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 والستونالدورة اخلامسة 
 * من جدول األعمال املؤقت٦٨البند 

        حق الشعوب يف تقرير املصري
وســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقــة ممارســة حــق   اســتخدام املرتزقــة    

 الشعوب يف تقرير املصري
  

 مذكرة من األمني العام    
  

معيــة العامـة، وفقــاً لقـرار جلنــة حقــوق   يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجل     
، تقرير الفريق العامل املعىن مبسألة استخدام املرتزقة وسيلة النتـهاك حقـوق             ٢٠٠٥/٢اإلنسان  

  .اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

 
  

  *  A/65/150. 
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تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتخدام املرتزقــة وســيلة النتــهاك حقــوق        
 رسة حق الشعوب يف تقرير املصريمما اإلنسان وإعاقة

    

  موجز  
يتنــاول هــذا التقريــر التحــديات النامجــة عــن اســتخدام الــشركات العــسكرية واألمنيــة    

ألمـن  اويناقش االجتاه حنو ازدياد خصخصة قطاع       . اخلاصة وأثرها على التمتع حبقوق اإلنسان     
  العــسكرية واألمنيــةوعواقبــه الكامنــة ويــشري إىل تزايــد اعتمــاد بعــض الــدول علــى الــشركات  

ويفيد أيضاً مبعلومات عـن التحـديات املتعلقـة مبـساءلة الـشركات العـسكرية واألمنيـة               . اخلاصة
  .اخلاصة وموظفيها

 حملة عامة عن األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق العامل أثناء الفتـرة              كذلك يقدم التقرير و  
شاورات اإلقليميــة الــثالث الــيت  قيــد االســتعراض، مبــا يف ذلــك الــدورات العاديــة الــثالث واملــ  

بــشأن ) جملموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ وأفريقيــا وأوروبــا الغربيــة ودول أخــرى  (عقــدها 
مـوجزة عــن سياســة  عامــة ويقــدم التقريـر حملــة  . األشـكال التقليديــة واجلديــدة ألنـشطة املرتزقــة  

ن التقـدم  عـ معلومـات  األمم املتحدة حيال استخدام متعاقدين أمنـيني خاصـني واالسـتفادة مـن           
وتــرد . احملــرز يف وضــع مــشروع اتفاقيــة حمتملــة بــشأن الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة 

  .الدول األعضاءلتنظر فيها العناصر الرئيسية ملشروع االتفاقية احملتملة يف املرفق 
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  املرفق  
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 املقدمة  - أوال  
عمــالً بواليتــه، واصــل الفريــق العامــل رصــد املرتزقــة واألنــشطة ذات الــصلة باملرتزقــة     - ١

ــيت ت       ــشركات اخلاصــة ال ــشطة ال ــر أن ــا، ودراســة أث ــع أشــكاهلا ومظاهره ــرضجبمي ــساعدة ع  امل
 .ستشارية واألمنية يف السوق الدولية على التمتع حبقوق اإلنسانالعسكرية واخلدمات اال

يـزداد  لقطـاع األمـين   لالنطـاق  ووجد الفريق العامل أن االجتاه حنو اخلصخصة الواسـعة       - ٢
 قطاع األمن اخلاص، وال سـيما تـصدير واسـترياد خـدمات األمـن اخلاصـة،                 يف حني ظل  ،  حدة

 الـدويل ومنظمـاً بـشكل غـري كـاف علـى املـستوى              قطاعاً غري منظم يف األساس علـى املـستوى        
ومــا زال كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى   . الــوطين

 ين بالـــشركات العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة واملتعاقـــدينلـــشمالية يف طليعـــة املـــزوداوأيرلنـــدا 
ــسي ــها يف األســاس دعــم وجو   نيالرئي ــا، وذلــك ألغــراض من ــستان  معه ــراق وأفغان ــا يف الع . ده

ضافة إىل الشركات الدولية، تنتشر أيضاً الـشركات احملليـة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة يف                 باإلو
 ميالـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة تقـد         وتواصـل   . األسواق الوطنية يف مجيع أحنـاء العـامل       

قوافـل األفــراد العــسكريني  طائفـة واســعة مـن اخلــدمات، مبــا فيهـا محايــة األفـراد وأمــن مواقــع و    
ــة أو حكومــات أو كيانــات خاصــة، باإلضــافة إىل      واملــدنيني العــاملني لــصاحل مؤســسات دولي
خدمات حفظ األمن واحلماية األمنية ومجـع البيانـات االسـتخباراتية وحتليلـها واإلدارة اخلاصـة                

 . للسجون واستجواب احملتجزين والعمليات اليت يفترض أن تكون سرية

 األنـــشطة الـــيت تنفـــذها هـــذه يف زال الفريـــق العامـــل يالحـــظ افتقـــاراً للـــشفافية ومـــا  - ٣
مـا يرتكبونـه    الشركات وما زال القلق يساوره إزاء عدم مساءلة تلـك الـشركات وموظفيهـا ع              

 . قوق اإلنسان باإلضافة إىل أثرها العام على التمتع حبقوق اإلنسانحل انتهاكات من

 اضطلع بـه مـن عمـل أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير علـى                  ما  يف ،وركز الفريق العامل    - ٤
وضع مشروع اتفاقية دولية جديدة حمتملة بـشأن تنظـيم ورصـد ومراقبـة الـشركات العـسكرية                
واألمنية اخلاصة، إذ يعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد يف التمييـز بـني األنـشطة الـيت ميكـن أن                      

 القانون الدويل واألنشطة اليت ينبغي أن تظـل         تنفذها هذه الشركات بشكل قانوين وفق أحكام      
 أيــاً كانــت  ة لالضــطالع هبــا  خارجيــصادر مبــةناســتعميكــن االمهــام حكوميــة أساســية وال   

 الـدول األطـراف   يتعني علـى    وحيدد الصك القانوين اجلديد املعايري الدولية الدنيا اليت         . الظروف
 ويضع آليـة للرصـد      ، اخلاصة وموظفيها   تقيد هبا لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية       أن

ــدة   ــم املتحــ ــستوى األمــ ــى مــ ــا . علــ ــام الر أمــ ــر واألحكــ ــة  العناصــ ــشروع االتفاقيــ ــسية ملــ ئيــ
 يف مرفـق هـذا التقريـر للـدول األعـضاء      ، فهي متاحةبالصيغة اليت أعدها الفريق العامل  املقترحة

 .كي تنظر فيها



A/65/325  
 

10-49390 5 
 

ات العـسكرية واألمنيـة     معلومات مستكملة عن أنشطة املرتزقة والـشرك        - ثانيا  
 املساءلة وقضية يف اآلونة األخرية

مــا زال الفريــق العامــل جيمــع معلومــات عــن أنــشطة املرتزقــة والــشركات العــسكرية       - ٥
خصخـصة قطـاع   التوجـه املتعـاظم حنـو    الحـظ أن  قـد  و. واألمنية اخلاصـة يف مجيـع أحنـاء العـامل         

النطــاق اإلضــافة إىل االســتخدام الواســع  وب. األمــن يف أحنــاء كــثرية مــن العــامل قــد ازداد حــدة  
للــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الدوليــة يف حــاالت الــرتاع مثلمــا حيــدث يف أفغانــستان 

باحتمـال أن    ةًدث أيـضاً علـى الـصعيد الـوطين، مقترنـ          حتـ خصخصة قطاع األمن    فإن  والعراق،  
 اجلهات الفاعلة يف القطـاع      هذهوأال تساءل   يصبح األمن سلعة ال يستطيع شراؤها إال األغنياء         

ظهـور  مـع    أخـذت،   الدولـة  ويساور الفريق العامل القلـق ألن     . ضطلع مبسؤولياهتا أال ت اخلاص و 
 واجبـها الـذي      تتخلـى عـن    هذا االجتاه حنـو إلغـاء احتكـار الدولـة لالسـتخدام املـشروع للقـوة،               

 .يقضي بتوفري األمن جلميع مواطنيها على قدم املساواة
  

  على اجلهات املتعاقدة العسكرية واألمنية اخلاصة“االعتماد”ازدياد   - ألف  
يزداد اعتماد العديد من الدول علـى اجلهـات املتعاقـدة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة يف                    - ٦

  .أداء املهام العسكرية واألمنية اليت كان يتوىل أداؤها مسؤولون حكوميون حىت وقت قريب
ني لــدوائر اســتخبارات الواليــات  عــامغرقت علــى ســبيل املثــال، وجــدت دراســة اســت    - ٧

 ،٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢١  و٢٠  و١٩ونـشرهتا يف   )١(الواشنطن بوست املتحدة أعدهتا صحيفة    
 بـــدور رئيـــسي يف األنـــشطة   ونضطلعيـــ، ني واألمنـــيني، وال ســـيما العـــسكري ينأن املتعاقـــد

ــتخباراتية يف الواليـــات املتحـــدة  ــة الوال . االسـ ــة أن حكومـ ــتنتجت الدراسـ ــدة واسـ يـــات املتحـ
مــا زالــت لةً عمــا إذا كانــت احلكومــة ئ، متــسانيتعاقــدين اخلاصــامل علــى “معتمــدة”أصــبحت 

 .تسيطر على أشد أنشطتها حساسية

ها  تنفيـذ  الـيت يـشارك يف     )٢( لطائفـة واسـعة مـن األنـشطة        الواشنطن بوسـت  ويبني سرد     - ٨
 مــسؤولون ،حــىت اآلن ، يؤديهــاظــل مــدى مــشاركتهم يف أداء املهــام الــيت ونمتعاقــدون خاصــ

 .“مهام الدولة األساسية” واليت ميكن إدراجها يف فئة ،حكوميون

__________ 
  )١(  http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america.  
وفقـاً هلـذه الدراســة، شـارك متعاقــدون مـن القطــاع اخلـاص حلــساب وكالـة االســتخبارات املركزيـة يف هــذه          )٢(  

األنشطة باعتبارهم عناصر خمابرات يتولون مجع وحتليل معلومات عـن الـشبكات اإلرهابيـة والفـصائل احملليـة                  
املـشتبه بـأهنم     املخـابرات املركزيـة واختطـاف        يف مناطق احلرب، ويقومون بالتجسس ومحاية مسؤويل وكالـة        

  .متطرفون واستجواب احملتجزين يف سجون سرية وتدريب ضباط املخابرات وقتل املقاتلني األعداء
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 قويــة جــداً مــن حيــث املعــدات ةوغــدت بعــض الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــ  - ٩
حت شـريكاً ال تـستطيع بعـض احلكومـات     ضـ العسكرية اليت متتلكها واخلـربات الـيت طورهتـا وأ        

ويساور الفريق العامـل القلـق ألن هـذا االعتمـاد            .كرية واألمنية االستغناء عنه يف األنشطة العس    
ــؤدي إىل وضــعٍ   ــد ي ــس     ق ــى م ــشراكة ســائدة عل ــذه ال ــه ه ــصبح في ــا ت ــاة لة أ رمب ســجالت مراع

، املــدير احلــايل لوكالــة   بانيتــاويعتقــد ليــون  . الــشركات الــسابقة واملتعلقــة حبقــوق اإلنــسان    
طلع مبـــسؤولية إزاء مـــسامهيها يـــشكل االســـتخبارات املركزيـــة أن التعاقـــد مـــع شـــركات تـــض

  .)٣(متأصالً تعارضا

ــة        - ١٠ ــال، منحــت حكومــة الواليــات املتحــدة الــشركة العــسكرية واألمني علــى ســبيل املث
عقــــوداً جديــــدة تعــــادل قيمتــــها     ،٢٠١٠يونيــــه /، يف حزيــــرانBlackwater/Xeاخلاصــــة، 

نــستان وأمــاكن أخــرى  مليــون دوالر حلمايــة مرافــق حكومــة الواليــات املتحــدة يف أفغا   ٢٢٠
ويف الوقت ذاته، تواجه الـشركة عـدداً        . وتوفري خدمات احلماية لوكالة االستخبارات املركزية     

ــها حكومــة الواليــات املتحــدة ضــد مخــسة     ، مبــا فيمــن القــضايا ــة واحــدة رفعت هــا قــضية جنائي
 ،بغـداد ب ، مـدنياً يف ميـدان النـسور       ١٧موظفني من الشركة فيما يتعلق بتورط الشركة يف قتـل           

  .)٤(٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلول
تعزيـز معـايري تـشغيلية وأخالقيـة        ال تبـدي أي اهتمـام ب      منح عقود مرحبـة لـشركات       إن    - ١١

حكومـة الواليـات املتحـدة    جانـب   يتناقض أيضاً مع االلتزام املعلن مـن        هو أمر   رفيعة يف عملها    
وق حقــية واألمنيــة الــشركات العــسكرحتتــرم مبوجبــها وضــع مدونــة ســلوك عامليــة حنــو للعمــل 

  .اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
ــة اخل     - ١٢ ــسكرية واألمني ــشركات الع ــالنظر إىل أن ال ــل يف حــاالت     وب ــا تعم ــاً م اصــة غالب
تــستطيع فيهــا احلكومــات ضــمان احتــرام ســيادة القــانون، وال ســيما االلتزامــات الدوليــة يف   ال

فـل بـذل احلكومـات قـصارى جهـدها      ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يك   فجمـال حقـوق اإلنـسان،    
 .حلماية حقوق اإلنسان وضمان احترام الشركات اليت تربم معها عقود حلقوق اإلنسان

  

__________ 
  )٣(  The Washington Post, Top Secret America, National Security Inc., 20 July 2010.  
حلراسـة املرافـق     Blackwater اليت كانت تدعى يف الـسابق        Xeة  تستعني وكالة االستخبارات املركزية بشرك    ”  )٤(  

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤، الواشنطن بوست، “ن أخرىكماأيف أفغانستان و
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 خصخصة قطاع األمن  -باء   
يف البلـدان    حيتل الصدارة يف سوق األمـن اخلـاص        مخصخصة قطاع األمن هو اجتاه عا       - ١٣

ــة   ــا وأمريكــا الالتيني ــة يف أفريقي ــن . النامي ــد األم ــدة أحــد قطاعــات    ويع ــدان عدي  اخلــاص يف بل
إذ توظف أكرب شـركات األمـن   .  مصادر العمل اخلاصة الرئيسية   أحداالقتصاد املتنامية القليلة و   

 شـخص وتعـد ثـاين أكـرب مـصدر عمـل             ٦٠٠ ٠٠٠، حنو   Group4Securicor (G4S (يف العامل، 
 بلـداً يف أمريكـا      ٢٢ ا و  بلـداً يف أفريقيـ     ٣٠وهي موجودة يف حنـو      . يف العامل يف القطاع اخلاص    
، تبني األرقام املبلغ عنـها أن هنـاك مـا يزيـد عـن               ويف جنوب أفريقيا مثالً    .)٥(الوسطى والالتينية 

 شركة مسجلة وناشطة من الشركات األمنية اخلاصة يف البلد، توظف مـا يقـرب مـن                ٦ ٠٠٠
 ٢ ٠٠٠ولـدى كينيـا حنـو    . حارس أمين، وضـعف هـذا الـرقم ضـباطاً يف الـشرطة            ٤٠٠ ٠٠٠

شـخص؛ ويف أنغـوال، توظـف        ٥٠ ٠٠٠مـن    توظف ما يقرب     ،مسجلة )٦(شركة أمنية خاصة  
ويف .  تقريبـاً  شـركة ٢ ٠٠٠موظف، ولـدى نيجرييـا      ٣٥ ٠٠٠ شركة أمنية خاصة حنو      ٣٠٠

 ، وكـان  ٢٠٠٩يونيـه   /شركة عـسكرية وأمنيـة خاصـة يف حزيـران          ٣ ٣٩٢جلت  كولومبيا، سُ 
 .)٧( شركة جديدة تسعى للتسجيل٥٠٠ هناك

ــا باعتبارهــا       - ١٤ ــة يف أفريقي ــة خاصــة دولي ويتنــامى أيــضاً وجــود شــركات عــسكرية وأمني
مـا تقدمـه مـن خـدمات يف هـذه           قـاء   ة واألسـواق الناميـة ل     تدنيـ شركات تستفيد مـن األجـور امل      

لـــشركات يف ا للتوظيـــف اً مفيـــدميـــداناً بلـــدانوقـــد أصـــبحت هـــذه ال. االقتـــصادات الناشـــئة
طين بلـدان ناميـة لعملياهتـا يف    ااصـة الدوليـة الـيت وظفـت اآلالف مـن مـو        العسكرية واألمنيـة اخل   

موظـف للعمـل يف    ١٠ ٠٠٠نـدا وحـدها، مت تـدريب أكثـر مـن          غففـي أو  . أفغانستان والعـراق  
  .)٨(قطاع األعمال األمنية اخلاص يف العراق

ــة،     طــرحوت  - ١٥ ــدان النامي ــة اخلصخــصة الواســعة لقطــاع األمــن يف البل ــذي  عملي  كــثرياًال
املؤســسات احلكوميــة ضــعيفة، تــساؤالت هامــة بــشأن التــداعيات األمنيــة هلــذه   بقيــت فيــه  مــا

علـى تكـريس مظـاهر عـدم     واخلصخصة على املدى البعيد، مبا يف ذلك أثرها على األمن العام،  
ويف . هـذه اجلهـات اخلاصـة الفاعلـة     ومـسؤولية   املساواة بـني األغنيـاء والفقـراء، وعلـى مـساءلة            

قـوات  تـستطع  لب إىل شركات أمنية خاصة أن تليب احتياجات احلماية اليت مل  ، طُ أحيان كثرية 
__________ 

  ./http://www.g4s.com/enانظر   )٥(  
  )٦(  Rita Abrahamsen and Michael C. Williams, “Privatizing Africa’s everyday security”, Open Democracy, 

1 July 2010.  
  .http://priv-war.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/nr-19-09-col.pdfانظر   )٧(  
  )٨(  Why Ugandans want to work in Iraq”, BBC News, 6 November 2009.  
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ىل املــوارد الكافيــة فحــسب، إمنــا أيــضاً ألن الــشرطة إالــشرطة الوطنيــة توفريهــا، ال ألهنــا تفتقــر 
نـف والترهيـب    ع تشارك يف ال   ألهنا يف أغلب األحيان مصدراً رئيسياً النعدام األمن العام          تشكل

 .ادوأعمال الفس

ومع ذلك، فإنه ينبغي للمرء أال يتغاضى عن العواقب احملتملـة الواسـعة النطـاق النامجـة              - ١٦
عــن اســتخدام شــركات األمــن اخلاصــة علــى مؤســسات الدولــة وقــدرهتا علــى تقــدمي خــدمات  

 دور يف تفـاقم الرتاعـات أو زيـادة    أيـضاً لـشركات  ل ه قـد يكـون  ووجد الفريق العامـل أنـ    . عامة
ففــي أفغانــستان مــثالً، رأى الفريــق أن وجــود شــركات   .  يف بعــض احلــاالتعــدم االســتقرار

ــة خاصــة ومــا تنفــذه مــن أنــشطة يف أفغانــستان     ــعــسكرية وأمني رتبط كــثرياً بعــدد كــبري مــن  ي
علـى األراضـي األفغانيـة،      موجـودة   عات مسلحة غري مأذون هلا تتكـون مـن أجنـاس خمتلفـة              امج

ــذي   ــر الــــ ــأن ا  األمــــ ــل بــــ ــوم القائــــ ــزز املفهــــ ــيعــــ ــتقرار  لــــ ــد لالســــ ــي هتديــــ شركات هــــ
 الــشركات يف قمــع اخنرطــت ،ويف بلــدان أخــرى ).١٤، الفقــرة A/HRC/15/25/Add.2 انظــر(

أنـشطة ذات صـلة باهلياكـل       شارك يف   تـ مظاهرات اجتماعية تتعلق بشركات متعددة اجلنسيات       
 .والتعدين والنفط وغريها من األنشطة املتعلقة باملوارد الطبيعيةاألساسية 

  
 وموظفيهامساءلة املرتزقة والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة عدم   - جيم  

 الشركات العسكرية واألمنيـة وموظفيهـا بـسبب         حبقتعد اإلجراءات القانونية املتخذة       - ١٧
ويف الــدعاوى اجلنائيــة واملدنيــة  . قــوق اإلنــسان نــادرة نــسبيا حلأنــشطة إجراميــة أو انتــهاكات  

كات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة إىل أن احملــاكم تفتقــر إىل  القليلــة الــيت رفعــت، ذهبــت الــشر 
علــى ســبيل املثــال،   (عــم أهنــا ارتكبــت يف اخلــارج    ُزاختــصاص خيوهلــا النظــر يف انتــهاكات    

وذهبـت تلـك الــشركات   ). الـشركات األمريكيـة العـسكرية واألمنيــة اخلاصـة يف حالـة العــراق     
، الذي يعـد خطـريا مبـا يكفـي      “قانون الدويل انتهاك ال ”أيضا إىل أن السلوك املعين ال يبلغ حد         

وباإلضـافة إىل   . لتطبيق قانون الواليات املتحدة املتعلق بدعاوى املـسؤولية التقـصريية لألجانـب           
ــربرة وأن           ــسائل سياســية غــري م ــسائل هــي م ــذه امل ــأن ه ــة ب ــسوق حججــا قائل ــا ت ــك، فإهن ذل

 .)٩(عالةالتقييدات ترتبط بتقدمي أدلة إلعاقة املالحقة القضائية الف

قـوق اإلنـسان    حلانتـهاكات   بوجـود   وعموماً، فقد الحظ الفريق العامل أن االدعاءات          - ١٨
ــة اخلاصــة يف حــاالت     ــها موظفــو الــشركات العــسكرية واألمني ــارتكب رتاع، كمــا حيــدث يف ال

وباإلضـافة إىل عـدم وجـود    . سليمالـ نحو  ال يبلغ عنها وحيقق فيها على       الأفغانستان أو العراق،    

__________ 
  )٩(  Francesco Francioni, “Private military contractors and international law: an introduction”, European 

Journal of International Law, vol. 19, No. 5 (2008).  
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فــإن الــضحايا ال يكونــون يف أحيــان كــثرية قــادرين علــى التعــرف علــى    ،  فعالــةرقابــةأجهــزة 
مــرتكيب االنتــهاكات، بــسبب الــصعوبات الــيت يواجهوهنــا يف التمييــز بــني اجلهــات العــسكرية    

وال يرتـدي   . الكثرية، سواء كانت قوات وطنية أو دولية أو شـركات عـسكرية وأمنيـة خاصـة               
منية اخلاصة دائما أزياء رمسية مميزة وال يـضعون شـارات تـبني     موظفو الشركات العسكرية واأل   

لـدفع غـري معلمـة وزجاجهـا داكـن          هويتهم، وهـم غالبـا مـا يقـودون مركبـات خدمـة رباعيـة ا               
  .ت، األمر الذي يزيد من االلتباسحتمل لوحا وال
ــع         - ١٩ ــدت مـ ــدة تعاقـ ــات املتحـ ــدفاع يف الواليـ ــل أن وزارة الـ ــق العامـ ــم الفريـ ــد علـ  وقـ

 ملراقبة مركبات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف مجيع األوقـات بواسـطة             Aegis شركة
 أن حتدد بدقـة مكـان املركبـة يف    هاأجهزة مسعية وبصرية ميكنيشمل نظام عاملي لتحديد املواقع     

. رمبـا تقـع  وقت معـني وأن تـزود أيـضاً مبعلومـات عـن املـوظفني يف املركبـة وعـن أيـة حـوادث                
ذه املعلومات للحكومات احمللية يف حال وقوع حـوادث ملـساعدهتا يف التحقيـق              وميكن إتاحة ه  

 وميكــن أيــضاً أن تــبني التــزام الــشركات بكفالــة. يف أيــة ادعــاءات بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان
  .زيادة الشفافية يف عملياهتا وتعزيز املساءلة فيها

 القطــاع متعاقــدي ملــنح ستمرةاملــ املمارســة العامــل الفريــق ينــاقش التاليــة، األقــسام يف - ٢٠
 خاصـة،  وأمنيـة  عـسكرية  لـشركات  املالحقة حاالت من قليل عدد عن فضال حصانة، اخلاص

  .أفرادها من وللمرتزقة وملوظفيها،
  

  احلصانة اتفاقات  -  ١  
 تــشرين ١٠ يف صــدر صــحفي بيــان يف ،الــشديد قلقــه عــن العامــل الفريــق أعــرب - ٢١

 الواليــات مــن الــدفاع ومتعاقــدي للمــوظفني املمنوحــة ةاحلــصان بــشأن ،٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين
 االتفـاق  جـاء  فقـد  .وكولومبيـا  املتحـدة  الواليـات  بـني  جديـد  عـسكري  اتفاق مبوجب املتحدة

ــة واملـــساعدة التعـــاون أجـــل مـــن التكميلـــي  تـــشرين ٣ يف املوقـــع واألمـــن، الـــدفاع يف التقنيـ
 عـسكري  فـرد  ٨٠٠ إىل يـصل  مـا  ركـز بتم إذنا املتحدة الواليات ليمنح ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
 الثامنـة  املـادة  ومتـنح  .كولومبيـة  عـسكرية  قواعـد  سـبع  يف يعملون خاص، أمين مقاول ٦٠٠ و
 الفعالـة  املمارسـة  تقييد درجة إىل تصل للمقاولني، وحصانات وإعفاءات امتيازات االتفاق من

 التابعـــة اخلاصـــة نيـــةواألم العـــسكرية املتعاقـــدة شركاتالـــ علـــى كولومبيـــال القـــضائية للواليـــة
 متـارس  آليـة  أيـة  االتفـاق  حيـدد  مل ذلـك،  إىل وإضـافة  .أراضـيها  علـى  العاملـة  املتحـدة  للواليات

 اخلاصـة  واألمنيـة  العـسكرية  الـشركات  علـى  والرقابـة  اإلشراف مهمة الكولومبية السلطات هبا
  .كولومبيا يف للعمل املتحدة الواليات حكومة استأجرهتا اليت
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 أن العــراق، يف ،املتحــدة الواليــات علــى كــانأنــه  إىل يــشري أن العامــل ريــقالف ويــود  - ٢٢
 القـوات،  مبركـز  اخلاص اتفاقها بشأن ٢٠٠٨ عام يف العراقية السلطات مع جديد من تتفاوض
 يف مـدنيا  ١٧ علـى  النـار  ،.إي.إكـس /ووتـر  بـالك  شـركة  مـن  أفراد، إطالق حادثة بعد وذلك
 قـد  القـوات  ملركـز  األويل االتفـاق  كانو .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٦ يف ببغداد النسور، ميدان
 الـذين  للمتعاقـدين  حـصانة  ميـنح  ،“املؤقتـة  التحـالف  لـسلطة  ١٧ رقـم  األمر” هو نصا، تضمن
 أصـبح  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون ١ من واعتبارا .املتحدة الواليات حكومة حلساب يعملون
ــراق ــة اآلن للع ــدين هــؤالء علــى قــضائية والي ــذي االنــسحاب اتفــاق مبوجــب املتعاق  جــرى ال

ــشأنه التفــاوض ــصدر مل اآلن، وحــىت .والعــراق املتحــدة الواليــات بــني ب ــة أي ت  مــن يأل إدان
  .)١٠(احلادثة يف املتورطني بالكووتر شركة حراس
 مـساءلتهم  إمكانيـة  مـن  اخلـاص  القطـاع  ملتعاقدي حصانة منح يقلل ملحوظ، وبشكل  - ٢٣
 الوصـول  علـى  الـضحايا  قـدرة  ويقـوض  موظفوهم، يرتكبها قد أو يرتكبوهنا قد جرائم أية عن
 يــنظم شــامل دويل قــانوين إطــار وجــود لعــدم ونظــرا .الفعالــة االنتــصاف ووســائل العدالــة إىل

 الـــشركات تكـــون أن مبكـــان األمهيـــة مـــن اخلاصـــة، واألمنيـــة العـــسكرية الـــشركات أنـــشطة
 حمــاكم يف وللمقاضــاة احملليــة ننيللقــوا خاضــعة األحــوال، كــل يف اخلاصــة، واألمنيــة العــسكرية

  .القوانني هذه مبوجب حملية
  

  وموظفيها اخلاصة واألمنية العسكرية للشركات القضائية املالحقة  -  ٢  
ــة قــضائية مالحقــات وجــود عــدم بــشأن قلقــا العامــل الفريــق ويظــل  - ٢٤  للــشركات فعال

 ضـد  مدنيـة  دعـاوى  عـدة  تُرفع املتحدة، الواليات ففي .وموظفيها اخلاصة واألمنية العسكرية
 ميكـن  ال بأنـه  الـدفع  فيهـا  مبـا  كـبرية،  قانونية بعقبات جوهبت ولكنها القبيل، هذا من شركات
 تلـك  ألن نظـرا  أفعـاهلم  عـن  املـسؤولية  حتمـل  وموظفيهـا  اخلاصـة  واألمنيـة  العسكرية للشركات
 نأ بـضرورة  أيـضا  الـشركات  احتجـت و .للحكومـة  احلـصرية  الـسيطرة  حتـت  تعمل الشركات

 وذلـك  التعـذيب،  أعمـال  ذلـك  يف مبـا  قـانوين،  غري سلوك الرتكاب بالنسبة حىت حبصانة تتمتع
 واألمنيـة  العـسكرية  الـشركات  اعترضـت و .حكوميـة  مهـام  تنفيـذ  تتوىل ُمتعاقدة شركات ألهنا

 القــانون التزامــات أن بــزعم ،علــيهم الــدويل القــانون تطبيــق إمكانيــة علــى وموظفوهــا اخلاصــة

__________ 
 اديـة االحت احملليـة  احملكمـة  مـن  أوربينـا،  .إم ريكـاردو  القاضـي  قـرار  املتحـدة  الواليـات  حكومـة  اسـتأنفت  وقد  )١٠(  

 رد طالبــةً ،٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كـانون  ٣١ يف املــؤرخ املتحـدة،  الواليــات يف كولومبيـا  مبقاطعــة املختـصة 
 ضــدهم األدلــة أن إىل ومــشرية بالكــووتر، شــركة مــن حــراس مخــسة ضــد االهتــام الئحــة ورفــض الــدعوى

 .االستئناف ةحمكم أمام منظورة القضية تزال وال .املتحدة الواليات دستور مبوجب مقبولة غري
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 جهـات  ألهنـم  لتـشملهم  إلـيهم  متتد ال حرب، جرائم وارتكاب التعذيب حظر فيها مبا الدويل،
  ).A/HRC/15/25/Add.3 :انظر( الدول غري من فاعلة
 احملليــة احملكمــة مــؤخرا اختذتــه الــذي بــالقرار العامــل الفريــق تــشجع فقــد ذلــك، ومــع  - ٢٥

 قـدما  باملـضي  املتحـدة،  يـات بالوال مرييالند مقاطعة يف األخضر احلزام بشعبة املختصة االحتادية
ــدعوى يف ــة ال ــصفتها  ،.L-3 Services Inc شــركة ضــد املرفوع ــد اجلهــات إحــدى ب  ةاملتعاق

ــيت ،يةالعــسكر ــرمجني وفــرت ال ــدنيني مت ــات العــسكرية للقــوات م ــراق يف املتحــدة للوالي  .الع
 ٣-إل شـــركة مـــوظفي أن ،عراقيـــا مواطنـــا ٧٢ تـــضم جمموعـــة وهـــم املـــدَّعون، زعـــم وقـــد
 تلـك  تقـدمت  وقـد  .احتجـازهم  أثنـاء  وعقليـا  جـسديا  معاملتـهم  وأسـاءوا  عذبوهم يسيسسريف
 مـرة  وألول أنـه  إال أعـاله،  ذكـرت  الـيت  احلجـج  باستخدام الدعوى لرفض بالتماسات شركةال

  .)١١(الدعوى يف قدما باملضي وتسمح احلجج تلك حمكمة ترفض
  

  قضائيا ومعاقبتهم املرتزقة مالحقة  -  ٣  
 مـن  قليـل  عـدد  يف إال جنـائي  سـلوك  علـى  “تقليـديني ” مرتزقة إدانة أو اكمةحم تتم مل  - ٢٦

 األوىل احلالـة  .خـاص  حنـو  علـى  سـيئة  بـسمعة  اتـسمتا  احلاالت، هذه من حالتان ومثة .احلاالت
 ونـك  مـان،  سـيمون  فـيهم  مبـن  املرتزقـة،  مـن  لعـدد  االسـتوائية  غينيـا  يف متـت  الـيت  احملاكمـة  هي
 االسـتوائية،  غينيـا  مجهوريـة  رئـيس  أوبيـانغ،  الـرئيس  ضد االنقالب ةحماول يف لتورطهم توا، دو
 املرتـزق  كولومبيـا  يف حمكمـة  فيهـا  أدانـت  الـيت  تلـك  فكانـت  الثانيـة  احلالـة  أما .٢٠٠٤ عام يف

 كولومبيــة عــسكرية شــبه مجاعــات مــن أعــضاء عــدة بتــدريب لقيامــه كاليــن يــائري اإلســرائيلي
 العامــل الفريــق ويالحــظ .والتــسعينيات الثمانينيــات عقــدي أثنــاء املخــدرات جتــار وميليــشيات

 أُطلــق مث االنقـالب  يف املتـورطني  املرتزقــة مجيـع  عـن  عفــو صـدر  االسـتوائية،  غينيــا حالـة  يف أنـه 
 علـى  يزيـد  مـا  قبـل  حبقهـم  صـدرت  كانـت  أن بعـد  ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثاين تشرين يف سراحهم

 إىل بعثتـه  أثنـاء  املـسألة  هـذه  العامل ريقالف أثار وقد. عاما ٣٠ من ألكثر بالسجن أحكام ،عام
 فــشلت احملاكمـات  بـأن  القائلـة  املــزاعم جانـب  إىل ،٢٠١٠ أغـسطس /آب يف االسـتوائية  غينيـا 
 وسـوء  للتعـذيب  تعرضـوا  املتـهمني  بعـض  وبـأن  اإلنـسان،  حلقـوق  الدوليـة  للمعـايري  ثالتاالم يف

  .إليها توصل يتال النتائج عن تقريرا ٢٠١١ عام يف الفريق وسيقدم .املعاملة
 يف كاليــن يــائري أدانــت قــد كولومبيــا، يف منثــاليس، ملقاطعــة اجلنائيــة احملكمــة وكانــت  - ٢٧

 وإرهابيـة  عـسكرية  وأسـاليب  وتكتيكـات  تقنيات وتدريس تعليمب لقيامه ،٢٠٠١ فرباير/شباط

__________ 
  )١١(  Case 8:08-cv-01696-PJM, Document 103, filed 29/7/10. 
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ــةل ــواطئني لمرتزق ــه وأصــدرت )١٢(معهــم واملت ــا حكمــا علي ــسجن غيابي ــدة بال  .ســنوات ١٠ مل
 ويف .ســـرائيلإ مـــن بتـــسليمه للمطالبـــة ناجحـــة غـــري مبحـــاوالت كولومبيـــا حكومـــة وقامـــت

 بإلقـاء  دوليـا  أمـرا  )اإلنتربـول ( اجلنائيـة  للـشرطة  الدوليـة  املنظمـة  أصدرت ،٢٠٠٧ مارس/آذار
 موســكو مطــار يف ٢٠٠٧ أغــسطس/أب يف الحقــا اعتقــل الــذي كاليــن، يــائري علــى القــبض
  .رمسيا مهيتسل طلبت اليت كولومبيا، إىل نقله جيري ريثما االحتجاز رهن ووضع
 فقــد كولومبيــا، إىل كاليــن يــائري بتــسليم الروســية احملكمــة مــن املمنــوح اإلذن ورغــم  - ٢٨

ــررت ــة قــ ــة احملكمــ ــوق األوروبيــ ــسان حلقــ ــق اإلنــ ــراءات تعليــ ــسليم، إجــ ــضت التــ  يف ،وقــ
 االتفاقيــة مــن ٣ للمــادة خمالفــة إىل ســيؤدي التــسليم أمــر تنفيــذ بــأن ،٢٠١٠ أبريــل/نيــسان ١

  ).املهينة أو إنسانيةالال املعاقبة أو واملعاملة التعذيب حظر( اإلنسان حلقوق األوروبية
 وقالـت  هـذا،  احملكمـة  لقـرار  أملـها  وخيبة قلقها عن الكولومبية السلطات أعربت وقد  - ٢٩
، وهـا ارتكب الـيت  اجلـرائم  على تهممالحق من ومتدربيه كالينل حصانة الواقع، حبكم ،يعطي إنه

 حكـم  حيتـرم  العامـل  الفريـق  كـان  ولـئن  .العدالـة  وحتقيـق  احلقيقـة  إظهـار  مـن  ضـحاياهم  وحيرم
 القـرار  هـذا  أن مـن  بـالقلق  يـشعر  أنـه ف التسليم، مسألة بشأن اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة

ــد ــؤدي ق ــة إىل ي ــا ميكــن ال حال ــساءلة معه ــائري م ــن ي ــسؤوليته كالي ــشطته عــن مل ــة أن  اإلجرامي
  .اإلنسان حلقوق كاتهوانتها

  
  املتحدة التعاقد مع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة واستخدامها من جانب األمم  - دال  

 الـسياسة  عـن  معلومـات  جلمـع  املتحـدة  األمـم  مـسؤويل  مـن  بعدد العامل الفريق اتصل  - ٣٠
 ســياق يف اخلاصــة واألمنيــة العــسكرية الــشركات اســتخدام بــشأن املتحــدة األمــم تتبعهــا الــيت

 املتــأثرة املنــاطق يف املتحــدة األمــم أنــشطة مــن غريهــا أو الــسالم حلفــظ املتحــدة األمــم بعثــات
 علــى شــديدا حرصــا حتــرص اخلاصــة واألمنيــة العــسكرية الــشركات مــن فالعديــد .بالرتاعــات
 مـن  وذلـك  اإلنسانية، واملنظمات املتحدة األمم لدى املفترضة، أو الفعلية اأعماهل عن اإلعالن،

 لكـسب  بـشدة  تـضغط  أن الشركات تلك حتاول كما أنشطتها، عن إجيابية صورة إعطاء أجل
ــد ــى للحــصول التأيي ــود عل ــات يف عق ــظ عملي ــسالم حف ــع .)١٣(ال ــك، وم ــإن ذل ــات ف  اهتمام

  .حبت مايل طابع ذات تظل اخلاصة واألمنية العسكرية الشركات

__________ 
 ،٢٤٢٦٨/٠٨ رقــــم الطلــــب روســــيا، ضــــد كاليــــن قــــضية اإلنــــسان، حلقــــوق األوروبيــــة احملكمــــة  )١٢(  

  .٢٠١٠ أبريل/نيسان ١
 هـو  مـن األ لقطـاع  الرئيـسية  األهـداف  أحـد  أن إىل بالكـووتر،  /إي.إكس شركة مؤسس برينس، .إي ُيشري  )١٣(  

 بليـون  ١٠ إىل ٦ بنحـو  ُتقـدر  الـيت  الـسالم  حلفـظ  احلالية املتحدة األمم ميزانية من كبرية حصة على احلصول
 ,Robert Y. Pelton, Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror (New York:انظـر  .سـنويا  دوالر

Crown Publishing Group, 2006). 
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 اخلاصـة  واألمنيـة  كريةالعـس  الـشركات  قطاع موظفي خبدمات املتحدة األمم وتستعني  - ٣١
 ثابتـة  سياسـة  وجـود  إىل تفتقـر  فهـي  ذلـك،  ومـع  .فيهـا  توجـد  الـيت  الـرتاع  مناطق من بعضٍ يف

 مـسائل  ذلك يف مبا خاصة، وأمنية عسكرية شركات استئجار عملية تنظم املنظومة نطاق على
 تشـركا  يف العـاملني  املـوظفني  مـساءلة  فمـشكلة  .وموظفيها الشركات ومراقبة بفحص تتصل

 عـسكرية  شـركات  السـتخدام  التعاقـد  جيـري  عنـدما  تعقيدا أكثر ُتصبح خاصة وأمنية عسكرية
 مشـال  حلـف  منظمـة  أو األورويب االحتـاد  أو املتحدة األمم مثل دولية، منظمات قبل من خاصة

 بعيــد يــزال ال الدوليــة احلكوميــة للمنظمــات املؤســسية املــسؤولية مفهــوم إن كمــا .األطلــسي
 حـال  يف ،اأهنـ  لكفالـة  وقائيـة  تدابري تتخذ بأن املتحدة األمم مطالبة ضرورة إىل فعيد مما املنال،
 تفعـل  افإهنـ  ،خارجيـة  مـصادر  على االعتماد إىل ،واحلماية األمن مبهام االضطالع لدى ،جلأت
 الـسليمة  بـاإلدارة  ذلـك  وتفعل الدولية، اإلنسان حقوق ومعايري املتحدة األمم مليثاق وفقا ذلك

  .املالئمة والرقابة
 شـؤون  إدارة مـن  كـل  إىل ٢٠١٠ فربايـر /شـباط  يف برسـائل  العامـل  الفريـق  بعـث  وقد  - ٣٢

 عـن  معلومـات  منـها  يطلـب  امليـداين  الـدعم  وإدارة اإلداريـة،  الـشؤون  وإدارة واألمـن،  السالمة
ــة عــسكرية شــركات باســتخدام يتعلــق فيمــا املتحــدة األمــم سياســات ــواع خاصــة، وأمني  وأن
 معلومـات  عـن  فـضال  هبـا،  للقيـام  الـشركات  هذه مع تتعاقد املتحدة األمم انتك اليت األنشطة
 متعاقـدين  تهمبـصف  للعـاملني  الـدقيق  الفحص إجراءات فيها مبا املطبقة، اإلشراف بآليات تتعلق
 مـن  أي مـن  رسـائله  علـى  كتابيـا  ردا تلقيـه  لعـدم  أسـفه  عـن  الفريـق  ويعرب .املتحدة األمم مع
  .مهمته مع التعاون إىل ويدعوها اإلدارات، تلك
 يف لـه  دورة يف وجوده وأثناء العامل، الفريق طلب على وبناء ،٢٠١٠ يوليه/متوز ويف  - ٣٣

 الــذين واألمــن، الــسالمة شــؤون إدارة مــن كبــار ممــثلني مــع الفريــق أعــضاء اجتمــع نيويــورك،
  .ملسألةا هذه بشأن الفريق مع النظر وجهات وتبادل للتعاون اإلدارة استعداد على أكدوا
 أمنيـة  حتـديات  واجهت املتحدة األمم أن إىل واألمن السالمة شؤون إدارة ممثلو وأشار  - ٣٤

 مـن  أنـه  العامـل  الفريـق  وأبلغـوا  .العـامل  أحنـاء  مجيـع  يف وموظفيهـا  مرافقها محاية لكفالة متزايدة
 أحنـاء  يف ١٤ ٠٠٠ إىل ١٢ ٠٠٠ مـن  عددها يبلغ اليت املتحدة األمم ملرافق احلماية توفري أجل

 شــركات خبــدمات تــستعني املتحــدة األمــم مكاتــب مــن املائــة يف ٦٠ يقــارب مــا فــإن العــامل،
 وكـذلك  للمكاتـب،  احلراسـة  خدمات توفر حملية، شركات ومعظمها .خاصة وأمنية عسكرية
  .للموظفني اإلقامة أماكن يف األمنية اخلدمات

 األمـم  منظومـة  نطـاق  علـى  ةسياسـ  وجـود  بعدم واألمن السالمة شؤون إدارة وأفادت  - ٣٥
 واألمنيـة  العـسكرية  باملهـام  للقيـام  خارجيـة  مبـصادر  االسـتعانة  عملية بتنظيم يتعلق فيما املتحدة
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 ُتقـرر  أن املتحـدة  لألمـم  تابعـة  وكالة كل مبقدور وأنه خاصة، شركات إىل بتفويضها للمنظمة
ــتخدام ــركات اسـ ــسكرية شـ ــة عـ ــة وأمنيـ ــد وأن خاصـ ــ تتعاقـ ــرة امعهـ ــع .مباشـ ــك، مـ  ويف ذلـ

 يف )١٤(األمـن  دارةإل الوكـاالت  بـني  املشتركة املتحدة األمم شبكة يف أعضاء بدأ ،٢٠٠٨ عام
ــارة ــة خمــاوف إث ــشأن جدي ــادة ب ــة خــدمات مقــدمي املتحــدة األمــم اســتخدام زي ، ةخاصــ أمني

  .الشبكة إطار يف املناقشات بدأت وقد .املسألة هذه بشأن أخرى سياسة إىل واحلاجة
ــسالمة شــؤون ارةإد وأبلغــت  - ٣٦ ــن ال ــق واألم ــل الفري ــأن العام ــشبكة ب ــشتركة ال ــني امل  ب

 يف فيينـــا، يف هلـــا مـــؤخرا ُعقـــد اجتمـــاع يف وافقـــت، قـــد األمنيـــة املـــسائل إلدارة الوكـــاالت
 املنظومـة  نطـاق  علـى  سياسـة  بإعـداد  كلـف ُي عامـل  فريـق  تـشكيل  على ،٢٠١٠ يونيه/حزيران
 الفريـق  تـشكيل  مـن  األساسـي  الغـرض  سـيكون و .خاصـة  وأمنية عسكرية بشركات لالستعانة
 علـى  اخلاصـة،  واألمنيـة  العـسكرية  الـشركات  اسـتخدام  معـايري  مـن  جمموعـة  دراسـة  هو العامل
 فيهـا  متلـك  ال حـاالت  يف األخـري  املالذ سيكون الشركات هذه استخدام إىل اللجوء أن أساس
  .موقع كل يف تنفيذها جيري للمخاطر تقييمات إىل واستنادا أفضل، بدائل املتحدة األمم
 املتعلقـة  اجلوهرية املسألة هذه يف التفكريب املتحدة األمم مببادرة العامل الفريق ويرحب  - ٣٧
 .خاصـة  وأمنيـة  عـسكرية  شـركات  باسـتخدام  االسـتعانة  ذلـك  يف مبـا  ومرافقها، موظفيها بأمن

 التـوتر  حـاالت  يف مـساعدهتا  تقـدمي  علـى  قـادرة  املتحـدة  األمـم  تكـون  أن أمهيـة  الفريـق  ويدرك
 ويف .ومرافقهـا  ملوظفيهـا  األمـان  درجات أقصى توفري تكفل ذاته الوقت ويف االستقرار، وعدم
 املزيـد  اسـتئجار  أجـل  مـن  يمانـ تال يف املتحدة األمم على الضغوط ستستمر الظروف، هذه ظل
 نبـدو  أنـه  العامـل  الفريـق  يعتقـد  ذلك، ومع .اخلاصة واألمنية العسكرية الشركات موظفي من

 يكـون  حـوادث  وقـوع  إمكانيـة  يف يتمثـل  خطـر  هنـاك  يكونسـ ،  سـليمة  ورقابـة  سياسـة  وجود
 .امليــدان يف املــساعدة تقــدمي يف املتحــدة األمــم دور وعلــى املنظمــة صــورة علــى ســليب تــأثري هلــا

 يف األخـرى  واملنظمـات  األعضاء الدول به حتتذي منوذج مبثابة تكون أن املتحدة لألمم وينبغي
 مكـان  بـشأن  واضـحة  سياسـة  لـديها  تكـون  أن وينبغـي  اإلنـسان  حلقـوق  الدوليـة  يرياملعـا  تطبيق

 خــاص نظــام وجــود وبــشأن خاصــة وأمنيــة عــسكرية شــركات باســتئجار االســتعانة وظــروف
 حـال  يف ،تكفـل  آليـات  متلك أن املتحدة لألمم أيضا ينبغي .الشركات تلك على إلشرافل هبا

__________ 
ــشبكة تـــضم  )١٤(   ــشتركة الـ ــاالت بـــني املـ ــسائل إلدارة الوكـ ــة املـ ــثلني األمنيـ ــع عـــن ممـ ــبكة يف الـــشركاء مجيـ  شـ

 واملمارسـات  الـسياسات  لتنـسيق  وذلـك  وبراجمهـا،  وصناديقها املتحدة األمم وكاالت فيها مبا املتحدة، األمم
 بـني  ركةاملـشت  الـشبكة  واألمـن  السالمة لشؤون العام األمني وكيل ويرأس .املتحدة األمم منظومة عرب األمنية

 هـو  ومـا  قـائم  هـو  مـا  مجيـع  السـتعراض  عـام  كـل  مـرتني  عـادة  جتتمـع  الـيت  األمنية، املسائل إلدارة الوكاالت
 تقـدمي  مث ،األمـن  إلدارة املتحـدة  األمـم  نظـام  يف تطبيقهـا  جيـري  وممارسـات  وإجـراءات  سياسـات  مـن  ُمقترح
  .املستوى الرفيعة اإلدارية اللجنة إىل بشأهنا وتوصيات تقرير
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ــهاكات حــدوث ــسان، حلقــوق انت ــدين حماســبة اإلن ــشركات مــن املتعاق ــة العــسكرية ال  واألمني
 ،املتحـــدة األمـــم إىل خربتـــه لتقـــدمي االســـتعداد أهبـــة علـــى العامـــل الفريـــق ويقـــف .اخلاصـــة
 الـيت  والقواعـد  واملعـايري  واملبـادئ  بالتعـاريف  يتـصل  فيمـا  وحتديدا سياستها، بلورة بصدد وهي

 العــسكرية الـشركات  تنظـيم  نبــشأ اتفاقيـة  مـشروع  يف حاليـا  بوضــعها العامـل  الفريـق  يـضطلع 
  .اخلاصة واألمنية

  أنشطة الفريق العامل  -ثالثا   
، ثـالث دورات عاديـة خـالل الـسنة،        أقـرت الـيت   عقد الفريـق العامـل، وفقـا ملمارسـته            - ٣٨

 اتفاقيـة  بوضـع وواصل الفريق العامل عملـه فيمـا يتـصل    . يف نيويورك ودورة  يف جنيف   دورتني  
وعقـد الفريـق    . ظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة       دولية جديدة حمتملة بشأن تن    

أيضا ثالث مشاورات إقليمية وحكومية بشأن األشكال التقليديـة واجلديـدة ألنـشطة املرتزقـة،               
وظـل  . وعقد اجتماعات منتظمة مع ممثلي الدول األعضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة واخلـرباء              

بشأن أنشطة املرتزقة والشركات العسكرية واألمنيـة       الفريق العامل يتلقى ويستعرض معلومات      
  . اليت يتعني اختاذهااإلجراءات املناسبةواختذ قرارا بشأن اخلاصة وأثرها على حقوق اإلنسان، 

  
  املشاورات اإلقليمية  - ألف  

، عقد الفريق العامل ثالث مشاورات إقليمية مـع         ٦٤/١٥١وفقا لقرار اجلمعية العامة       - ٣٩
  .خالل الفترة املشمولة بالتقريرممثلي الدول 

وبعد املشاورة األوىل ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اليت عقـدت يف بنمـا يف                 - ٤٠
واملـشاورة الثانيـة ألوروبـا الـشرقية        ) A/HRC/7/7/Add.5انظـر    (٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول 

انظـــــر  (٢٠٠٨أكتـــــوبر /وآســـــيا الوســـــطى الـــــيت عقـــــدت يف موســـــكو يف تـــــشرين األول
A/HRC/10/14/Add.3(                 عقد الفريق العامل مـشاورة إقليميـة آلسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ يف ،

، ومــشاورة إقليميــة )A/HRC/15/25/Add.4انظــر  (٢٠٠٩أكتــوبر / يف تــشرين األول،بــانكوك
ومـشاورة إقليميـة    ) A/HRC/15/25/Add.5انظر   (٢٠١٠مارس  /ألفريقيا يف أديس أبابا يف آذار     

 ٢٠١٠أبريــــــل / يف جنيــــــف يف نيــــــسان،ة دول أوروبــــــا الغربيــــــة ودول أخـــــرى جملموعـــــ 
  ).A/HRC/15/25/Add.6 انظر(
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 إىل أن الــشركات )١٥(وأشــار املــشاركون يف املــشاورة املعقــودة آلســيا واحملــيط اهلــادئ   - ٤١
العسكرية واألمنية اخلاصة يف تصاعد وهي نشطة يف املنطقـة، وإىل أن اإلطـار القـانوين املنطبـق                  

وتبـادل املـشاركون   . تعزيـزه أن يواصـل     وإىل   أن يـتم توضـيحه    ى تلك اجلماعات حباجـة إىل       عل
وجهات النظر حول خرباهتم الوطنية يف جمال الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، مـع ممثلـي                

وقـدم  . أفغانستان وفيجي، حيث قدموا عروضا شـاملة عـن وضـع تلـك الـشركات يف بلـداهنم                 
مــشروع االتفاقيــة الــذي اقترحــه بــشأن الــشركات العــسكرية واألمنيــة  الفريــق العامــل عناصــر 

شة حول الغرض من مشروع االتفاقية ونطاقـه ومبادئـه الرئيـسية، وتلقـى              وأجرى مناق اخلاصة،  
  .مالحظات وتوصيات بشأنه

 بلـدا أفريقيـا وممثلـون عـن         ٢٠وحضر املشاورة اليت عقدت يف أديس أبابا ممثلـون عـن              - ٤٢
 وقدم املشاركون معلومات شاملة عن أنـشطة املرتزقـة يف اآلونـة             .)١٦(د األفريقي مفوضية االحتا 

األخرية يف القارة وتأثريها على حقوق اإلنسان، إىل جانب تزايد أنشطة الـشركات العـسكرية              
وقـدم  .  حـول تلـك األنـشطة      مناقـشات واألمنية اخلاصة احمللية واألجنبية يف أفريقيا، ودخلوا يف         

رضـا شـامال لعناصـر مـشروع االتفاقيـة، وأعربـت الـدول عـن تأييـدها القـوي                    الفريق العامـل ع   
  .للعمل الذي قام به الفريق فيما يتصل بإعداد مشروع االتفاقية

أبريـل مـع ممثلـي جمموعـة     /وركزت املشاورة اإلقليمية اليت عقدت يف جنيف يف نيـسان          - ٤٣
ذهتا الـدول الغربيـة علـى الـصعيد          علـى املبـادرات الـيت اختـ        )١٧(دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

وأعـرب  . مشروع اتفاقية جديد  ميكن أن يتكون منها     الوطين واإلقليمي، وكذلك على عناصر      
الفريـق العامـل عـن تقــديره للتعليقـات البنـاءة الــيت تلقاهـا مـن العديــد مـن بلـدان جمموعــة دول          

ت الــيت أبــداها االحتــاد وبينمــا أشــار الفريــق العامــل إىل التحفظــا. أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى
 اتفاقيـة جديـدة حمتملـة بـشأن هـذه املـسألة، شـدد               بوضـع األورويب وأطراف أخرى فيما يتعلق      

على اهلدف املشترك املتمثل يف تنظيم قطاع األمن اخلاص على حنو أكثر فعاليـة حلمايـة األفـراد                  
__________ 

ــران       )١٥(   ــستان وإي ــون عــن األردن وأفغان ــشاورة ممثل ــة (حــضر امل ــنغالديش  )  اإلســالمية-مجهوري وباكــستان وب
منــار والــيمن، فــضال عــن املراقــب     وتايلنــد، وســاموا والــصني وفيجــي وفييــت نــام وقطــر وكمبوديــا وميا       

  .فلسطني عن
جلزائــر ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى حــضر املــشاورة ممثلــون عــن إثيوبيــا وأنغــوال وأوغنــدا وبوركينــا فاســو وا   )١٦(  

ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجيبــويت وزامبيــا وزمبــابوي وســرياليون وغينيــا االســتوائية والكــامريون          
ــر    ــق والنيجــ ــشيوس وموزامبيــ ــرب ومــــالوي وموريــ ــصر واملغــ ــشقر ومــ ــية   ومم،ومدغــ ــن مفوضــ ــون عــ ثلــ

  .األفريقي االحتاد
تراليا وأملانيــا وإيطاليــا وتركيــا والــسويد وسويــسرا وفرنــسا وفنلنــدا إســبانيا وأســحــضر املــشاورة ممثلــون عــن   )١٧(  

 الـشمالية والنـرويج والنمـسا وهولنـدا والواليـات املتحـدة             أيرلنـدا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     
  .، وممثلون عن االحتاد األورويباألمريكية واليونان
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كات يف حـال    من انتهاكات حقوق اإلنسان ولضمان مساءلة املسؤولني عن مثـل هـذه االنتـها             
  .وقوعها، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة

  
  الزيارات القطرية  - باء  

ــريتني      - ٤٤ ــارتني قط ــل بزي ــق العام ــام الفري ــام خــالل ق ــستان  ٢٠٠٩ع ، إحــدامها إىل أفغان
وتــرد التقــارير الكاملــة يف اإلضــافات إىل ). A/64/311انظــر (واألخــرى إىل الواليــات املتحــدة 

  .A/HRC/15/25الوثيقة 
ــا اال      - ٤٥ ــارة إىل غينيـــ ــل بزيـــ ــق العامـــ ــام الفريـــ ــن   وقـــ ــرة مـــ ــتوائية يف الفتـــ  إىل ١٦ســـ
بغيــة اســتعراض التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة يف ســياق حمــاوالت    ٢٠١٠أغــسطس /آب ٢١

 ويف الفتـرة الـيت تليهـا، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات       ٢٠٠٤ االنقالب الـيت قـام هبـا املرتزقـة يف عـام           
واستفسر الفريق أيضا عن احملاكمات اليت أجريـت فيمـا يتـصل       . ملتصلة بتلك القضايا  القضائية ا 

ــة مزعومــون يف    ــاهلجوم الــذي شــنه مرتزق ــر / شــباط١٧ب  علــى القــصر الرئاســي،  ٢٠٠٩فرباي
وخباصـة فيمـا إذا احترمـت ضـمانات مراعــاة األصـول القانونيـة املتـضمنة يف الـصكوك الدوليــة         

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
ــذهلا        - ٤٦ ــة الــيت تب ــا ملناقــشة اجلهــود احلالي ــارة جنــوب أفريقي ــق العامــل إىل زي ودعــي الفري

أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف جنـوب أفريقيـا          مراقبة ورصد   احلكومة لضمان   
  .٢٠١١نوفمرب /ومن املقرر أن تتم الزيارة يف تشرين الثاين. وموظفيها ممن يعملون يف اخلارج

  
  لرسائلا  - جيم  

تلقــي املعلومــات مــن احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة   ي الفريــق العامــل ال يــزال  - ٤٧
واألفراد فيما يتعلق باحلاالت اليت تنطوي على وجود مرتزقة أو أنشطة ذات صـلة هبـم، فـضال                   
. عــن االدعــاءات بانتــهاكات حلقــوق اإلنــسان ترتكبــها الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة

رسـائل  وجهـت  منذ قدم الفريق العامل آخر تقريـر لـه إىل اجلمعيـة العامـة،               ف ذلك،   وإضافة إىل 
 وكولومبيـــا وفيجـــي إىل أســـتراليا وإســـرائيل وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة وجنـــوب أفريقيـــا وغينيـــا 

ويــود الفريــق العامــل اإلعــراب عــن الــشكر حلكــوميت جنــوب  . والواليــات املتحــدة األمريكيــة
ويكــرر الفريــق العامــل . ة ملــا قــدمتاه مــن ردود ســريعة علــى رســائلهأفريقيــا والواليــات املتحــد

اإلعــراب عــن رغبتــه يف تلقــي ردود مــن احلكومــات املعنيــة فيمــا يتعلــق باالدعــاءات املقدمــة،    
وترد الرسائل ومـوجزات    . وَيعترب الرد على رسائله جزءا هاما من تعاون احلكومات مع واليته          

  .A/HRC/15/25/Add.1وثيقة اليف الردود الواردة من احلكومات 
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ــدم احملــرز يف    - رابعا   ــة  وضــعالتق بــشأن الــشركات العــسكرية   حمتمــل  مــشروع اتفاقي
  واألمنية اخلاصة

مــشروع اتفاقيــة املتعلــق بوضــع  ١٠/١١عقــب اعتمــاد قــرار جملــس حقــوق اإلنــسان    - ٤٨
عملـه علـى    حمتمل بشأن الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، واصـل الفريـق العامـل تركيـز                  

مـايو  / إىل أيـار ٢٠٠٩يوليـه  /من املشاورات يف الفترة من متـوز     جمموعة  مشروع االتفاقية ونظم    
  . مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة بشأن مضمون ونطاق هذا الصك القانوين٢٠١٠

خـبريا   ٢٥٠ما يقرب    على   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥وُعمم املشروع األويل لالتفاقية يف        - ٤٩
 ذلـك، تلقـى الفريـق العامـل       وردا علـى  . منظمات غري حكوميـة للتعليـق عليهـا       وعلى  وأكادمييا  

وعقـد الفريـق العامـل      .  تعليـق وتوصـية يف اجملمـوع       ٤٠٠مـن   أكثـر    مقترحـا، تـضم      ٦٠حوايل  
ــيت عقــدت يف         ــسابعة، ال ــه ال ــي اجملتمــع املــدين خــالل دورت ــضا مــشاورات مــع اخلــرباء وممثل أي

ــوز  ــورك يف متـ ــه /نيويـ ــسالم   ، ب٢٠٠٩يوليـ ــدويل للـ ــد الـ ــع املعهـ ــاون مـ ــن  . التعـ ــرة مـ ويف الفتـ
ق العامـــل يف التعليقـــات الـــيت ، نظـــر الفريـــ٢٠٠٩ديـــسمرب /ســـبتمرب إىل كـــانون األول/أيلـــول
وقــام بــصياغة نــسخة معدلــة مــن     مــن مجيــع أصــحاب املــصلحة املــذكورين أعــاله،       وردت
  .االتفاقية مشروع

اله، الذي طلب فيـه جملـس حقـوق اإلنـسان           ويف مرحلة ثانية ووفقا للقرار املذكور أع        - ٥٠
إىل الفريق العامل أن يتقاسم مع الـدول األعـضاء، عـن طريـق مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية               
حلقــوق اإلنــسان، العناصــر الــيت ميكــن أن يتكــون منــها مــشروع اتفاقيــة بــشأن الــشركات           

ديد حمتوى ونطـاق هـذه      العسكرية واألمنية اخلاصة، لكي يطلب إىل تلك الدول املسامهة يف حت          
االتفاقية وإرسال ردودها إىل الفريـق العامـل، أعـد الفريـق العامـل مـذكرة بـشأن العناصـر الـيت                      
ميكن أن يتكون منها مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تضم املبـادئ              

ــع الــدول      ــة، وعممهــا علــى مجي ــواردة يف مــشروع االتفاقي ــسية ال يف األعــضاء واألحكــام الرئي
  .لكي تبدي تعليقاهتا عليها ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٤
ــق مقترحــات مــن االحتــاد الروســي     - ٥١ ــدول  (وإســبانيا  وأذربيجــان وتلقــى الفري باســم ال

 وبــيالروس وإكــوادور وأســتراليا) األعــضاء يف األمــم املتحــدة األعــضاء يف االحتــاد األورويب    
 وكنــدا وقطــر وغواتيمــاال و صــربيا وسويــسرا فينياوســلو وترينيــداد وتوبــاغو وجنــوب أفريقيــا

وتلقـى الفريـق أيـضا    . والواليـات املتحـدة    واململكة املتحـدة وموريـشيوس     ومصر ولبنان وكوبا
  .املستقلة دولية ومؤسسة تابعة لرابطة الدول منظمة حكومية ٢٠ حنوتعليقات وتوصيات من 

التفاقية املقترح خالل املـشاورات     وتلقى الفريق أيضا تعليقات بشأن عناصر مشروع ا         - ٥٢
ــة الــثالث الــيت عقــدها مــع ممثلــي الــدول األعــضاء يف    ــانكوك وجنيــف  اإلقليمي ــا وب  أديــس أباب
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إضــافة إىل ذلــك، نظــم الفريــق إحاطــات إعالميــة جلميــع البعثــات  ). الفــرع ألــف أعــاله انظــر(
 ويف ،٢٠١٠ريــل أب/الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة خــالل دوراتــه املعقــودة يف جنيــف يف نيــسان

  .٢٠١٠يوليه /نيويورك يف متوز
ويتضمن مرفق هذا التقرير العناصر اليت ميكـن أن يتكـون منـها مـشروع اتفاقيـة بـشأن            - ٥٣

ــدول         ــا ال ــها لكــي تنظــر فيه ــة اخلاصــة ورصــدها ومراقبت ــسكرية واألمني ــشركات الع تنظــيم ال
 املقـدم إىل    هق العامـل يف تقريـر     ويرد النص الكامل ملشروع االتفاقية الذي أعده الفري       . األعضاء

  ).، املرفقA/HRC/15/25انظر (جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرة 
ــن وراء    - ٥٤ ــشركات      وضــع واهلــدف م ــل يف حظــر ال ــد ال يتمث ــزم جدي ــانوين مل صــك ق

 العسكرية واألمنية اخلاصة، وإمنا يف وضع املعـايري الدوليـة الـدنيا الـيت ينبغـي أن تراعيهـا الـدول                    
ويقتـرح  . األطراف يف تنظيم أنـشطة تلـك الـشركات وموظفيهـا، ووضـع آليـة للرقابـة الدوليـة                  

  :مشروع االتفاقية ما يلي
إعادة تأكيد وتعزيز مسؤولية الدولة عن استخدام القـوة والتأكيـد علـى أمهيـة                 )أ(  

  احتكار الدولة لالستخدام الشرعي للقوة؛
 حكوميـة والـيت ال ميكـن أن يـستعان يف     حتديد املهـام الـيت هـي بطبيعتـها مهـام        )ب(  

ــة حتـــت أي       ــة اخلاصـ ــسكرية واألمنيـ ــشركات العـ ــل يف الـ ــة تتمثـ ــصادر خارجيـ ــا مبـ ــام هبـ القيـ
  كان؛ ظرف

احلــد مــن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن قبــل الــشركات العــسكرية      )ج(  
  واألمنية اخلاصة وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

الدول األطـراف بوضـع نظـم وطنيـة مـن أجـل تـرخيص وتنظـيم                 اشتراط قيام     )د(  
منيــة اخلاصــة واملتعاقــدون معهــا  ومراقبــة األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا الــشركات العــسكرية واأل  

  الباطن؛ من
تعزيــز التعــاون بــني الــدول فيمــا يتعلــق بتــرخيص وتنظــيم أنــشطة الــشركات      )ـه(  

  العسكرية واألمنية اخلاصة ومراقبتها؛
ــها   املــسؤوإثبــات  )و(   ــدة الــيت تتحمل ــدول األصــلية ”لية املتزاي حيــث تكــون   (“ال

عـن تـصدير اخلـدمات العـسكرية واألمنيـة الـيت            ) الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة مـسجلة     
  تقدمها الشركات العسكرية واألمنية املسجلة واملرخصة يف بلداهنا؛
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منيـة اخلاصـة بـضمان      فيهـا الـشركات العـسكرية واأل      تعمل  مطالبة الدول اليت      )ز(  
نيـــة اخلاصـــة األجنبيـــة العاملـــة  رقابـــة فعالـــة علـــى أنـــشطة الـــشركات العـــسكرية واألم تنفيـــذ 
  أراضيها؛ على

إنــــشاء ســــجل دويل للــــشركات العــــسكرية واألمنيــــة اخلاصــــة اســــتنادا إىل   )ح(  
  املعلومات املقدمة من الدول األعضاء؛

ــسكرية و      )ط(   ــشركات الع ــىن بتنظــيم ال ــة تع ــشاء جلن ــها   إن ــة اخلاصــة ومراقبت األمني
ورصدها، وفقا لإلجراءات املعمول هبا يف املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان مـن أجـل رصـد                  

  .التدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية
ومــن شــأن االتفاقيــة املقترحــة أن تنطبــق علــى الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة،      - ٥٥

ــصاصها،   ــشطتها      ضــمن حــدود اخت ــة اخلاصــة وأن ــسكرية واألمني ــشركات الع ــق بال ــا يتعل  فيم
الـشركات العـسكرية    ب فيهـا    يـستعان ومن شأهنا أن تنطبق على مجيع احلـاالت الـيت           . وموظفيها

  .واألمنية اخلاصة، بغض النظر عما إذا كان ينظر إىل احلالة على أهنا تشكل نزاعا مسلحا
عــىن بتنظــيم الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة وستنــشئ االتفاقيــة املقترحــة جلنــة ت  - ٥٦

ــة أو غريهــا مــن       ــشريعية أو القــضائية أو اإلداري ــدابري الت ــها ورصــدها بغــرض رصــد الت ومراقبت
ووفقـا لإلجـراءات املتبعـة يف      . إنفاذ أحكـام االتفاقيـة    بغرض  التدابري اليت أقرهتا الدول األطراف      

لجنـة تقـارير مـن الـدول األطـراف بـشأن التـدابري              املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان، تتلقـى ال       
أن تـؤدي إىل    التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري اليت أقرهتا واليت من شـأهنا                

 للـشكاوى   ا للتحـري وإجـراء    اأيـضا إجـراء    ويتـوخى مـشروع االتفاقيـة     . إنفاذ أحكام االتفاقيـة   
أن الـــيت تـــرى  املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف وميكـــن أن تتلقـــى اللجنـــة الـــشكاوى. الفرديـــة
ــ دولــة ن أن تنــشئ جلنــة خمصــصة للتوفيــق   أخــرى مل تقــم بإنفــاذ أحكــام االتفاقيــة، وميكــ  اطرف
  .اقتضى احلال إن
ــشركات        - ٥٧ ــا لل ــام ســجال دولي ــشئ األمــني الع ــة أن ين ــرح مــشروع االتفاقي وأخــريا، يقت

ة اسـتنادا إىل املعلومـات املقدمـة مـن الـدول            العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف السوق الدولي      
وألغـراض الـسجل، سـتكون كـل دولـة طـرف علـى حـدة ملزمـة بـأن تقـدم سـنويا                . األطراف

بيانات من أجل سـجل الـواردات والـصادرات مـن اخلـدمات العـسكرية واألمنيـة الـيت تقـدمها                    
ت العـسكرية   الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وأن تـوفر معلومـات موحـدة عـن الـشركا              
ومــن شــأن . واألمنيــة اخلاصــة املــسجلة يف الدولــة الطــرف واملــرخص هلــا مــن قبــل تلــك الدولــة

مزيـدا  االلتزام بتبادل املعلومات عن تلك الـشركات بـصورة منفتحـة وشـفافة أن يـسهل أيـضا                    
  .من رقابة اجلمهور والربملان
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  االستنتاجات والتوصيات  - خامسا  
د قلقــه البــالغ بــشأن تــأثري أنــشطة الــشركات العــسكرية  يــود الفريــق العامــل تأكيــ  - ٥٨

واألمنية اخلاصة على التمتع حبقـوق اإلنـسان، وال سـيما عنـدما تعمـل تلـك الـشركات يف          
حــاالت الــرتاع ومــا بعــد انتــهاء الــرتاع وحــاالت الــرتاع املنخفــضة احلــدة، ويــشري إىل أن  

ن للمـساءلة عـن انتـهاكات    الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها قلمـا يتعرضـو        
  .حقوق اإلنسان

أن تتخلى عن تضمني االتفاقات الثنائية اليت تربمهـا فيمـا بينـها             ث الدول على    حيو  - ٥٩
  .للمتعاقدين من رعاياها العاملني خارج بلداهنماحلصانة أحكاما متنح 

اسة شـاملة   لوضع سي يف اآلونة األخرية    األمانة العامة   اليت اختذهتا   ويرحب باملبادرة     - ٦٠
إىل األمـم املتحـدة   عسكرية وأمنية خاصـة، ويـدعو   شركات استخدام األمم املتحدة بشأن  

إنشاء آلية رقابـة لرصـد      الفرز، باإلضافة إىل    معايري  وضع جمموعة واضحة من املعايري،      أن ت 
بــأن تراعــي الــشبكة  ويوصــي الفريــق العامــل  . سياسة األمــم املتحــدةالــشركات لــامتثــال 

التعــاريف واملعــايري واملبــادئ املتعلقــة  الوكــاالت أثنــاء إجنازهــا هــذا العمــل،  املــشتركة بــني
الفريق العامل  ها هبا   وضع بالصيغة اليت    ،مراقبتها و هاوتنظيمالشركات املذكورة   باستخدام  

 تلـك التعـاريف واملعـايري،       عضاء واملنظمات غري احلكوميـة واخلـرباء      بالتعاون مع الدول األ   
يوصــي ويف هــذا الــصدد،  .الــذي صــاغه الفريـق  مـشروع االتفاقيــة  يفوعلـى النحــو املــبني  

 بالـشكل الـسليم، باإلضـافة إىل        تلك الشركات  فرز أفراد    األمم املتحدة بأن تكفل   الفريق  
 .مـسألة تزويــدهم بالتــدريب الكـايف يف جمــايل حقــوق اإلنـسان، والقــانون اإلنــساين الــدويل   

شــفافا خاصــا بالــشركات الــيت مت  ســجالمــم املتحــدة األويوصــي الفريــق أيــضا بــأن تنــشئ 
وينبغـي أال يـسمح بـأن تتعاقـد     . فرزها، وصـدرت يف األمـم املتحـدة توصـية بالتعاقـد معهـا       

جيري ضد أفرادها حتقيق لوجه اشتباه يف        األمم املتحدة مع شركات هلا سجل إجرامي، أو       
  . ارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان

جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه اخلامـسة            عـرض علـى      إىل أنـه  الفريـق العامـل     ويشري    - ٦١
رى ويـ .  وتنظيمهـا ومراقبتـها     لرصد الشركات العسكرية واألمنية    حمتمال عشرة مشروع اتفاقية  

ى معنيـا مبعاجلـة أثـر أنـشطة هـذه الـشركات يف حقـوق             نتـد مأفـضل   سـيكون   لس  اجملالفريق أن   
  .ها ورصدهالتنظيمها ومراقبتضع صك دويل جديد اإلنسان، يعهد إليه و

الــشركات تــنظم قواعــد ســلوك   مــدونات طوعيــة  وضــع الفريــق العامــل أن  ويــرى   - ٦٢
 علــى وضــع تــشجيعال وينبغــي ،آليــة مفيــدةالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــة مــن شــأنه أن يــشكل   
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غـري أنـه يعتقـد جازمـا أنـه ال بـد مـن أن يقتـرن ذلـك بالقيـام علـى املـستويات               . املـدونات  تلك
  .والدولية بصياغة واعتماد صكوك ملزمة قانوناالوطنية واإلقليمية 

املقتــرح شروع هــذا املــالفريــق العامــل الــدول األعــضاء علــى النظــر بعنايــة يف ويــشجع   - ٦٣
حمتمل لتنظيم الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، ويوصـي         دويل جديد   قانوين  وضع صك   ل

هــذه الــشركات  ظــاهرة بــأن تــساهم مجيــع الــدول األعــضاء، وخباصــة الــدول الــيت تعــاين مــن   
بصفتها دوال متعاقدة، أو دول العمليات، أو دول املنشأ، أو دوال هلـا رعايـا انتـدبوا للعمـل يف                    

لـس حقـوق اإلنـسان املفتـوح        األعمال اليت يقوم هبا الفريق العامل التابع جمل       يف  تلك الشركات،   
 مـع مراعـاة العمـل       وضع اتفاقية جديدة لتنظيم تلـك الـشركات       املخصص املعين ب  العضوية  باب  

  .هذه اآلليةما إنشئت األويل الذي قام به الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة، إذا 
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  املرفق    
 الــــشركات العــــسكرية بــــشأن عناصــــر ملــــشروع االتفاقيــــة املقترحــــة     

  اخلاصة واألمنية
  الديباجة    

  :إىل مجلة أمور من بينها ما يليديباجة تشري ال  
 جتـاه  اللتزامـات ذات احلجيـة املطلقـة   دة، أي ا  ملبـادئ العامـة مليثـاق األمـم املتحـ         اتتصل    •  

 ،حبمايــة حقــوق اإلنــسان، ومبــادئ املــساواة يف الــسيادة بــني مجيــع الــدول        الكافــة 
حق الشعوب يف تقريـر املـصري،       واإلقليمية واالستقالل السياسي لكل دولة،      ة  سالمالو

   يف العالقات الدوليةمها واستخدااستخدام القوةبوحظر التهديد 
  كاملهامبادئ وقواعد حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وت  •  
املبادئ الواردة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وواجب كـل دولـة                •  

  املسؤولني عن ارتكاب جرائم دوليةواليتها القضائية اجلنائية على أولئك بأن متارس 
انتــهاكات حقـوق اإلنـسان والقــانون اإلنـساين الــدويل    بـأن متنـع   ع الــدول واجـب مجيـ    •  

وطنيـة  الشركات عـرب    أو تـشارك يف ارتكاهبـا الـ       غريه من االنتـهاكات الـيت ترتكبـها          أو
  وغريها من مؤسسات األعمال

انتهاكات حقـوق اإلنـسان مـن خـالل التـدابري التـشريعية       بأن متنع   واجب مجيع الدول      •  
ــا،  ــووغريهـ ــق  اهواجبـ ــأن حتقـ ــارير ال يف بـ ــك اال تقـ ــة بتلـ ــهاكات، واملتعلقـ ــام، نتـ القيـ

ــد ــضاء عن ــة ، مباالقت ــهم الحق ــصاف    ، اجملــرمني ومعاقبت ــوفري ســبل االنت باإلضــافة إىل ت
  الئمة للضحاياامل

املبــادئ األساســية املتعلقــة باســتخدام ومدونـة قواعــد الــسلوك ملــوظفي إنفــاذ القـانون،     •  
واملبــادئ التوجيهيــة بــشأن  ،القــانون بــل مــوظفي إنفــاذالقــوة واألســلحة الناريــة مــن ق

و املؤرخـة  ووثيقـة مـونتر  استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنـسانية،        
االلتزامات القانونيـة الدوليـة واملمارسـات الـسليمة         املتعلقة ب  ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ١٧

 خلاصة أثناء الرتاع املـسلح؛    الصلة بعمليات الشركات العسكرية واألمنية ا      للدول ذات 
   للمؤسسات التجارية العاملياتفاق األمم املتحدةومبادرة 
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للقيـام مبهـام تقـع يف صـميم املهـام املنوطـة              تزايد حاالت التعاقـد مـع جهـات خارجيـة           •  
االســتخدام املــشروع  أي قــدرة لــدى هــذه الدولــة علــى احتكــار حــق يقــّوضبالدولــة 
  للقوة

العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة    اليت ترتكبها الـشركات  ة واملثرية للقلق  املتزايدنتهاكات  اال  •  
حلاجـة امللحـة   او،  لقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل           أفرادها ل و

  هذه الشركات وفقا للقانون الدويلوضع تدابري فعالة لضمان تنفيذ أنشطة إىل 
أفرادهـا  لـضمان احتـرام      منيـة غـري كـاف     لشركات العـسكرية واأل   ا  لدى التنظيم الذايت   •  

  القانون اإلنساين الدويللقانون الدويل حلقوق اإلنسان ول
ــة   إىل احلاجــة امللحــة للــدول األطــراف    •   االتفــاق علــى احلــد األدىن مــن املعــايري القانوني

   ومراقبتهاالدولية لتنظيم أنشطة هذه الشركات
  

  أغراض االتفاقية    
  )١املادة (

  :فيما يليذه االتفاقية أغراض هتتمثل   
ــوة        •   ــة عــن اســتخدام الق ــسؤولية الدول ــز م ــد وتعزي ــطــار ضــمن اإلإعــادة تأكي شامل ال

، وتوفري سـبل االنتـصاف لـضحايا         ومحايتها وإعماهلا  باحترام حقوق اإلنسان  ها  اللتزام
  انتهاكات حقوق اإلنسان

ز التعاقد مـع جهـات      ال جيو  واليت   ،الدولةتقع يف صميم اختصاصات     حتديد املهام اليت      •  
  خارجية للقيام هبا، مهما كانت الظروف

  من الباطنالشركات املتعاقدة تنظيم أنشطة هذه الشركات و  •  
املـذكورة وتنظـيم    لـشركات   لالتـرخيص   صدار  إتعزيز التعاون الدويل بني الدول بشأن         •  

لتزامـات  لالمن أجل زيادة فعالية معاجلـة أي حتـديات تواجـه التنفيـذ الكامـل                أنشطتها  
   مبا يف ذلك حق الشعوب يف تقرير املصري،يف جمال حقوق اإلنساناملنوطة هبا 

قـوق  القـانون الـدويل حل  وضع وتنفيذ آليات لرصد أنشطة هذه الشركات وانتـهاكات            •  
اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل، وال سـيما أي اسـتعمال غـري مـشروع أو تعـسفي                   

  حقة املخالفني وتوفري سبل االنتصاف للضحاياللقوة ترتكبه هذه الشركات، ومال
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  التعاريف    
  )٢ املادة(

  :ما يليمن بينها ريف، اتفاقية عددا من التع االقترحت  
هـي كيانـات تقـدم، لقـاء تعـويض، خـدمات         : الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     •  

  .اعتباريةأو كيانات /و أشخاص طبيعينيخدمات أمنية بواسطة أو / وةعسكري
 ، وتــشمل بالعمــل العــسكريتتــصلخــدمات متخصــصة هــي : اخلــدمات العــسكرية  •  

 ي،البحـر  وأ ي،لـرب  ا السـتطالع ا و ، والتحقيـق  ،التخطيط االستراتيجي واالستخبارات  
ــات الطــريان  ،أو اجلــوي ــا  وعملي ــع أنواعه ــصناعية   ، جبمي ــة بواســطة األقمــار ال واملراقب

تطبيقــات الــيت تنطــوي علــى   رف عــاامل نقــل ومجيــع أنــواع ، املأهولــة وغــري املأهولــة  
  .ة واألنشطة األخرى ذات الصلةالقوات املسلح إىل تقينالو، والدعم املادي عسكرية

لمبـــاين واملنـــشآت هـــي خـــدمات احلراســـة أو احلمايـــة املـــسلحة ل : خـــدمات األمـــن  •  
ــواع عمليــات  ، شــخاصواملمتلكــات واأل ــع أن املعــارف الــيت تنطــوي علــى   نقــل ومجي

، ووضــع وتنفيــذ التــدابري األمنيــة املعلوماتيــة  مــن وعمــل الــشرطةيف جمــال األتطبيقــات 
  .الصلة واألنشطة األخرى ذات

اخلـدمات العـسكرية   هـو نقـل     : أو اخلـدمات األمنيـة    /العـسكرية و  اخلـدمات   تصدير    •  
 العـسكرية األمنيـة     الـشركات املنشأ اليت سـجلت فيهـا       من دولة   اخلدمات األمنية   أو  /و

أو توريد اخلدمات األمنية اليت تقدمها تلـك الـشركات   /وأو خدمات تصدير     اخلاصة،
خــارج الدولــة الــيت هــي مــسجلة فيهــا أو الــيت يوجــد فيهــا مكــان إدارهتــا الرئيــسي أو   

  .مقرها
استرياد اخلدمات العسكرية   هو  : يةاألمناخلدمات  أو  /استرياد اخلدمات العسكرية و     •  

  .مسجلة يف دولة أجنبية اتشركية، ويشمل ذلك اخلدمات اليت تقدمها األمن أو/و
هي املهام اليت تتسق مع مبدأ احتكار       : املهام اليت تقع يف صميم اختصاصات الدولة        •  

الدولــة لالســتخدام املــشروع للقــوة وعــدم الــسماح، مهمــا كانــت الظــروف، بتعاقــد   
الدولة مع جهات خارجية للقيام بتلك املهام، ومشاركة الشركات العـسكرية األمنيـة             

وأخـذ  أو عمليـات قتاليـة،      / حرب و  ويف شن ،  قتاليةيف أعمال   لى حنو مباشر    اخلاصة ع 
ارف تنطـوي علـى     ، ووضع القوانني، والتجـسس، واالسـتخبارات، ونقـل معـ          األسرى

ــةعــسكريتطبيقــات  ــشرطة،   وة وأمني أســلحة  واســتخدام وتطبيقــات يف جمــال عمــل ال
صـالحيات الـشرطة،   سـة  ممارو ،اهبـ  األنشطة املتصلةأو غري ذلك من /الدمار الشامل و 
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  مبـا يف ذلـك اسـتجواب املعـتقلني وغـري           ،االحتجـاز  وال سيما صـالحيات االعتقـال أو      
  .مهام تقع يف صميم اختصاصها الدولة الطرف اتعتربهاليت من املهام ذلك 

العسكرية األمنيـة اخلاصـة     مباشرة مع الشركات    تربم  الدول اليت   هي  : الدول املتعاقدة   •  
 الباطنيــة الــيت تربمهــا تلــك الــشركات مــع   عقــودالاالقتــضاء، عقــودا تــشمل، حــسب  

العـسكرية األمنيـة اخلاصـة مـع        الـشركات   فيهـا   تعمل  أو احلاالت اليت    أخرى  ات  شرك
  .تابعة هلاشركات أخرى 

ــاتدول  •   ــي :  العمليـ ــشركات   هـ ــل الـ ــيت تعمـ ــدول الـ ــة  الـ ــة اخلاصـ ــسكرية األمنيـ العـ
  .هاأراضي يف

 العـسكرية األمنيـة اخلاصـة الـيت سـجلت أو            لـشركات اهـي دول جنـسية       :نشأدول امل   •  
هـي   ةالـشرك الـيت تأسـست فيهـا       لدولـة   إذا مل تكـن ا    تلـك الـشركات، و    تأسست فيها   

الـيت يوجـد    دولـة   تـصبح ال  ،   اإلداري للـشركة   عملاليوجد فيها مكان    ذاهتا الدولة اليت    
  .فيها مكان عملها الرئيسي أو مقرها هي دولة منشأ الشركة

عمليـات  الودول  ، ودول املنـشأ،     املتعاقـدة الـدول   غـري   أخرى  دول  هي   :الثةالدول الث   •  
  .اليت هلا رعايا يعملون للشركة العسكرية األمنية اخلاصة

  
  نطباقنطاق اال

  )٣املادة (
ــسر  •   ــة   يتـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــى الـ ــة علـ ــدود  ، االتفاقيـ  وذلـــك يف حـ

  .هاوأنشطتها وأفرادمنية اخلاصة العسكرية األالشركات باختصاصها فيما يتعلق 
كـل  الدوليـة    املنظمات احلكومية إىل   يف هذه االتفاقية     ‘‘الدول األطراف ’’تشري عبارة     •  

  .اختصاصهيف نطاق 
بصرف النظر عما إذا كانت تـستويف شـروط   هذه االتفاقية على مجيع احلاالت       يتسر  •  

  .توصيف الرتاع املسلح
  

  املبادئ العامة
  :ة على املبادئ التاليةتقوم االتفاقي  

  األمنية اخلاصة عسكرية الشركات المسؤولية الدولة جتاه   •  
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  )٤ املادة(
سجلة املـ لشركات  لكل دولة طرف املسؤولية عن األنشطة العسكرية واألمنية         تتحمل    -  

ــة يف  ــشركات     أو العامل ــها القــضائية ســواء شــكلت تلــك ال األراضــي املــشمولة بواليت
  .متعاقدة مع تلك الدولةتشكل كيانات  مل أو

 معهـا تـدريبا يف جمـال حقـوق          تعاقـد تالـشركات الـيت     أن تتلقى   كل دولة طرف    كفل  ت  -  
  .، وأن حتترم تلك احلقوق وذلك القانونوالقانون اإلنساين الدويلاإلنسان الدولية 

ــة طــرف  جيــوز ال   -   ــصاصات     إىلأن تفــوضألي دول ــا مهــام تقــع يف صــميم اخت  غريه
  .تعاقد مع جهات خارجية للقيام هباالدولة أو أن ت

ــة طــرف  حتــرص   -   كــون ت تــدابري أخــرى قــد أي تــدابري تــشريعية وعلــى اختــاذ كــل دول
العــسكرية األمنيــة الــشركات تنظــيم التعاقــد مــع وضــع اإلجــراءات الالزمــة لة لضــروري
األفــراد العــسكريني واألمنــيني  تــصدير واســترياد  إصــدار رخــص إجــراءاتو، اخلاصــة

أي خـدمات مجركيـة فعليـة وغـري ذلـك مـن أشـكال               ؛ و عسكرية واألمنيـة  واخلدمات ال 
اســترياد األســلحة الناريــة الــيت    /الــواردات وإعــادة تــصدير  /الرقابــة علــى الــصادرات  
  .تستخدمها تلك الشركات

وفقـا لقانوهنـا الـداخلي، باختـاذ التـدابري التـشريعية             علـى القيـام      كل دولة طرف  حترص    -  
تفـويض مـسؤولية    حظـر كامـل أو جزئـي علـى          لفرض  زمة  الالمن اإلجراءات   وغريها  

تتـوىل مـسؤولية    مصادر خارجيـة    لتعاقد مع   اأو األمنية أو    /تقدمي اخلدمات العسكرية و   
  .تقدمي تلك اخلدمات

  
  قانون السيادة  •  

  )٥املادة (
وأي هياكـل   أفرادها  والعسكرية األمنية اخلاصة    الشركات  قيام  كل دولة طرف    تكفل    -  

مـع حقـوق اإلنـسان       وتكـون متـسقة      سن رمسيا تقوانني  هم وفقا ل  هاما مب ته بأنشط معنية
  .والقانون اإلنساين الدويل

مـن التـدابري    داريـة وغريهـا     اإلتـشريعية و  التـدابري   علـى اختـاذ ال    كـل دولـة طـرف       حترص    -  
للمـساءلة عـن انتـهاكات القـانون        أفرادها  ضرورية لضمان خضوع تلك الشركات و     ال

  .دويلالأو  وطينالصعيد العلى الواجب التطبيق 
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الــشركات ها وبــني بينــالــذي يــربم  االتفــاقعقــد أو اتــساق الكــل دولــة طــرف تكفــل   -  
لقـانون  مـع ا أو األمنية /تقدمي اخلدمات العسكرية و العسكرية األمنية اخلاصة وأفرادها ل    

اياهـا  ورع والدولة املتعاقدة ودولة العمليات والـدول الثالثـة          املنشأدولة  قوانني  الدويل و 
  .العقدذلك شركات مبوجب التلك الذين يعملون ل

  
  ةسيادة الدول  •  

  )٦املادة (
العسكرية األمنية اخلاصـة وأفرادهـا، مهمـا       الشركات  عدم قيام   تكفل الدول األطراف      -  

أو /و كانت الظـروف، بـأي نـشاط يقـوض سـيادة دولـة أخـرى، وسـالمتها اإلقليميـة                  
عــدم التــدخل يف الــشؤون    الــدول وااللتــزام ب  بــنيمبــدأ املــساواة يف الــسيادة  خيــالف 

  .الداخلية للدول األخرى ومبدأ تقرير املصري للشعوب
لدولـة طـرف    يـز   لـيس يف هـذه االتفاقيـة مـا جي         ،  القوانني احمللية بالقانون الدويل و  عمال ب   -  

ــها القـــضائية  متـــارسأن  ــة أخـــرى و واليتـ ــيم دولـ تقـــوم مبهـــام تقـــع يف صـــميم  يف إقلـ
  .األخرى دولةإختصاصات ال

  
  القانون اإلنساين الدويلالدولية واحترام حقوق اإلنسان  احترام  •  

  )٧املادة (
كل دولة طرف التـدابري التـشريعية والقـضائية واإلداريـة وغريهـا الـيت قـد تكـون         تتحذ    -  

 ،ضرورية لـضمان خـضوع تلـك الـشركات وموظفيهـا للمـساءلة وفقـا هلـذه االتفاقيـة                  
ــرام   ــد وضــمان احت ــانون ال ــسان ويل حلقــوق الق ــر  اإلن ــها وأث ــساين  ومحايت ــانون اإلن الق

  .الدويل
العــسكرية وأفرادهــا ببــذل املــساعي الالزمــة الــشركات قيــام كــل دولــة طــرف تكفــل   -  

قـوق  حلانتـهاكات  يف ارتكاب أنشطتها بشكل مباشر أو غري مباشر لكفالة أال تساهم  
  .والقانون اإلنساين الدويلالدولية اإلنسان 

  :مثل،  العسكرية األمنية اخلاصةالشركاتفي كبار موظ  -  
  ؛ني أو رؤساء مدنييني، سواء كانوا قادة عسكرني احلكومينياملسؤول  )أ(  
  ؛أو املسؤولني فيها عن شؤون التنظيمهذه الشركات مديري   )ب(  
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 ،يرتكبـه أفـراد تلـك الـشركات    ية تبعـة مـا   مبوجب القـانون الـدويل مـسؤول   ملّون  قد حي   
ــة،  سلطتهاخلاضــعني لــ  ــدم   م وســيطرهتم الفعلي ــن جــرائم نتيجــة ع ــسيطرة م  ممارســة ال

ال جيـوز تفـسري أي بنـد يف العقـد علـى          و. وفقا لقواعد القـانون الـدويل     م  عليهالسليمة  
  .مبوجب القانون الدويلمن املسؤولية املنوطة هبم الرؤساء أنه جييز تنصل 

  حظر استخدام القوة  •  
  )٨املادة (

، حــسب االقتــضاء، مــن ابري التــشريعية واإلداريــة وغريهــاكــل دولــة طــرف التــدتتخــذ   -  
هـــا مـــن وأفرادالعـــسكرية األمنيـــة اخلاصـــة الـــشركات أجـــل أن متنـــع قانونيـــا وحتظـــر 

واألعمـال اإلرهابيـة والعمليـات العـسكرية الـيت       قتاليـة   األعمـال ال  املشاركة املباشرة يف    
تـدعو إىل الـشك يف      أن هنـاك أسـباب      الـدول   اليت جتد   أو   اإلطاحة حبكومة،    تستهدف

دولـة  لدوليـا    حلـدود معتـرف هبـا        تغيري القسري ال، و أهنا ستؤدي إىل اإلطاحة باحلكومة    
ــدول  ــن ال ــسبب يف      م ــشكل صــريح أو الت ــدنيني ب ــتهداف امل ــسيادة، واس ــهاك ال ، وانت

  حدوث أضرار جسيمة؛
ــة طــرف  تكفــل   -   ــسبب كــل دول ــشركات و أال تت ــشطة هــذه ال ــاقم أفرادهــا يف أن أو تف

  ؛هاأو داخلالدول بني أو الرتاعات حلرب اتأجيج 
سهل قـد يـ   تـدريب   قـدمي   تأفرادهـا ب  الـشركات و  عدم قيام هـذه     كل دولة طرف    تكفل    -  

عمليـــات  وأإرهابيـــة قتاليـــة أو أعمـــال أي مباشـــر يف علـــى حنـــو  امـــشاركة عمالئهـــ
  .عسكرية

  
جهــات أو التعاقــد مــع /حظــر تفــويض املهــام الــيت تقــع يف صــميم اختــصاصات الدولــة و  •  

  خارجية للقيام هبا
  )٩املادة (

حتدد كل دولة طرف وتقيد نطاق أنشطة الشركات العسكرية األمنية اخلاصـة وحتظـر                -  
ــع يف صــميم           ــا تق ــى أهن ــام احملــددة عل ــام بامله ــا للقي ــد معه ــد التعاق ــى وجــه التحدي عل

  .اختصاصات الدولة
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 ألسلحة خارجية الستخدام أنواع معينة من اافرأطحظر االستعانة ب  •  

  )١٠املادة (
، واجـب احتـرام     التعاهديـة ا  لتزاماهتـ اكـل دولـة طـرف، دون املـساس ب         يقع على عـاتق       -  

ظـر بعـض طـرق      حب قـة علاملت “القواعـد األساسـية   ”مبادئ القانون اإلنساين الدويل مثل      
 مـن الربوتوكـول اإلضـايف       ٣٥ ادة على النحو املبني يف املـ      شن احلرب،  ل  معينة ووسائل

شري إىل حظـر األسـلحة الـيت    تـ  يت، ال١٩٤٩ التفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧األول لعام  
ــسبِّ ــاً ت ــزوم هلــا أو الــيت تــسبب ضــرراً  ب إصــابات مفرطــة أو آالم  واســع النطــاق   ال ل

 . للبيئة الطبيعيةاًوطويل األجل وشديد

ــة طــرف    -   ــدابري  تتخــذ كــل دول ــزم مــن الت ــع  مــا قــد يل ــة وغريهــا ملن  التــشريعية واإلداري
ح أن  رج وموظفيها من استخدام األسلحة الـيت يـ         اخلاصة واألمنيةلعسكرية  الشركات ا 
 .بيئة على نطاق واسعبال ،ال ميكن إصالحهأو / و،ا شديدتلحق ضررا

 التـدابري التـشريعية والقـضائية واإلداريـة وغريهـا           ما قد يلزم مـن    تتخذ كل دولة طرف       -  
 مـن   حـال أي  بـ هـا   ووموظف العسكرية واألمنية اخلاصـة   ستخدم الشركات   ال ت لضمان أ 

 الـــسّميةالبيولوجيـــة واألســـلحة الكيميائيـــة واألســـلحة  األســـلحة النوويـــة والوحـــاأل
 .ا هبةل صتذانخرط يف أي أنشطة ت أو/ و باستخدامها هتددأو/وا مكوناهتا وناقالهتو

  
ــا   حيـــازة علـــىحظـــرفـــرض   •   ــا ومكوناهتـ ــا بـــصورة وذخرياألســـلحة الناريـــة وأجزائهـ  هتـ

 اة واالجتار هبنيوقان غري متالكها بصورة واةنيوقان  غري

  )١١املادة (
أيــة أذون  أو نظــام فعــال إلصــدار التــراخيص ليتــشغإنــشاء وبكــل دولــة طــرف تقــوم   -  

  موظــف وموظفيهــا وأيالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الــشركات علــى ، حيظــر أخــرى
مكوناهتـا   وأهـا   أجزائ وأ االجتار غري املشروع باألسلحة النارية       ها من الباطن  متعاقد مع 
 .هتاأو ذخري

إلصـدار  ا  إجراءاهتـ  تكـون  التـدابري لـضمان أن  مـا قـد يلـزم مـن    تتخذ كل دولـة طـرف         -  
أو خيص  احة وثـائق التـر     صـ  التحقـق مـن   يتـسىن    أنة وآمنـة و   نيمت التراخيص أو األذون  

 . بشكل مستقل أو إجازهتااألذون

 مــوظفي لبــقناريــة مــن تنظــيم حيــازة واســتخدام األســلحة البدولــة طــرف تقــوم كــل   -  
 ت معـه  ي تعاقـد  ذلـ ا العميـل    اكن عمـل  مـ أ داخل   العسكرية واألمنية اخلاصة  الشركات  
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 اكن العمـل  مـ أ، ومنعهم من امتالك واستخدام األسلحة الناريـة خـارج حـدود             تهحلماي
 . األمن لتوفري معهم فيها التعاقدمتاليت 

  
  الوطين على الصعيدالوطنية والرقابة والرصدالنظم التشريعية     

 نظم تشريعية حمددة  •  

  )١٢املادة (
  كــل دولــة طــرف بوضــع واعتمــاد تــشريعات وطنيــة لتنظــيم أنــشطة الــشركات  قــومت  -  

 .كاف وفعال بشكل العسكرية واألمنية اخلاصة
  

 نظام وطين للتنظيم والرقابة  •  

  )١٣املادة (
 الـيت   نـشطة األ علـى    بـة اقإنـشاء نظـام حملـي شـامل للتنظـيم والر          ب كل دولة طـرف      قومت  -  

 هم فــينهــا مبــو وموظفالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــة  أراضــيها الــشركاتعلــى تقــوم هبــا
 اهتـ فعرة كمـا    نيـ وقان أنـشطة غـري       أيـة   مـن أجـل منـع      وذلـك مجيع املوظفني األجانـب،     

 ؛هاوالتحقيق في، القوانني الوطنية ذات الصلةواالتفاقية 

ــ  -   ــة لت  تطبِّ ــدابري عملي ــدول األطــراف ت ــق ال ــدم     ادلاب ــيت تق ــشركات ال ملعلومــات عــن ال
ل توفري هـذه اخلـدمات، حـسبما    سبة اقبرملو ،خدمات عسكرية وأمنية خارج أراضيها    

إعاقـة تنفيـذها      ضمان حسن اسـتخدام املعلومـات دون        إىل راميةيتفق مع الضمانات ال   
 .القانوين بأي حال من األحوال

تعـاون العـاملي واإلقليمـي       ال  سـبل  ىل تطـوير وتـشجيع    إ جاهـدة عى الدول األطـراف     ست  -  
ــانون       اإلدونو ــاذ الق ــضائية ووكــاالت إنف ــات الق ــني اهليئ ــائي ب  وكــذلكقليمــي والثن

 بـل الـشركات   هيئات التنظيم املايل من أجـل رصـد ومراقبـة أي اسـتخدام للقـوة مـن قِ                 
 .العسكرية واألمنية اخلاصة

لـدويل وقواعـد حقـوق      ق الدول األطراف يف تقـارير انتـهاكات القـانون اإلنـساين ا            حتقِّ  -  
 تكفـل  الشركات العسكرية اخلاصة والشركات األمنية اخلاصـة و        يت ترتكبها لااإلنسان  
 .متهمدنية وجنائية ومعاقباجلناة أمام حماكم حماكمة 
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جــراءات املناســبة ضــد الــشركات الــيت ترتكــب انتــهاكات  تتخــذ الــدول األطــراف اإل  -  
 منـها  مجلـة أمـور      وذلـك مـن خـالل      شارك يف أي نشاط إجرامي،    تحقوق اإلنسان أو    

 .سجل أنشطة هذه الشركاتبشأن  اللجنة تقدمي تقارير إىلإلغاء تراخيص عملها و
  

 خيصاالترإصدار   •  

  )١٤املادة (
 التـدابري التـشريعية والقـضائية واإلداريـة لـضمان          ما قد يلزم مـن    تتخذ كل دولة طرف       -  

 يف إطـار   هـا بأنـشطتهم حـصراً     و وموظف العسكرية واألمنية اخلاصـة   م الشركات   وقأن ت 
 . هباص واألذون اخلاصةيخارتال

  الـــصادرة للـــشركاتذونتكفـــل كـــل دولـــة طـــرف تـــسجيل مجيـــع التـــراخيص واأل   -  
ــةلعــسكرية ا ــة ومنح   اخلاصــة واألمني ــام للدول ــسجل الع ــاء بهــاوموظفيهــا يف ال علــى  ن

 .إجراءات شفافة ومفتوحة

لعـسكرية واألمنيـة    ا للـشركات    ذوناألتضع كل دولة طرف معـايري ملـنح التـراخيص و            -  
 يف االعتبار على وجه اخلصوص أية سجالت أو تقارير عـن انتـهاكات             ةخذآ،  اخلاصة

ــوفري و  تلــكهاتــحقــوق اإلنــسان ارتكب  ــشركات، وت أو ضــمان التــدريب يف جمــال  / ال
 .حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ووجود تدابري صارمة لبذل العناية الواجبة

  
 يةأو األمن/ العسكرية واتتراخيص السترياد وتصدير اخلدمإصدار ال  •  

  )١٥املادة (
 التـدابري التـشريعية والقـضائية واإلداريـة وغريهـا           ما قد يلزم مـن    تتخذ كل دولة طرف       -  

ــاملــضمان   يف إطــارر خــدماهتا فقــط يد وتــصداريســتبا تلــك الــشركات وموظفيهــا  قي
 . هباص واألذون اخلاصةيخارتال

منيـة   العـسكرية واأل   خـدمات مـن الـشركات      رصدِّتـ ورد أو   تـست كل دولة طرف    م  تقو  -  
خيص ا التـر ها إلصـدار نظامب لى الدوام  وإبالغ اللجنة ع   تهااخلاصة بنشر نطاقها وأنشط   

كمـالت السـترياد أو     ت تقدمي معلومات منتظمة ومستكملة عن أي تغـيريات و         وكذلك
شــركات قابــضة للــشركات  أومات، مبــا فيهــا تفاصــيل أي فــروع  تــصدير هــذه اخلــد

 .ةعني امللعسكرية واألمنية اخلاصةا
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 التسجيل واملساءلة  •  

  )١٦املادة (
 التـدابري التـشريعية والقـضائية واإلداريـة وغريهـا           ما قد يلزم مـن     كل دولة طرف     تخذت  -  

 : ما يليلمن أج

لعـسكرية واألمنيـة     ا تـسجيل الـشركات   ب قعلتتة  مياإلزإجراءات حمددة و  وضع    )أ(  
  احلكومة؛اخلاصة لدى

متطلبات قانونية حمددة لألشخاص الذين تستخدمهم هذه الـشركات         اشتراط    )ب(  
 ؛اهتم وخربهم تدريب من بينهابشأن أمور

 يف املنــاطق لعــسكرية واألمنيـة اخلاصـة  ا تـسجيل الـشركات    علــىحظـر فـرض    )ج(  
 .ةجنبياأل

ــوم   -   ــة طــرف   تق ــتحدكــل دول ــدعت وثاباس ــام  لســج هُّ ــةلع ــشركات أمســاء بلدول  ال
معلومـات عـن أي فـروع       ن  ميتض العاملة يف نطاق واليتها،      اخلاصةلعسكرية واألمنية   ا

 . تلك الشركات منلةمسجَّ شركة كللأو شركات قابضة 

هليئـة احلكوميـة املـسؤولة عـن تـسجيل هـذه       اد أو إنـشاء  يـ تحدبكل دولـة طـرف      تقوم    -  
 .ابة على أنشطتها وممارسة الرق اخلاصةواألمنيةلعسكرية االشركات 

  
  وموظفيهالعسكرية واألمنية اخلاصةا الشركات إزاءالتزامات الدول   •  

  )١٧املادة (
 علـى أراضـيها     ةملـ اعاللة أو   سجَّاملـ تكفل كل دولة طرف امتثال مجيع هذه الـشركات            -  

 .ملعايري العمل الدولية األساسية

ــة طــرف أن     -   ــل كــل دول ــونكــيتكف ــشركات و موظف ــسكرية وا ال ــة اخلاصــة لع  األمني
احتـرام القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين              ى  لع  مهنياً ني تدريباً بدرَّم

 . ذوي الصلةالدويل

ــة طــرف أن يكــون موظفــ      -   ــل كــل دول ــشركات وتكف ــة اخلاصــة  ا ال ــسكرية واألمني  لع
يمـا يتعلــق   للمعــايري الدوليـة الـسارية، وال ســيما ف   وفقـاً زيناجمـ  و مهنيــاًبني تـدريباً مـدرَّ 

 . بعينهاباستخدام معدات وأسلحة نارية
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 الـصارم   لعـسكرية واألمنيـة اخلاصـة     ا مـوظفي الـشركات      تقيُّـد تكفل كل دولـة طـرف         -  
لقواعد ذات الصلة من القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل،                 با

ــ تعجيــلمبــا يف ذلــك مــن خــالل ال  اإلنــسان  انتــهاكات حقــوق مــع مــرتكيبالتحقيق ب
 .تهمومعاقب ومقاضاهتم والقانون اإلنساين

 الـيت تقـدم   لعسكرية واألمنيـة اخلاصـة    ا الشركات   يد موظف تكفل كل دولة طرف تعهُّ      -  
 .مخدمات عسكرية وأمنية يف إقليم بلد أجنيب باحترام سيادة وقوانني بلد عملياهت

 تنظيم استخدام القوة واألسلحة النارية  •  

  )١٨املادة (
 لبـ ِق كل دولـة طـرف قواعـد بـشأن اسـتخدام القـوة واألسـلحة الناريـة مـن                 حدثستت  -  

 .لعسكرية واألمنية اخلاصةاموظفي الشركات 

، لعـسكرية واألمنيـة اخلاصـة     ان يف الـشركات     وق العـامل  طبِّـ يل الدول األطراف أن     تكف  -  
ــاءبقــدر اإلمكــان، ــة، وســائل غــري عنيفــة قبــل    أثن   تقــدمي اخلــدمات العــسكرية واألمني

 .اللجوء إىل استخدام القوة واألسلحة النارية

ــال   -   ــاملنيوزجيـ ــاء ، للعـ ــس  أثنـ ــدمات العـ ــدمي اخلـ ــوة    تقـ ــتخدام القـ ــة، اسـ كرية واألمنيـ
 مـوظفني آخـرين      عـن  نفس أو الـ لـدفاع عـن     ا) أ (: لألمور التالية  األسلحة النارية إال   أو

  بدنيـة إصـابة  وت أو غري قانوين وشيك بـامل اً هتديدثل ميه أن ون ما يعتقد  ضديف الشركة   
لــدفاع عــن ا) ب (؛ساســي يف الــدفاع عــن الــنفس األق احلــ ممارســة إطــارخطــرية، يف 

 غــري قــانوين اً هتديــدثــل ميه أنــونا يعتقــدممــ تــهمعقــد محايال يقتــضياألشــخاص الــذين 
 ه لـسبب معقـول أنـ    ونيعتقـد  مقاومـة مـا   ) ج (؛ خطرية  بدنية إصابةبوشيك باملوت أو    

 يف الــشركة أو شــخص  آخــرينعــاملني وأ  هــم قانونيــةبــصورة غــريهــم حماولــة خلطف
 ارتكـاب جرميـة خطـرية مـن شـأهنا أن تنطـوي           احليلولة دون ) د(؛  تهعقد محاي ال يقتضي

أو وضــع حــد ،  بدنيــة خطــريةةإصــاب  علــى هتديــد خطــري لــألرواح أو فعــالنطــويتأو 
 .رتكاهباال

ميـع احلـوادث الـيت    جب اًر اهليئـات املختـصة يف الدولـة فـو     إبالغل كل دولة الطرف   كفت  -  
ــشركات        ــب ال ــن جان ــة م ــوة واألســلحة الناري ــى اســتخدام الق ــسكرية اتنطــوي عل لع

ــة اخلاصــة،  ــ وتواألمني ــق املكف ــسلطات  ادث مــن ِقو احلــ هــذه يفناســبل التحقي ــل ال ب
 .املختصة
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أو إداريـة علـى اجلنـاة وتـوفري         /أو مدنيـة و   /وات جنائية   عقوب فرض    عن مسؤولية الدولة     
 صاف للضحاياسبل االنت

ــات   •   ــة اجلاملخالفـــ ــة واملأو /ونائيـــ ــال /دنيـــ ــة يف جمـــ ــدماتأو اإلداريـــ ــسكرية  اخلـــ  العـــ
 اخلاصة  يةواألمن

  )١٩املادة (
  وظـائف   مـن   بطبيعتـها   هـي  ،از وظـائف  جنـ إ أعمـال     تـشكل  تكفل كل دولة طـرف أن       -  

  . جرائم مبوجب قانوهنا الوطين،لدولةا
 للقـوة واألسـلحة الناريـة    قـانوين خدام غـري ال االسـت علـى  عاقبة ملاتكفل كل دولة طرف       -  

 ألســلحة معينــة واالجتــار غــري املــشروع باألســلحة مــن قبــل قــانوينواالســتخدام غــري ال
 جنائيـة مبوجـب     الفـات  خم  باعتبارهـا   وموظفيهـا،  لعسكرية واألمنية اخلاصـة   االشركات  

 .قانوهنا الوطين

ــة طــرف أن جتــرِّ    -   ــوطين  تكفــل كــل دول ــشركات  م مبوجــب قانوهنــا ال ــشطة ال ــع أن مجي
 هــا، مبــا فيةن املطلوبــوذواألخيص ادون التــرمــن  الــيت تــتم لعــسكرية واألمنيــة اخلاصــةا
 .د اخلدمات العسكرية واألمنيةاسترير وايصدت

 التــدابري التــشريعية والقــضائية واإلداريــة وغريهــا، وفقــا   كــلتتخــذ كــل دولــة طــرف    -  
سان والقـانون اجلنـائي الـدويل والقـانون         اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـ      

 الـــشركات ةلاءسُمـــ املـــسؤولية اجلنائيـــة الفرديـــة وحتديـــداإلنـــساين الـــدويل، لـــضمان 
عـدم اللجـوء إىل     و عـن أي انتـهاكات للقـانون،         اهـ يفموظ و لعسكرية واألمنية اخلاصـة   ا

 .اتفاقات احلصانة، وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا

ة، ينبغـي   د اجلـرائم املـذكورة يف هـذه املـا          مـرتكيب  عقوبـات علـى   فيما يتعلـق بفـرض ال     و  -  
 .إيالء االعتبار الواجب للجرائم اليت ترتكب ضد الفئات الضعيفة

  
 املسؤولية القانونية لألشخاص والكيانات  •  

  )٢٠املادة (
 تحديـد  التدابري، مبا يتفق مع مبادئهـا القانونيـة، ل  زم منلما قد يعتمد كل دولة طرف     ت  -  

ة وفقـا هلـذه   ددعن اجلـرائم احملـ     االعتباريني أو الكيانات االعتبارية      األشخاصولية  مسؤ
 .االتفاقية
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ــاً  -   ــسؤولية     رهنـ ــون مـ ــوز أن تكـ ــرف، جيـ ــة الطـ ــة للدولـ ــادئ القانونيـ ــخاص  باملبـ األشـ
 .ا منها مسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية، أو مزجياالعتباريني

 الـذين   االعتبـاريني املـسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص       ساس ب املـ تترتب هذه املـسؤولية دون        -  
 .ارتكبوا اجلرائم فعال

 األشـخاص االعتبـاريني الـذين       عاخـض كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إ      تكفل    -  
ــة     ــا هلــذه االتفاقي ــسؤولية وفق ــيهم امل ــة    تلقــى عل ــة فّعال ــة أو غــري جنائي ــات جنائي لعقوب

 .ومتناسبة ورادعة
  

 حتديد الوالية القضائية  •  

  )٢١املادة (
 واليتـها القـضائية مـن خـالل     تحديـد  التـدابري ل مـا قـد يلـزم مـن    كل دولة طـرف     تتخذ    -  

عنــدما ) أ (: وذلــكقانوهنــا الــداخلي علــى اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة،
رتكـب اجلـرم علـى مـنت سـفينة      عنـدما يُ ) ب (؛ أورتكب اجلرم يف إقلـيم تلـك الدولـة      ُي

لة مبوجـب قـوانني تلـك الدولـة وقـت ارتكـاب         ة أو طـائرة مـسجّ     ترفع علم تلك الدولـ    
 . مواطين تلك الدولةرتكب اجلرم أحُدعندما َي) ج( أو ؛اجلرمية

ــة الطــرف أيــضا   -    واليتــها القــضائية علــى أي جرميــة مــن اجلــرائم    أن حتــددجيــوز للدول
 ؛لدولـة يرتكب اجلرم ضد أحد مـواطين تلـك ا        ) أ (:املنصوص عليها يف االتفاقية عندما    

يرتكب اجلرمية شخص عدمي اجلنسية يوجد حمـل إقامتـه املعتـاد يف إقلـيم تلـك          ) ب(أو  
 .الدولة

ــائي آخــر جتــري ممارســته وفقــا للقــ    تــال   -   ــة أي اختــصاص جن  نيانوستبعد هــذه االتفاقي
 .ةالوطني

  
 حملاكمةباااللتزامات ذات الصلة   •  

  )٢٣املادة (
 انتـهاكات هـذه االتفاقيـة     يفتـدابري للتحقيـق   المـا قـد يلـزم مـن    كل دولة طـرف     تتخذ    -  

 .، وضمان سبل انتصاف فعالة للضحاياتهم ومعاقبة مرتكبيهاوحماكم

م عـد تـدابري لـضمان     ال مـا قـد يلـزم مـن          ، مصلحة العدالة  هفيملا  تخذ كل دولة طرف،     ت  -  
 لعـسكرية واألمنيـة اخلاصـة     الحصانة من املالحقة القضائية للشركات      ل أي اتفاق    اذفإن
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 انتــهاكات القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين       بــسبب اهــيفموظو
 .الدويل

 شخصالــ الــيت ُيعثــر يف اإلقلــيم اخلاضــع لواليتــها القــضائية علــى الدولــة الطــرف تقــوم  -  
ــذي ــال ــه أيــ  ُي ــة، يف احلــاالت      ادعى ارتكاب ــذه االتفاقي ــا يف ه ــشار إليه ــن اجلــرائم امل  م

مه، بعـرض القـضية علـى سـلطاهتا املختـصة            مل تـسلِّ   ن، إ ٢١املنصوص عليهـا يف املـادة       
 .اضاتهبقصد مق

  
  تسليم اجملرمني  •  

 )٢٤املادة (

 علــى وجــه التحديــد يف أي  غــري مــذكورة االتفاقيــةبقــدر مــا تكــون اجلــرائم املبّينــة يف  -  
درجـــة يف املعاهـــدة ن تعتـــرب م فإهنـــامعاهـــدة لتـــسليم اجملـــرمني بـــني الـــدول األطـــراف،

وتتعهــد الــدول األطــراف بــإدراج تلــك . جــرائم تــستوجب تــسليم اجملــرمني باعتبارهــا
اجلــرائم بوصــفها جــرائم تــستوجب تــسليم اجملــرمني يف كــل معاهــدة لتــسليم اجملــرمني   

 . يف وقت الحقهاتربم
  

  ية املتبادلةئاضاملساعدة الق  •  
 )٢٥املادة (

ــ   ــبعض املــساعدة القــ     وفرت لــة يف التحقيقــات  ية املتبادئاض الــدول األطــراف لبعــضها ال
 .واملالحقات واإلجراءات القضائية فيما يتصل باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

  
  نقل اإلجراءات اجلنائية  •  

 )٢٦املادة (

أن تنقـــل إحــداها إىل األخـــرى إجــراءات املالحقـــة املتعلقـــة   جيــوز للـــدول األطــراف     
يف عتـرب فيهـا هـذا النقـل      ُي هـذه االتفاقيـة يف احلـاالت الـيت    ص عليهـا يف ونـص املاجلرائم  ب
 . على الوجه السليمالعدالة صاحل إقامة  
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 ضحاياالالصندوق الدويل لتأهيل   •  

  )٢٨املادة (
 األمـني العـام لتقـدمي تعويـضات      هريديـ  إنـشاء صـندوق دويل        يف تنظر الـدول األطـراف      -  

 .لهمأو املساعدة يف تأهي/ هذه االتفاقية وص عليها يفونصامللضحايا اجلرائم 

 لعـسكرية واألمنيـة اخلاصـة      ا التزام الـشركات  بـ  إنشاء هـذا الـصندوق دون املـساس          تمي  -  
 .نتهاكاتالضحايا ال مباشرة اتتعويضبتقدمي   جنائياً املسؤولنيأو األفراد/و

  
   الدويل والرصد على الصعيدالرقابة    
ــةالل  •   ــةجن ــشركات ب  املعني ــة اخلاصــة و تنظــيم ال ــة العــسكرية واألمني ــا ورصــد  الرقاب  عليه

 أنشطتها

  )٢٩املادة (
لعـسكرية   ا تنظـيم الـشركات   ب  تعـىن  لغرض استعراض تطبيق هـذه االتفاقيـة، تنـشأ جلنـة            

 .عليها ورصد أنشطتهاالرقابة وواألمنية اخلاصة 
  

   العسكرية واألمنية اخلاصةلشركاتلسجل دويل   •  
 )٣٠املادة (

 اً يتـضمن أمسـاء    دوليـ   سـجال  هِّـد عتت و أن تـستحدث   اللجنـة    إىلتطلب الدول األطراف      -  
اسـتنادا إىل   ذلـك    العاملـة يف الـسوق الدوليـة، و        لعـسكرية واألمنيـة اخلاصـة     االشركات  

 .مة من الدول األطرافاملعلومات املقدَّ

 بيانـات عـن واردات وصـادرات        ، الـسجل  من أجل هذا   ،تقدم كل دولة طرف سنوياً      -  
ت العــسكرية واألمنيــة ومعلومــات  مــن اخلــدمالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــةاالــشركات 
 .هابلصة من ِقرخَّامللة يف الدولة الطرف وسجَّامل الشركات نموحدة ع

  
   من الدول األطراف املقدَّمةتقاريرال  •  

 )٣١املادة (

، لتنظـر فيـه     قـدم إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة تقريـراً            تأن  بـ تتعهد كل دولـة طـرف         
 الــيت اختــذهتا  مــن التــدابري أو القــضائية أو اإلداريــة أو غريهــان التــدابري التــشريعيةيتــضماللجنــة، 
 . أحكام هذه االتفاقيةطبَّق من خالهلاواليت ت
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  يرإجراء التح  •  

 )٣٣املادة (

إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثوقــة تــدل علــى وقــوع انتــهاكات جــسيمة أو منتظمــة    -  
 عـن اجلـرائم الـيت     فيهـا بلـغ أُ الـيت   يف هذه االتفاقية، تدعو اللجنة الدولـة      بينةلألحكام امل 
لــيت تفيــد التقــارير  العــسكرية واألمنيــة اخلاصــةاأو دولــة تــسجيل الــشركات /وقعــت و
 هلـذه   هـذه املعلومـات، وحتقيقـاً     حبث هذه اجلرائم إىل التعاون يف       ارتكاب يف   بضلوعها

 . إىل تقدمي مالحظات بصدد تلك املعلومات تدعوهاالغاية

 معلومـات   ة وأيـ  هااملعنيـة قـد قدمتـ     ) الـدول (حظـات تكـون الدولـة        مال ة أي مع مراعاة و  -  
وا أو أكثر مـن أعـضائها إلجـراء         عضتعني   أن   أخرى ذات صلة متاحة هلا، جيوز للجنة      

ذا مـا قـررت أن هنـاك      ، إ علـى وجـه االسـتعجال إىل اللجنـة        حتقيق سري وتقدمي تقرير     
 .يربر ذلك ما

  
   ضد األطراف املقدَّمةالشكاوى  •  

 )٣٤ة املاد(

 تعلن يف أي وقـت مبوجـب هـذه املـادة أهنـا               أن جيوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية        
 بـأن دولـة طرفـا       يدعتـ  اأن دولـة طرفـ    بـ تلقي ودراسة بالغات تفيد     بتعترف باختصاص اللجنة    

 .أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
  

  جلنة التوفيق  •  
 )٣٥املادة (

رضي الـدول األطـراف املعنيـة، جيـوز للجنـة،       ُي مبا إىل اللجنةتليحأُحل مسألة ُت  مل إذا  
ن أعـضاء اللجنـة     ويعـيَّ . ة توفيق خمصـصة   جلنن   تعيِّ  أن مبوافقة مسبقة من الدول األطراف املعنية،     

  احلميـدة  املـساعي وتتاح للدولتني املعنيتني إمكانيـة اإلفـادة مـن          باإلمجاع،  ة  زعانمبوافقة طريف امل  
 .بغية التوصل إىل حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه االتفاقيةلجنة اليت تبذهلا تلك ال
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  ةيعاماجلالفردية و العرائض  •  
 )٣٧املادة (

 هـا فاعترا أن تعلـن  ه، التصديق علـى هـذه االتفاقيـة أو بعـد     عند ،دولة طرف  لكجيوز ل   
اد خيـضعون   أفـر  أو نيابـة عـن     تلقـي البالغـات مـن أفـراد خاضـعني لواليتـها           بباختصاص اللجنـة    

 تقبـل   وال.  يدعون أهنـم ضـحايا النتـهاك هـذه الدولـة الطـرف ألحكـام هـذه االتفاقيـة                   لواليتها
 .تعلن هذا االعترافمل  فاطراأل  من الدولدولةيتعلق باللجنة أي بالغ 

  
 أحكام ختامية    

، فـسخها  وها،تعديلـ و حيـز النفـاذ،     ادخوهلـ و،   االتفاقيـة  األحكام املوحدة بـشأن توقيـع       •  
ــاالتحفظـــات داء إبـــو ، واللغـــات ةالوديعـــاجلهـــة و ،فاطـــر األمـــؤمتر الـــدولو، عليهـ
 .)٤٩ إىل ٤٠ ادوامل(

  
 املنظمات احلكومية الدولية  •  

  )٤٢املادة (
دوليــة، يف صــكوك إقرارهــا الرمســي أو انــضمامها، نطــاق الكوميــة احلملنظمــات اتعلــن   -  

 .يةاختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاق

 علــى تلــك املنظمــات يف “الــدول األطــراف” اإلشــارات يف هــذه االتفاقيــة إىل تنطبــق  -  
 .اختصاصهاحدود 

 حقهـا    أن متـارس   جيوز للمنظمات غري احلكومية، يف املـسائل الداخلـة يف اختـصاصها،             -  
  .يف التصويت يف اجتماع الدول األطراف

  
  


