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  والستونلثةالدورة الثا
 *املؤقت األعمال جدول من ٦٦ البند

    حق الشعوب يف تقرير املصري
 حــق ممارســة وإلعاقــة اإلنــسان حقــوق النتــهاك وســيلة املرتزقــة اختــاذ  

 املصري تقرير يف الشعوب
  

 العام األمني من مذكرة  
  اجلمعيـة العامـة    لقـرار  وفقـا  العامـة،  اجلمعيـة  عـضاء أ إىل حييل بأن العام األمني يتشرف 

ــرار ٦٢/١٤٥ ــة وق ــوق جلن ــسان حق ــر، ٢٠٠٥/٢ اإلن ــق تقري ــل الفري ــين العام  باســتخدام املع
  .٢٠٠٥ املصري تقرير يف الشعوب حق وإعاقة اإلنسان قوقح النتهاك كوسيلة املرتزقة

 

 * A/63/150 و Corr.1. 
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 نــساناإل حقــوق النتــهاك كوســيلة املرتزقــة اســتخدام عــن مــسألة تقريــر  
 املصري تقرير يف الشعوب حق ممارسة وإعاقة

 

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

ــصري     ــر امل ــشعوب يف تقري ــوزحــق ال ــه /يف مت ــسان      ٢٠٠٥يولي ــوق اإلن ــة حق ــرار جلن عمــال بق
نشطة املتصلة باملرتزقـة جبميـع أشـكاهلا        راقبة املرتزقة واأل  وكلف جبملة مهام منها م    . ٢٠٠٥/٢

 ودراســة مــا يترتــب علــى أنــشطة الــشركات اخلاصــة الــيت  ،ومظاهرهــا يف خمتلــف أحنــاء العــامل
مساعدة عسكرية وخـدمات استـشارية وأمنيـة يف الـسوق الدوليـة مـن آثـار علـى التمتـع                   تقدم

 .حبقوق اإلنسان
 خوســيه الــسيد كــان ،٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان إىل ٢٠٠٧ مــارس/آذار مــن الفتــرة يفو 

 أبريـل /نيـسان  مـن  وابتـداء  .العامـل  للفريـق  املقـرر  - الرئيس هو) إسبانيا(دل برادو    غوميز .ل
، )الروســي االحتــاد( نيكــينت ألكــسندر الــسيد همقــرر - رئيــسه العامــل الفريــق تــرأس ،٢٠٠٨

 بينافيـديس  أمـادا  دةوالسي ،)الليبية العربية اجلماهريية( احلجاجي جناة السيدة فهم ه،ؤأعضا أما
 .)فيجي( شاميم شايستا والسيدة )كولومبيا( برييس دي

 الـذي ،  ٢٠٠٥/٢ اإلنـسان  حقـوق  جلنـة  قرار ألحكام وفقا التقرير هذا إعداد وجيري 
 العامــة، اجلمعيــة إىل سـنوية  تقــارير تقــدمي العامـل  الفريــق إىل اإلنــسان حقـوق  جلنــة فيــه طلبـت 
 .٦٢/١٤٥ مةالعا اجلمعية قرار ألحكام ووفقا

 الـيت   نـشطة ويتضمن الفرع األول من التقرير عرضا حملتوياته، ويـوجز الفـرع الثـاين األ              
، ٢٠٠٨أبريــل /، مبــا فيهــا أعمــال دورتــه الثالثــة املعقــودة يف نيــسان الفريــق العامــلااضــطلع هبــ

ــدها إىل اململكــة املتحــدة        ــيت أوف ــة ال ــات امليداني ــن البعث ــصة م ويلخــص االســتنتاجات املستخل
ــا العظمــى و  ــدالربيطاني ــشماليةأيرلن ــار     .  ال ــدابري املتخــذة يف إط ــذكور إىل الت ــرع امل ــشري الف وي

مـع ممثلـي احلكومـات      املشاورات اليت أجريـت     وإىل  إجراءات الفريق العامل املتعلقة بالرسائل،      
 .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية

 عن التطورات الدولية اهلامة املتعلقـة مبـسألة املرتزقـة،            عامة الثالث حملة ويتضمن الفرع    
 .واألنشطة املتصلة باملرتزقة وأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

 الفريـق  وضـعها  الـيت  واملعايري التوجيهية واملبادئ املبادئ مشاريع الرابع الفرع يصفو 
 الـشركات  أنـشطة  ملعاجلـة  ودوليـة  وطنيـة  نظيميـة ت آليـات  اسـتحداث  احتمـال  ضـوء  يف العامل
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ــة العــسكرية ــايري ةحمــدد مقترحــات عــرض يف األوىل اخلطــوة هــي وهــذه .اخلاصــة واألمني  ملع
 عامـة  توجيهيـة  مبـادئ  عـرض  وكـذلك  احلاليـة،  الثغرات سد إىل ترمي جديدة حمتملة تكميلية

 تقريـر  يف الـشعوب  حـق  وخباصـة  اإلنـسان،  حقـوق  محاية زيادة على تشجع أساسية مبادئ أو
ــاء يف والتـــصدي املـــصري، ــايل أو مـــستجدهتديـــد ألي األثنـ ــة يـــشكله  حـ  األنـــشطة أو املرتزقـ
 جملـس  عـن  الـصادر  للتكليـف  وفقـا  اخلاصـة،  واألمنيـة  العـسكرية  والـشركات  باملرتزقـة  املتصلة
 .اإلنسان حقوق

 الــسادس عالفــر ويتــضمن العامــل، للفريــق املقبلــة األنــشطة اخلــامس الفــرع يتنــاولو 
 .وتوصياته الفريق استنتاجات
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 مقدمة - أوال 
اسـتخدام  ب، إنـشاء فريـق عامـل معـين          ٢٠٠٥/٢ يف قرارها    ،قررت جلنة حقوق اإلنسان    - ١

يتـألف  عوب يف تقريـر املـصري،   حـق الـش  ممارسـة  املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة     
ــة      ــرة أولي ــستقلني، لفت ــن مخــسة خــرباء م ــدهتا م ــالث ســنوات م ــن آذار و .ث ــرة م ــارس /يف الفت م

هــو ) إســبانيا(بــرادو دل غــوميز . ، كــان الــسيد خوســيه ل  ٢٠٠٨أبريــل /إىل نيــسان ٢٠٠٧
 ،٢٠٠٨يــل أبر/ويف الــدورة الثالثــة للفريــق املعقــودة يف نيــسان.  املقــرر للفريــق العامــل- الــرئيس

ن اآلخـرو  مقررا، أما األعـضاء      -رئيسا  ) االحتاد الروسي (انتخب الفريق السيد ألكسندر نيكينت      
، والسيدة أمـادا بينافيـديس دي       )اجلماهريية العربية الليبية  (يف الفريق، فهم السيدة جناة احلجاجي       

 .)فيجي(والسيدة شايستا شاميم ) كولومبيا(برييس 
 واليـة  ٧/٢١ قـراره  مبوجـب  اجمللـس  مـدد  اإلنـسان،  حقوق جمللس السابعة الدورة ويف - ٢

 ملعـايري  حمـددة  مقترحـات  وعـرض  صـياغة  لتـشمل  ووسـعها  سـنوات  ثـالث  لفترة العامل الفريق
ــة ــة تكميلي ــدة حمتمل ــة، الثغــرات ســد إىل ترمــي جدي ــادئ احلالي ــة ومب ــادئ أو عامــة توجيهي  مب
 املـصري،  تقريـر  يف الـشعوب  حـق  صـة وخبا اإلنـسان،  حقـوق  محايـة  زيـادة  علـى  تـشجع  أساسية

 .باملرتزقة املتصلة األنشطة أو املرتزقة يشكله ناشئ أو حايل هتديد ألي األثناء يف والتصدي
 املرتزقـة  مراقبـة  بينـها  من أمور جبملة القيام ريقالف واصل العامل، الفريق بوالية وعمال - ٣

 أنــشطة علــى يترتــب مــا راســةدو ومظاهرهــا، أشــكاهلا جبميــع باملرتزقــة املتــصلة واألنــشطة
 الدوليـة  الـسوق  يف وأمنيـة  استـشارية  وخـدمات  عسكرية مساعدة تقدم اليت اخلاصة الشركات

 العامــل الفريـق  عقـد  االســتعراض، قيـد  الفتـرة  وخــالل .اإلنـسان  حبقـوق  التمتــع علـى  آثـار  مـن 
 إىل ميدانيـة  ةبزيـار  وقام ،)٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١١ إىل ٧ من الفترة يف جنيف،( الثالثة دورته
 الالتينيـة  ألمريكـا  إقليميـة  مـشاورة  وعقـد  الـشمالية  أيرلنـدا و العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة اململكة
 التمتـع  علـى  اخلاصـة  واألمنية العسكرية الشركات أنشطة تأثري’’ بشأن الكارييب البحر ومنطقة
 .‘‘والرقابة التنظيم :اإلنسان حبقوق

 ،التعـاريف  وضـع  يطرحها اليت بالتحديات اإلقرار من وبالرغم التقرير، هذا وألغراض - ٤
 اصـة اخل الـشركات  ،اخلاصـة  واألمنيـة  العـسكرية  الـشركات  إىل إشارته يف العامل الفريق أدرج
ــيت ــدم ال ــع تق ــواع مجي ــساعدة أن ــة امل ــدريب، األمني ــوفر والت ــشارية،اال اخلــدمات وت ــا ست  يف مب
 األنــشطة يف يــشاركون ومــن سلحني،املــ األمــن وحــراس املــسلح، غــري اللوجــسيت الــدعم ذلــك

 املـسلحة  الرتاعـات  مناطق يف وخباصة األمين، الطابع ذات أو/و العسكريةاهلجومية   أو الدفاعية
 .على اختالفها
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 إىل لثالـث ا تقريـره  العامـل  الفريـق  يقدم ،٦٢/١٤٥ العامة اجلمعية قرارب عمالو لذا،و - ٥
 .والستني الثالثة دورهتا يف فيه لتنظر العامة، اجلمعية

 
 العامل الفريق أنشطة - ثانيا 
 العامل للفريق الثالثة الدورة - ألف 

 إىل ٧ مـــــن الفتـــــرة يف جنيـــــف يف املعقـــــودة العامـــــل للفريـــــق الثالثـــــة الـــــدورة يف - ٦
 )الروسـي  االحتـاد ( نيكـينت  ألكـسندر  الـسيد  العامـل  الفريـق  انتخـب  ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١١

 األمـم  ووكـاالت  األعـضاء،  الـدول  ممثلـي  مـع  مـشاورات  وعقـد  املقبلـة  للسنة مقررا، - رئيسا
 الدوليــة، األمحـر  الـصليب  وجلنــة اإلنـسان،  حلقـوق  املتحـدة  األمــم ومفوضـية  وهيئاهتـا،  املتحـدة 
 .اخلاصة واألمنية العسكرية للشركات ورابطة احلكومية، غري واملنظمات األكادميية، والدوائر

 لطلـب  رسـائل  يبعـث  أن العامـل  الفريق قرر قطرية،ال احلاالت من عدد يف النظر وبعد - ٧
 والواليــات وكولومبيــا، االســتوائية، وغينيــا وأذربيجــان، أرمينيــا، إىل زيــارة طلــب تجديــدل أو

 الواليـات  حكومـة  قبلـت  ،٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٢٤ مؤرخـة  رسـالة  ويف .األمريكيـة  املتحدة
 لقـرار  امتثـاال  أنـه،  أيـضا  العامـل  ريـق الف وقـرر  .البلـد  ذلـك  زيـارة  العامـل  الفريـق  طلب املتحدة
ــسان حقــوق جملــس ــة ةاملــشاور ســتكرس ،٧/٢١ اإلن ــة اإلقليمي ــدانل املقبل ــا جمموعــة بل  أوروب
 بــصياغة املتعلــق اإلجــراء بــشأن العامــل الفريــق بــت وأخــريا، .الوســطى آســيا ومنطقــة الــشرقية
 .اصةاخل والعسكرية األمنية للشركات قواعد تنظيمية لوضع توجيهية مبادئ

 
 امليدانية الزيارات - باء 

 الشمالية أيرلنداو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة إىل املوفدة البعثة - ١ 
 العامــل الفريــق مــن وفــد ،مــايو/أيــار ٣٠ إىل ٢٦ مــن الفتــرة يف ،املتحــدة اململكــة زار - ٨

 .الفريق أعضاء من وعضو املقرر - الرئيس من يتألف
 دورة علـــى هتااوتوصــي  اســتنتاجاهتا  ذلــك  يف مبـــا للبعثــة،  املالــش  التقريــر  وســيعرض  - ٩

 بعـد  لبعثة اليت أبدهتا ا   األولية تالحظاامل عن عامة حملة أدناه وترد .اإلنسان حقوق جمللس قادمة
 .الزيارة جنازإ

ــارة وخــالل - ١٠ ــق زي ــل، الفري ــق مجــع العام ــات الفري ــدة معلوم ــه ألداء مفي  وهــي ،واليت
 ،اخلاصـة  الـشركات  أنـشطة  علـى  يترتـب  مـا  ودراسـة  رصد يف منها جانب يف تتمثل معلومات

 علــى آثــار مــن ،الدوليــة الــسوق يف وأمنيــة استــشارية وخــدمات عــسكرية مــساعدة تقــدم الــيت
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 أن علـى  الـشركات  تلـك  تشجع أساسية دولية مبادئ مشروع وإعداد ،اإلنسان حبقوق التمتع
 .أنشطة من به تقوم فيما اإلنسان حقوق حتترم

 العـسكرية  الـشركات  أنـشطة  تنظـيم  بنظـام  املتعلقـة  املعلومـات  يف العامـل  الفريق ونظر - ١١
ــة ــسجلة واألمني ــرض ويف .املتحــدة اململكــة يف امل ــام مع ــق قي ــذلك، الفري ــع ب ــع اجتم ــي م  ممثل
 عـن  فـضال  اخلاصـة،  واألمنيـة  العـسكرية  الشركات وممثلي املدين واجملتمع احلكومية، الوكاالت
 .اخلاصة األمنية للشركات يةالربيطان الرابطة

 مركــز بــشأن شــامل حتقيــق بــإجراء املتحــدة اململكــة حكومــة العامــل الفريــق يوصــيو - ١٢
 جمـال  يف خيـار النتقـاء    هلـا  املنظمـة  حواللـوائ  بريطانيـا  يف اخلاصـة  واألمنيـة  العسكرية الشركات
 واختــاذ ،٢٠٠٥ لعــام اخلــضراء الوثيقــة يف صــيغت تنظيميــة خيــارات ســتة بــني مــن الــسياسات

 .اخلاصة واألمنية العسكرية للشركات املنظمة الدولية الصكوك صياغة يف فعال موقف
 

 إعدادها اجلاري األخرى البعثات - ٢ 
 إىل وزيـارة  ٢٠٠٨ عـام  هنايـة  يف أفغانـستان  إىل بزيـارة  القيـام  يف العامل الفريق سينظر - ١٣

 بــشأن الــشامالن التقريــران عرضوســُي .٢٠٠٩ عــام بدايــة يف األمريكيــة املتحــدة الواليــات
 .اإلنسان حقوق جمللس قادمة دورة على ،وتوصياته الفريق استنتاجات فيهما مبا الزيارتني،

 
 اإلقليمية املشاورات - جيم 

 يــومي الكــارييب وبلــدان الالتينيــة ألمريكــامكرســة  إقليميــة أول مــشاورة الفريــق عقــد - ١٤
 .سييت نماب يف ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٨ و ١٧
 تتبعهــا الــيت املمارســات بــشأن إقليمــي منظــور رســم ةاملــشاور مــن اهلــدف وكــان - ١٥

 األمــاكن يف نــشرهم املزمــع املــوظفني الســتخدام حاليــا  اخلاصــةواألمنيــة العــسكرية الــشركات
 الـيت  اخلطـوات  بـشأن  املعلومات وتقاسم الرتاع من اخلارجة أو مسلحة نزاعات فيها تدور اليت

 يف الــشركات تلــك أنــشطة لتنظــيم أخــرى تــدابريأو /و تــشريعات لــسن املنطقــة لدو تتخــذها
 .ورصدها الدولية السوق
 العامــة، التوجيهيــة املبــادئ املنطقــة دول حكومــات ممثلــي مــع العامــل الفريــق ونــاقش - ١٦

ــادئ واملعــايري ــة لتنظــيم األساســية واملب  مــساعدة تقــدم الــيت اخلاصــة الــشركات أنــشطة ومراقب
 محايـة  تعزيـز  علـى  للتـشجيع  وذلـك  ،الدوليـة  الـسوق  يف وأمنيـة  استـشارية  وخـدمات  عسكرية
 .اإلنسان حقوق
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ــارك - ١٧ ــشاورة يف وشـ ــو املـ ــات ممثلـ ــوادور، حكومـ ــاراغواي، إكـ ــا، وبـ ــيلي، وبنمـ  وشـ
ــة ــة، واجلمهوري ــسلفادور، الدومينيكي ــا، وال ــدوراس وكوســتاريكا، وكوب  إىل وباإلضــافة .وهن

 خـرباء  وأربعـة  اإلنـسان،  حلقـوق  األمريكية البلدان معهد ممثلو قشاتاملنا يف أيضا شارك ذلك،
 لعمليـات  الدوليـة  والرابطـة  اخلاصـة،  واألمنيـة  العـسكرية  للـشركات  رابطـتني  وممثلو أكادمييني،
 .اخلاصة األمنية للشركات الربيطانية والرابطة السالم،

  اخلاصـة  واألمنيـة  لعـسكرية ا الـشركات  ةنشطأ عن وقائعية بيانات العامل الفريق مجعو - ١٨
 الــشركات هــذه تنظــيم بــشأن اتمناقــش يف احلكومــات ممثلــي مــع شــاركو ،املنطقــة بلــدان يف

  .الدويل الصعيد على ومركزها
 

  الرسائل - دال 
 ةحكوميــ غــري ومنظمــات حكومــات مــن إليــه وردت معلومــات العامــل الفريــق تلقــى - ١٩
 وأمنيـة  عـسكرية  وشـركات  ةباملرتزقـ  صـلة  تذا ةنـشط أو ،ةمرتزق تشمل حاالت بشأن فرادوأ

 ،والعـراق  ،سـتراليا وأ ،)١(لسـرائي إ إىل رسـائل  وجهـت  االسـتعراض،  قيـد  الـسنة  وخالل.خاصة
 الــردود ملخــصاتو الرســائل وســترد.مريكيــةاأل املتحــدة والواليــات ،كولومبيــاو ،املكــسيكو

 .نساناإل قوقح جملس إىل العامل لفريقل القادم التقرير يف احلكومات من الواردة
 

 خرىاأل ةنشطاأل - هاء 
 ةالـسادس  الدورة خالل السابق املقرر - الرئيس شارك ،٢٠٠٧ سبتمرب/يلولأ ١٢ يف - ٢٠

 علـى  نـسان اإل حلقـوق  القانونيـة  اآلثـار  بشأن ةمستدير ئدةما اجتماع يف نساناإل حقوق جمللس
 الــدويل القــانونب للنــهوض اإلســبانية اجلمعيــة ةاملــستدير املائــدة اجتمــاع نظمــت وقــد .الــسالم
 .نساناإل حلقوق
 - الـرئيس  شـارك  ،٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ١ ىلإ ينـاير /الثاين كانون ٣١ من الفترة يفو - ٢١

ــرر ــسابق املق ــق مــن وعــضو ال ــؤمتر يف العامــل الفري  وحقــوق مــناأل ةخصخــص” عــن دويل م
، يـــسونماد جامعـــة يف “األرضـــية الكـــرة جنـــوب مـــن منظـــورات :مـــريكتنياأل ىف نـــساناإل

 بـشأن  دوليـة  حبـث  شـبكة  ماديـسون  جامعـة  نظمتـه  الـذي  املـؤمتر  هـذا  أنـشأ  قدو .ويسكونسن
 .اخلاصة واألمنية العسكرية الشركات

__________ 
 .الرسالة إىل السلطة الفلسطينيةوجهت أيضا نسخة من  )١( 
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 مـؤمتر  يف بـرادو  دل غـوميز  خوسـيه  شـارك ،  ٢٠٠٨ هيونيـ /حزيـران  ٦ و ٥ يومي ويف - ٢٢
 دراسـات  مركز يف “نمواأل اتاحلري بني املتغرية والعالقة للتهديدات االجتماعي اهليكل” عن

 .بروكسل يف األوروبية، السياسة
 ألفتـ ت ةكادمييـ أ شـبكة  العامـل  الفريـق  من عضو أنشأ ،٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون يفو - ٢٣
 الـــشركاتو االرتـــزاق ظـــاهرة يف لتحقيـــقل ةحكوميـــ غـــري نظمـــات ملوممـــثلني كـــادميينيأ مـــن

  .بوغوتا يف اخلاصة واألمنية العسكرية
ــاء يفو - ٢٤ ــسنةا أثن ــ أدىل، املاضــية ل ــة جمموعــة عــضاءوأ رئيسال ــدة بأحاديــث املراقب  ،عدي
 العـسكرية  ةنـشط لأل الوطنيـة  عـرب  الـشركات  تـصدير  عن معلومات عالماإل طوسائ ىلإ واوقدم

 .نساناإل حقوق على ةنشطاأل هذه ثارآو الدوليني واألمن احلرب صةوخصخ واألمنية
 /حزيــــران منـــذ  بـــرادو  دل غــــوميز لـــويس  خوســـيه  أصــــبح ذلـــك،  إىل وباإلضـــافة  - ٢٥

 للقـــوات الدميقراطيـــة للمراقبـــة جنيـــف ملركـــز االستـــشاري الفريـــق يف عـــضوا ،٢٠٠٨ يونيـــه
 نترنـت اإل علـى  للمعلومـات  مصدرا تشكل اليت ،‘‘اخلاص األمن تنظيم بشبكة’’ املعين املسلحة
 . اخلاصةاألمنيةو العسكرية الشركات لتنظيم

 
 اإلقليميةالتطورات الدولية و -ثالثا  

ــرب          - ٢٦ ــة اخلاصــة ع ــسكرية واألمني ــشركات الع ــا برحــت ال ــستعرضة، م ــرة امل خــالل الفت
الوطنية، وبـشكل رئيـسي مـن الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة، ولكـن أيـضا مـن أسـتراليا                       

 بلـدا، وال سـيما إىل البلـدان      ٥٠وكندا وإسرائيل وبلدان أخرى، تصدر خدماهتا إىل أكثر مـن           
الــت تــدور فيهــا منازعــات مــسلحة منخفــضة الــشدة، مبــا فيهــا أفغانــستان والعــراق    الــيت مــا ز

ــة والـــصومال والـــسودان   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــذا القطـــاع بـــني   . ومجهوريـ ــّدر دخـــل هـ وُيقـ
 . بليون دوالر سنويا١٢٠بليون و  ١٠٠
 شــركة عــسكرية وأمنيــة خاصــة تقــدم اخلــدمات ١٨٠ففــي العــراق، هنــاك أكثــر مــن  - ٢٧

ويف . )٢( فــرد مــن احلــرس األمــين اخلــاص    ٤٨ ٠٠٠ املتعــددة اجلنــسيات وتــستخدم   للقــوات
ــاك حــوايل    ــدر أن هن ــستان، يق ــني      ٦٠أفغان ــا ب ــستخدم م ــيت ت ــشركات ال  شــركة مــن هــذه ال

ومــن أصــل هــذا العــدد،    .  منــهم مــن األجانــب  ٨ ٠٠٠ مــستخدم، ٢٨ ٠٠٠  و١٨ ٠٠٠
 بـالك ووتـر ودينكـورب، ولكـن         : فرد لدى أكرب شركتني أمـريكيتني، ومهـا        ٦ ٠٠٠ُيستخدم  
__________ 

اإلجـراءات الـيت ال تـزال الزمـة لتحـسني       -إعادة بناء العراق ”مكتب املساءلة يف حكومة الواليات املتحدة،   )٢( 
/ ، بيـان مـن وليـام سـوليس، مـدير القـدرات واإلدارة الدفاعيـــة، حزيـران        “استخدام مقدمي األمـن اخلاصـني   

 .٢٠٠٦يونيه 
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وقـد  . )٣(بعضهم ُيستخدم أيضا لدى شركات إجيييس، وآرمـور جـروب، وجلوبـال، وكـرول             
أصبح تكليف جهات خارجية بالوظائف األمنية والعـسكرية، الـيت كانـت تقـوم هبـا الـدول يف                   

راد الـشرطة   جتنيـد أفـ   : فهؤالء األفراد يستخدمون للقيام مبا يلـي      . السابق، عملية متعددة األبعاد   
وإدارهتم من أجل البعثات الدولية؛ والقيام بأعمـال الدوريـة يف حقـول الـنفط وأنابيـب الـنفط؛            
ومحايــة نظــم الطاقــة العراقيــة؛ وحراســة الــسفارات؛ وضــبط الــسجون يف العــراق وأفغانــستان؛  

 . وإزالة األلغام وتدمري املتفجرات؛ والعديد من الوظائف األخرى
ــدنيو  - ٢٨ ــسكان امل ــة       وال ــسكرية واألمني ــشركات الع ــذه ال ــشطة ه ــا ضــحايا أن ــم غالب ن ه

اخلاصة، اليت تضع مستخدميها يف احتكاك مباشر مع اجلمهور، على حنو مـا تـبني يف احلـوادث      
 يف سـاحة نيـسور يف بغـداد، حيـث قيـل إن      ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلول١٦املأساوية اليت وقعت يف  

 مـدنيا، بينـهم     ٢٠ وأصـابوا أكثـر مـن        ١٧ا  مستخدمي شركة بالك ووتـر أطلقـوا النـار، فقتلـو          
ــساء  ــال ون ــم   . أطف ــر رق ــة يف     ١٧ومبوجــب األم ــدير ســلطة التحــالف االنتقالي ــصادر عــن م  ال

بيــد أن . ، يتمتــع املتعاقــدون اخلاصــون األجانــب حبــصانة املقاضــاة  ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٢٧
تخدمو شــركة وزارة العــدل العراقيــة صــرحت مــؤخرا أن عــائالت املــدنيني الــذين قتلــهم مــس   

ــالك ــة   ب ــر يف حادث ــول١٦ووت ــام    ٢٠٠٧ســبتمرب / أيل ــة أم ــضايا قانوني ، كمــا زعــم، رفعــت ق
 .)٤(العراقية احملاكم
فقد ذكـرت التقـارير     . ولسوء احلظ، فإن حالة شركة بالك ووتر ليست هي االستثناء          - ٢٩

 أن شركات عسكرية وأمنية خاصة أخرى متورطـة يف حـوادث مـن هـذا القبيـل، وعلـى وجـه                    
مقتل امـرأتني عـراقيتني وإصـابة ثالثـة مـدنيني يف كركـوك يف حـادث تورطـت فيـه                     : اخلصوص

شركة إيرينيس إنترناشونال؛ ومقتل سائق سيارة أجرة ُزعم أنه تعرض إلطالق النـار عليـه مـن                 
قبـــل املـــستخدمني لـــدى شـــركة دينكـــورب، وهـــي شـــركة مـــستأجرة حلمايـــة الدبلوماســـيني 

دى بالك ووتر ثالثـة حـراس عـراقيني يعملـون يف شـبكة اإلعـالم                األمريكيني؛ وقتل مستخدم ل   
املكلفـة حبمايـة إحـدى      ؛ وتورط مستخدمون لدى شركة يـونييت ريـسورس جـروب            )٥(العراقية

القوافــل، يف وســط بغــداد، يف إطــالق النــار علــى عــراقيني ممــا أدى إىل قتــل امــرأتني عــراقيتني    
 ). طلقة على وجه التقريب٤٠ و ٣٠ا بني وتشري التقارير عن هذه احلادثة إىل إطالق م(

__________ 
 )٣( Swisspeace ،”   ــيني ــسكان احمللــ ــة والــ ــن اخلاصــ ــركات األمــ ــرن، “شــ ــضا  . ٢٠٠٧، بــ ــر أيــ ــاميزانظــ ، التــ

 .٢٠٠٨فرباير /شباط ١٢ و ١١
 )٤( Publico ،”٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠، مدريد، “وزارة العدل العراقية، صفاء الصايف. 
احلاجـــــة إىل اختـــــاذ إجـــــراءات بـــــشأن الـــــشركات : جـــــرائم بـــــال حـــــسيب”احلـــــرب علـــــى احلاجـــــة،  )٥( 

 ٢٠٠٧ديـسمرب   /، جلـسة إحاطـة إعالميـة، كـانون األول         “اخلاصة التابعة للملكة املتحـدة     واألمنية يةالعسكر
)www.waronwant.org.( 



A/63/325  
 

08-48979 11 
 

وانتشرت هذه األنواع من احلوادث اليت تورطت فيهـا الـشركات العـسكرية واألمنيـة                - ٣٠
كمـا أن هنـاك شـركات أخـرى مـن           . ٢٠٠٣اخلاصة إبان إعمار العـراق منـذ احتاللـه يف عـام             

 .)٧( إجييس وشركة)٦(هذا القبيل متورطة يف حوادث مماثلة، مثل شركة تريبل كانويب
 يف املائة من معونة اإلعمـار، املقدمـة لبلـدان مثـل     ٣٤ يف املائة و    ١٥ويقدر أن ما بني      - ٣١

العــراق وأفغانــستان، تنفــق علــى اخلــدمات األمنيــة الــيت تقــدمها الــشركات العــسكرية واألمنيــة 
يتلقـاه  واستنادا إىل تقرير صدر مؤخرا عن شركة إنتغرييت ووتش أفغانـستان، فـإن مـا                . اخلاصة

 دوالرا يف ٢٠ دوالر تنفــق علــى اإلعمــار واملعونــة ال يزيــد عــن      ١٠٠األفغــانيون مــن كــل   
، مت إغـالق حـويل تـسع شـركات عـسكرية وأمنيـة              ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف تشرين الثاين  . املتوسط

خاصة غري مرخصة يف أفغانستان وصدر بيان عن مكتـب الـرئيس يفيـد بأنـه يـتعني علـى مجيـع             
وصـــرح النـــاطق بلـــسان . خلاصـــة العاملـــة يف أفغانـــستان أن تغلـــق أبواهبـــاالـــشركات األمنيـــة ا

أن قوات احلكومـة األفغانيـة، مبوجـب الدسـتور، هـي وحـدها الـيت هلـا احلـق يف حيـازة                 الرئيس
 . )٨(األسلحة واستعماهلا

وخالل الفترة املستعرضة، ما برحت الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تتعاقـد مـع               - ٣٢
فعلـى سـبيل    . ان ثالثة من مجيع أحناء العامل من أجل خفض التكاليف وزيادة األربـاح            رعايا بلد 

 األمنيـة للعمليـات     - أوغنـدي لـدى جمموعـة اإلدارة االستـشارية           ١ ٥٠٠املثال، يعمل حـوايل     
، أمــرت الــسلطات الناميبيــة اثــنني مــن مــستخدمي ٢٠٠٧أكتــوبر /ويف تــشرين األول. اخلاصــة

 يف العـراق    “كحـراس أمـن خاصـني     ”لد حملاولتهم جتنيد ناميبيني للعمل      هذه الشركة مبغادرة الب   
وكـرر  . )٩(وقد مت إغالق هـذه الـشركة ألسـباب تتعلـق بانتـهاك القـوانني الناميبيـة                . وأفغانستان

__________ 
. أربعة مرتزقة يف شاحنة مصفحة، والرصاص ينهمر، وسيارة بيك آب وسيارة أجرة جتربان علـى الوقـوف                ” )٦( 

دائـرة األخبـار   ، سـيتف فينـارو،   “طـار بغـداد  من الـذي قـام بـإطالق النـار وملـاذا؟ يـوم فوضـى علـى طريـق م                 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥، األجنبية يف واشنطن بوست

يف شريط فيديو ُنشر على اإلنترنت يظهر مرتزقة يعملون لدى خدمات إجييس الدفاعيـة وهـم يطلقـون النـار                     )٧( 
وقد أفاد بيـان صـدر      . دبشكل عشوائي على السيارات املدنية من مؤخرة مركبتهم يف الطريق إىل مطار بغدا            

عن شركة إجييس أن التحقيقات اليت أجراها جيش الواليات املتحدة وفريـق مـستقل للتحقيـق كلفتـه شـركة                  
بـأن مجيـع املالبـسات، عنـدما توضـع يف سـياقها، كانـت ضـمن قواعـد اسـتعمال القـوة             ”إجييس بذلك تفيـد     

 .“املقررة واملقبولة، وأنه مل ترتكب أي جرمية
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢، لصحافة الفرنسيةوكالة ا )٨( 
، هـي    األمنيـة للعمليـات اخلاصـة      ‐جمموعـة اإلدارة االستـشارية      . ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٣،  رويترز )٩( 

 جنـدي مـن اجلنـود األمـريكيني     ٣٠٠ مقرها الواليـات املتحـدة وتـستخدم يف العـراق     شركة عسكرية خاصة  
ــة القــوات، واألمــن الشخــصي، وعمليــات أمــن القوافــل،    ويقــدم هــؤالء اخلــ . الــسابقني دمات يف جمــال محاي

 . واالستشارة، وتقييم التهديدات، والتدريب
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الفريق العامل إعرابه عـن قلقـه بـشأن ازديـاد التعاقـد مـع رعايـا أمريكـا الالتينيـة واسـتخدامهم                       
ومما يثري قلقـه أيـضا أنـه        . )١٠(على النحو املشار إليه يف الوثائق السابقة      للعمل يف مناطق الرتاع،     

رغم عمله يف رصد هذه الظاهرة وحماولته تنبيـه الـدول إىل هـذا التحـدي، مـا برحـت املـشكلة                 
فحسب تقديرات الفريق العامل، يبلغ عدد األمريكيني الالتينـيني العـاملني كحـراس             . يف ازدياد 

 . فرد٣ ٠٠٠ أمن يف العراق أكثر من
ويف البيان الصحفي الذي أدىل به املقرر اخلاص املعين بعمليات اإلعـدام خـارج النظـام      - ٣٣

القــضائي أو عمليــات اإلعــدام املــوجزة أو التعــسفية بعــد زيارتــه الواليــات املتحــدة يف حزيــران 
 الـيت  آلستون إىل مسألة ضمان املساءلة عن عمليات القتـل . ، أشار الربوفسور ب   ٢٠٠٨يونيه  

ــراق      ــستان والع ــدنيون يف أفغان ــون امل ــدو األمــن اخلاصــون واملوظفــون احلكومي ــها متعاق . يرتكب
جود جمـال لإلفـالت الفعلـي مـن العقـاب بالنـسبة لعمليـات القتـل الـيت يرتكبـها                     و”وتكلم عن   

ــة أخــرى    ــراق وأمكن ــاملون يف الع ــدون اخلاصــون الع ــل  ،“املتعاق ــزمن طوي ــه ل .  مت التغاضــي عن
 إن وزارة العدل يف الواليات املتحدة، املسؤولة عـن مقاضـاة املتعاقـدين األمنـيني                وأضاف قائال 

اخلاصني وموظفي احلكومة املدنيني وجنود الواليات املتحدة النتـهاكهم جمموعـة مـن القـوانني               
االحتاديــة، قــد تقاعــست عــن القيــام بعملــها وإن املبــادرات التــشريعية الــيت اختــذها الكــوجنرس    

كات حقـــوق اإلنـــسان، كاالعتـــداءات الـــيت وقعـــت يف ســـجن أبـــو غريـــب  للتـــصدي النتـــها
وحــوادث القتــل الــيت وقعــت يف ســاحة نيــسو، إمنــا كانــت إىل حــد كــبري جمــرد رد فعــل علــى    

ــشرين األول. حــوادث حمــددة  ــوبر /ويف ت ــواب    ٢٠٠٧أكت ــابع جمللــس ن ــة ت ، أصــدر فريــق رقاب
ــرا يــشري إىل أن مــستخدمي شــركة بــال    ــر قــد تورطــوا يف  الواليــات املتحــدة تقري  ١٩٦ك ووت

 حـادث   ١,٤، أي مبتوسـط قـدره       ٢٠٠٥حادث إطـالق نـار علـى األقـل يف العـراق منـذ عـام                 
 يف املائــة مــن هــذه احلــاالت كــان  ٨٤وأفــادت التقــارير بأنــه يف . إطــالق نــار يف كــل أســبوع 

موظفو شركة بالك ووتر هم الـذين أطلقـوا النـار أوال، وذلـك رغـم شـروط العقـد الـيت تـنص                        
 .)١١(لى عدم استعمال القوة إال يف حالة الدفاع عن النفسع

إىل أنه من أصل عـشرين حالـة معروفـة ملـدنيني            . )١٢(وقد أشارت منظمة العفو الدولية     - ٣٤
متهمني بارتكاب أعمال إجرامية، مل توجـه الئحـة اهتـام إال إىل متعاقـد واحـد بتهمـة االعتـداء                     

__________ 
 .E/CN.4/2006/11، و E/CN.4/2006/11/Add.1، و A/61/341، و 2 و Add.1، وA/HRC/4/42انظر  )١٠( 
، “ انتقادات موجهة إىل شركة بـالك ووتـر  طر الواليات املتحدة على احلراس يف العراق،    فلتسي”بريان بندر،    )١١( 

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣عضو يف أسرة حترير غلوب، 
ــة          )١٢(  ــر املنظم ــة، تقري ــات املتحــدة األمريكي ــة يف الوالي ــو الدولي ــة العف ــذي، منظم ــدير التنفي الري كــوكس، امل

 .٢٠٠٦ لعام
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ومل جتـر حماكمـة واحـدة ألي متعاقـد عـسكري      . نـستان فيما يتعلق بوفاة أحـد املعـتقلني يف أفغا        
 . خاص يف العراق

ويف تقريــر األمــني العــام إىل جملــس األمــن، أكــد علــى خطــر األنــشطة الــيت تقــوم هبــا      - ٣٥
الـــشركات العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة يف حـــاالت محايـــة األفـــراد واألصـــول، واســـتجواب  

 وقـد أكـد التقريـر االلتـزام امللقـى علـى عـاتق               .السجناء، بل وحىت املشاركة يف عمليات القتال      
ــسان        ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــال للق ــة اخلاصــة باالمتث ــسكرية واألمني ــشركات الع ــوظفي ال م

 .)١٣(والقانون اإلنساين الدويل، كما أكد مسؤولية الدول عن استخدامهم
 تــنجم عــن ومنــذ دورة الفريــق العامــل األويل، حــدد الفريــق دراســة اآلثــار احملتمــل أن  - ٣٦

االتفاقات احلكومية الـيت متـنح احلـصانة للـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة ومـستخدميها،                  
ويف حاالت كثرية يتصرف املتعاقدون والشركات يف إطـار خـال مـن    . كأولوية من األولويات  

فقـد  . أي رقابة من قبل سلطات البلد أو يف خضوع هلـا، ممـا ينطـوي علـى عـدد مـن األخطـار                    
صانة املمنوحــة للــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة شــكال مــن أشــكال عــدم   أوجــدت احلــ

التــيقن القــضائي أتــاح ملوظفيهــا التــهرب مــن املــسؤولية عــن ارتكــاب أعمــال غــري قانونيــة           
 .انتهاكات حقوق اإلنسان أو
وأقر أيضا الفريق العامـل ببـزوغ ظـاهرة جديـدة يف أمريكـا الالتينيـة تتعلـق باسـتخدام                     - ٣٧

ــة االســتراتيجية كاملنــاجم    الــشرك ــة اخلاصــة بــشكل متزايــد يف محايــة املواقــع اجلغرافي ات األمني
ومواقــع اســتخراج الــنفط، والغابــات ومــصادر امليــاه، وذلــك مــن خــالل قمــع االحتجــاج           

ويف مثــل هــذه احلــاالت، ُيخلــط بــني االحتجــاج االجتمــاعي املــشروع مــن قبــل   . االجتمــاعي
هــا يف البيئيــة وبــني األعمــال اإلجراميــة أو اإلرهابيــة،      الــشعوب دفاعــا عــن أراضــيها وحقوق   

ويتعــرض الـــذين حيتجـــون دفاعـــا عـــن حقـــوقهم اإلنـــسانية للمقاضـــاة أو االهتـــام أو التخـــوين  
وقد أفاد مركز الدراسات يف جمال األمـن العـام يف املكـسيك أنـه مـع إصـالح قطـاع                     . القتل أو

ت البتـرول اخلاصـة األجنبيـة إىل البلـد          البترول، يكمن إىل حد ما خطر يتمثـل يف قـدوم شـركا            
ومثــة منــط آخــر يــثري القلــق بوجــه خــاص يتعلــق  . )١٤(مــصطحبة معهــا شــركاهتا األمنيــة اخلاصــة

بتصدير اخلدمات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة مـن قبـل الـشركات عـرب الوطنيـة وتعاقـد رئـيس                      
ميــامي بالواليــات بلديـة مدينــة ليــون باملكــسيك مــع شــركة يــسكس إنكوربوريتــد، املنــشأة يف  

__________ 
 )١٣( S/2007/643. 
 )١٤( http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=005n2pol. 
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وأمثــال هــذه .  كمــا ُزعــم)١٥(املتحــدة، للقيــام بتــدريب الــشرطة احملليــة علــى تقنيــات التعــذيب 
ــسان         ــوق اإلن ــهاك حق ــة يف انت ــة واالحتادي ــشرطة البلدي ــراد ال ــع أف ــضا م ــشركات متورطــة أي ال

 . املكسيك يف
درا جــدا هــذه  يف املنازعــات الوطنيــة يبــدو نــا“التقليــديني”ورغــم أن وجــود املرتزقــة  - ٣٨

وإحدى القضايا هي قضية يـائري كاليـن        . األيام، فإن أمريكا الالتينية تقدم أمثلة على وجودهم       
 يف موسـكو بطلـب تـسليم صـادر عـن            ٢٠٠٧أغـسطس   /الذي قبضت عليـه اإلنتربـول يف آب       

 سـنوات   ١٠وُحكم على كالين بالسجن ملـدة       . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨حكومة كولومبيا يف    
 حيـث وجـه لـه االهتـام وحـوكم      ٢٠٠١ن قبـل حمكمـة مـانيزالس العليـا يف عـام        ومثانية أشهر م  

بتهمة تقدمي التعليمات والتدريب يف التكتيكات والتقنيات واإلجراءات العسكرية واإلرهابيـة،           
واهتمت أيـضا حمكمـة إسـرائيلية       . مبا يف ذلك التآمر، مع تشديد التهمة لقيامه بذلك مع مرتزقة          

ــد   ــة قـ ــع غرامـ ــن ودفـ ــة    ١٣ ٤٠٠رها كاليـ ــات كولومبيـ ــلحة جلماعـ ــع أسـ ــه ببيـ  دوالر لقيامـ
 شـهرا يف سـرياليون بتهمـة بيـع األسـلحة            ١٦مشروعة، وكان قد سـبق لـه أن اعتقـل ملـدة              غري

 .جلماعة متمردة
ويود الفريق العامل أن يبلغ عن إحـراز قـدر مـن التقـدم فيمـا يتعلـق باملبـادئ الطوعيـة                       - ٣٩

. دول مـن أجـل مراقبـة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة              الداخلية الـيت وضـعتها بعـض الـ        
فعلى سبيل املثال، وقعت الشرطة والشركات األمنية اخلاصة يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة اتفاقـا               

ورغــم أن هــذه التــدابري متثــل تقــدما يف هــذا الــسبيل، فهــي  . ٢٠٠٨أبريــل /للتعــاون يف نيــسان
 إلزاميـة أو إجباريـة، ممـا حيـد مـن قـدرة الدولـة                طوعية يف طابعها، وال تنطـوي علـى تـشريعات         

 .على فرض عقوبات يف حال عدم االمتثال
وتدر اإلشارة إىل أن عددا من الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة يظهـر يف قائمـة                - ٤٠

ويف هـذا الـصدد، أوصـى الفريـق         . البائعني املـسجلني لـدى دائـرة املـشتريات يف األمـم املتحـدة             
شئ إدارات األمم املتحدة ومكاتبها ومنظماهتـا وبراجمهـا وصـناديقها نظامـا فعـاال               العامل بأن تن  

لالنتقــاء والتمحــيص وأن تــضع مبــادئ توجيهيــة تتــضمن معــايري ذات صــلة هتــدف إىل تنظــيم   
وينبغــي أن . ورصــد أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الــيت تعمــل حتــت ســلطتها  

 .يهية ملعايري حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلتضمن أيضا امتثال املبادئ التوج
 

__________ 
شـــركة ريـــسكس  . ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز١٨، “املرتزقـــة يف املكـــسيك ”خورخيـــه كاراســـكوا آريزاجـــا    )١٥( 

إنكوربوريتد، هي شركة مقرها يف لندن ومتلـك وتـدير مدرسـة للحـراس الشخـصيني وشـركة حلمايـة كبـار                      
 .املوظفني التنفيذيني
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املبادئ واملبادئ التوجيهية واملعايري املوضوعة من أجل اآلليات التنظيمية          -رابعا  
 الوطنية والدولية

بناء على زيـارات الفريـق العامـل القطريـة ومـشاوراته مـع خمتلـف أصـحاب املـصلحة،                - ٤١
ئ واملعـايري مـن أجـل إنـشاء آليـات تنظيميـة وطنيـة ودوليـة                 شرع الفريق يف وضع إطـار للمبـاد       

وهذا العمـل ال يـزال جاريـا باالسـتناد       . للتصدي ألنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     
إىل مالحظات الفريق العامل، الذي يزمع االستمرار يف مشاوراته مـع احلكومـات، واملنظمـات         

ري واألمين اخلاص، وذلك بقصد اإلتيـان باقتراحـات         الدولية، واجملتمع املدين، والقطاع العسك    
عملية بشـأن معايري تكميلية جديدة ممكنـة وهتـدف إىل سـد الثغـرات، ومبـادئ توجيهيـة عامـة                    

مبادئ أساسية تشجع على تعزيز محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حـق الـشعوب يف تقريـر                  أو
ــدات احلا    ــه التهدي ــيت تواجــه في ــة    املــصري، يف ذات الوقــت ال ــشكلها املرتزق ــيت ي ــة والناشــئة ال لي

 .)١٦(األنشطة املتعلقة باملرتزقة أو
 

 املعايري القانونية -ألف  
تتمثل اخلطـوة الرئيـسية األوليـة لتنظـيم أنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                    - ٤٢

 .ومستخدميها يف وضع معايري قانونية حتدد اإلطار القانوين ألنشطة هذه الشركات
لقد ثبتت صعوبة التوصيف القانوين لألنشطة الـيت تـضطلع هبـا الـشركات العـسكرية                و - ٤٣

وكمـــا ســـبق للفريـــق العامـــل أن ذكـــر، فـــإن معظـــم هـــذه . واألمنيـــة اخلاصـــة ومـــستخدموها
الـــشركات تعمـــل يف منطقـــة رماديـــة مل حتـــددها، أو مل حتـــددها بوضـــوح، املعـــايري القانونيـــة   

 .)١٧(الدولية
ركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وخـدمات املرتزقـة ليـست عالقـة         والعالقة بـني الـش     - ٤٤

فالقيام مبختلف األنشطة مبوجب عقـود حكوميـة وأحيانـا مبوجـب اتفاقـات حكوميـة                . مباشرة
 “التقليـدي ”دولية، حىت يف مناطق الرتاع، ال يقع يف معظـم احلـاالت حتـت التعريـف القـانوين                   

 .للمرتزقة
ــة يف   - ٤٥ ــة العام ــشري اجلمعي ــذا املوضــوع إىل    وت ــة هب ــا املتعلق ــرات” قراراهت ــسنن “ثغ  يف ال

القانونية املوجودة، من الضروري سدها من أجل تنظيم الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة              
ويف ســبيل حتديــد هــذه الثغــرات، مــن املهــم اإلقــرار بــأن  . وضــمان احترامهــا حلقــوق اإلنــسان

__________ 
 ).أ (٢، الفقرة ٧/٢١ اإلنسان قرار جملس حقوق )١٦( 
 )١٧( A/HRC/7/7 ٢٥، الفقرة. 
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اسـتخدامهم ومتويلـهم وتدريبـهم مـا برحـت الـصك            االتفاقية الدوليـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة و         
ــسألة     ــذه امل ــد املكــرس ملعاجلــة ه ــاملي الوحي ــا    . الع ــار، يف تعريفه ــة يف االعتب وال تأخــذ االتفاقي

للمرتزقــة، حــاالت الــرتاع املــسلح فحــسب، بــل أيــضا العنــف املــنظم بقــصد إســقاط احلكومــة  
وتعتـرب االتفاقيـة جتنيـد    . ميـة للدولـة  تقويض الشرعية الدستورية أو العمل ضد السالمة اإلقلي       أو

 . املرتزقة ومتويلهم وتدريبهم واستخدامهم جرمية
والقانون اإلنساين الدويل ال يتـضمن سـوى حكمـا واحـدا يتعلـق علـى وجـه التحديـد            - ٤٦

 امللحـق باتفاقيـات   ١٩٧٧ من الربوتوكول اإلضايف األول لعـام  ٤٧مبسألة املرتزقة، وهي املادة    
 هذه، اليت صادقت عليها أغلبية عظمـى مـن الـدول، ال حتظـر               ٤٧واملادة  . ١٩٤٩جنيف لعام   

وتنص على حرمان املرتزقة من الوضـع املتميـز للمقـاتلني أو لـسجناء احلـرب             . خدمات املرتزقة 
لذلك ميكن إخضاعهم للمسؤولية من قبل الدولة املعارضـة عـن اشـتراكهم يف أحـد املنازعـات                  

ــة  ــة مــن وضــع ســجناء احلــرب     بيــد أن الد. املــسلحة الدولي ــأن حتــرم املرتزق ــة غــري ملزمــة ب . ول
ولـذلك  .  تعريفـا للمرتزقـة، بـستة شـروط    ٤٧ مـن املـادة     ٢وباإلضافة إىل هذا، تتضمن الفقـرة       

فإن نسبة صغرية فقط من موظفي الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة املتـورطني يف أعمـال                  
 . عسكرية ميكن وصفهم بأهنم مرتزقة

ــام  - ٤٧ ــا  ١٩٧٠ويف عـ ــة يف قرارهـ ــة العامـ إعـــالن ) ٢٥ -د  (٢٦٢٥، اعتمـــدت اجلمعيـ
مبادئ القانون الدويل بـشأن العالقـات الوديـة والتعـاون فيمـا بـني الـدول، وذلـك وفقـا مليثـاق                       

واملبدأ األول مـن اإلعـالن يتعلـق حبظـر اسـتعمال القـوة ويقـع يف إطـار القـانون                     . األمم املتحدة 
املرتزقــة، أو القـــوات  ”جيعـــل اإلعــالن مــن واجـــب الــدول عــدم اســـتخدام     و. الــدويل العــام  

بيـد  .  ضـد الـسالمة اإلقليميـة لدولـة أخـرى أو اسـتقالهلا             “النظامية، أو العصابات املسلحة    غري
 .“القوات غري النظامية أو العصابات املسلحة”أن اإلعالن ال حيدد ما هو املقصود بعبارة 

منظمــة الوحــدة   (١٩٧٧قــام االحتــاد األفريقــي يف عــام    وعلــى املــستوى اإلقليمــي،    - ٤٨
 يف “املرتزقــة”وتعريــف كلمــة . بــصياغة اتفاقيــة القــضاء االرتــزاق يف أفريقيــا) األفريقيــة ســابقا

 . من اتفاقية جنيف٤٧تلك االتفاقية مماثل للتعريف املستخدم يف املادة 
ــام  - ٤٩ ــس أوروبــا    ٢٠٠٥ويف ع ــة جملل  ١٧١٣ التوصــية رقــم  ، أصــدرت اجلمعيــة الربملاني

ويـنص احلكـم األخـري مـن        . املتعلقة بالرقابة الدميقراطية على القطاع األمين يف الـدول األعـضاء          
تلــك التوصــية، الــذي يتعلــق بالــشركات األمنيــة الــيت تعمــل يف شــؤون األمــن واالســتخبارات، 

 علـى   على وجوب تنظيمها بالقـانون وعلـى إنـشاء نظـم رقابـة حمـددة، واألفـضل أن يـتم ذلـك                     
واســتنادا إىل الوثيقــة، ينبغــي أن تتــضمن هــذه القواعــد التنظيميــة أحكامــا   . املــستوى األورويب
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بشأن الرقابة الربملانية، وآليات الرصد، وأحكام الترخيص، وسبل وضع الـشروط الـدنيا لعمـل               
 .هذه الشركات اخلاصة

تقلة وعـددها    أيضا، اعتمـدت الـدول األعـضاء يف رابطـة الـدول املـس              ٢٠٠٥ويف عام    - ٥٠
 دولة قانونا منوذجيا بشأن مناهضة االرتزاق، مت االتفاق فيه على تعاريف ألنـشطة املرتزقـة              ١٢

ويطـرح القـانون النمـوذجي إمكانيـة االرتـزاق بـدافع مكاسـب              . أكثر عصرية ومتعددة األبعـاد    
ملختلفـة  ، ويـنص علـى عـدد مـن املطالـب ا     )مبـا فيهـا الـدوافع اإليديولوجيـة والدينيـة     (غري مادية   

جتنيـدهم  ) شـركات (منها حق الدول يف أن متنع عند احلاجة عمل املرتزقة األجانب ومنظمات             
يف أراضيها، وأن تعاقب األطراف لقيامها بنشر الدعاية عن األنشطة املتصلة باملرتزقة أو متويـل               

لقواعـد  وهذا القانون يـسد الثغـرة إىل حـد مـا بـني القواعـد املنظمـة للمرتزقـة وا            . هذه األنشطة 
 .املنظمة للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

: وعلى املستوى الوطين، ضمت البلدان اليت سنت فعال قوانني بشأن املرتزقة كـال مـن              - ٥١
 .بلجيكا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وفرنسا وزمبابوي

 
 التسجيل -باء  

أجــل الــشركات العــسكرية يعتقــد الفريــق العامــل أن إنــشاء ســجل دويل مفتــوح مــن   - ٥٢
وسـيتطلب هـذا الـسجل، الـذي ميكـن          . واألمنية اخلاصة سيشكل خطوة هامة لتنظيم أنـشطتها       

إنــشاؤه اســتنادا إىل اخلــربة املكتــسبة مــن الــسجالت األخــرى املنــشأة علــى املــستوى الــدويل،    
 .إدخال تعديالت على األنظمة الوطنية فيما يتعلق بتسجيل الشركات العسكرية واألمنية

 الم، الـذي طلبـت فيـه مـن     ٤٦/٣٦، اعتمدت اجلمعية العامـة القـرار   ١٩٩١ويف عام    - ٥٣
ــه، يتــضمن        ــة وحيــتفظ ب ــام أن ينــشئ ســجال شــامال غــري متييــزي لألســلحة التقليدي األمــني الع
البيانات املتعلقة بعمليات نقل األسلحة الدولية واملعلومات املقدمة مـن الـدول األعـضاء بـشأن                

 .)١٨(سكرية، والشراء من خالل االنتاج الوطين، والسياسات ذات الصلةاملمتلكات الع
ومــا بــرح هــذا الــسجل . ويــضم الــسجل ســبع فئــات مــن األســلحة التقليديــة الرئيــسية - ٥٤

وحىت اآلن بلغ جمموع الدول اليت قدمت بيانات إىل السجل مـرة            . ١٩٩٢معموال به منذ عام     
ــر  ــة١٧٢أو أكث ــة يف فئــات األســلحة   ويــدون هــذا الــسجل جــل جتــ  .  دول ارة األســلحة العاملي

 .التقليدية اليت يشملها

__________ 
 .http://disarmament.un.org/cib/register/htmlانظر  )١٨( 
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ــل األســلحة        - ٥٥ ــات نق ــشاء ســجل دويل لعملي ــة إن ــة القادم ــوام القليل وســيتم خــالل األع
وورد يف مــشروع اتفاقيــة إطاريــة بــشأن عمليــات نقــل األســلحة الدوليــة، مــؤرخ        . الدوليــة

ويـنص  .  لعمليات نقل األسلحة الدولية    ، أنه سيتم إنشاء سجل دويل     )١٩(٢٠٠٤مايو  /أيار ٢٥
مــشروع االتفاقيــة اإلطاريــة أيــضا علــى أن الــدول املتعاقــدة ســتقدم إىل الــسجل الــدويل تقريــرا 
سنويا عن عمليات نقل األسلحة من أراضـيها أو عربهـا أو يف أراضـي خاضـعة لـسلطتها، وأن               

قتـضاء، عـن عمليـات     السجل الدويل سينشر تقارير سـنوية وتقـارير دوريـة أخـرى، حـسب اال              
 .نقل األسلحة الدولية

وينبغــي وضــع تــصدير اخلــدمات العــسكرية واألمنيــة يف إطــار الفئــة املماثلــة أو املقابلــة  - ٥٦
لتصدير األسلحة أو املعدات العسكرية، وينبغي مطالبة احلكومات بأن تقدم تقـارير دوريـة إىل              

 .ة والواردة كلتيهمااألمم املتحدة عن اخلدمات العسكرية واألمنية الصادر
 

 الترخيص -جيم  
خيص هـي اآلليـات الـيت ُتتخـذ مبوجبـها قـرارات            ا التـر   إصـدار  إجراءات وممارسـات  إن   - ٥٧

خيص اتــر  إصــدارإجــراءاتتــتم و، التــصدير يتعلــق كــل منــها بإصــدار تــرخيص مــن تــراخيص 
كـل  إلذن بـإجراء    ا  مـن أجـل    تـصدر رخـصة حمـددة     ، إذ   “العمليـات على أسـاس     ”)٢٠(رالتصدي

 .عملية من عمليات التصدير على حدة
يف ،  )٢١( االتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن نقـل األسـلحة علـى الـصعيد الـدويل                 مـشروع  نصيو - ٥٨
خيص يف إطـار قوانينـها      االتـر إصـدار    األطراف املتعاقدة آليات لـإلذن و      تنشئ على أن    ،٥ املادة

مـن  وكحـد أدىن،    . فعاليـة  لكفالة تطبيق شـروط هـذه االتفاقيـة ب         حسب اللزوم، وذلك  الوطنية  
 املطلـوب  التـرخيص ومـنح  على حدة،   حلصول على إذن    من طلبات ا  كل طلب   املقرر النظر يف    

 مراقبــة يف الواقــع جــزء مــن آليــة ي هــهخيص هــذا التــر إصــداراتوإجــراء. علــى هــذا األســاس
 األسـلحة علـى الـصعيد       مراقبـة ترتيبـات    إدماجهـا أيـضا يف       وجيـرى  دول،األسلحة يف معظـم الـ     

خيص اتـر ال  إصـدار اتويعتقد الفريق العامل أنه ينبغي للحكومات الوطنية تطبيق آليـ    . قليمياإل
 . على أساس العقودعلى أن مينح الترخيصتصدير اخلدمات العسكرية واألمنية، على 

ــة قواعــد ســلوك       - ٥٩ ــه مدون ــرارا اعتمــد مبوجب هتــدف وأصــدر جملــس االحتــاد األورويب ق
االحتـاد إىل املنـاطق املـضطربة يف العـامل حيـث            األعـضاء يف    بلـدان   لامنع تدفق األسـلحة مـن        إىل

__________ 
 .http://www.iansa.org/documents/2004/att0504.pdfانظر  )١٩( 
 .http://www.heritage.org/research/regulation/wn_1798.cfmانظر  )٢٠( 
 .http://www.iansa.org/documents/2004/att_0504.pdfانظر  )٢١( 
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وتشمل هذه املدونة أيـضا قائمـة بالوجهـات         .  حلقوق اإلنسان  جسيمة انتهاكات   قعميكن أن ت  
وإضـافة إىل ذلـك، فـإن       .  وتوفر نظاما للتحقق مـن اسـتخدامات األسـلحة ورصـدها           ،احلساسة
 علـى   مـن عدمـه    التـصدير    تـراخيص تـشاور بـشأن مـنح       تضع نظاما لتبادل املعلومات وال    املدونة  

 .الصعيد الوطين

، ولـيس مثـة     يف االحتاد  ملزمة للدول األطراف     ت ليس  األوروبية ومدونة قواعد السلوك   - ٦٠
 حتــدد مثانيـة معـايري جيـب علــى    فـإن املدونـة   ومـع ذلـك  .  عـدم احترامهــا نأي آليـة ملـساءلتها عـ   

احتـرام االلتزامـات الدوليـة      : منها ما يلي  و األسلحة،    يف حال تصدير   العمل هبا الدول األعضاء   
 ،فرضــها جملــس األمــن لألمــم املتحــدة  يالحتــاد وال ســيما اجلــزاءات الــيت  يف اللــدول األعــضاء 

 .واحترام حقوق اإلنسان يف بلد الوجهة النهائية

  عـضوا مـن منظمـة الـدول األمريكيـة اتفاقـا            ١٩ويف أمريكا الـشمالية واجلنوبيـة، وقّـع          - ٦١
 اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بــشأن الــشفافية     ، وهــيبــشأن عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة    

ــة   يف ــشتريات األســلحة التقليدي ــضي م ــيت تقت ــن     ، ال ــنويا ع ــة الكــشف س ــن األطــراف املوقع  م
 نظامــا  االتفاقيــةال تــضعو. )٢٢(صادراهتا ووارداهتــا الرئيــسية مــن األســلحةاملتعلقــة بــاملعلومــات 

 . للخدمات العسكرية واألمنيةأو بالنسبة لألسلحة سواءرخيص، للتسجيل أو الت
 

 آليات املساءلة – دال 
، جيــب  اخلاصــةحــىت يتــسىن تنفيــذ أي آليــات تنظيميــة للــشركات العــسكرية واألمنيــة  - ٦٢

 .إمكانية تطبيقها تكفلوضع آليات للمساءلة 

 مـن هـذا القبيـل،    لـشركات ا  من  املطلوبة املعايري الدنيا للشفافية  حد  قد يقتضي وضع    و - ٦٣
 . بيانات عن املعامل الرئيسية هلياكلها وعقودها وعملياهتاأن تقدم هذه الشركات سنويا

ــدول  - ٦٤ ــة   ســعت، )٢٣(ويف بعــض ال ــة احمللي ــات القــضائية اجلنائي ــرات الســد إىل  اهليئ يف ثغ
ا يف املنـاطق الـيت      املـدنيني املـرافقني للقـوات املـسلحة أو العـاملني حلـساهب             القضائية بشأن    الوالية

 .تنفذ فيها القوات املسلحة عمليات عسكرية

 اآلليــات القــضائية الرمسيــة، ميكــن وضــع آليــات أخــرى  باإلضــافة إىل ومــع ذلــك فإنــه - ٦٥
 .لكفالة مساءلة األفراد والشركات الذين يقدمون خدمات أمنية أو عسكرية

 
__________ 

 .http://www.oas.orgانظر  )٢٢( 
وقانون الوالية القضائية العـسكرية   ) ١٩٩٧، املعدل عام    ١٩٩٦(الواليات املتحدة، قانون جرائم احلرب      يف   )٢٣( 

 .)٢٠٠٠(خارج اإلقليم 
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 سان التدريب يف جمايل القانون وحقوق اإلنسجالتفحص  -هاء  
مرحلـة مـا بعـد    يف املطبقة على مؤسسات الدول     )٢٤( آليات الفحص املعتادة   نقلميكن   - ٦٦

 .اخلاصة  الشركات العسكرية واألمنيةوتطبيقها علىالرتاع، وهي يف العادة مؤسسات عامة، 

وميكــن تطبيــق اخلطــوة األوىل مــن الفحــص، املتمثلــة يف تــشكيل جلنــة لإلشــراف علــى   - ٦٧
خـالل  لية إلصالح شؤون املوظفني، على الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة             العملية االنتقا 
 .عملية التوظيف

 عـادة آليـة انتقاليـة خاصـة لفـرز املـوظفني العـاملني           ُتنـشأ ويف عملية االستعراض هـذه،       - ٦٨
 ألداء تنحيــة مــن ال يــصلحواهلــدف هــو .  لالســتمرار يف العمــلصــاحلنيوحتديــد مــا إذا كــانوا 

ــة ــي و. الوظيف ــة    ينبغ ــتعراض األوضــاع الفردي ــة االس ــي عملي ــي  .أن تراع ــنحوينبغ ــوظفم  ني امل
وظـف  امل كـون ، فـإن إثبـات   عمومـا و.  لالستماع هلم عادلةفرصة لعملية االستعراض  نياخلاضع
 .يقع على كاهل اهليئة اليت تقوم باالستعراضته هو عبء  ألداء وظيفال يصلحالعام 

 يوهـ  ح شـؤون املـوظفني علـى قطـاع األمـن اخلـاص،      وميكن أيضا تطبيق عملية إصـال    - ٦٩
 .والتصديقالتسجيل والفرز :  ثالث مراحلشملعملية ت

ــوظفي   - ٧٠ ــسجيل م ــاملؤســسات وت ــة ضــرورية    ةالعام ــذين سيخــضعون للفحــص عملي  ال
 عــدد مل يكــن وإذا ،الــسليمعلــى النحــو تكــن ســجالت املــوظفني مبؤســسة مــا حمفوظــة   مل إذا

اهلــدف األساســي مــن التــسجيل و. عــروفني علــى وجــه التحديــدم ووضــعهم املؤســسةمــوظفي 
عمليـة إصـالح     الـذين ستـشملهم   حتديد وحصر األشخاص الذين ينتمـون إىل مؤسـسة مـا،             هو

 .وتشمل استمارات التسجيل معلومات أساسية عن املوظف وسجله املهين. شؤون املوظفني

 فــإهنم خيــضعون للفــرز ، ومبجــرد حتديــد املــوظفني الــذين ستــشملهم عمليــة اإلصــالح   - ٧١
كـل  حمددة ل معايري توظيف   مثة  و. الستمرار يف العمل  املطلوبة ل ملعايري  ا يلبونلتقييم ما إذا كانوا     

وُتجمــع . ُتحــدَّد وفقــا ملــستوى الوظيفــة يف اهليكــل التنظيمــي للمؤســسة هــي معــايري وظيفــة، و
. ت املـوظفني   يف سـجال   ، علـى حنـو منـهجي      ،املعلومات عن كل موظف من املـوظفني وُتخـزن        

 حــىت يتــسىنالرتاهــة متكاملــة بــشأن بيانــات ال قاعــدة الــيت تتــضمنها أن تكــون البيانــات ويــتعني
ــية يف ســجال   ــات األساس ــوظفنيتإدراج املعلوم ــل تو.  امل ــة تمث ــايري   عملي ــق مع ــرز يف تطبي الف

وقــد يكــون مــن الــالزم إجــراء  . كــل موظــف مــن املــوظفنياخلاصــة بالتوظيــف علــى البيانــات 

__________ 
إطـار  :  بعـد الـصراع، فحـص الـسجالت      لدول ما ا  يف  سيادة القانون   إرساء مفوضية حقوق اإلنسان، أدوات    )٢٤( 

 .٢٠٠٦تشغيلي، نيويورك وجنيف، 
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 املعلومــــات الناقــــصة أو التحقــــق الســــتيفاء وحتقيقــــات مــــستقلة  إضــــافية فحــــصعمليــــات
 .املعلومات املشكوك فيها من

ــذيا جيــرى التــصديق علــى مــؤهالت و - ٧٢ ــيلبــون نملــوظفني ال ويــشكل . ف معــايري التوظي
 خـالل املرحلـة     ةعامـ مـا مـن مـوظفي املؤسـسات ال         القرار النهائي بشأن وضع موظف       التصديق
 وضـع املـوظفني كافـة       التـصديق علـى   تنتهي عملية إصالح شؤون املـوظفني مبجـرد         و. االنتقالية

الفتـرة  هـذه  وأثنـاء  .  فتـرة خدمـة اختباريـة    هنـاء  أيـضا إ   التـصديق تطلب  يقد  و. التأهيلمن حيث   
املــوظفني واملــوظفني اجلــدد بطريقــة أســهل يف حــال ظهــور    ســتغناء عــن االختباريــة، ميكــن اال

 .ء سلوك يف السابقمعلومات إضافية عن حاالت سو

 األساسـي وخالل الفترة قيد االستعراض، أكـد خمتلـف أصـحاب املـصلحة أن العنـصر                 - ٧٣
الذي ال غىن عنه يف أي آلية تنظيمية هو التدريب اإللزامي يف جمـال حقـوق اإلنـسان والقـانون                

 .ملوظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

 لكـن مل ُتـدمج  قدمي هذا النوع من التدريب،  بدأت بعض الشركات يف ت   هكذا، فقد و - ٧٤
 . يف التدريب التمهيدي املقدم للموظفنيمؤسسيةتدريبية أي دورات 

 
 الرقابة -واو  

ــة   - ٧٥ ــة الربملاني ــىميكــن أن تــشمل الرقاب ــة ا  عل  عقــد  اخلاصــةلــشركات العــسكرية واألمني
تـشكيل جلنـة أو جلنـة     مبـا يف ذلـك  منتظمـة،  بـصفة  حتريات وحتقيقـات  إجراء  جلسات برملانية و  

ددة داخل اهلياكـل الربملانيـة للبلـدان املـصدرة للخـدمات األمنيـة              أو غريها من اللجان احمل    فرعية  
ميكــن هلــذه و. سلوكالــقواعــد ل وفــق مدونــة التــراخيصوالعــسكرية مــن أجــل التــدقيق يف مــنح 

ــنح أو رفــض إصــدار هــذه      ــصالحية م ــع ب ــة أن تتمت ــراخيصاللجن ــام ب يف حــال الت ــشطة أالقي ن
 . قوق اإلنسانحل انتهاكات تسودهعسكرية يف بلد 

 
 األنشطة املستقبلية -خامسا  

ــام  - ٧٦ ــليف الع ــشجيع       املقب ــضاء لت ــدول األع ــع ال ــشاوراته م ــل م ــق العام ، سيواصــل الفري
 . أو االنضمام إليها على أوسع نطاق ممكن١٩٨٩ على االتفاقية الدولية لعام التصديق

مــستقبال والترتيــب هلــا، سيواصــل  أن القيــام بزيــارات قطريــةومــن أجــل التفــاوض بــش - ٧٧
، وتـشاد ،  وبـابوا غينيـا اجلديـدة     ،  أرمينيا، و الفريق العامل مشاوراته مع وفود كل من أذربيجان       

، وغينيـا االسـتوائية  ، وغانـا ، والعـراق ، وزمبـابوي ، فريقياأوجنوب ،  ومجهورية أفريقيا الوسطى  
 .وكولومبيا
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ــسان   وعــالوة علــى ذلــك،   - ٧٨  الفريــق عقد، ســي٧/٢١وعمــال بقــرار جملــس حقــوق اإلن
ــل ــشرين األول،العام ــوبر / يف ت ــشاورة ،٢٠٠٨أكت ــم ــيا    ة إقليمي ــشرقية وآس ــا ال ــدان أوروب  لبل

ــشأن   ــوق       ”الوســطى ب ــع حبق ــى التمت ــة اخلاصــة عل ــسكرية واألمني ــشركات الع ــشطة ال ــار أن آث
 ، إقليميـة  مـشاورات لعامـل مخـسة      ا بـأن يعقـد الفريـق      أوصـي    وقـد . “لتنظيم والرقابة ا: ناإلنسا

وفقـا للطلـب الـذي وجهتـه          وذلك تليها مائدة مستديرة رفيعة املستوى، برعاية األمم املتحدة،       
وقد تفضي هـذه العمليـة إىل       . ٦٢/١٤٥قرارها  اجلمعية العامة إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف        

سـية املتمثلـة يف دور الدولـة         مائدة مستديرة رفيعة املستوى للدول، ملناقـشة املـسألة األسا          تنظيم
 ملـسؤوليات   الـالزم  فهـم الباعتبارها اجلهة احملتكرة حلق استخدام القوة، وذلك من أجـل تيـسري             

خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة، يف الـسياق احلـايل،                 
هـم مـشترك لألنظمـة وآليـات     لتوصـل إىل ف اوالتزاماهتا إزاء محاية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا، و         

 . على الصعيد الدويلالالزمة اإلضافية الرقابة
 

 االستنتاجات والتوصيات -سادسا  
 بأشــكال تقليديــة ،بــالرغم مــن الــتغريات الدوليــة احلاليــة، فــإن اســتخدام املرتزقــة   - ٧٩
عــامل مــن املــشاكل الــيت يواجههــا ال ال يــزال مــشكلة خطــرية ، علــى الــسواءغــري تقليديــة وأ

 للمرتزقـة واألنـشطة     ا ومباشـر  ا واسع االفترة قيد االستعراض استخدام   شهدت  وقد  . اليوم
يف أوروبـا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأفريقيـا،           رتاع  الـ  منـاطق    املتصلة باملرتزقة يف كثري مـن     

 . والقارتني األمريكيتني

ويلـــهم وتظـــل اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملناهـــضة جتنيـــد املرتزقـــة واســـتخدامهم ومت  - ٨٠
ــهم،  ــة وتدريب ــا و وهــي اتفاقي ــها / صــادقت عليه ــصكوك   ٤٠أو وقعت ــة، صــكا مــن ال  دول

القانونيــة الدوليــة املهمــة ملنــع اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وحــق   
 .الشعوب يف تقرير مصريها

ــويوصــي الفريــق العامــل بــشدة   - ٨١ ــها ،أن تقــوم البلــدان الــيت وقعــت االتفاقيــة  ب  لكن
 على هذا الصك الدويل املهم للتصديقبإهناء اإلجراءات الالزمة ، )٢٥(صادق عليها بعدت مل

ينبغي لبعض البلدان الـيت هـي أطـراف يف االتفاقيـة لكنـها مل تـضع                  و .يف أقرب وقت ممكن   
 قوانني وطنية واعتماد، أن تقوم بإعداد    )٢٦(تنظيم االرتزاق بعد أي تشريعات وطنية بشأن      

__________ 
أملانيا، أنغـوال، بولنـدا، اجلبـل األسـود، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، رومانيـا، صـربيا، الكونغـو، املغـرب،                        )٢٥( 

 .نيجرييا
جرت على أراضـيها عـام   جورجيا، اليت أفادت بأن مرتزقة أجانب قد استخدموا أثناء الرتاعات املسلحة اليت     )٢٦( 

 .، هي مثال على ذلك٢٠٠٨
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الحــظ الفريــق العامــل بارتيــاح اســتمرار عمليــة االنــضمام الكامــل    إذ يو. نيف هــذا الــشأ
 بعد أطرافـا يف     ت، فإنه يناشد البلدان اليت ليس     )٢٧(لالتفاقية خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

 .االتفاقية أن تنظر يف االنضمام إليها

طنيـة   من الدراسة للتشريعات الدولية واإلقليمية والو   ا الفريق العامل مزيد   أجرىو - ٨٢
. ل بعض التحديث للصكوك القانونية يف هذا اجملا      أنه جرى  بشأن املرتزقة، والحظ     القائمة

جتسد هذا التحديث خالل السنوات األخرية يف اعتماد تـشريعات وطنيـة جديـدة بـشأن                و
ــا(اســتخدام املرتزقــة  مثــل (وبعــض الــصكوك اإلقليميــة اجلديــدة  ) فرنــسا وجنــوب أفريقي
الرتـزاق، وإعـداد مقترحـات    ل التـصدي  الـدول املـستقلة بـشأن    ةرابطـ القانون النموذجي ل  

 ). تعديل اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن املرتزقةل

اخلاصـة جمـاال      املمارسة املتمثلة يف استخدام الشركات العسكرية واألمنية       شكلوت - ٨٣
راسـة  وقـام الفريـق بد  . جديدا نسبيا من اجملاالت الـيت تنـدرج ضـمن واليـة الفريـق العامـل        

ــا         ــيت ختــضع هل ــشركات واألنظمــة ال ــشطة هــذه ال ــصل بأن ــة فيمــا يت ــة الراهن ــة للحال مكثف
 وكشفت الدراسة وجود اختالفات كـبرية بـني هـذه الـشركات           . )نظمةاأل غياب هذه  أو(

مارسات التعاقديـة، ومـستوى االحتـراف املهـين، ومعـايري التـدريب، والقـدرة               امل من حيث 
 مــذكور يف هــذابعــضها (وُدرســت حــاالت فعليــة . علــى ضــمان احتــرام حقــوق اإلنــسان 

 علــى يــد هــذه    ومبــادئ حقــوق اإلنــسان  تــضمنت انتــهاكات أكيــدة لقواعــد   ) التقريــر
 اختـاذ إجـراءات عاجلـة علـى      يلـزم وخلص الفريـق العامـل إىل أنـه         . الشركات أو موظفيها  

 . مستوى اجملتمع الدويل لوضع آلية تنظيمية شاملة هلذه الشركات وتعزيزها

 “التقليديـة ” فـصل جتـرمي أنـشطة االرتـزاق          بـأن يف اإلمكـان    ويوصي الفريق العامل     - ٨٤
شرعية الـ سلطات  الـ  أفـراد مـسلحني أجانـب للمـشاركة يف اإلطاحـة ب            جتنيـد مثل  (احملظورة  
 العسكرية واألمنية اخلاصة باالستناد إىلعن السياق العام ألنشطة هذه الشركات      ) للدولة

 أحـد األطـراف     ة الطرف املعني  ت الدولة إذا كان ذلك  واملرتزقة،   بشأن   ساريةالتشريعات ال 
 أن بيــد.  قانونــا وطنيــا حمــددا بــشأن املرتزقــةتاملوقعــة علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة أو ســن

الفريق العامل خلص إىل أن األنشطة العامة هلذه الشركات ال ميكـن تنظيمهـا علـى أسـاس                  
 اعتمـاد صـك   يلـزم وقـد  .  حتـديثها وتعديلـها  رى أن جيحىت بعد  األمم املتحدة فقط،     اتفاقية

ــد  ــانوين دويل جدي ــم املتحــدة    ، مــن املمكــن أن يتخــذ  ق ــدة لألم ــة جدي ــةشــكل اتفاقي  معني
 بـصك   إكمـال أي اتفاقيـة مـن هـذا القبيـل          وميكـن   . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   ب

__________ 
 وأصـــبحتا عـــضوين كـــاملي العـــضوية  واالنـــضمامالتـــصديق، أهنـــت بـــريو وكوبـــا إجـــراءات ٢٠٠٧عـــام يف  )٢٧( 

 .االتفاقية يف
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 مـن شـأنه أن      ،قانوين آخر، هو قانون منوذجي بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة         
 . يف إعداد واعتماد تشريعات وطنية لتنظيم هذه الشركاتالوطنية يساعد احلكومات 

اجملتمع الدويل إزاء هذه الذي يتبعه نهج الويوصي الفريق العامل أيضا بأن يتحول  - ٨٥
اخلاضــعة  املعتــادة “الروتينيـة ”الـشركات مــن النظـر إليهــا باعتبارهــا جـزءاً مــن الــصادرات    

 يستلزملصادرات واخلدمات ل التجارية إىل النظر إليها باعتبارها جماال حمددا للغاية ألنظمةل
 ورقابة مستمرة من جانب احلكومات الوطنية واجملتمع املدين واجملتمع الدويل بقيادة اإشراف

وجيـب علـى احلكومـات الوطنيـة ومنظومـة األمـم املتحـدة معـا االضـطالع                  . األمم املتحـدة  
 ، اليت تعمل فيهـا هـذه الـشركات يف خمتلـف أحنـاء العـامل               ناطقيما يتعلق بامل  مبسؤولية أكرب ف  

 .تقوم به ممالغرض او

ويوصي الفريق العامل كذلك بأن يـصنف تـصدير اخلـدمات العـسكرية واألمنيـة،                - ٨٦
هـذا   يف إطـار   العسكرية وبعض أنواع التـدريب الـيت تنـدرج           اخلدمات االستشارية مبا فيها   
 لتصدير األسـلحة أو املعـدات العـسكرية،         مقابلةت، ضمن فئة مشاهبة أو       اخلدما  من اجملال

وأن ُيطلب من احلكومات تقدمي تقارير دوريـة إىل األمـم املتحـدة بـشأن العقـود املربمـة يف                    
 . على السواءاألمنية الصادرة أو الواردةو للخدمات العسكرية ،هذا اجملال

 أفـضل املمارسـات يف جمـال         يف االعتبـار   إمكانيـة أن تؤخـذ    ويقترح الفريـق العامـل       - ٨٧
 سجل األمـم    اخلربة املكتسبة من   باإلضافة إىل األسلحة،   تراخيص ومنح   اتدرامراقبة الص 

 بــشأن تــصدير اخلــدمات قواعــد تنظيميــةعنــد وضــع وذلــك املتحــدة لألســلحة التقليديــة، 
 .العسكرية واألمنية

 الـشركات   عـن  مرتبـة منـهجيا     معلومات اليوموال متلك معظم احلكومات الوطنية       - ٨٨
العـــسكرية واألمنيـــة املـــسجلة علـــى أراضـــيها، وشـــركاهتا الوطنيـــة املـــسجلة يف اخلـــارج، 

حلكومات الوطنية يف إمكانية وضـع      ا تنظر   وحبذا لو . أحيانا ما وراء البحار  ذلك يف    يف مبا
ل  الوطنية، تسجي  تهاسجل منفصل للشركات العسكرية واألمنية وأن حتظر، مبوجب أنظم        

فيهـا   ال يتـوفر     خارجيـة الشركات العاملة يف جمال اخلدمات العـسكرية واألمنيـة يف منـاطق             
توسيع نطاق النظر يف إمكانية وميكن ملنظومة األمم املتحدة  .“ من الشفافيةقدر ضئيل”إال 

اسـترياد  /اآللية احلالية املتمثلة يف سجل األمـم املتحـدة لألسـلحة التقليديـة ليـشمل تـصدير                
سلحة  األ  العسكرية واألمنية، أو ليشمل على األقل اخلدمات اليت تتضمن حيازة          اخلدمات

 .هاأو استخدام فتاكةال

تـصدير  ب إلصدار تـراخيص   آلية   أنه يتعني على الدول إنشاء    ويعتقد الفريق العامل     - ٨٩
 ولــيس  “العقــد ”مــع اعتمــاد  (اخلــدمات العــسكرية واألمنيــة يف إطــار قوانينــها الوطنيــة      
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وإضـافة إىل ذلـك، جيـب       . )لتـرخيص ا باعتباره الوحدة اليت ميـنح علـى أساسـها         “الشركة”
قيـام  قتـضي   تقـد   وهـي عمليـة      هـذه الـشركات،       من لشفافية املطلوبة ل الدنياعايري  امل صياغة

تقــدمي بيانــات ســنوية عــن املعــامل الرئيــسية هلياكلــها وعقودهــا وعملياهتــا  ب تلــك الــشركات
 .احلالية الفعلية

اد مبادئ توجيهية ومبادئ لتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    وعند إعد  - ٩٠
تركيز عمله على     الفريق العامل يعتزم   فإن لقواعد ومعايري حقوق اإلنسان،      هاومنع انتهاك 

الدراســة والتــدوين القــانوين للنظــام الــشامل لإلشــراف علــى هــذه الــشركات وتنظيمهــا،   
 والوطين من أجـل  ئية على الصعيد الدويل واإلقليمييف ذلك الوسائل القانونية واإلجرا     مبا

 :كفالة ما يلي

 كيانـات اعتباريـة،   صفتهااحترام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، بـ      )أ( 
ــ  كيانــــات طبيعيــــة، للقواعــــد العامليــــة املتعلقــــة حبقــــوق اإلنــــسان   صفتهموموظفيهــــا، بــ

 اإلنساين؛  والقانون

ــا     )ب(  ــشركات وموظفيه ــذه ال ــرام ه ــدان   احت ــة للبل ــوانني الوطني  األصــليةللق
 ؛ جتري فيها العمليات أو البلدان اليت العبوربلدان  أو

 وحــق الــشعوب  ،دود املعتــرف هبــا دوليــا  احلــ و،احتــرام ســيادة الــدول   )ج( 
 صري؛املتقرير  يف

اإلطاحة  :عدم مشاركة هذه الشركات وموظفيها يف أي أنشطة هتدف إىل )د( 
، العنـف شرعية، أو تغيري احلدود املعترف هبـا دوليـا باسـتخدام            باحلكومات أو السلطات ال   

 ؛العنفأو التحكم األجنيب يف املوارد الطبيعية باستخدام 

 ألسـلحة ا  طرقا مـشروعة يف اقتنـاء    هذه الشركات وموظفيها   اتباعمان  ض )هـ( 
 ؛ها واستخدامهتا وحيازها واستريادهاوتصدير

ــةاملضـــمان اســـتخدام القـــوة   )و(  وبالقـــدر الـــصادر، فـــق التكليـــف  وو،الئمـ
 املناسب؛

 واحلظــر التــام الســتخدام  ، اإلفــراط يف اســتخدام األســلحة اإلحجــام عــن )ز( 
وقوع عدد كبري من القتلـى أو املـصابني   أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة اليت تؤدي إىل     

 ؛أو إىل دمار شديد

) التـسجيل  (بلـد املنـشأ   خضوع هذه الشركات للمساءلة أمـام حكومـات          )ح( 
 والبلدان اليت تقوم فيها بعملياهتا؛
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  يف أنشطة هذه الشركات؛الكافيةالشفافية العامة  )ط( 

 ؛ذه الشركاتهل  التفصيليلتسجيللآلية  )ي( 

 لعمل يف اخلارج على أساس العقود؛ بالترخيص هلذه الشركات لآلية  )ك( 

كاوى الـــشتقـــدمي التحريـــات والتحقيقـــات و إجـــراء آليـــات للرصـــد و  )ل( 
 واالدعاءات املتصلة بأنشطة هذه الشركات؛

أو دوليــا علــى هــذه الــشركات  /آليــة للجــزاءات ميكــن تطبيقهــا وطنيــا و  )م( 
  انتهاكات؛ حدوثحال اكتشاف  يف

 .آليات موحدة للتعاقد مع املوظفني الوطنيني واألجانب )ن( 

 األمـم املتحـدة     لـدول األعـضاء وإدارات    إىل مجيـع ا    الفريـق العامـل الـشكر        يوجهو - ٩١
وبراجمها وهيئاهتا ووكاالهتا، مبا يف ذلك اخلرباء واملنظمات غـري احلكوميـة الـذين سـاعدوه                

 .يف إجناز املهام املوكلة إليه
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 املرفق
ــة   ــتخدامهم   حالـــ ــة واســـ ــد املرتزقـــ ــضة جتنيـــ ــة ملناهـــ ــة الدوليـــ  االتفاقيـــ

   وتدريبهم ومتويلهم
 وتدريبــهم ومتويلــهم واســتخدامهم املرتزقــة يــدجتن ملناهــضة الدوليــة االتفاقيــةمــدت اعُت 
ــرار مبوجــب ــة ق ــة اجلمعي ــز ودخلــت ،٤٤/٣٤ العام ــاذ حي ــشرين ٢٠ يف النف ــوبر/األول ت  أكت
   :٢٠٠٨ أغسطس/آب ٨ يف الدولية االتفاقيةهذه  وفيما يلي حالة. ٢٠٠١
 )ب(التصديق، االنضمام )أ(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع الدولة

 )ب(١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٤  أذربيجان
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٠ أملانيا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٨ أنغوال

 ١٩٩٩يوليه / متوز١٤ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ أوروغواي
 )ب(١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٩  أوزبكستان
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢١ أوكرانيا

 ١٩٩٥أغسطس / آب٢١ ١٩٩٠فرباير / شباط٥ الياإيط
 )ب(١٩٩٢يوليه / متوز١٠  بربادوس
 )ب(٢٠٠٢مايو / أيار٣١  بلجيكا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٨ بولندا
 )ب(٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  بريو

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٨ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣ بيالروس
 )ب(١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٨  تركمانستان

 )ب(١٩٩١فرباير / شباط٢٥  توغو
  )أ(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود

 )ب(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  اجلماهريية العربية الليبية
  ١٩٩٠مارس / آذار٢٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 )ب(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨  مجهورية مولدوفا
 )ب(١٩٩٥يونيه / حزيران٨  جورجيا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٧ نياروما

 )ب(١٩٩٩يونيه / حزيران٩  السنغال
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 )ب(التصديق، االنضمام )أ(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع الدولة

 ١٩٩٠أغسطس / آب١٠ ١٩٩٠فرباير / شباط٢٧ سورينام
 )ب(١٩٩٠مارس / آذار١٢  سيشيل
  )أ(٢٠٠١مارس / آذار١٢ صربيا
 )ب(٢٠٠٣يوليه / متوز١٨  غينيا
 )ب(١٩٩٣يوليه / متوز٨  قربص
 )ب(١٩٩٩مارس / آذار٢٦  قطر
 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١ لكامريونا

 )ب(٢٠٠٠مارس / آذار٢٧  كرواتيا
 )ب(٢٠٠٧فرباير / شباط٩  كوبا

 )ب( ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٠  كوستاريكا
  ١٩٩٠يونيه / حزيران٢٠ الكونغو
 )ب(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليربيا
 )ب(٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢  مايل
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٥ ملغربا

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول١١ ١٩٩٠يوليه / متوز١٧ ملديف
 )ب(١٩٩٧أبريل / نيسان١٤  اململكة العربية السعودية

 )ب(١٩٩٨فرباير / شباط٩  موريتانيا
  ١٩٩٠أبريل / نيسان٤ نيجرييا
 )ب(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  نيوزيلندا

 
 


