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 الدورة احلادية والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٦٥البند 

   حق الشعوب يف تقرير املصري
استخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق                  

 املصري تقريرالشعوب يف 
 

 **مذكرة من األمني العام  
، وفقـــا ملقـــرر الـــس يتـــشرف األمـــني العـــام بـــأن حييـــل إىل أعـــضاء اجلمعيـــة العامـــة 

 تقريـر الفريـق     ،٢٠٠٥/٢جلنـة حقـوق اإلنـسان        وقرار   ٢٠٠٥/٢٥٥االقتصادي واالجتماعي   
ارسـة حـق الـشعوب      العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة مم         

 .يف تقرير املصري

 

 * A/61/150. 
 .قدمت هذه الوثيقة يف وقت متأخر إلدراج أكرب عدد من الردود الواردة من احلكومات ** 
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تقرير الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق                   
 اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

 

 موجز 
الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان وإعاقـة            أنشئ   

 عمال بقـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٥يوليه  / يف متوز   تقرير املصري  ممارسة حق الشعوب يف   
٢٠٠٥/٢. 

أمــادا  و، )اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  ( جنــاة احلجــاجي  ويتكــون الفريــق العامــل مــن    
ــديس  ــا(بينافي ــرادو     و،)كولومبي ــوميز دل ب ــويس غ ــيه ل ــبانيا(خوس ــو، )اس ــتني ألك سندر نيكي

 . املقرر هو السيدة بينافيديس-والرئيس ). يجيف(شايستا شاميم و) االحتاد الروسي(
ويقدم هذا التقرير وفقا ألحكام ذلـك القـرار الـذي طلبـت فيـه جلنـة حقـوق اإلنـسان           

إىل الفريــق العامــل أن يقــدم تقريــرا ســنويا عــن التقــدم احملــرز يف حتقيــق واليتــه إىل اللجنــة وإىل 
 اجلمعية العامة؛

 ملناقـشة أســاليب العمــل الـيت اعتمــدها الفريــق   وقـد خــصص الفــرع الثـاين مــن التقريــر   
ويقدم الفريق العامل أيـضا استعراضـا لألنـشطة الـيت اضـطلع ـا منـذ                 . العامل يف دورته األوىل   

 وغــري ة الدوليــة واحلكوميــةإنــشائه، وخاصــة املــشاورات الــيت أجريــت علــى الــصعد احلكوميــ  
لمـشاركة فيهـا، وكـذلك البعثـات        ، واالجتماعات اليت دعي أعضاء الفريـق العامـل ل         ةاحلكومي

 )الفرع ثالثا(امليدانية املطلوبة أو اجلارية 
 االستبيان املتعلق بواليتـه وأنـشطته       للردود اليت تلقاها على   ويقدم الفريق العامل حتليال      

ــ ــاين ذي أرســلال ــشرين الث ــوفمرب / يف ت ــة   ٢٠٠٥ن ــدول األعــضاء وإىل املنظمــات الدولي  إىل ال
 ).الفرع رابعا(ية واملنظمات غري احلكوم

ووفقا لطلب اللجنة، خيصص الفريق العامل األجزاء األخرى من تقريره لدراسـة أثـار               
أنــشطة شــركات القطــاع اخلــاص الــيت تقــدم املــساعدة العــسكرية واالستــشارات واخلــدمات     

 واملرتزقـة واألنـشطة     ؛)الفـرع خامـسا   (األمنية يف السوق الدويل بشأن التمتع حبقـوق اإلنـسان           
 والقــوانني الدوليــة والوطنيــة حــول ؛)الفــرع سادســا(تــصلة باملرتزقــة يف خمتلــف بقــاع العــامل امل

 ويـصف الفـرع األخـري األنـشطة الـيت يرتئيهـا الفريـق العامـل                 .)الفـرع سـابعا   (مسألة االرتزاق   
 .للمستقبل
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 ةمقدم -أوال  
 املـؤرخ   ٢٠٠٥/٢يف دورا احلادية والستني، قررت جلنة حقوق اإلنـسان، يف القـرار               - ١
فريق عامـل معـين باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق               ، إنشاء   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧

، يتألف من مخسة خرباء مـستقلني، خـبري         اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري       
وخيلف الفريق العامل املعين باملرتزقة والية املقـرر        . إقليمية، لفترة ثالث سنوات   من كل منطقة    

منـصب  ) بـريو (إنريك برينال باليـستروس     شغل  قد   و .١٩٨٧ منذ عام     اليت ظلت قائمة   اخلاص
مــن عــام ) فيجــي( شياســتا شــاميم شــغلته، و٢٠٠٤ إىل عــام ١٩٨٧املقــرر اخلــاص مــن عــام  

 .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٤
أمـــادا و، )يـــةاجلماهرييـــة العربيـــة الليب( جنـــاة احلجـــاجي  الفريـــق العامـــل مـــننويتكـــو - ٢

االحتـاد  (سندر نيكيـتني   ألكـ و )اسـبانيا (ه لويس غـوميز دل بـرادو        خوزيو) كولومبيا(بينافيديس  
 ). فيجي(شايستا شاميم و) الروسي

ين  تــشر١٤ إىل ١٠وعقــد الفريــق العامــل دورتــه األوىل يف جنيــف خــالل الفتــرة مــن  - ٣
ــوبر /األول ــر ( ٢٠٠٥أكتـ ــن )E/CN.4/2006/11انظـ ــباط١٧ إىل ١٣، ومـ ــر / شـ  ٢٠٠٦فربايـ

ــر ( ــسة   ). E/CN.4/2006/11/Add.1انظـ ــديس رئيـ ــسيدة بينافيـ ــت الـ ــررة-واُنتخبـ ــرر .  مقـ وقـ
 كـل حالـة  يف احلاجـة  على أن يتقرر شغله حسب األعضاء ترك منصب نائب الرئيس مفتوحاً،    

 .على حدة
 :ن قرارها، طلبت اللجنة إىل الفريق العامل م١٢يف الفقرة و - ٤

وضــع وتقــدمي مقترحــات حمــددة بــشأن مــا ميكــن وضــعه مــن معــايري جديــدة،  )أ( 
ع زيــادة محايــة حقــوق اإلنــسان،  مبــادئ أساســية جديــدة لتــشجي   أو عامــةومبــادئ توجيهيــة

 يـشكلها  املـصري، ملواجهـة التهديـدات احلاليـة والناشـئة الـيت       سـيما حـق الـشعوب يف تقريـر     وال
 املتصلة باملرتزقة؛ املرتزقة أو األنشطة

التمـــاس اآلراء واملـــسامهات مـــن احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة  )ب( 
 احلكومية بشأن املسائل املتصلة بواليته؛ واملنظمات غري

مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلـف            )ج( 
 ؛ لعاملا أحناء

دراسة وحتديد القـضايا واملظـاهر واالجتاهـات املـستجدة فيمـا يتعلـق باملرتزقـة                 )د( 
املتـصلة باملرتزقـة وتأثريهـا علـى حقـوق اإلنـسان، وال سـيما علـى حـق الـشعوب يف            واألنشطة

 املصري؛ تقرير
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رصد ودراسة ما يترتب علـى أنـشطة الـشركات اخلاصـة الـيت تقـدم مـساعدة                   )هـ( 
استشارية وأمنية يف السوق الدولية من آثـار علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان،       ماتعسكرية وخد
الشعوب يف تقرير املصري، وإعـداد مـشروع مبـادئ أساسـية دوليـة تـشجع علـى         وال سيما حق
 .اإلنسان من قبل تلك الشركات يف ما متارسه من أنشطة احترام حقوق

ــق العامــل مواصــلة    - ٥ ــة كــذلك إىل الفري ــررون اخلاصــون    وطلبــت اللجن ــه املق ــام ب ــا ق  م
 بشأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع وحظر جتنيد املرتزقة واسـتخدامهم ومتويلـهم  السابقون 

لمرتـزق الـذي وضـعه الـسيد       لديد  اجلقانوين  التعريف  اخلاص بال مراعاة االقتراح   مع   وتدريبهم،
 إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان        وتقـدمي تقريـر سـنوي     ؛  )٤٧ الفقـرة    E/CN.4/2004/15( باليستروس  

يف أداء واليتــه، مراعــاة حقيقــة أن و ؛احملــرز يف الوفــاء بواليتــه وإىل اجلمعيــة العامــة عــن التقــدم
وأــا تتخــذ أشــكاال ومظــاهر وطرائــق  أنــشطة املرتزقــة مــستمرة يف العديــد مــن أصــقاع العــامل

 خلاصـة، الـيت تقـدم   يف هذا الصدد، أن تويل اهتماما خاصـا لتـأثري أنـشطة الـشركات ا     جديدة؛

 علـى متتـع كـل فـرد وكـل      مساعدات واستشارات عسكرية وخدمات أمنية يف السوق الدوليـة  
 .تقرير املصري  على ممارسة حق الشعوب يفشعب حبقوق اإلنسان، وخاصة

الفريــق العامــل هــذا التقريــر إىل اجلمعيــة يقــدم ذا القــرار، ــوبنــاء علــى ذلــك، وعمــال  - ٦
 .دورا احلادية والستنيالعامة لتنظر فيه يف 

 
 ب العملأسالي -ثانيا  

أخــذ تو. ب العمـل الينـاقش الفريـق العامـل يف دورتـه األوىل، واعتمـد وثيقـة حتـدد أسـ         - ٧
 العامــل املعــين باســتخدام املرتزقــة يف االعتبــار اجلوانــب احملــددة لواليــة الفريــق  تلــك األســاليب 

 .٢٠٠٥/٢مبوجب قرار اللجنة 
 

 الفريق العاملل اعمسري أ - ألف 
 املقـرر ملـدة سـنة       - ، انتخـاب الـرئيس     أيضا قرر أعضاء الفريق العامل يف دورته األوىل       - ٨

أكتوبر، مع مراعـاة احلاجـة إىل التنـاوب         /يف دورته اليت ستعقد يف تشرين األول      وذلك  واحدة،  
 .بني املناطق اجلغرافية

، يقوم الفريق العامل ذه الزيـارة       وعندما يتقرر أن حالة بلد ما حباجة إىل إجراء زيارة          - ٩
 .إثر دعوة موجهة من احلكومة املعنية

خــالل مداوالتــه، وأثنــاء تنــاول حــاالت أو أوضــاع إفراديــة، ســيقدم الفريــق العامــل  و - ١٠
 .آراءه اليت ستدرج يف تقريريه املقدمني إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة

 



A/61/341  
 

06-52078 7 
 

 تنفيذ والية الفريق -باء  
تمثل أحد عناصر والية الفريق يف دراسـة، وحتديـد ورصـد املـسائل احلاليـة والناشـئة،                  ي - ١١

ومظاهر واجتاهات املرتزقة، واألنشطة املتعلقة باملرتزقة، وأنشطة الشركات العـسكرية واألمنيـة        
اخلاصة اليت هلا تـأثري علـى حقـوق اإلنـسان بـشكل عـام، مبـا يف ذلـك حـق الـشعوب يف تقريـر                           

املعـايري الدوليـة ذات الـصلة       ب الفريـق العامـل      يـسترشد طـار االضـطالع بواليتـه،       ويف إ . مصريها
العهــد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان والــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، وخاصــة   الــواردة يف

العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية   والـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية 
بــادئ املتعلقــة مبــسؤوليات الــشركات عــرب الوطنيــة والــشركات       ، واملواالجتماعيــة والثقافيــة 

ــا يتعلـــق حبقـــوق اإلنـــسان    وكـــذلك، عنـــد (E/CN.4/Sub. 2/2003/12/Rev.2)األخـــرى فيمـ
االقتــضاء، املعــايري الــواردة يف االتفاقيــة الدوليــة ملناهــضة جتنيــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــهم 

وإعـالن مبـادئ    ؛   امللحقة ـا   وتوكوالت اإلضافية الرب و ١٩٤٩واتفاقية جنيف لعام    ؛  وتدريبهم
،  مليثــاق األمــم املتحــدة وفقــاوالتعــاون بــني الــدول القــانون الــدويل املتــصلة بالعالقــات الوديــة 

 والقـانون النمـوذجي    االحتاد األفريقي بشأن القـضاء علـى االرتـزاق يف أفريقيـا،           منظمة  اتفاقية  و
رتــزاق، وأيــة صــكوك أخــرى ذات صــلة مثــل  مكافحــة اال بــشأن لكومنولــث الــدول املــستقلة

 اسـتخدام ب  املتعلقة املبادئ األساسية ، و مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلّفني بإنفاذ القوانني      
 . إنفاذ القانونمن قبل موظفي واألسلحة النارية القوة
ــادة    - ١٢ ــق العامــل، وتــشجيعا علــى زي ــة الفري ــسان مــن   ويف إطــار والي ــة حقــوق اإلن  محاي
يــدات احلاليــة والناشــئة مــن املرتزقــة، واألنــشطة املتــصلة باملرتزقــة وأنــشطة الــشركات         التهد

العسكرية واألمنية اخلاصة، سيسعى الفريق إىل وضع مقترحات ملموسة وفتاوى بـشأن وضـع              
باإلضـافة إىل ذلـك، وبنـاء       و. معايري جديدة ممكنة، ومبادئ توجيهية عامـة، أو مبـادئ أساسـية           

ــة، س  ــى طلــب اللجن ــق العامــل  واصــل يعل ــرر   الفري ــه املق ــذي اضــطلع ب  ون اخلاصــونالعمــل ال
الدويل ملنع وحظر جتنيد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم      بشأن تعزيز اإلطار القانوينونالسابق

وسـيقوم الفريـق العامـل      . لمرتـزق ل ومراعاة االقتـراح لوضـع تعريـف قـانوين جديـد             وتدريبهم،
ــع القــ    ــشر وتوزي ــل ون ــضا جبمــع وحتلي ــاالرتزاق   أي ــة املتعلقــة ب ــة والدولي ــة واإلقليمي وانني الوطني

نترنـت ليـتمكن اجلمهـور مـن        إلوسـيبحث أيـضا يف إمكانيـة اسـتخدام ا         . واألنشطة ذات الصلة  
 .الوصول إىل هذه املواد

ســيقوم الفريــق العامــل بتحديــد وإعــداد دراســات عــن املــسائل الناشــئة، واملظــاهر           - ١٣
قــة، واألنــشطة ذات الــصلة باملرتزقــة وأنــشطة الــشركات العــسكرية واالجتاهــات املتعلقــة باملرتز

 .واألمنية اخلاصة
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ــرار  و - ١٤ ــة، ويف إطـــار معـــىن القـ ، ســـيبحث الفريـــق العامـــل يف  ٢٠٠٥/٢كقاعـــدة عامـ
واجلهـات الفاعلـة مـن غـري        فيها املرتزقـة، واألنـشطة ذات الـصلة باملرتزقـة،           تعمل  األحوال اليت   

التمتـع حبقـوق اإلنـسان      علـى إعاقـة      العسكرية واألمنية اخلاصـة،      ، مبا يف ذلك الشركات    الدول
أو التدخل بتقرير مـصري الـشعوب والـنظم الدسـتورية واالجتماعيـة للـدول، سـواء كجـزء مـن                     

وسيبحث الفريق العامل أيـضا، كفئـة        .تدابري أمنية، أو يف صراع مسلح أو يف أي حالة أخرى          
فــال كمرتزقــة أو يــتم إشــراكهم يف أنــشطة ذات خاصــة، يف احلــاالت الــيت يــستخدم فيهــا األط

 .صلة باملرتزقة
ــا،   و - ١٥ ــق العامــل رمسي ــشكل غــري رمســي،    وســيلتمس الفري ــق العامــل ب راء آأعــضاء الفري

 واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات          واهليئـات احلكوميـة املعنيـة،      ومسامهات احلكومات، 
ــة،   ــدول   غــري احلكومي ــن غــري ال ــة م ــات الفاعل ــراد  ،واجله ــة واألف ــد األكادميي وإجــراء ،  واملعاه

 .هاشاورات معامل
 

 تقدمي الرسائل إىل الفريق العامل والنظر يف الرسائل - جيم 
 تقدمي الرسائل إىل الفريق العامل - ١ 

ــاً وتوجــه إىل األمانــة العامــة، يــذكر فيهــا اســم العائلــة،      - ١٦ ترســل الرســائل الفرديــة خطي
أو أرقــام فــاكس املرســل، أو أي /ســل وعنــد الرغبــة، رقــم هــاتف وواالســم األول وعنــوان املر

وبغيــة تيــسري . كــل حالــة علــى حــدةتعــرض وبقــدر اإلمكــان، . وســيلة اتــصال مقبولــة أخــرى
أعمال الفريق، يؤمل أن تقدم الرسائل باستخدام االستبيان النموذجي املتـاح مـن أمانـة الفريـق                 

مكـــن حتديـــد الـــشخص فـــضال عـــن  العامـــل، وكـــذلك أي معلومـــات أخـــرى جتعـــل مـــن امل  
 .مركزها القانوين/مركزه
ميكن توجيه الرسائل إىل الفريق العامل من قبـل دولـة، أو هيئـة حكوميـة، أو منظمـة                   و - ١٧

حكومية دولية أو منظمة غري حكومية، أو أفـراد معنـيني، أو أسـرهم أو ممثلـيهم أو أي مـصدر                     
 .آخر ذي صلة

لفت اهتمام احلكومات املعنيـة إىل الرسـائل، ويوجـه          من أجل كفالة تعاون متبادل، ي     و - ١٨
وسـيقوم بإرسـاهلا رئـيس    . اهتمام مصدر الرسالة إىل الرد للحـصول علـى تعليقـات أخـرى منـه      

ويف حالـة احلكومـات، ترسـل       . العضو الذي يعينـه الـرئيس     ويف حالة غيابه يقوم بذلك      الفريق،  
ويطلـب إىل احلكومـة     . تحـدة يف جنيـف    الرسالة عن طريق املمثل الدائم لـدى مكتـب األمـم امل           

 يومـــا بعـــد إجرائهـــا التحقيقـــات علـــى النحـــو املطلـــوب لتزويـــد الفريـــق  ٦٠أن تـــرد خـــالل 
 .باملعلومات الكاملة املمكنة
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 اإلجراءات املتخذة بشأن الرسائل - ٢ 
 .يف ضوء املعلومات اليت يتم احلصول عليها، سيتخذ الفريق العامل اإلجراء املناسب - ١٩
ــاوى الــيت     و - ٢٠ ــة اخلاصــة، ترســل الفت ــشركات العــسكرية واألمني يف احلــاالت املتعلقــة بال

وجيـب  . يقدمها الفريق إىل احلكومة املعنية وترسل نسخة، حسب املقتضى، إىل الشركة املعنيـة           
 .إرساهلا إىل املصدر بعد ثالثة أسابيع من إرساهلا إىل احلكومة

 بالفتـاوى الـيت قـدمها الفريـق يف تقريـر الفريـق              يوجه اهتمـام جملـس حقـوق اإلنـسان        و - ٢١
 .العامل
يتخذ الفريق العامل مجيـع التـدابري املالئمـة لكفالـة إعـالم احلكومـات بـإجراء املتابعـة                   و - ٢٢

املتخذ بناء علـى التوصـيات املتخـذة، لتمكينـها مـن إحاطـة الـس علمـا بالتقـدم احملـرز وبـأي                        
 .وكذلك أي فشل يف اختاذ إجراءصعوبات يواجهها يف تنفيذ التوصيات، 

 
 اإلجراءات العاجلة -دال  

 : يف احلاالت التالية“باإلجراء العاجل”ميكن استخدام إجراء يعرف  - ٢٣
 حلقـوق   انتـهاكات ارتكـاب   يف حال وجود مـزاعم موثوقـة علـى حنـو كـاف ب              )أ( 

ات عـسكرية  نتيجة أنشطة ذات صلة باملرتزقـة، أو أنـشطة شـرك       اإلنسان من جانب مرتزقة أو      
 أو أمنية خاصة؛

ظروف خاصة تستدعي اختاذ إجراء عاجل، حىت لو مل يكـن هنـاك زعـم               قيام   )ب( 
 .بوجود ديد

 
 التنسيق مع آليات حقوق اإلنسان األخرى -هاء  

يف املـسامهة يف تعزيـز التنـسيق اجليـد القـائم حاليـا بـني خمتلـف             من الفريق العامـل     رغبة   - ٢٤
العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان، سـيقوم الفريـق بالتنـسيق مـع اآلليـات                   هيئات األمم املتحـدة     

 . حسب االقتضاءاألخرى املالئمة
 

 أنشطة الفريق العامل  - الثثا 
 عقد ثـالث دورات يف الـسنة        أن تتاح له إمكانية   الفريق العامل بشدة بضرورة      يطالب - ٢٥

 وإىل ،جلنــة حقــوق اإلنــسان الــسابقة الــيت عهــدت ــا إليــه  الــشاقة الواحــدة بــالنظر إىل املهــام  
 .القضايا املعقدة اليت يتعني عليه مواجهتها يف االضطالع بواليته
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ــه األوىل  - ٢٦ ــضاء واملنظمــات      ،وخــالل دورت ــدول األع ــي ال ــل مبمثل ــق العام ــع الفري  اجتم
جرت مـشاورات مماثلـة وتبـادل الرسـائل خـارج           و. احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية    

 .ات أيضاالدور
 

 املشاورات مع الدول - ألف 
 ملناقــشة شــواغل ساجتمــع الفريــق العامــل مبمثلــي منــسقي اموعــات اإلقليميــة اخلمــ  - ٢٧

ــه     ــا يف إجنــاز واليت ــة، واللتمــاس تعاو ــة وقطري ــة إقليمي ــادل املعلومــات ذلــك ومشــل . معين  ؛تب
ــة علــى التــصديق علــى     ــة اوتــشجيع أعــضاء اموعــات اإلقليمي ــة ملناهــضة جتنيــد  االتفاقي لدولي

أطر تشريعية إقليميـة ووطنيـة   قيامهم بإنشاء  واقتراح   ؛املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم   
وشـدد الفريـق العامـل علـى أمهيـة اسـتمرار       . بالفعـل طـر  هـذه األ يف احلاالت اليت ال توجد فيها       

الـدعم لعقـد    تقـدمي   كمـا الـتمس   .احلوار مـع الـدول إلحـراز تقـدم يف معاجلـة مـسألة االرتـزاق               
ملناقـشة   اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى بـشأن الـسياسات، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،       

 .استخدام القوةبوصفها اجلهة الرئيسية اليت حتتكر املسألة األساسية املتعلقة بدور الدولة 
تنـشأ  كادميية  ترشيح معاهد وباحثني لالنضمام لشبكة أ      إىل   ودعا الفريق العامل الدول    - ٢٨

أو األنــشطة  واملظــاهر واالجتاهــات املتعلقــة باملرتزقــة القــضايا الناشــئة،إلجــراء دراســات حــول 
تقــدمي املــساعدات جمــال الــشركات اخلاصــة العاملــة يف  آثــار أنــشطةحــول  و،باملرتزقــةاملتــصلة 

 واالستــشارات العــسكرية واخلــدمات األمنيــة يف الــسوق الدوليــة علــى متتــع الــشعوب حبقــوق   
 .اإلنسان، وخصوصا حق الشعوب يف تقرير مصريها

  متــصلةلــوائحوشــجع الفريــق العامــل الــدول علــى تزويــده مبــا لــديها مــن تــشريعات و  - ٢٩
ــة         ــشركات األمني ــسكرية وال ــشركات الع ــشطة ال ــاالرتزاق وأن ــصلة ب ــشطة املت ــة، واألن باملرتزق

 .نةاخلاصة، حىت يتمكن من مواصلة عمله يف إجراء التحليالت املقار
 

وجلنـــة  املـــشاورات مـــع املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة وهيئـــات األمـــم املتحـــدة - باء 
 الدولية الصليب األمحر 

لــصليب اعقـد الفريــق العامــل مـشاورات مــع االحتــاد األفريقــي، واجتمـع مبمثلــي جلنــة     - ٣٠
 .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وممثليالدولية األمحر 
مـع االحتـاد األفريقـي، طلـب الفريـق معلومـات            اليت أجراها الفريق    ات  وخالل املشاور  - ٣١

وأعـرب عـن رغبتـه يف        ،القضاء علـى االرتـزاق يف أفريقيـا        بشأن   ١٩٧٧عام   اتفاقيةعن تطبيق   
نص تشريعات رابطـة الـدول       وقدم. استكشاف فرص التعاون مع االحتاد األفريقي يف املستقبل       

 .إىل ممثلي االحتاد األفريقي قاملتعلقة مبسألة االرتزا املستقلة
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فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إحاطـة للفريـق العامـل يف اـاالت              ملوقدم ممثل    - ٣٢
الـيت تـثري قلقـا     مـن اـاالت     أن  وذكـر   . فيهـا تعـاون   قيـام   اهتمام مشترك اليت ميكـن      اليت حتظى ب  

خــرى منــع جتنيــد الالجــئني  ومــن اــاالت األ .يف إحــداث التــشريد  اســتخدام املرتزقــةشــديدا
ونوقــشت مــسألة  .مــن االخنــراط يف االرتــزاق  واألشــخاص اآلخــرين ممــن تعــىن ــم املفوضــية  

 مع رئيس وحـدة    ٢٠٠٦يونيه  /التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف حزيران        
لـى ضـرورة    الفريق العامـل واملفوضـية التأكيـد ع        وجدد أعضاء  .غرب أفريقيا التابعة للمفوضية   

مـــن خميمـــات الالجـــئني وخـــصوصا بواســـطة الـــشركات   توثيـــق التعـــاون يف مـــسألة التجنيـــد
 .اخلاصةواألمنية العسكرية 

 ، منظمـة إقليميـة    ٢٢، أرسل الفريـق العامـل رسـائل إىل          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٥ويف   - ٣٣
ق العامـل   وتلقـى الفريـ   . معهـا  راءأعرب هلـا فيهـا عـن رغبتـه يف الـدخول يف حـوار وتبـادل لـآل                  

 من منظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، ومنتـدى جـزر احملـيط                  ردودا
ــستقلة،        ــدول امل ــدول األعــضاء يف رابطــة ال ــة لل ــة الربملاني ــادي، والــس األورويب، واجلمعي اهل

 .أعربت فيها عن استعدادها للتعاون
إسـناد  اص بالـدخول يف حـوار حـول          منتـدى جـزر احملـيط اهلـادي اهتمامـه اخلـ            بدىوأ - ٣٤

الـشركات العـسكرية اخلاصـة ملـواطين جـزر            واستغالل األنشطة العسكرية إىل جهات خارجية    
لتبـادل اخلـربات ذات      اسـتعدادها  عن    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     أعربت و .احمليط اهلادئ 

ــة الواســعة   الــصلة ــز الفهــم املــش  لواخلــربات امليداني . ترك هلــذه الظــاهرةلمنظمــة مــن أجــل تعزي
وأبلغت اجلمعية الربملانية للدول األعضاء يف رابطة الدول املـستقلة الفريـق عـن قـانون منـوذجي                  

 ,٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٩مت اعتماده يف  ،‘‘مكافحة االرتزاقِ’’بشأن 
ــ)٢٠٠٥ (١٧١٣وعمــــال بالتوصــــية  - ٣٥  لــــس أوروبــــا ة، وضــــعت اجلمعيــــة الربملانيــ

. بتنظـيم اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة        سائل الـشرطة تتعلـق    املعـين مبـ   لمجلـس   لقتـة   اختصاصات مؤ 
من دواعي تنامي قلـق الـدول األعـضاء تزايـد وفـرة واسـتخدام        ’’  إىل أن االختصاصات تشريو

 تقـديرات حبـوث أجريـت    تـشري و. اخلدمات األمنيـة اخلاصـة الـيت تتخـذ أشـكاال متنوعـة للغايـة            
، يف الدول األعـضاء يف جملـس أوروبـا،          ةاألمن اخلاص خدمات  يف   أن عدد املشتغلني  إىل  مؤخرا  

 بعــد أن كانــت حمــدودة ، األمنيــة اخلاصــةدماتفاخلــ. الــشرطةاألفــراد العــاملني يف يفــوق عــدد 
ــسابق حكــرا       ــها، تقــتحم اآلن بــشكل متزايــد جمــاالت كانــت يف ال نوعــا مــا يف نطاقهــا وعمل

ــة األمــن يف اتمــ . للــشرطة العامــة ع مــن خــالل حكــم القــانون يعــد مــن املهــام    غــري أن كفال
 .‘‘األساسية للسلطات العامة
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 عــن تنظــيم اخلــدمات األمنيــة اخلاصــة  اتقريــربــأن وأبلــغ جملــس أوروبــا الفريــق أيــضا   - ٣٦
 .٢٠٠٦اية عام سينشر يف 

 
 املشاورات مع املنظمات غري احلكومية -جيم  

 لــدى األمــم املتحــدة، مكتــب كــويكرواجتمــع الفريــق مبمثلــي منظمــة العفــو الدوليــة،  - ٣٧
ــة حلقــوق اإلنــسان، و  ــة علــى القــوات    واخلدمــة الدولي ــة الدميقراطي مركــز جنيــف املعــين بالرقاب

وطلـب إىل املنظمـات     . ، ورابطة احلقوقيني األمريكية، واملعهد الدويل لبحـوث الـسالم         املسلحة
ق العامـل مبعلومـات عـن    غري احلكومية تقدمي معلومات عن احلاالت واالدعاءات وتزويـد الفريـ          

حــاالت اســتخدام املنظمــات غــري احلكوميــة للــشركات اخلاصــة يف جمــال احلمايــة، وتقــدمي          
 .املساعدة للفريق العامل

 
 املشاورات مع الشركات األمنية اخلاصة  - دال 

رابطــة عمليــات ، تلقــى الفريــق العامــل رســالة مــن رئــيس   ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٧يف  - ٣٨
ــة  ــسالم الدولي ــال ــة     ذي ال ــدورة املقبل ــل للرابطــة حلــضور ال ــل  عــرض إرســال ممث ــق العام . للفري

 . لقواعد السلوكوتضمنت الرسالة أيضا نص مشروع مدونة 
 

 مسائل أخرى - هاء 
مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية  مــع  يف دورتــه األوىل، اجتماعــا،عقــد الفريــق العامــل - ٣٩

 وحـدد الـرئيس   . شأن ـج تنفيـذ الواليـة      تعليقـات بـ   حلصول علـى    اليت طلب ا   ،حلقوق اإلنسان 
وأكدت املفوضة الـسامية دعـم املفوضـية ألعـضاء     . عدة قضايا كمجاالت ينبغي التركيز عليها    

 إداراتخمتلـف   وتلقى الفريق العامل أيضا معلومات من       . الفريق العامل يف اضطالعهم بالوالية    
 .املفوضية

القـانون  بـشأن مـسائل     فريـق بالنـهج املتبعـة       لـصليب األمحـر الدوليـة ال      ا جلنـة    وأبلغ ممثل  - ٤٠
بالــشركات  تعريــف املرتزقــة ومــسؤوليات الــدول فيمــا يتعلــق   الــدويل اإلنــساين، مبــا يف ذلــك 

ت حول تعريف املرتزقة، وافـق      ريلشواغل الكثرية اليت أث   ا يف ضوء و. العسكرية واألمنية اخلاصة  
 . هر الدولية يف كل دورة من دوراتمواصلة احلوار مع جلنة الصليب األمح الفريق العامل على

العامـل  وترد يف تقرير الفريق العامل املقدم إىل اللجنة تفاصيل مشاركة أعضاء الفريـق               - ٤١ 
 تـشرين   ٢٩ يف   ،وباإلضافة إىل ذلك، شـارك أحـد أعـضاء الفريـق          . يف العديد من االجتماعات   

ــاين ــوفمرب/الث ــة ٢٠٠٥ ن ــة الثاني ــدوة الدولي ــدفقات اهلجــرة وحقــوق  التكامــل ” عــن ، يف الن وت
الوطنيــة تاشــريا  جامعــة  الــيت نظمتــها“ االســتراتيجيات والبــدائل-اإلنــسان يف منطقــة األنــديز 
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، شـارك   ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٧  و ٦ويف يومي    .للعلوم التجريبية يف سان كريستول، فرتويال     
: جملـــس حقـــوق اإلنـــسان’’ يف اجتمـــاع دويل للخـــرباء بـــشأن أحـــد أعـــضاء الفريـــق العامـــل

نظمتــه يف مدريــد، مؤســسة العالقــات الدوليــة واحلــوار اخلــارجي، ومعهــد   ‘‘املقبلــة التحــديات
عـرض  ،  ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٢ويف  . بيدرو آرويب حلقوق اإلنـسان، جبامعـة ديوسـتو يف بلبـاو           

ــل تقريــرا    ــضو يف الفريــق العام ــانوين ملــسألة االرتــزاق،        ع عــن التجــارب الدوليــة للتنظــيم الق
للمرتزقة، وذلك يف املؤمتر العاملي العـشرين للرابطـة الدوليـة للعلـوم الـسياسية              وتعاريف جديدة   
 .يف فكوكا، اليابان

 وشارك رئيس الفريق العامـل وعـضو مـن الفريـق يف االجتمـاع الـسنوى الثالـث عـشر                 - ٤٢
ــن       ــرة مـ ــد يف جنيـــف يف الفتـ ــذي عقـ ــة الـ ــراءات اخلاصـ ــة اإلجـ ــحاب واليـ  ٢٣ إىل ١٩ألصـ

وانتخب رئيس الفريق العامل عضوا يف جلنة التنسيق لنظـام اإلجـراءات             .٢٠٠٦يونيه  /حزيران
باملمثــل ا خلــاص  وانتــهز عــضوا الفريــق العامــل فرصــة وجودمهــا يف جنيــف واجتمعــا  .اخلاصــة

 علـى  اجماالت عمل كل منهما، اتفقـ    وبعد مناقشة  .لألطفال والصراعات املسلحة   لألمني العام 
باألطفــال الــذين جتنــدهم الــشركات األمنيــة العــسكرية    قتبــادل املعلومــات، وخباصــة مــا يتعلــ  

 .اخلاصة
 

 البعثات امليدانية - واو 
، دعا الفريـق العامـل حكومـة فيجـي وحكومـة بـابوا            ٢٠٠٥ديسمرب  /يف كانون األول   - ٤٣

حبالـة اجلنـود الـسابقني مـن أصـل فيجـي الـذين               فيمـا يتعلـق    إىل تبـادل املعلومـات     غينيا اجلديدة 
  دون احلـصول علـى     ، بـابوا غينيـا اجلديـدة،      ا للقيام بعمليات أمنيـة يف بوغانفيـل       زعم أم جندو  
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٧فربايـر، ويف    /يف اجتماع شباط  احلالة  وقد حبثت هذه     .تأشريات سليمة 

قرر الفريق أن يطلب إىل كلتا احلكومتني أن يوجها إليه الدعوة لزيارة البلدين من أجل إجـراء                 
يف رســالتني مــؤرختني مــرة أخــرى لالنــضمام وجــدد الطلبــان .  البلــدينللوضــع يف آخــر تقيــيم
 . ٢٠٠٦أغسطس / آب٨ولكن مل يصل رد حىت  .٢٠٠٦بريل أ/نيسان ٢٥
 شــــيلي طلبــــا إىل حكــــوميت ، أرســــل الفريــــق العامــــل٢٠٠٦مــــارس / آذار١٠ويف  - ٤٤
 .هندوراس ليوجها إليه الدعوة لزيارة البلدينو

 طلـب الفريـق إىل حكومـات كـل مـن إكـوادور وبـريو                ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٢١ويف   - ٤٥
 ٧وجــــدد الفــــرق طلباتــــه مبوجــــب رســــائله املؤرخــــة  . وكولومبيــــا توجيــــه دعــــوات إليــــه 

بــالقبول مبوجــب رســالتني مــؤرختني  ان رد وورد للفريــق العامــل.٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٩ و
وأوفـدت  . ب، على الترتيـ   إكوادورو هندوراس    من حكوميت  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣و   ٢١
وتبعتـها بعثـة إكـوادور يف الفتـرة مـن       أغـسطس / آب٢٥ إىل  ٢١يف الفتـرة مـن       هندوراس بعثة
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ــسطس إىل / آب٢٨ البعثــتني إىل جملــس   وســيقدم تقريــرا كلتــا  . ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١أغ
 مـن البعثـة     ، تلقـى الفريـق العامـل ردا بـالقبول         ٢٠٠٦طس  أغس/ آب ١٤ويف   .حقوق اإلنسان 
 .الدائمة لبريو

 
 حتليل الدراسة االستقصائية -رابعا  

، أرسل الفريق العامـل اسـتبيانا يتعلـق بواليتـه           ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرينيف منتصف    - ٤٦
 منظمــات حكوميــة دوليــة وهيئــات األمــم  ٨وأنــشطه إىل مجيــع الــدول األعــضاء وكــذلك إىل  

، كـرر   ٢٠٠٦يـه   يون/حزيـران  ١٢ويف الرسـالة املؤرخـة      .  منظمـة غـري حكوميـة      ٣٦املتحدة و   
 .الفريق العامل دعوته إىل تقدمي معلومات لتلك الدول اليت مل جتب بعد

أرمينيـا،  :  التاليـة  ١٣، مت تلقـي ردود مـن الـدول الــ            ٢٠٠٦أغـسطس   /آب ٢١وحىت   - ٤٧
وبنمــا، وغانــا، ومجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، ولبنــان، وماليزيــا،   

 .، وموريشيوس، وناميبيا وهندوراسواملغرب، واملكسيك
ــه        - ٤٨ ــامج أحباث ــة إىل أن برن ــة االجتماعي ــد أشــار معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنمي وق
يشمل أي مشاريع تتعلق مبسألة املرتزقة، يف حني أشـارت إدارة الـسالمة واألمـن يف األمانـة                 ال

ا تلقـي رد مـن املنظمـة        كمـ . العامة إىل أن املسائل موضوع البحث تقـع خـارج نطـاق واليتـها             
 . يفيد بأن املنظمة ليس لديها أي خربة يف هذا اال“أطباء بال حدود”غري احلكومية 

ويود الفريق العامل أن يشكر حبرارة مجيع الذين أجابوا على االستبيان أن ويقدم طـي                - ٤٩
 .هذا حتليال للردود الواردة

ت للتـصدي لالرتـزاق، واألنـشطة املتـصلة         واالستبيان يستفسر أوال عن نوايا احلكومـا       - ٥٠
 .باملرتزقة، ولدعم االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم

وأعلنت غانا، وفرتويال، ولبنـان، واملغـرب، وموريـشيوس عـن عزمهـا علـى االنـضمام                  - ٥١
 .إىل االتفاقية الدولية اآلنفة الذكر

، وغانا، وفرتويال، ولبنان، واملغرب إىل أا ستعزز تـشريعاا الوطنيـة            وأشارت أرمينيا  - ٥٢
 علــى أن جتنيــد ٣٩٥فالقــانون اجلنــائي يف أرمينيــا يــنص يف مادتــه  . الــيت تعــاجل مــسألة املرتزقــة 

ــا أو بــأي شــكل مــن األشــكال، وكــذلك      ــهم، أو دعمهــم مادي املرتزقــة، أو تدريبــهم أو متويل
لحة أو األعمال العسكرية، يعاقـب عليـه بالـسجن ملـدة تتـراوح          استخدامهم يف الصراعات املس   

 ســنوات، يف حــني أن اشــتراك أحــد املرتزقــة يف صــراع مــسلح أو عمــل  ١٠ ســنوات و ٥بــني 
وهـذه املـادة تعـرف    .  سـنوات ٧ سـنوات و    ٣عسكري يعاقب عليه بالسجن ملدة تتراوح بـني         
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تعـويض مـايل وهـو لـيس مواطنـا      املرتزق بأنه شخص يجند بشكل خاص ويعمل بقـصد تلقـي         
يف الدولة املشتركة يف الصراع املسلح أو العمل العسكري، وال يقيم بشكل دائم يف أراضـيها،             
ولـيس عـضوا يف القــوات املـسلحة للدولــة املـشتركة يف الـصراع املــسلح أو العمـل العــسكري،       

 .حةيرسل من دولة أخرى من أجل القيام بواجبات رمسية يف القوات املسل ومل
وأبلغت ناميبيـا الفريـق العامـل أن قـانون الـدفاع الـوطين الـذي سـنته اجلمعيـة الوطنيـة                       - ٥٣

يتــضمن أحكامــا ال حتظــر األنــشطة املتــصلة باملرتزقــة فحــسب بــل حتظــر أيــضا علــى املــواطنني   
ــر         ــن وزي ــدون إذن خطــي م ــدان أخــرى ب ــة لبل ــسكرية التابع ــوات الع ــة يف الق ــاميبيني اخلدم الن

 .الدفاع
وأشــارت أرمينيــا، وبنمــا، وغانــا، وفرتويــال، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، وماليزيــا،         - ٥٤

ــة         ــات اإلقليمي ــة بالترتيب ــشات املتعلق ــشاط يف املناق ــشترك بن ــا ست ــرب، واملكــسيك إىل أ واملغ
ملكافحة هذه الظاهرة، يف حني التزمت غانا، وفرتويـال، وكوسـتاريكا، واملغـرب، وهنـدوراس               

 .ة ومقاضاة مرتكبيهابرصد أنشطة املرتزق
ــد        - ٥٥ ــيت تقــوم بتجني ــسمح للمنظمــات ال ــا ال ت ــدوراس إىل أ ــة هن كمــا أشــارت حكوم

 .املرتزقة باستخدام أراضيها الوطنية كما ال تسمح مبرور املرتزقة عرب البلد
وردت الــدول علــى الــسؤال عمــا ســتفعله ملــساعدة األمــم املتحــدة مــن خــالل عمــل     - ٥٦

أرمينيـا، وغانـا،   (تقـدمي معلومـات إىل الفريـق     ) أ: ( إـا سـتقوم مبـا يلـي        الفريق العامـل، فقالـت    
ــدوراس     ــشيوس وهن ــرب، واملكــسيك، وموري ــال، وكوســتاريكا، واملغ ــد ) ب(؛ )وفرتوي وحتدي

وتقـــدمي ) ج(؛ )أرمينيـــا، وبنمـــا، وغانـــا واملكـــسيك (االجتاهـــات الناشـــئة يف جمـــال االرتـــزاق  
يهية جديدة ممكنة لتشجيع املضي يف محايـة حقـوق          مقترحات عملية بشأن معايري ومبادئ توج     

ورصـد أنـشطة الـشركات اخلاصـة     ) د(؛ )فرتويـال، واملكـسيك   (اإلنسان مبعاجلة مسألة املرتزقـة      
ــة       ــسوق الدولي ــة يف ال ــشارية واألمني الــيت تقــوم بتقــدمي املــساعدة العــسكرية، واخلــدمات االست

 ).دوراسأرمينيا، وغانا وفرتويال، وماليزيا، وناميبيا وهن(
ــاهرة         - ٥٧ ــشأن ظ ــا ب ــرب عــن وجهــات نظره ــدول واملنظمــات أن تع ــن ال ــب م ــا طُل كم

 .االرتزاق وبشأن الكيفية اليت ميكن ا للفريق العامل تأدية واليته بشكل فعال
وأفادت كوستاريكا، وكولومبيا، واملغرب، وموريشيوس بأا مل تـسجل أي حـاالت             - ٥٨

ن كوسـتاريكا أشـارت إىل دعمهـا الكامـل لتطبيـق إجـراءات              بيد أ . لوجود مرتزقة يف أراضيها   
قانونية مناسبة ملنع استخدام البلد كقاعدة حمتملة للعمليات بقصد زعزعة اسـتقرار احلكومـات              

 .يف املنطقة



A/61/341
 

16 06-52078 
 

وأكدت ناميبيا على األمهية احلساسة لتعزيز وحتـسني التعـاون الـدويل بـني الـدول ملنـع                   - ٥٩
ومقاضاا واملعاقبة عليها، كما شجعت البلدان اليت مل تقـم بعـد بـسن              اجلرائم املتصلة باملرتزقة    

 .تشريعات حتظر االرتزاق على وضع مثل هذه التشريعات
وأشارت غانا إىل أن خميمات الالجئني يف املنطقـة دون اإلقليميـة قـد أصـبحت مراكـز                 - ٦٠

اف الـصراع يف كـوت      وعلى وجه أكثر حتديدا، لوحظ يف غانـا أن مجيـع أطـر            . لتجنيد املرتزقة 
وأفـادت احلكومـة كـذلك بـأن بعـض البلـدان            . ديفوار تقوم بتجنيد املرتزقة من هذه املخيمات      

تقوم بتكملة قواا العسكرية باملرتزقة اندين من بلدان أخـرى، ونـصحت البلـدان الواقعـة يف             
ين يـسعون إىل ختريـب      املنطقة دون اإلقليمية بأال تقدم الدعم للمرتزقة املوجودين يف بلداا الذ          
 .احلكومات ااورة، مثال عن طريق توفري معسكرات التدريب السرية

وأفــاد لبنــان بأنــه يعتــرب أن مــن املهــم أن يقنــع الفريــق العامــل عــددا أكــرب مــن الــدول     - ٦١
باالنـضمام إىل االتفاقيـة الدوليــة وأن يـضمن االمتثـال ملبــادئ القـانون الـدويل وللقــرارات ذات       

كما أبرزت كوستاريكا حتديد اآلليات لتعزيـز النظـام القـضائي الـدويل علـى               .  الدولية الشرعية
وأوصـت املكـسيك بـأن ينظـر الفريـق          . أنه جمال هام سيتعني على الفريق العامل أن يركز عليـه          

 .العامل يف احلقائق اجلديدة املتعلقة بنشاط املرتزقة وبأن يسد الثغرات بالنسبة للقانون الدويل
شددت كولومبيا على احلاجة إىل أن يقوم الفريق العامل بتحديد املواقـع الـيت توجـد                و - ٦٢

فيهــا هــذه الظــاهرة، والتحقيــق يف طريقــة العمــل والكيفيــة الــيت يــشترك ــا املرتزقــة يف القتــال، 
ومشاطرة النتائج الـيت حيـصل عليهـا مـع الـدول يف سـبيل منـع انتـشار هـذه الظـاهرة إىل مواقـع               

بنما على احلاجـة إىل أن يقـوم الفريـق العامـل مبـشاطرة املعلومـات واخلـربات                  وشددت  . أخرى
بــشكل منــتظم مــع الــشركاء والقطاعــات كــي يتــسىن التوصــل إىل فهــم هــذه الظــاهرة وتركيــز 

واقتـرح املغـرب أن يقـدم الفريـق العامـل           . االنتباه علـى التعريـف القـانوين للمرتزقـة وأنـشطتهم          
ــة  ــة أو     توصــيات إىل جملــس األمــن بغي ــدول الــيت تــؤوي املرتزق ــة علــى ال  تطبيــق جــزاءات مادي

 .تشجعهم أو توفرهم
ــادة صــياغة مفهــوم        - ٦٣ ــر إع ــا وإىل أث ــتغرية عاملي ــصراع امل ــة ال ــال إىل طبيع وأشــارت فرتوي
 علــى جتنيــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــهم وتــدريبيهم، فــرأت أنــه مــن   “القــوات املــسلحة”

. ر اخلــاص شيــستا شــاميم، دراســة التعريــف القــانوين للمرتزقــةاملهــم، كمــا ســبق أن رأى املقــر
ــشمل        ــة عــن وجهــة نظــر مفادهــا أن التعريــف ينبغــي أن ي ــصدد، أعربــت احلكوم ويف هــذا ال

فأنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة        . األشخاص القانونيني كما يـشمل الـشركات اخلاصـة        
لـدان الـذين يـشتركون مقابـل أجـر      ورعايا الب. اخلاصة جيب أن تنظم وأن ختضع للرصد الدويل      

. يف األنــشطة الــيت تنظمهــا دولــة أخــرى ضــد بلــدام ذاــا جيــب أن يــشملهم التعريــف أيــضا   
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ينبغي للفريق العامل أن يعزز محاية حقوق اإلنـسان مـن التهديـدات الـيت تـشكلها أنـشطة                    كما
ادئ أساسـية  املرتزقة وذلك عن طريق وضع وتقدمي مقترحات من أجل مبـادئ توجيهيـة أو مبـ             

وينبغـي دراسـة إمكانيـة     . إلرشاد عمل املنظمات الوطنية والدولية املشتركة يف نـشر املعلومـات          
إنشاء نظام ملـنح التـراخيص ملؤسـسات األمـن اخلاصـة واالحتفـاظ يف سـجل دويل بأمسـاء هـذه                   

 .الشركات
حي املـثرية   وقد حدد مكتب الشؤون القانونية يف األمم املتحدة يف رده عددا مـن النـوا               - ٦٤

للقلق فيما يتعلق باآلثار السياسية والقانونية املترتبة على التعريف املقترح للمرتزقـة، وأشـار إىل           
كمـا  . أن هذا التعريف يثري العديد من املسائل الـيت احتـدم اجلـدل بـشأا أثنـاء وضـع االتفاقيـة                 

 املخصـصة الـيت     أشار إىل أن الصالت بـني االرتـزاق واإلرهـاب هـي موضـع نظـر لـدى اللجنـة                   
ــة العامــة بقرارهــا    ــشأا اجلمعي ــنني   ٥١/٢١٠أن . ، الــيت هــي نفــسها مل جتــد أي صــلة بــني االث

واقترح املكتب أن تقوم الدول املتعاقدة بالبدء بأي جهـد لتعـديل االتفاقيـة الدوليـة وأن تكـون               
 الـسادسة يف  يف طليعة ذلك وأن يقوم الفريق العامل بالنظر فيما إذا كـان ينبغـي إشـراك اللجنـة            
 .املناقشات املتعلقة بالتعريف، بالنظر إىل اشتراكها سابقا يف صياغة االتفاقية الدولية

 
 املسائل املواضيعية - خامسا 

تقع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة وموظفوهـا يف منطقـة رماديـة غـري مـشمولة              - ٦٥
 والــضوابط والرقابــة املناســبة، مالتنظــيويف ظــل غيــاب  .علــى وجــه التحديــد باالتفاقيــة الدوليــة

وتـشمل   .تشكل أنشطة هذه الشركات يف عدد من احلاالت خطرا على محاية حقوق اإلنسان
حــاالت احلكومــات الــشمولية واحلــاالت الــيت يكــون فيهــا   حــاالت الــصراع وتلــك احلــاالت 

ة وبالفعـل، فـإن الـصناعات االسـتخراجي     .نيالـسكان احملليـون مـن الـشعوب األصـلية مستـضعف      
، شـأا شـأن     )الشركات عرب الوطنية العاملـة يف جمـاالت الـنفط والغـاز واألخـشاب والتعـدين               (

السلطات احمللية والوطنية قـد تعتمـد، يف محايـة مبانيهـا ومـصاحلها، علـى املرتزقـة و الـشركات                  
 . العسكرية واألمنية اخلاصة، من أجل كبح مجاح املظاهرات العامة وحركات االحتجاج

ــى - ٦٦ ــشركات        وتلق ــشطة ال ــني أن ــشري إىل وجــود صــالت ب ــات ت ــل معلوم ــق العام  الفري
ــة    ــة اخلاصــة وجمموعــات املرتزق ــةومــن األحــداث  . العــسكرية واألمني ــا االنقــالب  املوثق  حماولت

علـى يـد جمموعـة مـن        ) جزيرة بوغانفيل (العسكري يف غينيا االستوائية ويف بابوا غينيا اجلديدة         
ــة اخلاصــةاملرتزقــة ومــديري الــشركات العــسك  هــذه األحــداث، ضــمن أخــرى،   و.رية واألمني

جتنيد املرتزقـة مـن جانـب الـشركات اخلاصـة العاملـة             : ظاهرة معقدة هي  باتمع الدويل   تواجه  
 بـإجراءات  والـضالعة يف أفعـال مثـل عمليـات اإلعـدام     صراعات مسلحة،   تقوم فيها   يف حاالت   

 والعمليـات شـبه     ، واإلرهـاب  ،سـلحة  والتعذيب واالجتار باألشخاص واملخـدرات واأل      ،موجزة
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بــني القائمــة صالت الــالعــسكرية والعمليــات الــسرية وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، فــضال عــن 
املرتزقة واألنـشطة املتـصلة باملرتزقـة وأنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة والـصناعة                   

 .االستخراجية
ذي يشمل استعمال املرتزقة وتكـوين      ويف بعض املناطق األفريقية، ماانفك االرتزاق، ال       - ٦٧

جيوش خاصة، واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية واالجتـار باألسـلحة، يـرتبط ارتباطـا               
 بأن أنشطة إحـدى شـركات   جديرة بالتصديقومثة مزاعم  .وثيقا باستمرار الصراعات املسلحة

أعمـال التعـذيب    لقيـام ب  ل لتمويـل قـوات ميليـشيا خاصـة          استخدمتاألخشاب العاملة يف ليربيا     
والتخويــف والتحــرش واالغتــصاب واالســترقاق وإدارة املــواخري والتجنيــد القــسري لألطفــال    

 .هذه امليليشيات قد شاركت يف جمازر ضد املدنينيوزعم أن . اجلنود وريب األسلحة
يجهـا  ويعمل انتشار األسلحة واالجتار ا و جتنيد املرتزقة على إذكاء الصراعات وتأج            - ٦٨

 بـني األنـواع   القائمـة ويف سـياق الـصالت    .)١(يف غرب أفريقيا، على حنو ما أقر به جملس األمن
اخلـرباء يف  فريـق  ، يؤيـد الفريـق العامـل التوصـية الـيت قـدمها         األسلحةاجلديدة من املرتزقة ونقل     

رية وتتجلى الصلة بـني اموعـات شـبه العـسكرية واالرتـزاق والعمليـات الـس               . اجتماعه األول 
وأوضـحت الـسلطات الفرتويليـة أيـضا أن      ).انظر أعاله(يف رد حكومة فرتويال على االستبيان 

 . انطوى على أنشطة ارتزاق٢٠٠٢االنقالب العسكري لعام 
لـشركات  الذي تتمتع بـه ا    ويساور الفريق العامل قلق خاص إزاء اإلفالت من العقاب           - ٦٩

لصراعات املسلحة واملنتهكة حلقوق اإلنـسان، وإزاء       العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف ظل ا      
انتـهاكات حقـوق   و .ظاهرة تعاقد الدول على إسناد وظائف عسكرية رئيسية لتلك الشركات

ارتكاا يف سجن أبو غريب يف العراق علـى يـد مـوظفني تـابعني لـشركتني                 ب زعماإلنسان اليت   
ــتني خاصــتني    ــى املخــاوف   عــسكريتني وأمني ــدم شــاهدا عل ــتق ــصادر    ال ــتعانة مب ــا االس يت تثريه

ويــود الفريــق العامــل أن يؤكــد أن الوظــائف العــسكرية الرئيــسية الــيت كــان يؤديهــا   .خارجيــة
موظفو الشركتني العسكريتني واألمنيتني اخلاصـتني املعنيـتني كانـت تنفـذ يف غيـاب أيـة آليـات                   

لداخلية قد أجريت مـن  ورغم أنه يبدو أن بعض التحقيقات ا .تنظيمية تقتضي الرقابة واملساءلة
من انتهاكات حلقوق اإلنسان يف أبـو غريـب، فـإن           وقوعه  جانب املتعاقدين املعنيين يف ما زعم       

ــوم تـــورطهم  ــة  مل خيـــضعوااملـــوظفني املزعـ ــا أ لتحقيقـــات خارجيـ ــة، خالفـ  و لعقوبـــات قانونيـ
 

__________ 
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٠٧قرار جملس األمن  )١( 



A/61/341  
 

06-52078 19 
 

ــ والواقــع أن.)٢(للــضمانات الــيت أعطتــها حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة   ر مفــوض  تقري
نظــر وجــه ) E/CN.4/2005/4(األمــم املتحــدة الــسامي حلقــوق اإلنــسان عــن احلالــة يف العــراق   

سلطات الواليات املتحـدة إىل حقيقـة أن أحـد جوانـب احلالـة األمنيـة يف العـراق يتعلـق بتعاقـد                
قوات التحالف مع مؤسسات أمنية خاصة قامت بنشر أعـداد كـبرية مـن األفـراد يقـدر قوامهـا             

، مما يطرح تساؤالت بشأن النظام القانوين الذي ينطبق عليها وماهيـة واجبـها              ٢٠ ٠٠٠بنحو  
أن ’’وتشري تعليقات قدمتها سلطات الواليات املتحدة إىل األمـم املتحـدة إىل    .يف جمال احلماية

املوظفني الذين تتعاقد معهم الواليات املتحدة يعملون حتـت إمـرة التحـالف وخيـضعون للواليـة                
 ).٢٤الفقرة (‘‘ اجلنائية للمحاكم االحتادية يف الواليات املتحدةالقضائية 

 حالـة معروفـة ملـدنيني متـهمني بارتكـاب      ٢٠بيد أن تقارير حتدثت عن أنـه مـن أصـل             - ٧٠
أعمال إجرامية، مل تقدم الئحة اام سوى ملتعاقد واحد بتهمة االعتداء فيما يتعلق بوفـاة أحـد                 

 .)٣( حماكمة واحدة ألي متعاقد عسكري خاص يف العراقرجتومل  .احملتجزين يف أفغانستان

وقــد أبلــغ املكلفــون بواليــة اإلجــراءات اخلاصــة عــن وقــوع انتــهاكات أخــرى حلقــوق  - ٧١
واســتنتج املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام  .اإلنــسان علــى يــد الــشركات األمنيــة اخلاصــة

إىل هنــدوراس أن عــددا كــبريا مــن  خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا يف زيــارة   
ــة اخلاصــة    وينبغــي أال ينظــر إىل هــذه   .األطفــال قــد قتلــوا علــى يــد مــوظفي الــشركات األمني

 الظروف، على أا بديل عـن سـلطات إنفـاذ القـانون، أو يـسمح      يف أي ظرف منالشركات،  
 ). E/CN.4/2003/Add.2انظر (هلا بأن تتقلد وظائف تلك السلطات 

ر آخر يتمثـل يف زيـادة حـاالت االسـتعانة بالـشركات األمنيـة اخلاصـة مـن                   وهناك تطو  - ٧٢
ــة املتعلقــة   . إدارات األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــا  بعــض جانــب  وتــشري األدبيــات الدولي

__________ 
فقد أبلغ أن اإلجـراء الوحيـد الـذي    . لدى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةا ميثل منطا سائدا     يبدو أن هذ   )٢( 

ينيات يف البوســنة واهلرســك ضــد موظفيهــا، الــذين  اختذتــه شــركة عــسكرية خاصــة كانــت تعمــل يف التــسعي 
كشف زمالؤهم عن مزاعم بتورطهم يف جرائم جنسية وشبكة من الـدعارة القـسرية، كـان إـاء عقـودهم،                    

 ,D. Avant, The Market for Force (Cambridge, United Kingdomبلغـوا عنـهم   أشأم شأن األشخاص الذين 

Cambridge University Press, 2005), p. 234; P. W. Singer, Corporate Warriors (Ithaca, New York, Cornell 

University Press, 2004), pp 222, 236 .   انظـر أيـضاP. Chatterjee و A. C. Thompson, “Private Contractors 

and Torture at Abu Ghraib”, www.CorpWatch.org, 7 March 2004; D. Phinney, “Prison Interrogation for 

Profit”, www.CorpWatch.org, 15 September 2004; J. Brinkley and J. Glanz, “Iraq: Contractors 

Implicated in Prison Abuse Remain on Job”, The New York Times, 4 May 2004; S. Harris, “Iraq: 

Oversight of Interrogation Contracts Broke Down”, www.GovExec.com, 4 May 2005; P. Chatterjee, 

“An Interrogator Speaks Out”, www.CorpWatch.org, 7 May 2005. 
 L. Cox, “Controversy of private security contractors hired by United States Governmentانظــر  )٣( 

continues”, news conference for presentation of Amnesty International’s Annual Report 2006. 
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بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة إىل أن األمم املتحدة استعانت خبدمات هـذه الـشركات              
مـزاعم بوقـوع انتـهاكات    وترددت . يف مناطق الصراع املسلح   سيما   يف عدد من احلاالت، وال    

حلقـــوق اإلنـــسان والقـــانون الـــدويل ارتكبتـــها بعـــض الـــشركات الـــيت تعاقـــدت معهـــا األمـــم  
والفريق العامل على علـم بـأن بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو قـد           .)٤(املتحدة

 خـدمات األمـن يف كوسـوفو وتنظـيم           املتعلقة بتـرخيص مقـدمي     ٢٠٠٠/٣٣أصدرت الالئحة   
وقد نظرت اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة ومكتـب          . موظفيهم

. )٥(تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية يف العالقــة بــني العمليــات اإلنــسانية والــشركات األمنيــة اخلاصــة 
، أبلغــت ٢٠٠٥نــوفمرب /ينوردا علــى االســتبيان الــذي بعــث بــه الفريــق العامــل يف تــشرين الثــا

إدارة شــؤون الــسالمة واألمــن التابعــة لألمــم املتحــدة الفريــق العامــل بــأن قــرار اجلمعيــة العامــة  
 نظــام تنفيـذ  الـذي أنـشئت مبوجبـه اإلدارة، يقـر باحلاجـة إىل      ،، اجلـزء احلـادي عـشر   ٥٩/٢٧٦

عراض املـستمر   موحد ومعزز إلدارة األمن بـصورة عاجلـة يف األمـم املتحـدة، مبـا يـشمل االسـت                  
ــدات واملخــاطر   ــن     و. لتقييمــات التهدي ــسؤولية عــن أي م ــل امل ــيس بإمكــان اإلدارة أن تتحم ل

ــيت   ــسائل ال ــاامل ــها تتعهــد بتقــدمي       تناوهل ــها، لكن ــا تقــع خــارج نطــاق واليت ــق العامــل أل  الفري
إذا املعلومــات املتاحــة ذات الــصلة بإطــار عمــل الفريــق العامــل حــسب كــل حالــة علــى حــدة،  

 .تلك املعلوماتتوفرت 

__________ 
 )٤( Barret and S. Hughes, “British firm accused in United Nations ‘sex scandal’”, The Observer, 29 July 

2001; P. W. Singer ,  مرجـع سـابق. ,pp. 222-223; and “The Private Military Industry and Iraq: What We 

Have Learned and What Next?”, Geneva Centre  for Democratic Control of Armed Forces, 2004 

(available at: www.dcaf.ch); D. Avant ,  مرجـع سـابق. ,pp. 101-103, p. 171; D. Isenberg, “A Fistful of 

Contractors”, British American Security Information Council, 2004)   ــع ــوفر يف املوقـــ متـــ
www.basicint.org/pubs); D. Phinney, “From Mercenaries to Peacemakers”, 29 November 2005, 

www.CorpWatch.org. 
مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، وآخــرون، مبــادئ توجيهيــة عــن اســتعمال األصــول العــسكرية وأصــول     )٥( 

متـاح   (٢٠٠٣مـارس  /ارئ املعقـدة، آذار   الدفاع املدين لدعم أنشطة األمم املتحدة اإلنسانية يف حاالت الطـو          
؛ مكتــب تنــسيق الــشؤون الــسياسية، اســتعمال  ) http://www.coe-dmha.org/guidelines01.htm: علــى املوقــع

احلراسة العسكرية أو احلراسة املسلحة لقوافـل املـساعدات اإلنـسانية، ورقـة مناقـشة ومبـادئ توجيهيـة عامـة                     
: متــــــــــــاح علــــــــــــى املوقــــــــــــع (٢٠٠١ســــــــــــبتمرب /، أيلــــــــــــول)مــــــــــــشروع(غــــــــــــري ملزمــــــــــــة 

http://www.who.int/hoc/network/interagency / 
، العالقــة بــني العنــصرين املــدين    pdf ٢٠٠١ســبتمرب /مبــادئ توجيهيــة بــشأن احلراســات املــسلحة، أيلــول       

ــاالت،       ــشتركة بـــني الوكـ ــة املـ ــة الدائمـ ــاع للجنـ ــة اجتمـ ــدة، ورقـ ــوارئ املعقـ ــاالت الطـ ــسكري يف حـ والعـ
-http://www.coe: متاحـــــــــــــة علـــــــــــــى املوقـــــــــــــع (٥، الـــــــــــــصفحة ٢٠٠٤يونيـــــــــــــه /حزيـــــــــــــران

dmha.org/Media/Guidance/1IASCReference.pdf(. 
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وسريحب الفريق العامل مبناقشة املبادئ التوجيهيـة األخـرى الـيت مت وضـعها، وإىل أي                 - ٧٣
 .مدى متثل معايري حقوق اإلنسان جزءا من تلك السياسات

ــة اخلاصــة تقــيم      - ٧٤ ووردت أيــضا تقــارير تفيــد بــأن بعــض الــشركات العــسكرية واألمني
 حتـصل يف إطارهـا مقابـل اخلـدمات األمنيـة      ، أفريقيـا سيما يف ترتيبات مع بعض احلكومات، ال   

ــة       ــوارد الطبيعي ــازات الســتغالل امل ــى امتي ــدمها عل ــيت تق ــاس، األخــشاب    (ال ــاز، امل ــنفط، الغ ال
سـيما حقهـم     وقد يشكل ذلك انتـهاكا للحقـوق االقتـصادية للـسكان احمللـيني، وال             ). واملعادن

 ).E/CN.4/2000/NGO/148انظر (يف التنمية 
ود الفريق العامل أن يشدد علـى مـسؤولية الـدول يف املقـام األول مبوجـب القـوانني                   وي - ٧٥

ــةالدوليــة  فينبغــي هلــا أال تتنــازل عــن هــذه    . عــن حفــظ األمــن العــام والقــانون والنظــام  واحمللي
وتتــضمن  .االمتيــازات، ومــن الــالزم أن تــنظم وتراقــب وترصــد أنــشطة مثــل هــذه الــشركات 

 تتعلق بالوظائف األمنية األساسية اليت جرت العـادة علـى أن           “رماديةمنطقة   ”االتفاقية الدولية 
 .وعالوة على ذلك، فإا ال تتضمن أية آلية للرصد .يؤديها اجليش والشرطة

 املسائل املشار إليها أعاله، وسد الفجوة التنظيمية القائمة اليت تواجـه            مشولوسعيا إىل    - ٧٦
 مـن   ٣ إىل   ١السابق، السيد باليستريوس، تعديل املواد من       اتمع الدويل، اقترح املقرر اخلاص      

وسـوف   ).، املرفـق A/58/115انظـر  (االتفاقيـة الدوليـة الـيت تتنـاول التعريـف القـانوين للمرتزقـة        
 املعدلة من االتفاقية على حنـو مـا اقترحهـا اعتبـار مـشاركة املرتزقـة يف مـا يلـي                      ٣تتضمن املادة   

 اإلرهـاب،  وممارسـة زعة استقرار إحدى احلكومات الـشرعية،  زع’’ :جرائم يعاقب عليها دوليا
واألســـلحة، وأي شـــكل آخــر مـــن أشـــكال االجتـــار غـــري   واالجتــار باألشـــخاص واملخـــدرات 

والـسيطرة  اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة،        وأعمال التخريب، واالغتياالت االنتقائية، و    ،  املشروع
ــالقوة ــة،   ب ــة الثمين ــازة ا علــى املــوارد الطبيعي ــصورة غــري   وحي ــة ب ــة أو البكتريولوجي ــواد النووي مل
 “مكافحـة االرتـزاق   ”تقلة يف قانوـا النمـوذجي بـشأن         وأدرجت رابطة الدول املـس    . ‘‘قانونية

جمموعة من املواد املتعلقة بترخيص الدولة للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ترمـي إىل منـع               
ود الـدول األعـضاء علـى مقتـرح التعريـف      وميكـن االطـالع علـى رد    .األنشطة املتصلة باملرتزقة

راء اخلرباء املـشاركني يف اجتمـاع اخلـرباء الثالـث           آلمرتزقة، فضال عن موجز     اجلديد لل القانوين  
، يف تقريــر املقــررة )E/CN.4/2005/23(املعــين باألشــكال التقليديــة واجلديــدة ألنــشطة املرتزقــة   

ــسيدة شــامني،   ــسابقة، ال ــستني  املقــدم إىل اجلمعيــ  اخلاصــة ال ، A/60/263(ة العامــة يف دورــا ال
 ).٣٢-٢٥ و ١٤-٧الفقرات 
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 حاالت البلدان -سادسا  
 أفريقيا -ألف  

فربايـر يف احلالـة املبلغـة عـن         /نظر الفريق العامل أثنـاء اجتماعـه املعقـود يف شـهر شـباط              - ٧٧
 مبحاولــة ٢٠٠٤وجــود أشــخاص أدعــى بــأم مرتزقــة يف الــسجن وســبق إدانتــهم يف ســنة         

 .اإلطاحة حبكومة غينيا االستوائية، وما يتصل بذلك من مزاعم التعذيب وسوء املعاملة
، ذكّـــر الفريـــق العامـــل ســـلطات غينيـــا ٢٠٠٦مـــارس / آذار٧ويف الرســـالة املؤرخـــة  - ٧٨

يونيــه / حزيــران٢االســتوائية بالرســالة الــيت بعثــت ــا املقــررة اخلاصــة الــسابقة إىل احلكومــة يف 
 الفريق تكرار شواغله املقلقة إزاء احلالة، وحث احلكومة علـى اختـاذ مجيـع    ، وفيها أعاد  ٢٠٠٥

ــرهم وأن أي         ــسالف ذك ــات األشــخاص ال ــوق وحري ــرام حق ــضمان احت ــضرورية ل ــدابري ال الت
 .شخص يثبت أنه مذنب بارتكاب االنتهاكات املزعومة يعترب موضع حماسبة

ها إزاء ما تشكله أنـشطة املرتزقـة        وقد أعربت اجلمعية العامة يف مناسبات عدة عن قلق         - ٧٩
وقـد حـدد املقـرر      . )٦(من خطر يهـدد الـسالم واألمـن يف البلـدان الناميـة، وال سـيما يف أفريقيـا                  

 أيـضا  )٧(وتشري تقارير عديـدة أصـدرها جملـس األمـن         . اخلاص السابق بايستريوس هذه احلاالت    
ــصراعات املــسلحة، وخــصوصا يف غــرب أف     ــشطة يف ال ــا  إىل وجــود هــذه األن ــا ويف أفريقي ريقي

 .الوسطى ويف منطقة البحريات العظمى
، وجــه نظــر اتمـع الــدويل إىل حقيقــة أن حكومــة  ٢٠٠٥أكتــوبر /ويف تـشرين األول  - ٨٠

كوت ديفوار جتند أطفاال ليبرييني مـع املقـاتلني يف احلـرب األهليـة يف ليربيـا يف مواجهـة القتـال            
لة االقتصادية ألسـر األطفـال املقـاتلني سـابقا، اضـطر            وبسبب احلا . املتجدد مع قوات املتمردين   

هـؤالء إىل تـرك بـرامج التعلـيم والـربامج املهنيـة الـيت وضـعت مـن أجلـهم يف املـدن القريبـة مــن             
ومـن الواضـح أن القـادة اسـتغلوا هـذه احلالـة لتجنيـدهم للقتـال يف                  . احلدود مع كـوت ديفـوار     

ة لبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا والـشرطة الوطنيـة     وقد ألقت الشرطة املدنية التابع    . كوت ديفوار 
ونتيجــة .  علــى مــا يــدعى أنــه موظــف جتنيــد أيفــوري  ٢٠٠٥مــارس /الليبرييــة القــبض يف آذار

__________ 
 . والقرارات السابقة٥٩/١٧٨القرار  )٦( 
؛ تقريـر فريـق اخلـرباء       (S/2004/972)التقرير املرحلي اخلامس لألمني العام بـشأن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا                  )٧( 

؛ التقريـر النـهائي لفريـق اخلـرباء بـشأن      )١٤٧-١٣٧، الفقـرات    S/2005/745(ة عـن ليربيـا      التابع لألمم املتحد  
وهــذا التقريــر يــشري إىل أن كــوت ديفــوار، قبــل فــرض احلظــر يف تــشرين         . (S/2005/699)كــوت ديفــوار  

اد ، تعاقدت مع عدد كبري من الشركات العسكرية اخلاصة التابعة لدول أجنية من االحت             ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
الروسي وإسرائيل وأوكرانيـا وبلغاريـا وبـيالروس وجنـوب أفريقيـا وفرنـسا واململكـة املتحـدة، ملـساعدا يف                     

 ).١٦٧-١٥٨الفقرات (أنشطة التدريب والصيانة واستخدام املعدات العسكرية 
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لــذلك، نقــص معــدل التجنيــد لفتــرة مــن الوقــت، لكــن القــائم املزعــوم بعمليــة التجنيــد أطلــق    
وأشارت حكومة غانا يف تقريرهـا      . )S/2005/360انظر  . ()٨(سراحه فيما بعد لعدم توافر األدلة     

 ). أعاله٦٠انظر الفقرة  ()٧(أيضا إىل وجود أنشطة خاصة باملرتزقة يف املنطقة
 

 فيجي وبابوا غينيا اجلديدة –باء  
ما انفك الفريـق العامـل يتـابع عـن قـرب احلالـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة بـشأن مقاطعـة              - ٨١

، والــيت كانــت هلــا وال تــزال آثــار يف املنطقــة الفرعيــة جزيــرة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم الــذايت
فقـد تـسبب الـصراع هنـاك يف خـسائر يف            . ٢٠٠١عقب إبرام اتفاق سـالم بوغانفيـل يف سـنة           

وأعلنـت بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف           .  شـخص  ٢٠ ٠٠٠ و   ١٥ ٠٠٠األرواح يتراوح بني    
 احلالة هنـاك تفـضي علـى إجـراء     بوغانفيل انتهاء برنامج التخلص من األسلحة وحتققت من أن        

. ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠انتخابات، ومن مث تنهي وجودها القـائم علـى التكليـف هنـاك يف               
ومنذ ذلك حلني تلقى الفريق العامل معلومات عـن احلالـة اخلاصـة بفريـق مـن اجلنـود الـسابقني                     

تذكر التقارير أـم    وإذ  . من أصل فيجي يدعي أم جمندون للقيام بأنشطة مرتزقة يف بوغانفيل          
أُدعـي أن األفـراد جـرى       . كانوا يدخلون إىل بابوا غينيا اجلديدة دون تأشـريات دخـول مناسـبة            

 “ احملظـورة  املنطقة”جتنيدهم لتوفري التدريب واملشورة إىل قائد سابق يف بوغانفيل يسيطر على            
 مخـسة أشـخاص     ويف حني ذكرت التقارير أنه من بني هذا الفريق، غـادر          . يف جنوب بوغانفيل  

املنطقة، ثالثة من فيجي وشخص من استراليا وشخص من اململكة املتحـدة يف غـضون الـسنة،            
. ، مبـا يف ذلـك يف مـنطقيت بـوين وسـيواي        ٢٠٠٦وقعت أعمال عنف واشتباكات طـوال سـنة         

وحيــث الفريــق العامــل مجيــع اجلهــات الفاعلــة علــى اختــاذ تــدابري احتياطيــة ووقــف تــصعيد           
لقانون والنظام يف املنطقة اجلنوبية من بوغانفيـل، ويعيـد الفريـق العامـل تكـرار                التحديات أمام ا  

 .اهتمامه باالضطالع بزيارة قطرية مشتركة لبابوا غينيا اجلديدة وفيجي
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب –جيم  
ت مع تعقيـدات الـصراعات اجلديـدة، تعاقـدت احلكومـات بـشكل متزايـد مـع شـركا                   - ٨٢

وتـشري التقـارير إىل أن هـذه الـشركات اخلاصـة متورطـة يف تـدريب          . األمن اخلاصـة يف املنطقـة     
 .وجتنيد أفراد من أمريكا الالتينية لالشتباك يف حاالت صراع مسلح حول العامل

__________ 
انظـر  (ووفقا لتقرير صادر من األمم املتحـدة        . http://hrw.org/english/docs/2005/10/27/cotedi11935.htm: من )٨( 

، فـإن جتنيـد األطفـال يبـدو أنـه حيـدث       )S/2005/699انظـر  (التقرير النهائي لفريق اخلرباء بشأن كوت ديفـوار      
 .٢٠٠٤نوفمرب /على األقل منذ تشرين الثاين
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ومثــة شــاغل آخــر وهــو وجــود متعهــدين خاصــني يوفــورن خــدمات األمــن والتــدريب  - ٨٣
اصة باحتياطيات املياه والطاقة، وخصوصا حقول النفط، ومـن         لألفراد يف مناطق استراتيجية خ    

مث حيولون بذلك دون متتع السكان احملليني من احلق يف التنمية، مبا يف ذلـك احلقـوق يف الطعـام                     
 .واإلسكان الوايف

وبغية احلصول على مساعدة مالية من بلـد ثالـث، فـإن التـشريعات الوطنيـة ال تـسمح                    - ٨٤
ن حيــاكموا يف البلــد املــضيف وال تــسمح برفــع القــضايا الــيت متــسهم أمــام ملــواطين ذلــك البلــد أ
 .احملكمة اجلنائية الدولية

ويف بعــض البلــدان، أســفرت األنــشطة اخلاصــة بالتــصدي للتمــرد أو أنــشطة مكافحــة    - ٨٥
املخدرات أو مكافحة اإلرهاب يف أمريكا الالتينية يف حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان ضـد              

نيني، مثل القصف العشوائي، وحوادث القتل خـارج نطـاق القـانون، واالسـتغالل              السكان املد 
 .اجلنسي واالجتار باألسلحة

وقد تناولت وسائل اإلعـالم بـشكل مـستفيض التعاقـد مـع أفـراد مـن أمريكـا الالتينيـة                      - ٨٦
للعمــل يف عمليــات عــسكرية يف العــراق وأفغانــستان، حيــث ذُكــرت ادعــاءات مــن أشــخاص   

بنـود غـري واضـحة يف عقـود، ممـا ينتـهك معـايري العمـل الدوليـة واإلعـالن العـاملي                       تضرروا مـن    
 .حلقوق اإلنسان

وقــد تلقــى الفريــق العامــل معلومــات تــشري إىل أن املرتبــات املرتفعــة قــد تــشجع أفــراد   - ٨٧
 .القوات املسلحة الوطنية على االستقالة للعمل مع الشركات اخلاصة

بإنشاء شركات فرعية تابعة ذات شخصية اعتباريـة يف بلـد         وتقوم شركات عرب وطنية      - ٨٨
وتـشري  . ما وقواعدها اللوجستية والتعاقدية يف بلد آخر، وتقوم بتجنيد أفراد من بلـدان جمـاورة           

املزاعم اليت يقوهلا األفراد إىل أم، يف حني مت التعاقد معهم نظريـا للقيـام مبهـام غـري عـسكرية،                     
يتلقـون تـدريبا عـسكريا وحيملـون أسـلحة ويعملـون يف ظـل         جيدون أنفسهم يف حاالت حيـث       

وإذا مل يتبع هؤالء قواعد الشركة، فـإم حيرمـون          .  ساعة يف اليوم   ١٦توتر دائم طوال ما يبلغ      
 .من العودة إىل أوطام

وباإلضافة إىل انتهاكات معايري العمل الدولية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو مـن               - ٨٩
اكات حقـوق اإلنـسان الـيت يرتكبـها األفـراد الـذين تـدرم الـشركات دون                  املسؤول عـن انتـه    

 .رقابة تذكر ودون معرفة واضحة بالوطن األصلي
، بعــث الفريــق العامــل برســالة ادعــاء خيــرب فيهــا ســلطات  ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٧ويف  - ٩٠

ي، حيـث  شيلي بأنه تلقى معلومات بشأن جتنيد أفراد عسكريني وأفراد شرطة سابقني من شـيل       
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قامت بتجنيدهم شركات خاصـة يوجـد مكاـا يف شـيلي أو يف اخلـارج، وبعـض هـؤالء يـدير                     
 .شؤوم مواطنون من شيلي

 
 حالة االتفاقية/التشريعات الوطنية واإلقليمية والدولية -سابعا  

نظــر الفريــق العامــل يف جوانــب التــشريعات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وخــصوصا   - ٩١
والـصكوك ذات الـصلة     “ اخلاص مبكافحة االرتزاق  ”لنموذجي لرابطة الدول املستقلة     القانون ا 

باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وكذلك إمكانية جتميع وحتليل مجيع التـشريعات ذات             
الـصلة بــشأن املرتزقــة والنــشاط ذي الــصلة باملرتزقــة ونـشر هــذه اموعــة مــن الوثــائق، ــدف   

 ).Add.1، و E/CN.4/2006/11انظر  ()٨(ة وبالنهج املقابلة املعتمدةإذكاء الوعي بالقضي
وتدريبـهم،   وقد دخلت االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلـهم          - ٩٢

، ١٩٨٩ديـسمرب   /كـانون األول   ٤ املؤرخ   ٤٤/٣٤اليت اعتمدا اجلمعية العامة مبقتضى القرار       
، عنـــدما أودع الـــصك الثـــاين والعـــشرون ٢٠٠١أكتـــوبر /ول تـــشرين األ٢٠حيـــز النفـــاذ يف 

وأودعــت مجهوريــة مولــدوفا صــك . للتــصديق أو االنــضمام لــدى األمــني العــام لألمــم املتحــدة
ــضمامها يف  ــر / شــباط٢٨ان ــة، وهــي  ٢٨ويوجــد اآلن . ٢٠٠٦فرباي ــا يف االتفاقي ــة طرف :  دول

ــا، إيطاليـــا، بربـــ أذربيجـــان ــا، بـــيالروس، ، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوكرانيـ ادوس، بلجيكـ
تركمانـــستان، توغـــو، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، مجهوريـــة مولـــدوفا، جورجيـــا، الـــسنغال، 

ــا، قــربص، قطــر،  ،ســورينام ــشيل، غيني ــايل،     سي ــا، م ــا، كوســتاريكا، ليربي الكــامريون، كرواتي
 .العربية السعودية، موريتانيا، نيوزيلندا ملديف، اململكة

 
 ملقبلةاألنشطة ا -ثامنا  

يف نطاق والية الفريق العامل بوضـع مقترحـات جديـدة بـشأن معـايري جديـدة ممكنـة،                    - ٩٣
وافــق الفريــق علــى االقتــراح املقــدم مــن املقــررة الــسابقة شــاميم ملعاجلــة مــسائل أساســية، مثــل   
اجلهــات الفاعلــة األساســية يف احتكــار اســتخدام القــوة، يف اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيعــة   

توى، واملعقود حتت إشـراف األمـم املتحـدة، والـذي سـيتيح اـال للنظـر يف املـسائل علـى                      املس
 .املستوى السياسي الرفيع وبشكل فلسفي ومنهجي أكرب

ولكي يضطلع الفريـق العامـل بواليتـه ويـضع متييـزا واضـحا بـني تلـك الـشركات الـيت                       - ٩٤
 مثــل احتــرام مبــدأ احتكــار تقــدم خــدمات األمــن وهــي تتقيــد بــشكل صــارم بالقواعــد اآلمــرة 

الدولة بشأن استخدام القوة، وتلك الدول اليت تدير أنـشطة املرتزقـة الـيت ينبغـي جترميهـا، سـأل               
الفريق العامل الدول األعضاء عما إذا كانت على استعداد الستـضافة مائـدة مـستديرة إقليميـة                 

وردت أرمينيــا وغانــا . ةأو عامليــة ملناقــشة دور الدولــة صــاحبة االحتكــار بــشأن اســتخدام القــو
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وهلـذا سـوف ينكـب      . وفرتويال وكوستاريكا ولبنان واملغرب واملكسيك وهندوراس باإلجيـاب       
الفريق العامل أثناء الشهور القادمة على إجراء مناقشات مـع هـذه البلـدان، ـدف تنظـيم مثـل                  

 مبــا يف هــذا االجتمــاع الــذي سييــسر إجيــاد تفهــم حاســم ملــسؤوليات خمتلــف اجلهــات الفاعلــة،
ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف اإلطـار احلـايل، والتزامـات كـل منـها عـن محايـة                    

 .وتعزيز حقوق اإلنسان
 

 استنتاجات وتوصيات -تاسعا  
 دولـة فحـسب قـد صـدقت علـى االتفاقيـة            ٢٨بعد أن يالحـظ الفريـق العامـل أن           - ٩٥

لــهم وتدريبــهم فإنــه يوصــي بــأن تنظــر الدوليــة ملناهــضة جتنيــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتوي
الدول األعضاء اليت مل تفعل ذلـك بعـد، يف التـصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة أو االنـضمام             

 .إليها وإدراج قواعد قانونية يف تشريعاا الوطنية
ويشجع الفريق العامل الدول على أن تدرج يف قوانينها الوطنية تـشريعات دوليـة               - ٩٦

علـى سـبيل املثـال،      (قليميـة حيثمـا توجـد هـذه اإلطـارات اإلقليميـة             فضال عن تـشريعات إ    
 .)اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ورابطة الدول املستقلة

ويوصي الفريق العامل بتطبيق األحكام املعيارية الواردة يف مسودة القواعد بـشأن             - ٩٧
ا يتعلــق حبقــوق مــسؤوليات الــشركات عــرب الوطنيــة وغريهــا مــن مؤســسات األعمــال فيمــ

ــوفري       ــشغيل وت ــة اخلاصــة الــيت تقــوم بت ــشركات العــسكرية واألمني اإلنــسان علــى تلــك ال
اخلــدمات العــسكرية واألمنيــة يف أكثــر مــن بلــد أو كمجموعــة مــن الكيانــات االقتــصادية  

وينبغي إيالء اهتمام خاص يف هذا الصدد إىل حـق الـشخص يف             . العاملة يف بلدين أو أكثر    
 .عمال واحترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية وحقوق اإلنساناألمن، وحقوق ال

ويوصــي الفريــق العامــل بأنــه، لــضمان أال تعطــل املــساعدة العــسكرية واخلــربة          - ٩٨
الــدويل التمتــع االستــشارية وخــدمات األمــن الــيت تتيحهــا شــركات خاصــة علــى املــستوى 

ات الـدول الـيت تقـوم منـها هـذه           انتـهاك هـذه احلقـوق، ينبغـي حلكومـ          حبقوق اإلنـسان وال   
الشركات اخلاصة بتصدير هذه اخلدمات، أن تعتمـد تـشريعات، وأن تقيـيم آليـات رقابيـة           

يف ذلك إجيـاد نظـام للتـسجيل والتـرخيص يـأذن هلـذه الـشركات              ملراقبة وصد أنشطتها مبا   
 .بأن تعمل والسماح بفرض جزاءات عليها عندما ال حتترم املعايري

يق العامل أيضا احلكومات اليت تستورد املساعدة العـسكرية واخلـربة           ويشجع الفر  - ٩٩
االستشارية واخلدمات األمنية الـيت تقـدمها الـشركات اخلاصـة علـى إنـشاء آليـات رقابيـة                   
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لتسجيل وترخيص هذه الشركات لضمان أال تعرقل اخلدمات املستوردة املقدمة من هـذه             
 .نتهك هذه احلقوق يف البلد املستفيدالشركات اخلاصة التمتع حبقوق اإلنسان وال ت

ــا وبراجمهــا        - ١٠٠ ــها ومنظما ــم املتحــدة ومكاتب ــل إدارات األم ــق العام ويوصــي الفري
وصناديقها أن تـضع مبـادئ توجيهيـة تتـضمن معـايري ذات صـلة ـدف إىل تنظـيم ورصـد                      

ينبغـي  و. العسكرية اخلاصة العاملة حتـت الـسلطات املعنيـة لـديها          /أنشطة الشركات األمينة  
أن تــشترط هــذه الــشركات وتكفــل أن تتقيــد املبــادئ التوجيهيــة مبعــايري حقــوق اإلنــسان  

وينبغي هلذه الشركات، بصفة خاصـة أن تـشترط علـى األفـراد          . والقانون اإلنساين الدويل  
 .الذين توظفهم هذه الشركات بأال يتورطوا يف انتهاكات حقوق اإلنسان

ح له بعقد ثالث دورات يف السنة وذلـك للوفـاء        ويوصي الفريق العامل بأن يسم     - ١٠١
 .٢٠٠٥/٢بالوالية املسندة إليه والتحديات املناطة به مبقتضى قرار اللجنة 

انظـر الوثيقـة    (ويؤيد الفريق العامل توصية املقررة اخلاصة السابقة بشأن املرتزقـة            - ١٠٢
A/60/263 (           حتـت إشـراف األمـم      بالدعوة إىل عقد اجتماع مائدة مستديرة رفيعـة املـستوى

املتحدة ملناقـشة املـسألة األساسـية اخلاصـة بـدور الدولـة بوصـفها صـاحبة االحتكـار بـشأن             
وســوف ييــسر هــذا االجتمــاع عمليــة تفهــم حاســم ملــسؤوليات اجلهــات . اســتخدام القــوة

الفاعلــة املختلفــة، مبــا يف ذلــك الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة يف اإلطــار الــراهن، 
ويرحـب الفريـق    . ت اخلاصة بكل منها مـن أجـل محايـة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان               وااللتزاما

العامل مبا أبدى من استعداد الدول األعضاء الستضافة املوائد املستديرة اإلقليمية يف هـذا              
 .املضمار
ويطلب الفريق العامل إىل اجلمعية العامة أن تزيد وفقا لـذلك امليزانيـة املخصـصة                - ١٠٣

 .ية تلبية املطالب اخلاصة بأنشطته يف املستقبلللفريق العامل بغ
 
 


