يف منتصف الليل      مقار الشركات ا  هلا  

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على حتديث سجالهتا باستمرار وإتاحتها للفحـص يف            
وهناك حجم ضخم من املستندات اليت ينبغي أن توفرها الشركات العسكرية           . مجيع األوقات 

ومـن الواضـح أن عمليـة    . ن وزارة الداخليةواألمنية اخلاصة واليت ينبغي احلصول عليها م  
غري أهنـا تـسمح     . الترخيص هي عملية تستغرق وقتاً طويالً وتتطلب قدراً كبرياً من املوارد          

  .بإجراء تنظيم ومتحيص دقيقني جلميع الشركات وموظفيها وأنشطتها
ـ             -٤٢ ائق وبينما تقع على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة مسؤولية تقدمي مجيع الوث

املطلوبة إىل وزارة الداخلية ومسك السجالت، تقع يف املقابل على الوزارة مسؤولية معاجلـة          
وأعلم الفريق العامل، يف أثناء الزيارة،      . الطلبات وإصدار البطاقات الالزمة يف الوقت املناسب      

اخلاصة إىل  بأن لوائح الوزارة كثرياً ما تتغري ما يؤدي إىل افتقار الشركات العسكرية واألمنية              
وعلى الرغم من أن اإلحاطات اليت تقوم هبا الوزارة بانتظام تساعد الشركات            . إمكانية التنبؤ 

توحيد اإلحاطات والقواعد    مواصلة   العسكرية واألمنية اخلاصة يف فهم القواعد اجلديدة، فإن       
املتـصلة  وعلم الفريق العامل بالصعوبات األخرية      . سيساهم بال شك يف زيادة كفاءة العملية      

بعدم تعيني وزير داخلية منذ مدة تزيد على عام بعد االنتخابات العامـة الـيت أجريـت يف                  
ونتيجة لذلك، مل يعد يف اإلمكان املوافقة على طلبات جتديد الـرخص            . ٢٠١٠مارس  /آذار

وسبب هذا األمر مشاكل مبا أنه ال ميكـن         . واقتصر متديد الرخص احلالية على فترات قصرية      
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وتقوم الـسلطات   . قات أسلحة جديدة قبل أن يتم جتديد الرخص بصورة رمسية         إصدار بطا 
  .مبصادرة األسلحة اليت ال يوجد بشأهنا بطاقات مالئمة

إذ ختـضع   . تطبـق بـصرامة   تقييم  وأبلغت السلطات الفريق العامل أن متطلبات ال        -٤٣
   ظفني األجانـب،  وفيما يتعلـق بـاملو  . السجالت اجلنائية جلميع املوظفني العراقيني للفحص   

أبلغ الفريق العامل أنه على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أن تقدم تعهـداً يفيـد أن                
غري أن بعض ممثلـي القطـاع العـسكري        . هؤالء املوظفني مل تصدر ضدهم أحكام جنائية      

واألمين اخلاص أبلغوا الفريق العامل أيضاً أنه كان عليهم تقدمي شهادات تثبت عدم وجـود               
ونظراً ألن موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة كانوا يف كثري مـن            . إدانات جنائية 

عـدد مـن    لـدى   األحيان يعملون ويقيمون يف عدد كبري من البلدان يف شىت أحناء العامل و            
الشركات، يوصي الفريق العامل بأن تقدم الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة هـذه               

  .الشهادات كلما أمكن

  مشروع القانون املتعلق بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -اء ه  
  هي األساس القـانوين    ١٧كما ذكر آنفاً، تظل مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم            -٤٤

ويـرى  . الذي تستند إليه احلكومة العراقية يف تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة           
، قدمت احلكومـة    ٢٠٠٨ويف عام   . اً للتنظيم قوي الفريق العامل أن هذا األساس ليس أساساً      

 . ١٧قانوناً بشأن الشركات األمنية اخلاصة ليحل حمل مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقـم              
  .)٣٠(٢٠٠٨ال يزال هذا القانون معروضاً على جملس النواب منذ عام و

صة مجيـع   ويشمل مشروع القانون املتعلق تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلا          -٤٥
ويفرض هذا املـشروع قيـوداً      . ١٧العناصر الواردة يف مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رقم         

 من مشروع القـانون     ٥فاملادة  : إضافية على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة األجنبية      
عند الضرورات األمنية   "إال  تنص على عدم منح اإلجازات لفروع الشركات األمنية األجنبية          

وباإلضـافة إىل ذلـك،     ". اقتراح من وزير الداخلية   بناء على   ى مبوافقة جملس الوزراء     القصو
 وزارة الدفاع، ووزارة الدولة لشؤون األمن الـوطين كمـا يـشترط             اعتراضيشترط عدم   

وتتبع العملية نفسها فيمـا يتعلـق       ). ٩املادة  (احلصول على موافقة جهاز املخابرات الوطين       
فلضمان املـساءلة، يقـضي     ). ١٥املادة  (لعسكرية واألمنية اخلاصة    بالعاملني يف الشركات ا   

مشروع القانون بأن تتعهد الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بإحضار العامل للـسلطات            
كما ينص على أن الشركة العسكرية واألمنية اخلاصة مسؤولة علـى           . املختصة عند طلبها له   

  .عامل يف العراقوجه التضامن عن األفعال اليت يرتكبها ال

__________ 
 .UNAMI, Human Rights Report (1 January- 30 June 2008), para. 39انظر  )٣٠(
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د سلطة االئتالف املؤقتة، يقضي مشروع القـانون بـأن ُتخـرب            وعلى غرار قواع    -٤٦
وهنـاك  . الشركات املرخصة وزارة الداخلية بأين جرمية ارُتكبت أثناء ممارستها ألنـشطتها          

عنصر جديد يتمثل يف إلزام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بتنظيم بـرامج لتـدريب              
وحيظر ) ٢٠ من املادة    ٨الفقرة  (نسيق مع الوزارة    العاملني فيها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان بالت      

مشروع القانون أيضاً على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة القيام بأي عمـل يـشكِّل              
وأي خمالفة لذلك االلتزام ميكن أن تؤدي       ). ٢٣املادة  (اعتداء على حقوق املواطنني وحريتهم      

  ).٢٧دة املا(إىل سحب إجازة العمل يف العراق أو تعليقها 
وعلى الرغم من أن بعض     . ولألسباب املذكورة آنفاً، مل ُيعتمد بعد مشروع القانون         -٤٧

 اعتماد مشروع القانون املتعلـق      من احملتمل املسؤولني احلكوميني قد أبلغوا الفريق العامل أنه        
 /ثـاين تـشرين ال  بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قبل هناية الدورة الربملانية احلالية يف           

  .، فإن التوقعات املتعلقة باعتماد هذا القانون ال تزال غري  واضحة٢٠١١نوفمرب 

  التأثري يف حقوق اإلنسان   -رابعاً   

  تأثري الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف السكان احملليني  -ألف   
، تورط العاملون يف الشركات العـسكرية       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣يف الفترة ما بني عامي        -٤٨
منية اخلاصة يف جمموعة من احلوادث الشهرية اليت أسفرت عن قتـل وجـرح مـدنيني                واأل

فإن بعضها اآلخر يتعلـق،     حوادث سري،   هي  وإذا كانت بعض هذه احلوادث      . )٣١(عراقيني
التواطؤ يف تعذيب احملتجزين ومعاملتهم معاملة      ب بدون مربر و   نارعمليات إطالق   كما ُيدعى ب  
  .ال إنسانية

 متورطـون يف  CACI International وشـركة  يتني العاملون يف شركة تاوُيدعى أن  -٤٩
وعلى الـرغم مـن أن      . تعذيب احملتجزين يف سجن أبو غريب ومعاملتهم معاملة ال إنسانية         

احلوادث اليت وقعت يف أبو غريب قد أسفرت عن إدانات لبعض أفـراد جـيش الواليـات        
  . )٣٢(املتحدة، فإن املتعاقدين مل تتم مقاضاهتم بعد

وتورطت شركة بالك ووتر، اليت كان هلا وجود ضخم يف العراق، يف عـدد مـن                  -٥٠
 ٢٠٠٥ينـاير   /كـانون الثـاين   ففي الفترة مـا بـني       . حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان   

 حادثاً مشلت   ١٩٥ وحدها، تورط العاملون يف شركة بالك ووتر يف          ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلولو
__________ 

 Human Rights First, Private security contractors at war: endingانظر على سبيل املثال تذييالت الوثيقة )٣١(

the culture of impunity (2008). 
 Human Rights First, Private security contractors at war: ending the culture of impunityانظـر  )٣٢(

(2008), pp. 52-53. 
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، كان  ) يف املائة  ٨٤(األغلبية الساحقة من هذه احلوادث      ويف  . إطالق أعرية األسلحة النارية   
وقد أسفرت هذه احلوادث عن سـقوط عـدد         . ارهؤالء العاملون هم من بدأوا بإطالق الن      

وكان االهتمام األكـرب    . )٣٣(أضرار كبرية يف املمتلكات   وقوع  ضخم من الضحايا العراقيني و    
  .ووترمن نصيب حادثني تورط فيهما العاملون يف شركة بالك 

 قتل أحـد العـاملني يف       ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٢٤وأفادت التقارير أنه يف       -٥١
 رحيم خليف ُحليشي، احلارس الشخصي      ى أندرو مونن، بالرصاص   ع، ويد شركة بالك ووتر  

 بالقرب من جممَّـع رئـيس       ار وقد وقع إطالق الن    ،لنائب الرئيس العراقي عادل عبد املهدي     
وفور حدوث ذلك ُهرب مونن خارج البالد وطُرد من الشركة          . ضراءالوزراء يف املنطقة اخل   

، قرَّر مـدعٍ عـام      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٨ويف  . )٣٤(وذهب للعمل يف مكان آخر    
  .)٣٥(بالواليات املتحدة أنه ال توجد أدلة كافية ملقاضاته

 بال شك وكان أبرز احلوادث اليت تورطت فيها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     -٥٢
 ١٧ ، قتل العاملون يف شركة بالك ووتر      ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ١٦ففي  : ساحة النسور حادث  

. مدنياً عراقياً وأصابوا عدداً كبرياً آخر جبروح يف أحد امليادين املزدمحة بـاملرور يف بغـداد               
الـيت  وأفادت التقارير أن العاملني يف بالك ووتر اعتقدوا أهنم هدف لنريان األسلحة الصغرية              

يطلقها املتمردون، فقاموا بالرد بنريان الرشاشات، وقاذفـات القنابـل اليدويـة وبندقيـة              
غري أن تقارير أخرى تشري إىل أن العاملني يف بالك ووتر هم من بدأوا بـإطالق      . )٣٦(القناصة
وقد أعرب الفريق العامل يف ذلك الوقت عـن         . )٣٧( مث واصلوا إطالقها بشكل عشوائي     النار

  . )٣٨(ء هذا احلادثقلقه إزا

__________ 
 Memorandum to the members of the Committee on Oversight and Government Reform of theانظر )٣٣(

US House of Representatives – Additional information about Blackwater USA, 1 October 2007, 

page 6. 
 Human Rights First, Private security contractors at war: ending the culture of impunityانظـر  )٣٤(

(2008), page 46 .  ًوانظر أيـضاMemorandum to the members of the Committee on Oversight and 

Government Reform of the US House of Representatives – Additional information about 

Blackwater USA, 1 October 2007, pp. 9-11. 
 .٨، الصفحة ٢٠١٠، تقرير حقوق اإلنسان يف العراق لعام )يونامي( ملساعدة العراق انظر بعثة األمم املتحدة ) ٣٥(
 ,Sarah K. Cotton et al., Hired guns: views about armed contractors in Operation Iraqi Freedomانظر )٣٦(

RAND Corporation, 2010, p. 26. 
ديسمرب / كانون األول  ٣١ –يوليه  / متوز ١(اإلنسان  انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق          )٣٧(

 .٢٦ و٢٥، الفقرتان )٢٠٠٧
 "Working Group on the use of mercenaries expresses concern over the“انظر البيان الصحفي املعنون  )٣٨(

killing of Iraqi civilians involving employees of private security company”, 25 September 2007. 
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ومن املؤسف أن شركة بالك ووتر ليست الشركة العسكرية األمنية اخلاصة الوحيدة              -٥٣
 على سبيل املثال،    ٢٠٠٦ففي عام   . املتورطة يف حوادث تسببت يف سقوط قتلى بني املدنيني        

  أطلقوا النار علـى مـدنيني عـراقيني   Triple Canopyأفادت التقارير أن العاملني يف شركة 
. )٣٩(ومل ُيقدَّم أي منهم للمحاكمة قـط      ". الرياضة"وقتلوهم بدون سبب واضح غري سبب       

أحدمها وقع  يف حادثني يف بغداد، Unity Resources Groupوقد تورطت شركة أخرى، هي 
تـشرين  يف واآلخـر وقـع    على مواطن أسـترايل      ار حيث أُطلق الن   ٢٠٠٦مارس  /آذاريف  

  .ل امرأتني عراقيتني وأسفر عن قت٢٠٠٧أكتوبر /األول
 فيها  تم الفريق العامل، يف أثناء وجوده يف العراق، أن عدد احلوادث اليت تورط            لوع  -٥٤

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قد اخنفض بصورة كبرية يف السنوات األخرية وقد أبلغه             
ة عوامل  وممكن أن ُيعزى ذلك إىل عد     . ٢٠٠٩البعض يف الواقع أنه مل تقع حوادث منذ عام          

؛ وفرض )وخباصة يف احلماية املتنقلة(تناقص األنشطة املتصلة باجملال العسكري يف العراق     : هي
السلطات العراقية تنظيماً أكثر صرامة؛ وجهود الواليات املتحدة لتشديد الرقابة على شركاهتا            

  .األمنية اخلاصة املتعاقدة اليت تعمل يف العراق
املتحدة ملساعدة العراق أن عدد القتلى املدنيني يف أحداث         وتؤكد تقارير بعثة األمم       -٥٥

ففـي  . ٢٠٠٧تورطت فيها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أخذ يتناقص منذ عـام            
 حوادث ُيدعى أن الـشركات      مخسة، كان هناك على األقل      ٢٠٠٧النصف الثاين من عام     

يني عراقيني، وكان من بينها     العسكرية واألمنية اخلاصة متورطة فيها وأسفرت عن مقتل مدن        
 حوادث قُتل أو أُصيب فيها مدنيون       ة وقعت ثالث  ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٠(النسورحادث ساحة   

عراقيون على أيدي عاملني يف الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة حـسب مـا أشـارت       
فقط تورط فيـه عـاملون       ، أشري إىل وقوع حادث قتل واحد      ٢٠٠٩ويف عام   . )٤١(التقارير
ات عسكرية وأمنية خاصة وتعرض فيه ثالثة من العاملني يف شركة عـسكرية أمنيـة               لشرك

ية اخلاصـة   ن عامل آخر يف الشركة العسكرية واألم      ار قام به  إلطالق ن ) منهم عراقي (خاصة  
، أشارت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق       ٢٠١٠ويف عام   . )٤٢()انظر الفرع الوارد أدناه   (

: ح ضحيته مدين وتورطت فيه شركات عسكرية وأمنية خاصـة         إىل وقوع حادث واحد را    
__________ 

 ,Sarah K. Cotton et al., Hired guns: views about armed contractors in Operation Iraqi Freedomانظر )٣٩(

RAND Corporation, 2010, p. 26. 
 .UNAMI, Human Rights Report (1 July – 31 December 2007), paras. 25-27انظر  )٤٠(
يونيه / حزيران ٣٠ -يناير  / كانون الثاين  ١(حقوق اإلنسان   انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير         )٤١(

 ٣١ -يوليـه   / متـوز  ١( وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان          ٣٨، الفقرة   )٢٠٠٨
 .٢٧، الفقرة )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

/   حزيـران  ٣٠ -ينـاير   / كانون الثاين  ١(انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان           )٤٢(
 ٣١ -يوليه  / متوز ١( وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان          ٢٤الفقرة  ) ٢٠٠٩يونيه  

 .٢٠، الفقرة )٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
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 بعض العاملني يف شركة عسكرية وأمنية خاصة        أطلق،  ٢٠١٠يوليه  /متوز ٨فقد اُدعي أنه يف     
  .)٤٣(املؤدي إىل مطار بغداد، ما أسفر عن قتل مدينالطريق  على مركبة يف ارالن
 السكان احملليني مسألة القتلـى      وجتاوز تأثري الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف        -٥٦

وقد بلغ الفريق العامل، يف أثناء الزيـارة، أن العـاملني يف الـشركات              . واملصابني املدنيني 
العسكرية واألمنية اخلاصة يدخلون املمتلكات اخلاصة بل يلحقون هبا أضرار وأهنم يقـودون             

ثقافـة  لن مراعـاة     اكتراث ويتسببون يف حوادث طرق، وأهنم يتصرفون دو        دونسياراهتم ب 
 إىل أن بعضهم يعتـرب أن       مريكيويشري استقصاء أجري بني أفراد اجليش األ      . السكان احملليني 

. )٤٤(املتعاقدين املسلحني يتصرفون بأسلوب يتسم بالتهديد والغطرسة بل والعدوانية يف العراق          
 ترى أغلبيـة أن     ووفقاً الستقصاء آخر أجري بني أفراد البعثة الدبلوماسية للواليات املتحدة،         

ويؤيـد  . )٤٥("يظهرون تفهماً وحساسية جتاه العـراقيني وثقافتـهم       "املتعاقدين املسلحني ال    
فالواقع أنه على الرغم من عدم إجراء استقصاء مماثـل بـني            . العراقيون بال شك هذه اآلراء    

يف الشركات   الفريق العامل أن السكان احملليني يتعرضون الستفزازات العاملني          أُبلغالعراقيني،  
العسكرية واألمنية اخلاصة وأن هؤالء العاملني، على سبيل املثال، يصوبون بنادقهم حنو الناس             

  .عند نقاط التفتيش
ويف أثناء الزيارة، بدا للفريق العامل أن العراقيني ال مييزون بوضوح بني العـاملني يف            -٥٧

وكان هذا اللبس أشد    . ملتحدةالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وأفراد جيش الواليات ا       
وضوحاً يف السنوات األوىل للوجود األمريكي حيث مل تكن الشركات العسكرية واألمنيـة             

ولذا بدا أن للشركات العسكرية     . احملددة هلويتها يف كثري من األحيان     ارات  اخلاصة تظهر الش  
 املتحدة وقوات التحالف    واألمنية اخلاصة تأثرياً سلبياً على نظرة العراقيني إىل جيش الواليات         

  .)٤٦(بصورة عامة

   رصد احلوادث اليت حيتمل أن تنطوي علـى انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان                -باء   
  إبالغهاو

، أعـادت   ٢٠٠٧ يف عام    ساحة النسور  الذي وقع يف ميدان      الق النار يف أعقاب إط    -٥٨
 الـشركات   سلطات الواليات املتحدة النظر يف إجراءات اإلبالغ وآليـات الرقابـة علـى            

__________ 
 .٨، الصفحة ٢٠١٠انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان يف العراق لعام  )٤٣(
 ,Sarah K. Cotton et al., Hired guns: views about armed contractors in Operation Iraqi Freedomانظر )٤٤(

RAND Corporation, 2010, p. 29. 
 Sarah K. Cotton et al., Hired guns: views about armed contractors in Operation Iraqiانظـر  )٤٥(

Freedom, RAND Corporation, 2010, p. 30. 
 Sarah K. Cotton et al., Hired guns: views about armed contractors inيل املثـال، انظـر علـى سـب    )٤٦(

Operation Iraqi Freedom, RAND Corporation, 2010, p. 33. 
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فعلى سبيل . )٤٧(العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة حلساهبا يف العراق وأدخلت عليها حتسينات      
، تركيب أجهزة تـسجيل     ساحة النسور  يف   اراملثال، طلبت وزارة اخلارجية، بعد إطالق الن      

ـ بالفيديو يف مجيع املركبات اليت تستخدمها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة عند أدا             ائه
مثل نقل موظفي وزارة اخلارجية،     (مهام تقدمي الدعم املباشر إىل رئيس بعثة الواليات املتحدة          

وينبغي ). وفود الكونغرس واملوظفني احلكوميني اآلخرينووالسفراء وغريهم من الدبلوماسيني   
أن تقدم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة معلومات عن حتركاهتا إىل قـوات الواليـات              

  .)٤٨(حدة لضمان التنسيقاملت
. وقد سبق تقدمي شرح مفصل ملتطلبات الترخيص اليت وضعتها السلطات العراقيـة             -٥٩

وباإلضافة إىل ذلك، اختذت السلطات العراقية تدابري أخرى لرصد حتركـات العـاملني يف              
خلية  الفريق العامل أن وزارة الدا     أُبلغويف هذا الصدد،    . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   

 ٧٢ تشترط أن ترسل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة إخطاراً بأي قافلة قبل حتركها بفترة            
ساعة وأن تقدم معلومات مفصلة عن املهمة، مبا يف ذلك الطريق الذي ستسلكه واملركبـات               

  .واألسلحة املقرر استخدامها
طلبـت احلكومـة    ،  ٢٠١٠مارس  /وتلقى الفريق العامل معلومات تفيد أنه يف آذار         -٦٠

العراقية أن تضع مجيع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة آالت تصوير يف مجيع املركبـات       
بة يف  قرام وتقضي تعليمات وزارة الداخلية حالياً بتركيب آالت تصوير لل         .اليت تسري يف قوافل   

مجيع مركبات الشركات وحبفظ لقطات أي حادث حبيث ميكن مشاهدهتا يف أي وقت، لكن  
عض الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أبلغت الفريق العامل أن وزارة الداخلية مل تفحص        ب

  . قط تسجيالت الفيديو اليت لديها
وأبلغت السلطات العراقية الفريق العامل أيضاً أنه جيري حالياً النظـر يف مـشروع                -٦١

وتأمل الـسلطات   . سواتلالملراقبة مركبات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة عن طريق         
العراقية أن يتيح هذا املشروع حتديد مواقع مركبات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة عن             

وستنقل مواقـع  .  اليت يتم وضعها داخل املركبات    عطريق معدات النظام العاملي لتحديد املواق     
 االتـصال   وميكن أيضاً . املركبات إىل غرف حتكم خاضعة لرقابة السلطات العراقية املختصة        

  .مبوظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملني يف املركبات من غرف التحكم
وفيما يتعلق باإلبالغ، تقضي تعليمات وزارة الداخلية بإخطار الوزارة فـوراً بـأي           -٦٢

وطلب الفريق العامل معلومـات عـن عـدد         . حادث أو جرمية تقع يف أثناء عمل الشركة       
__________ 

 Opportunities to improve processes forانظر على سبيل املثال املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق )٤٧(

reporting, investigating, and remediating serious incidents involving private security contractors in 

Iraq, SIGIR 09-019, 30 April 2009. 
 لرصد وتنسيق حتركات املتعاقدين مع وزارة الدفاع األمريكية حلساب جـيش            Aegisمت التعاقد مع شركة      )٤٨(

 .الواليات املتحدة
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إىل الوزارة وعن كيفية معاجلة هذه احلوادث، لكنه مل يتلق معلومـات            احلوادث اليت أبلغت    
العاملون يف الشركات   فيها  وبينما كانت هناك حاالت يف املاضي ميكن أن يطلق          . حىت اآلن 

، )٤٩( املكان  مث يغادرون   على مدنيني عراقيني من مركبة تسري      ارالعسكرية واألمنية اخلاصة الن   
ة واألمنية اخلاصة الفريق العامل أهنم يصدرون تعليمات واضحة         أبلغ ممثلو الشركات العسكري   

  . وصول الشرطة العراقية وحتقيقها يف احلادثحنيملوظفيهم بالبقاء يف موقع أي حادث إىل 
ويف أثناء الزيارة، مل يتلق الفريق العامل معلومات واضحة عن كيفية إبالغ شكاوى               -٦٣

قوق اإلنسان اليت تتورط فيها الـشركات العـسكرية         السكان احملليني املتعلقة بانتهاكات ح    
أن احلوادث ال تبلغ إىل الـشرطة ألن        بالفريق العامل   أُعلم  و. طاتلواألمنية اخلاصة إىل الس   

  . السكان ال يثقون كثرياً يف نظام العدالة اجلنائية، حسبما ذكر
اقبة أنشطة الشركات   وإمجاالً، يبدو أن هناك تقدماً كبرياً قد أحرز يف إقامة نظم ملر             -٦٤

وهـي أكـرب    (العسكرية واألمنية اخلاصة، من جانب كل من حكومة الواليات املتحـدة            
وفيما يتعلق بإبالغ احلوادث    . ومن جانب السلطات العراقية   ) مستخدم للمتعاقدين يف العراق   

ـ              ن اليت تتورط فيها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، مل يتلق الفريق العامل معلومات ع
  . للمدنيني سبيل انتصاف فعاالًفعلياً آليات اإلبالغ وعما إذا كانت توفر 

  املساءلة وتعويض الضحايا  -جيم   
، كانت الشركات العـسكرية واألمنيـة       ١٧وفقاً ألمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم         -٦٥

مـن  احلـصانة  بة يف العـراق تتمتـع    لاخلاصة املتعاقدة مع حكومة الواليات املتحدة والعام      
، ولذا مل تتم حماكمة أي من موظفيها يف العراق          ٢٠٠٩اإلجراءات القانونية العراقية حىت عام      

وكان ينبغي مع ذلك نظر هذه القضايا يف احملـاكم          . على انتهاكات حقوق املدنيني العراقيني    
ويذكر الفريق العامل يف هذا الصدد بأن على الواليات التزاماً باحترام وضـمان             . األمريكية

احلقوق احملددة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لألفراد اخلاضعني لواليتها            
ويترتب على هذا االلتزام التزام بالتحقيق واحملاكمة وتوفري سـبل          . )٥٠(ولكن خارج أراضيها  

 االنتصاف الفعالة لضحايا االنتهاكات اليت ترتكبها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت          
  .)٥١(هاوتعاقدت معها الدولة وموظف

__________ 
 - نة الرقابة واإلصالح احلكومي التابعة جمللس النواب بالواليات املتحـدة انظر املذكرة املقدمة إىل أعضاء جل    )٤٩(

Additional information about Blackwater USA, 1 October 2007, p. 2. 
 .١٠، الفقرة CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 انظر )٥٠(
الـصلة بعمليـات    انظر وثيقة مونترو بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملمارسات السليمة للدول ذات             )٥١(

 .٧، الفقرة )A/63/467-S/2008/636( أثناء الرتاع املسلح الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
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، حاولت وزارة العدل حماكمة مخسة من موظفي        ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٦
    ٢٠٠٠شركة بالك ووتر مبوجب قانون الوالية القضائية العسكرية خارج اإلقلـيم لعـام              

     / كـانون األول   ٣١ويف  . سـاحة النـسور   على تورطهم يف إطالق النار الذي وقـع يف          
، رفضت حمكمة كولومبيا االحتادية الدعوى لعدم قبول األدلة مبوجب دستور           ٢٠٠٩ديسمرب  

ويف االستئناف، قـررت حمكمـة      ). ٨٩، الفقرة   A/HRC/15/25/Add.3(الواليات املتحدة   
أبريل /رة مقاطعة كولومبيا أن بعض األدلة مقبول وجددت الدعوى يف نيسان          ئاالستئناف لدا 

زال الدعوى املرفوعة ضد اجلناة املدعى عليهم منظورة أمـام احملـاكم            ومن مث ال ت   . ٢٠١١
ومع ذلك، يالحـظ الفريـق      . ساحة النسور األمريكية، بعد مرور أربعة أعوام على حادث        

جتد ، مل   ٢٠٠٩بعدد كبري من احلوادث اليت وقعت يف العراق قبل عام            العامل أنه فيما يتعلق     
انظر (من مث مل تتم مساءلة أي شخص شأن هذه احلوادث           يف احملاكم األمريكية و   أي مقاضاة   
  ). أعاله ألف- الفرع الرابع

ويسلم الفريق العامل بأنه مل يكن بوسع السلطات العراقية سوى اختـاذ إجـراءات                -٦٧
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تشري التقارير إىل تورطها قانونية حمدودة فيما يتعلق ب

ومـع ذلـك، اختـذ      . ٢٠٠٩وق اإلنسان ضد املدنيني العراقيني قبل عام        يف انتهاكات حق  
ويف . العراقيون إجراءات ضد شركة بالك ووتر اليت يعتربها الكثريون أحد اجلناة الرئيـسيني            

) بالك ووتـر سـابقاً     (Xe، أمرت وزارة الداخلية العراقية شركة       ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠
وأبلغـت الـسلطات   . ني خالل فترة أقصاها سبعة أيـام ميع موظفيها الدولي جبمبغادرة البلد   

العراقية الفريق العامل أهنا حتتفظ بقوائم للعاملني يف بالك ووتر حىت متنع اسـتخدامهم مـن                
ومع ذلك، تشري معلومـات     .  األخرى يف العراق   الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   جانب  

لسابقني ال يزالون يف العـراق وأهنـم         موظفاً من موظفي بالك ووتر ا      ٢٥٠أخرى إىل أن حنو     
ومل يـتمكن الفريـق   . )٥٢(انتقلوا إىل شركات أخرى من الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة        

   العامل من التحقق مما إذا كان األشخاص الذين بقـوا يف العـراق متـورطني يف انتـهاكات                  
  .حلقوق اإلنسان

منية اخلاصة يف األركات العسكرية وميكن حماكمة موظفي الش على الرغم من أنه ال    و  -٦٨
، فإن وزارة الداخلية العراقيـة كانـت        ٢٠٠٩ احملاكم العراقية على أحداث وقعت قبل عام      

ُتخطر بكل حادثة من هذه احلوادث وكانت جتري حتقيقات بغية توضيح الوقـائع وحتديـد             
 ٢٠٠٣ ا بني عامي  أخربت السلطات العراقية الفريق العامل بأنه يف الفترة م        و. )٥٣(املسؤولني

تكن لدى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وجيش الواليات املتحدة رغبة           ، مل ٢٠٠٩و

__________ 
 .٨، الصفحة ٢٠١٠ لعام انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان يف العراق )٥٢(
 United States Government Accountability Office, Rebuilding Iraq – DOD and Stateانظــر )٥٣(

Department have improved oversight and coordination of private security contractors in Iraq, but 

further actions are needed to sustain improvements, July 2008, p. 5. 
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وبالرغم من نقص التعاون هذا من      . الحقات القضائية يف تقدمي معلومات عن التحقيقات وامل     
 جانب األطراف األخرى املعنية، كان ميكن أن ُتطلع السلطات العراقية السلطات األمريكيـة            

ويف هذا الشأن، .  يف حماكمهااملقاضاةعلى نتائج التحقيقات احمللية بصورة منهجية بغية تيسري         
 يف الواليـات  املالحقات القضائيةاستطاعت السلطات العراقية أن تطلب معلومات عن حالة  

. حيدث فيها ذلك    يف احلاالت اليت مل    مالحقات قضائية املتحدة وأن تطلب، باسم الضحايا،      
سـاحة  نت السلطات العراقية قد تدخلت لدى الـسلطات األمريكيـة يف قـضية              وإن كا 
يتلق أي إشارة إىل أهنا أثارت قضايا أخرى بصورة منهجية           ، فإن الفريق العامل مل    )٥٤(النسور

  .مع سلطات الواليات املتحدة
 ١٧  احلصانة الوارد يف أمر سلطة االئتالف املؤقتـة رقـم          بندوأدى التأثري املركب ل     -٦٩

وظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف البلدان األصلية إىل         مل املالحقة القضائية وعدم  
اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املدنيني العراقيني يف الفتـرة      

حيدث حالياً من عدم     ويشعر الفريق العامل بقلق بالغ إزاء ما      . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣ ما بني عامي  
. أو أسرهم /لة املتورطني يف هذه االنتهاكات وعدم توفري سبل انتصاف فعالة للضحايا و           مساء

، الفقرة  A/HRC/15/25/Add.3(وقد رفع بعض الضحايا دعاوى مدنية أمام احملاكم األمريكية          
ومع ذلك، يظل من الضروري حماكمة موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة         ). ٥٤

  .املتحدة على أي جرمية مرتكبة يف العراقأمام حماكم الواليات 
 الشركات العـسكرية واألمنيـة      مقاضاة، ميكن   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ    -٧٠

يف النظام القانوين   ) وعلى األقل تلك املتعاقدة مع وزارة الدفاع األمريكية       (اخلاصة وموظفيها   
 اختصاص احملـاكم العراقيـة      وعلى الرغم من أن   . العراقي وفقاً ألحكام اتفاق وضع القوات     

ة هؤالء  مقاضاميكن    املتعاقدين األمريكيني العاملني يف العراق، فإنه ال       ٢٠٠٩ يشمل منذ عام  
 نظراً لعدم وجود تشريع عراقـي       ١٩٦٩ املتعاقدين إال مبوجب قانون العقوبات العراقي لعام      
  .حمدد بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

، أعلنت وزارة الداخلية أن قوات األمن العراقية ألقت         ٢٠٠٩نيه  يو/ حزيران ٣ويف    -٧١
القبض على مخسة موظفني يف إحدى الشركات العسكرية األمنية اخلاصـة املتعاقـدة مـع               

 موظف آخر من موظفي شركة عـسكرية        صرعالواليات املتحدة يف أثناء حتقيق أُجري يف م       
. )٥٥( يف املنطقـة اخلـضراء ببغـداد       وأمنية خاصة، هو املواطن األمريكي جيمس كيترمان،      

  .قاضاةء األشخاص قد أدى إىل أي ميبدو أن إلقاء القبض على هؤال الو

__________ 
 .٨، الصفحة ٢٠١٠ م تقرير حقوق اإلنسان يف العراق لعا،انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )٥٤(
 R. Chuck Mason, US-Iraq Withdrawal/Status of Forces Agreement: issues for congressionalانظر )٥٥(

oversight, Congressional Research Service Report for Congress, 13 July 2009, pp. 7 and 8. 
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جتر سوى حماكمة واحدة حىت اآلن       ووفقاً للمعلومات اليت أُتيحت للفريق العامل، مل        -٧٢
فقد صدر حكم باإلدانة ضد دانيال فيتزساميونس، وهو مـواطن  . ٢٠٠٩ يف العراق منذ عام   

اململكة  (فانغي بتهمة قتل بول ماك   )  حالياً AmorGroup) G4Sيطاين كان يعمل يف شركة      بر
، حكم  ٢٠١١فرباير  /ويف شباط . وجرح حارس أمن عراقي   ) أستراليا(ودارين هور   ) املتحدة

  .)٥٦(عليه بالسجن ملدة عشرين عاماً
منية اخلاصة   فيها الشركات العسكرية واأل    توبينما اخنفض عدد احلوادث اليت تورط       -٧٣

فكما ذُكر آنفاً على سـبيل      . تزال هناك بعض احلوادث    ، ال ٢٠٠٩ اخنفاضاً كبرياً منذ عام   
 حبادث راح ضحيته    ٢٠١٠يوليه  /املثال، أُخطرت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق يف متوز        

ويف أثناء الزيارة، طلب الفريق العامـل       . مدين وتورطت فيه شركات عسكرية أمنية خاصة      
 أي موظف   مقاضاةيتلق أي معلومات تشري إىل       علومات عن هذا احلادث ومتابعته، لكنه مل      م

  ). أعاله٥٥انظر الفقرة (من موظفي الشركة العسكرية األمنية اخلاصة يف هذه احلالة 
وفيما يتعلق بتعويض الضحايا وأسرهم، طلبت وزارة الدفاع بالواليات املتحدة من             -٧٤

يف حاالت القتل اخلطأ "يف أقرب فرصة ممكنة "منية اخلاصة دفع مبالغ     األوالشركات العسكرية   
تعطي الوزارة أي إشـارة حتـدد        ومع ذلك، ال  . أو اإلصابة أو اإلضرار اخلطري باملمتلكات     

ويف أثناء الزيارة، أُخرب الفريق العامل بأن سـفارة الواليـات           . )٥٧(املقصود بدفع مبلغ مالئم   
 آالف دوالر يف حالـة      ١٠(سر املتأثرة بأنشطة املتعاقدين معها      املتحدة تقوم بدفع مبالغ لأل    

، )٥٨() دوالر يف حالة اإلضرار باملمتلكات٢٥٠٠ آالف دوالر يف حالة اإلصابة، و      ٥الوفاة، و 
  . حىت اآلنةيتلق معلومات مفصلة عن جمموع املبالغ املدفوع لكنه مل
مليـات العـسكرية،     الع ضـحايا  لتعويض   ٢٠٠٩ اعُتمد تشريع عراقي يف عام    و  -٧٥

ويسري القانون بأثر رجعي    . )٥٩()٢٠ القانون رقم (واألخطاء العسكرية واألعمال اإلرهابية     
يتلق الفريق العامل معلومات مفصلة عما إذا كان هذا          ومع ذلك، مل  . ٢٠٠٣ ابتداء من عام  

القانون قد اسُتخدم يف أي وقت من األوقات وعن تاريخ اسـتخدامه لـدفع تعويـضات                

__________ 
 The Guardian, “Briton Danny Fitzsimons jailed in Iraq for contractors’ murders”, 28انظـر  )٥٦(

February 2011. 
 Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Opportunities to improve processes forانظـر  )٥٧(

reporting, investigating, and remediating serious incidents involving private security contractors 

in Iraq, SIGIR 09-019, 30 April 2009, p. 24. 
 Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Opportunities to improve processes forانظـر  )٥٨(

reporting, investigating, and remediating serious incidents involving private security contractors 

in Iraq, SIGIR 09-019, 30 April 2009, p. 26. 
  / كـانون األول   ٣١ -يوليـه   / متـوز  ١(انظر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان           )٥٩(

 .٥٩ الفقرة ،)٢٠٠٩ديسمرب 
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يا أو أسرهم عن حاالت الوفاة أو اإلصابة اليت تسبب فيهـا موظفـو الـشركات                للضحا
  .العسكرية واألمنية اخلاصة

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
كما توضح املناقشة الواردة أعاله، قطع تنظيم الشركات العـسكرية واألمنيـة              -٧٦

 ٢٠٠٣ بني عامي يف الفترة مااخلاصة يف العراق شوطاً كبرياً بعد احلالة اليت كانت سائدة        
 يف  سـاحة النـسور   الذي وقـع يف     ار  ودفع الغضب الشعيب إزاء إطالق الن     . ٢٠٠٩و

 علـى    والشعور العام بني العراقيني بأن املتعاقدين يفلتـون مـن العقـاب            ٢٠٠٧ عام
    ، حكومة الواليات املتحدة والسلطات العراقية على حد سواء إىل اختاذ خطوات           تصرفاهتم
ومن احملتمل أن تكون هـذه      . ام الرقابة على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة      إلحك

املبادرات، باإلضافة إىل تناقص أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت هلا عالقة            
ـ          ،باجلانب العسكري  ـ    ت هي السبب يف تناقص عدد احلوادث الـيت تورط ذه  فيهـا ه

  .الشركات يف العامني املاضيني
ويرحب الفريق العامل هبذه املبادرات، لكنه يالحظ أن املساءلة عن انتـهاكات              -٧٧

فقـد  . تزال عـسرية اإلدراك    ال ٢٠٠٩-٢٠٠٣ حقوق اإلنسان املرتكبة خالل الفترة    
 يف العراق مستبعدة بسبب احلصانة املمنوحة للمتعاقدين للعمل         املالحقات القضائية كانت  

هذا يضع مسؤولية أكرب على الدول األصلية للشركات        و. يف العراق يف أثناء هذه الفترة     
 املالحقات القضائيةومن املؤسف أن هذه . اجلناةمقاضاة العسكرية واألمنية اخلاصة لتأمني 

ويف عدة حاالت، أجرت الدول األصلية      . جتري وكان جناحها أكثر ندرة     كانت نادراً ما 
وحـىت  ).  أعاله لف أ -ع الرابع   انظر الفر (حتقيقات داخلية وقررت عدم إقامة الدعوى       

 واليت كانت   - ساحة النسور على عمليات إطالق النار اليت وقعت يف        املالحقة القضائية   
 ظلت حبيـسة    -احملفز للجانب األكرب من تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة          

الشديد إزاء  زال الفريق العامل يشعر بالقلق       وما. املعارك اإلجرائية يف احملاكم األمريكية    
ـ  و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣بني عامي    عدم املساءلة على االنتهاكات املرتكبة يف الفترة ما        ذكر ي

  .زالوا يف انتظار العدالة بأن ضحايا هذه االنتهاكات وأسرهم ما
ويشعر الفريق العامل بالقلق أيضاً ألن إلغاء احلصانة يف اتفاق وضـع القـوات                -٧٨
.  األمنية األجنبية اخلاصة املتعاقدة يف العـراق       يشمل مجيع الشركات    قد ال  ٢٠٠٩ لعام

إذا كان إلغاء احلصانة هذا سـيطبق بالكامـل يف احملـاكم             كما أنه ليس من الواضح ما     
ويوصي الفريق العامل بتوضيح هذا الوضع القانوين على وجه السرعة كمسألة           . العراقية

  .ذات أولوية
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 كأساس ١٧  االئتالف املؤقتة رقمويرى الفريق العامل أن استخدام مذكرة سلطة  -٧٩
قانوين تستند إليه احلكومة العراقية يف تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ينبغـي     

وينبغي اعتماد التشريع العراقي الذي من املقرر أن حيل حمل مذكرة           . أن ُيعترب تدبرياً مؤقتاً   
كمـسألة  ) ٢٠٠٨ نذ عـام زال قيد النظر م والذي ما (١٧ سلطة االئتالف املؤقتة رقم   

  .حتظى باألولوية
وعلى الرغم من أن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ُتعترب عموماً داعمـة              -٨٠

تفاقم   العراق ُيثبت أن هؤالء املتعاقدين ميكن أن يسامهوا يف الواقع يف           منوذجلألمن، فإن   
 جديد أن على الدولـة      ويؤكد الفريق العامل من   . حالة انعدام األمن بني السكان احملليني     

والتعاقد مع اخلارج للحصول على اخلـدمات       .  يف توفري األمن لشعبها    أساسيةمسؤولية  
األمنية ُيعرض حقوق اإلنسان للخطر وجيب أن تظل حكومة العراق يقظة وأن ختـصص              

 الدوليـة منـها     -املوارد الالزمة لضمان خضوع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة         
  . للشعب العراقي تنظيم صارم وضمان احترامها حقوق اإلنسان ل-والعراقية 

  :ويف ضوء املالحظات السابقة، يوصي الفريق العامل احلكومة العراقية مبا يلي  -٨١
أن توضح على وجه السرعة الوضع القانوين للشركات العـسكرية واألمنيـة             •

من هـذه   كان حيق ألي     إذا اخلاصة العاملة يف البلد وأن توضح بشكل خاص ما        
 أو  ١٧ الشركات التمتع باحلصانة، سواء مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم         

 مبوجب اتفاقات أو صكوك قانونية أخرى؛

. أن تكفل اعتماد تشريع بشأن تنظيم الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة            •
وينبغي أن تتخذ احلكومة أيضاً اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ القـانون تنفيـذاً    

 مالً مبجرد اعتماده؛كا

كانت مجيع الشركات العسكرية واألمنيـة       إذا أن توضح على وجه السرعة ما      •
اخلاصة العاملة يف العراق، مبا فيها تلك الشركات الداعمة للبعثات الدبلوماسية،           

 ختضع إلجراءات الترخيص اليت وضعتها وزارة الداخلية؛

د واإلبـالغ الـيت وضـعت       أن تواصل جهودها الرامية إىل تدعيم آليات الرص        •
 التقييما يف ذلك متطلبات     مبللشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف البلد،        
وينبغي أن ختصص احلكومة    . اخلاصة مبوظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     

 ؛أيضاً املوارد الكافية لوزارة الداخلية املسؤولة عن هذه اآلليات

 ولوائح وزارة الداخلية    ١٧ ة االئتالف املؤقتة رقم   أن تضمن تطبيق مذكرة سلط     •
املتعلقة بترخيص وتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تطبيقاً خالياً مـن           
التمييز وعدم استخدامها الستهداف موظفي الشركات العـسكرية واألمنيـة          

 اخلاصة الوافدين من مناطق بعينها؛
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 الوصول إليهـا وتتـيح للـسكان     آلية شكاوى عامة مستقلة ويسُهل  تنشئأن   •
احملليني اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتـورط فيهـا الـشركات             

 العسكرية واألمنية اخلاصة؛

أن تكفل التحقيق الفوري يف احلوادث اليت يتسبب فيها موظفـو الـشركات               •
 هؤالء املسؤولني وتـوفري  مقاضاةالعسكرية واألمنية اخلاصة يف سقوط ضحايا، و   

 ل انتصاف مالئمة، مبا يف ذلك التعويض، للضحايا أو ألسرهم؛سُب

 موظفي الـشركات    مقاضاةأن ُتطلع البلدان املعنية على أي معلومات قد تفيد يف            •
العسكرية واألمنية اخلاصة املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف العـراق وأن            

اً أن تتدخل احلكومـة     وينبغي أيض . ُيبت فيها  تطلب معلومات عن القضايا اليت مل     
 مـوظفي الـشركات     مقاضـاة لدى السلطات الوطنية املختصة لتشجيعها على       

العسكرية واألمنية اخلاصة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنـسان يف العـراق،       
 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٣ بني عامي  اليت وقعت يف الفترة مااالنتهاكاتوخباصة 

 ملناهضة جتنيد املرتزقة واسـتخدامهم      أن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية       •
 ؛١٩٨٩ لعام ومتويلهم وتدريبهم

 بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق يف تنفيذ هذه عونةوُيرجى أن تطلب احلكومة م •
 . التوصيات

  ويقدم الفريق العامل أيضاً التوصيات التاليـة إىل اجملتمـع الـدويل، وخباصـة                -٨٢
  :الواليات املتحدة

 الرقابة يف أي عقود تربم مع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،           تدعيم آليات  •
 املتعلقة مبوظفي هذه الشركات؛التقييم يف ذلك متطلبات  مبا

ضمان خضوع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت ُيـدعى تورطهـا يف             •
انتهاكات حقوق اإلنسان لتحقيق شامل وتقدمي املسؤولني عن هذه االنتـهاكات    

بـني    إىل القضاء، ويشمل ذلك أي انتـهاكات وقعـت يف الفتـرة مـا              فوراً
، حبـسب االقتـضاء،     املعنيةوينبغي أن تطلب البلدان     . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣ عامي

 وضـمان   قاضاةتعاون السلطات العراقية للحصول على املعلومات الالزمة للم       
 صدور أحكام اإلدانة؛

قدرات األولوية وضمان تدريب    مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان منح أنشطة بناء ال         •
يف حاالت الرتاع    قوات الشرطة الوطنية على احترام معايري حقوق اإلنسان، وخباصة        

 .هذه، بغية ضمان متتع مجيع املواطنني باألمناحلالة بعد الرتاع مثل  وما

        


