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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٦٨البند 

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

  الشعوب يف تقرير املصري
    

   األمني العاممذكرة    
    

عيــة العامـة، وفقــاً لقـرار جلنــة حقــوق    اجلمأعــضاءيتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل      
ــسانإلا ــؤرخ ٢٠٠٥/٢ن ــسان٧ امل ــل / ني ــق العامــ ٢٠٠٥أبري ــر الفري  باســتخدام املعــىن ل، تقري

  . ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصرياإلنسان وإعاقةاملرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق 
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  املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق        باسـتخدام  تقرير الفريـق العامـل املعـين          
   ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصريوإعاقة اإلنسان

    

  موجز  
الـشركات العـسكرية واألمنيـة      يثاً لألنـشطة األخـرية للمرتزقـة و       يقدم هـذا التقريـر حتـد        
اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، يقـال        فـوار و  يألحداث األخرية يف كـوت د     فكما أظهرت ا  . اخلاصة

 باسـتخدام  املعىن   لويهتم الفريق العام  .  ميارسون نشاطهم  وإهنمنه ال يزال جيرى جتنيد املرتزقة       إ
الفريـق  ( ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري        إعاقة و اإلنساناملرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق     

 تتحدث عن تورط هؤالء املرتزقـة       اليتلتقارير  با بشكل خاص    ) املعين باستخدام املرتزقة   العامل
 يــشملها التقريــر، شــاهد الفريــق  الــيتالفتــرة خــالل و .اإلنــسان خطــرية حلقــوق انتــهاكاتيف 

األمنيـة  التطورات السياسية والتشريعية املـشجعة املتعلقـة بالـشركات العـسكرية و           بعض  العامل  
 مثـل  مـوظفي  ةملقاضاكان هناك أيضا بعض التقدم يف اجلهود املبذولة و. اخلاصة يف عدة بلدان   

ومـع هـذا، ال يـزال الفريـق العامـل يعـرب             . نـسان  بسبب انتهاكات حقـوق اإل     هذه الشركات 
لة فيما يتعلق هبذه الـشركات، وعـدم وجـود إطـار رقـايب              ءعن قلقه إزاء انعدام الشفافية واملسا     
  .دويل لرصد أنشطتها عن طريقها

 خـالل   لطلع هبـا الفريـق العامـ      ضيـ  اليت األنشطة   نيقدم هذا التقرير أيضا حملة عامة ع      و  
ــرة  ــيتالفت ــاء الــيت ذلــك ملخــصاً للمناقــشات  يفها االســتعراض، مبــا  يــشملال احللقــة  دارت أثن

). ٢٠١١يوليـه  / متـوز ٧ و ٦(ن احتكار الدولة لالستخدام املشروع للقوة عالدراسية للخرباء  
 األشــهر الــستة ى الواليــة علــى مــد يف إطــارجنــازاتواإلنــشطة األم هــذا التقريــر وأخــرياً، يقــّي

ع مــشروع اتفاقيــة بــشأن الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، وهــو املاضــية، وخاصــة وضــ
  .املشروع الذي تبحثه الدول األعضاء حالياً
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  احملتويات
الصفحةالفقرات  

٥٤-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
مـسألةحتديث األنـشطة األخـرية للمرتزقـة والـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة و                 -ثانيا   

٣٣٥-٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساءلة   
٢١٥-٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرتزقة  -لف أ    
٣٣٩- ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  - بـاء     

٤٣١٤- ٣٤. . . أنشطة الفريق العامل املعىن باستخدام املرتزقة خالل الفترة اليت يشملها التقرير  - ثالثا   
٤٠١٤- ٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  -ألف     
٤١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراسالت  - بـاء     
املعــينلفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية      املــشاركة يف ا  -جيم     

٤٣١٦- ٤٢. . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة                     ب
٥٤١٦- ٤٤. . . . . . . دراسية للخرباء عن احتكار الدولة لالستخدام املشروع للقوةاللقة احل  - رابعا   

٤٧١٧- ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . احتكار الدولة لالستخدام املشروع للقوة  -ألف     
٥٠١٧- ٤٨. . . . . . . . . . التشريع الوطين للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  - بـاء     
٥١١٨. . . . . . . مسألة اعتماد معايري رقابية خاصة ألنواع األنشطة املختلفة  - جيم     
٥٤١٩- ٥٢. . . . . اآلثار بالنسبة ألنشطة الفريق العامل وخطواته األخرى احملتملة  -  دال    

٦٤١٩- ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجنازات يف إطار الوالية  -خامسا   
٥٩١٩- ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  -ألف     
٦٠٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراسالت  - بـاء     
٦٢٢١- ٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاورات اإلقليمية  - جيم     
٦٤٢١- ٦٣. . . إعداد مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية و األمنية اخلاصة  - دال     

٧٠٢٢- ٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - سادسا   
٦٦٢٢- ٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرتزقة  -ألف     
٧٠٢٣- ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  - بـاء     

نيويـورك،(ن احتكـار الدولـة لالسـتخدام املـشروع للقـوة         عـ ن يف احللقـة الدراسـية للخـرباء         واملتحدث  -مرفق   
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ٢٠١١يوليه   / متوز  ٧و   ٦
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  مقدمة  -أوال   
 حقوق اإلنسان وإعاقـة     واصل الفريق العامل املعىن باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك         - ١

ة ، تنفيذاً لواليته، رصد أنشطة املرتزقـة واألنـشطة املتـصل           ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري     
 علـى حقـوق اإلنـسان مـن جـراء أنـشطة       دراسـة اآلثـار  وشـكاهلا ومظاهرهـا،   أ جبميع   باالرتزاق

الستـشارية واألمنيـة يف الـسوق    الشركات اخلاصـة الـيت تقـدم املـساعدة العـسكرية واخلـدمات ا            
يقـدم   ،٦٥/٢٠٣ وقـرار اجلمعيـة العامـة        ١٥/١٢ووفقاً لقرار جملس حقـوق اإلنـسان        . الدولية

  التقريـر  تقـدمي  التقرير الفتـرة الـيت أعقبـت         يويغط. الفريق العامل هذا التقرير إىل اجلمعية العامة      
  .٢٠١٠أغسطس/ آب٢٥األخري الذي صدر يف 

 األحــداث خــالل هــذه الفتــرة أن مــسألة املرتزقــة ال تــزال مهمــة بــصورة   ويتــضح مــن  - ٢
 علـى   ادأبـو  املرتزقـة    نإ اجلماهريية العربية الليبية، قيـل       يفاألخرية   عنفالفخالل أعمال    .حيوية

ــذين     ــدنيني الـ ــسكان املـ ــة الـ ــانومهامجـ ــة    اكـ ــوقهم الدميقراطيـ ــل حقـ ــن أجـ ــون مـ  ويف.  حيتجـ
  ويف.االنتخابـات سـتخدمت املرتزقـة ملنـع ظهـور نتـائج أحـد           ن احلكومـة ا   إ قيل   ،فواريد كوت
ــة ت    كــال ــوات املرتزق ــأن ق ــارير ب ــادت التق ــدين، أف ــهاكاتكــاب ارتيف تطــروالبل ــ  انت رية خط
  .اإلنسان قوقحل
وال يــزال التــصدي ملــسألة الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة حيتــل أيــضا مكــان      - ٣

ماية حقوق اإلنسان، وضمان معاقبة مـرتكيب انتـهاكات حقـوق    الصدارة يف اجلهود املبذولة حل   
ــبري يف اجتــاه التنظــيم الــدويل      ، االســتعراضدوخــالل الفتــرة قيــ  . اإلنــسان  مت إحــراز تقــدم ك

للشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك حبـث خيـارات رقابيـة مـن جانـب الفريـق                 
وقد كانـت هنـاك أيـضا       . لس حقوق اإلنسان  ه جم أنشأ الذي   العضويةاحلكومي الدويل املفتوح    

ــة        ــشركات العــسكرية واألمني ــق بال ــشريعية املالئمــة فيمــا يتعل ــسياسية والت بعــض التطــورات ال
 ةحرز بعض التقـدم يف اجلهـود املبذولـة ملقاضـا          اخلاصة على املستويني الوطين واإلقليمي، كما أُ      

 هـذا، ال يـزال الفريـق        ومـع . موظفي مثـل هـذه الـشركات بـسبب انتـهاكات حقـوق اإلنـسان              
لة مـن جانـب هـذه       ءالعامل املعىن باستخدام املرتزقة يعرب عن قلقه من انعدام الـشفافية واملـسا            

  . من خاللهاالشركات وعدم وجود إطار رقايب دويل لرصد أنشطته
) القـسم أوالً  ( املقدمـة    وتلي. يتناول هذا التقرير هذه املسائل مبزيد من التفصيل أدناه        و  - ٤

اســتعراض ة عــن األنــشطة األخــرية للمرتزقــة والــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، وشمناقــ
 يم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة علـى املـستويني اإلقليمـي والـوطين            اجلهود املبذولة لتنظ  

 يـشملها التقريـر،     الـيت يغطى القـسم ثالثـاً أنـشطة الفريـق العامـل خـالل الفتـرة                و). القسم ثانياً (
 الدولـــة احتكـــارعـــن لحلقـــة الدراســـية للخـــرباء ليقـــدم القـــسم رابعـــاً مناقـــشة مفـــصلة بينمـــا 
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 ل واليـة الفريـق العامـ      إطار يف جنازاتإلا اخامسيستعرض القسم   و. لالستخدام املشروع للقوة  
 انظراً ألن املكلفـني بالواليـة الـذين عينـو         و. ٢٠٠٥ عام   يف اإلنسانمنذ أن أنشأته جلنة حقوق      

 الفريــق حبلــول تــشرين ا ســيكونون مجيعــاً قــد تركــو٢٠٠٥ إنــشاء الفريــق العامــل يف عــام عنــد
امـة للجمعيـة    عن الوقـت مالئـم لتقـدمي مثـل هـذه اللمحـة ال             أعتقد  نه يُ إف،  ٢٠١١أكتوبر  /األول
  . الفريق العاملاتويقدم القسم األخري استنتاجات وتوصي. العامة

 واتولـ ن  يالـذ  و ،همؤأمسـا  األعضاء اجلـدد التاليـة       ساناإلنوقد عني رئيس جملس حقوق        - ٥
ــائفهم   ــام وظ ــسيدة ب :أغــسطس/  آب١ يفمه ــتراال ــاس أشيا ي ــيل(ري ــسيدة  و،)يش ــا إلال يزابيت

ــسكا  ــدا(كري ــسيد أنطــون كــاتز   ، و)بولن ــا (ال ــوب إفريقي ــعو). جن ــب م ــل ترحي ــق العام   الفري
 يـتم  أناملتوقـع  ، و اجملموعـة الغربيـة  إقلـيم  إىل تعيني عضو مـن   أيضاع   يتطل إنهف ،باألعضاء اجلدد 

  .أثناء الدورة الثامنة عشر للمجلس
    

حتـــديث األنـــشطة األخـــرية للمرتزقـــة والـــشركات العـــسكرية واألمنيـــة   -ثانيا   
  املساءلةمسألة اخلاصة و

  
  املرتزقة  -ألف   

فريقيا إىل ذاكرة استمرار نشاط املرتزقـة يف        أيف  تعيد الزيادة األخرية يف أنشطة املرتزقة         - ٦
  . ال يزالون يشكلون هتديداً خطرياً للتمتع حبقوق اإلنسانهنمأوهذا اإلقليم 

  
  فوارياستخدام املرتزقة يف كوت د  -  ١  

ــات الرئاســية  أُ  - ٧ ــت االنتخاب ــوار جري ــشرين األول يف كــوت ديف ــشرين  / يف ت ــوبر وت أكت
علــن عــن فــوز  النتيجــة النهائيــة، أُيف وبعــد أن أثــريت بعــض الــشكوك  . ٢٠١٠نــوفمرب /الثــاين

غــري أن الــرئيس . ٢٠١٠ديــسمرب / يف أوائــل كــانون األولاالنتخابــاتلــسان اوتــارا يف هــذه أ
 / نيـسان  ١١ القـبض عليـه يف       يلقـ أُلورنت غبغبو املنتهية واليته رفض االعتراف باهلزمية إىل أن          

د لعـدة شـهور مرتزقـة ليـربيني لتـدعيم سـلطته ومهامجـة أنـصار                  جنَّ نهإوقد قيل   . ٢٠١١بريل  أ
 أيـضا مرتزقـة     ان أنصار اوتارا جنـدو    إكانت هناك بعض التقارير اليت تقول       و. الرئيس املنتخب 

 ميارسـون نـشاطهم يف كـوت        ا كـانو  الليـربيني  مـن املرتزقـة      ٤ ٥٠٠ن حنـو    إوقيـل    .)١(نيجرييني
  .)٢( من هذا البلد، على امتداد احلدود مع ليربيافوار، وخاصة يف اجلزء الغريبيد

__________ 
  .٣١، الفقرة A/HRC/17/48انظر   )١(  
  .املصدر نفسه  )٢(  
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ــدة عــ   و  - ٨ ــزاعم عدي ــاك م ــربيني نكانــت هن ــة اللي ــو أن املرتزق ــهاكات خطــرية  ا ارتكب  انت
ري، سقـ الختفاء  االحلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة، وحاالت           

 وعمليــات ،املهينــة، واالعتقــاالتو الالإنــسانيةوالتعــذيب، واملعاملــة الوحــشية و واالغتــصاب،
 ان بعـض املرتزقـة قـد اعتقلـو        إوقيل  . )٣(واحلرق املتعمد، والسلب والنهب    االحتجاز التعسفية، 

 إىل امودِّقُـ  مـن املرتزقـة قـد     إذا كـان أي   مـا   ولكن ليس من الواضـح      . )٤(لدى عودهتم إىل ليربيا   
  .فواريالعدالة يف ليربيا أو يف كوت د

ففـي  . فـوار ي يف كـوت د    وضـع ريـق العامـل اإلجـراءات التاليـة اسـتجابة لل          وقد اختـذ الف     - ٩
فــوار يكــل مــن كــوت دإىل ، بعــث برســائل عــن هــذه املــزاعم ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاين١٩

فـوار وعـن التـدابري املتخـذة        يوليربيا تطلب مزيداً من املعلومات عن أنشطة املرتزقة يف كـوت د           
. املرتزقــة املتــورطني يف ارتكــاب انتــهاكات حقــوق اإلنــسانملنــع مثــل هــذه األنــشطة وحماســبة 

  .)٥(يتلق الفريق العامل أي رد على رسائله ومل
 القيــام بزيــارة إىل كــوت ل، طلــب الفريــق العامــ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين٢٨يف و  - ١٠
س رها الـرئي  صـد لدعوة الدائمة اليت أ   باعترف جملس حقوق اإلنسان     اويف هذا الصدد،    . فواريد
وتارا جلميع املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة مبـا يف ذلـك الفريـق العامـل املعـىن                    ا

القيـام مبثـل هـذه    يف مـل الفريـق العامـل    أوي. )٦(باستخدام املرتزقة للقيام بزيـارات إىل هـذا البلـد    
  .٢٠١١الزيارة يف هناية عام 

شرة صـحفية باالشـتراك مـع عـدة         ، أصدر الفريق العامل ن    ٢٠١١إبريل  / نيسان ١يف  و  - ١١
مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، أعرب فيها عن قلقه من اشـتراك مرتزقـة                

شـار إىل أن القـانون الـدويل حيظـر جتنيـد            أالقيام هبجمات ضـد املـدنيني و      يف  ليزية  كناطقني باالن 
  .)٧(مثل هؤالء املرتزقة

__________ 
  .A/HRC/17/49انظر   )٣(  
ــال     )٤(   ــبيل املث ــى س ــر عل -http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/15/ivory-coast-liberia-mercenary-bob انظ

marley-arrested/print.  

  ).A/HRC/18/51(سالت املشتركة اانظر تقرير اإلجراءات اخلاصة للمر  )٥(  
  .٩ ، الفقرة٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢٥انظر قرار جملس حقوق اإلنسان   )٦(  
يطالب خرباء احلقوق يف األمـم املتحـدة مجيـع األطـراف حبمايـة املـدنيني ووقـف انتـهاكات                    : كوت ديفوار ”  )٧(  

ــسان  ــوق اإلنـ ــسان   .“حقـ ــوق اإلنـ ــسامية حلقـ ــدة الـ ــم املتحـ ــية األمـ ــشبكي   . مفوضـ ــع الـ ــى املوقـ ــاح علـ  متـ
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10908&LangID=E.  
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فريقيــا أ مــن أنــشطة املرتزقــة يف غــرب ا متزايــداقلقــنــاك أن هويالحــظ الفريــق العامــل   - ١٢
 ٢٠١١مـايو   /أيـار ويف  . هنـج إقليمـي جتـاه هـذه املـشكلة         وضـع    ب ا متزايـد  ابشكل عام، واهتمامـ   

 الـذين   الليـربيني  كـثرياً مـن املرتزقـة        أنطالب الرئيس اوتارا مبثل هذا النهج اإلقليمي مـشرياً إىل           
 مث ونيلاسـري  إىل ليربيا، ومن هنـاك قـد يتوجهـون إىل            افوار قد عادو  ي كوت د  يف يعملون   اكانو

ــا ــضاً وضــع     . )٨(إىل غيني ــذ أي ــة ســتراتيجيةاوكــان األمــني العــام لألمــم املتحــدة حيب  دون إقليمي
 لـدول   االقتـصادية ، طالبت اجلماعة    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ يفو. )٩(ملواجهة مشكلة املرتزقة  

 مـرتكيب  القـبض علـى      إلقـاء  عـرب حـدودها بغيـة         دوهلا األعضاء برصد التحركـات     فريقياأغرب  
  .)١٠( املرتزقةأنشطةاجلرائم ومنع 

  
  استخدام املرتزقة يف اجلماهريية العربية الليبية  -  ٢  

ــدأت يف شــباط   - ١٣ ــر /ب ــواطنني ليبــ  ٢٠١١فرباي ــالتغيري  ي مظــاهرات ســلمية مل ني يطــالبون ب
دعــاءات  ا كانــت هنــاك  ،بيعويف غــضون بــضعة أســا   .الــسياسي باجلماهرييــة العربيــة الليبيــة   

ــة       ــصورة عنيف ــسياسية ب ــة أجانــب لقمــع االحتجاجــات ال ــة ملرتزق ــسلطات الليبي . باســتخدام ال
والحظ الفريق العامل أن مزاعم استخدام املرتزقة من جانب حكومة اجلماهريية العربية الليبيـة              

أشـارت إليهـا    هدت يف القـرن العـشرين والـيت         وتشكل خروجاً عن املمارسات التقليدية اليت ش      
، الـيت اعتمـدهتا     )١١(ة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم وتـدريبيهم          ناهـض االتفاقية الدولية مل  

جــرت العــادة علــى أن يــتم جتنيــد املرتزقــة إمــا للمــشاركة يف  فقــد . ١٩٨٩اجلمعيــة العامــة يف 
ا االسـتوائية يف    وتعـد حماولـة االنقـالب يف غينيـ        . الرتاع املسلح أو اإلطاحة بإحـدى احلكومـات       

أما يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة،   .  مثاالً على االستخدام التقليدي للمرتزقة     ٢٠٠٤مارس  /آذار
ن احلكومــــة اســــتخدمتهم لــــسحق إويقــــال  :ستخدم املرتزقــــة لإلطاحــــة باحلكومــــةُيــــال فــــ

رة ورمبا مـن    فريقية جماو أنه مت جتنيد مثل هؤالء املرتزقة من بلدان         إويقال  . االحتجاجات املدنية 
  .)١٢(با الشرقية أيضاوأور
 الـيت   ،وفيما يتعلق باإلدعاءات املتعلقة باستخدام املرتزقة، انتهت جلنة التحقيق الدوليـة            - ١٤
 للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقـوق       ٢٠١١مارس  /ها جملس حقوق اإلنسان يف آذار     أنشأ

__________ 
  .http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13500677?print=trueنظر ا  )٨(  
  .٤٩، الفقرة S/2011/387انظر   )٩(  
  .http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=104&lang=en&annee=2011انظر   )١٠(  
  .٣٧٧٨٩، رقم ٢١٦٣األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللد   )١١(  
  .١٩٤، الفقرة A/HRC/17/44نظر ا  )١٢(  
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 أجانب قد شـاركوا يف الـرتاع، مبـا يف ذلـك             اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية، إىل أن رعايا       
  .ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، وخاصة إىل جانب القوات احلكومية

 وجـود قــدر مـن عــدم   ، وأيــد الفريـق العامـل تقييمهــا،  الحظـت غـري أن جلنـة التحقيــق     - ١٥
. ة مــا إذا كــان هــؤالء الرعايــا األجانــب ينطبــق علــيهم التعريــف الــدويل للمرتزقــ  الــيقني حــول

علـى  و.  غـرض  وألي، ومـىت هـذه القـوات،   جتنيد أن األمر حيتاج إىل معلومات عن كيفية   كما
 اجلماهرييــة يف يقيمــون الرعايــا األجانــبكــان مــا إذا ســبيل املثــال، ال يعــرف الفريــق العامــل  

هـل متـت االسـتعانة هبـم كجـزء مـن التبـادل        ، وكومـة احلالعربية الليبية قبل جتنيدهم من جانـب      
 ،مـثالً هـل،   رض، و  غـ  ألي و ،مـىت مت جتنيـدهم علـى وجـه التحديـد          األجنيب القائم، و   ريالعسك

نـه  أ الواضح هـو     ولكن الشيء  .)١٣(قالالح العسكري الرتاع   يفلقمع املظاهرات أو للمشاركة     
ــة   يف ــورط املرتزق ــة ت ــوق  يف حال ــهاكات حق ــسان انت ــال  اإلن ــدنيني ف ــسكان امل ــن    ضــد ال ــد م ب

  .)١٤(حماسبتهم
صـدر الفريـق العامـل      أة لألحداث اليت تكشفت يف اجلماهريية العربية الليبيـة،          واستجاب  - ١٦

، باالشتراك مع عدد من املكلفني بواليـات يف إطـار    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٢نشرة صحفية يف    
اإلجراءات اخلاصة، أعـرب فيهـا عـن قلقـه البـالغ مـن ادعـاءات تـورط مرتزقـة أجانـب يف قتـل                    

  .)١٥(احملتجني
ــر /اطشــب٢٣ويف   - ١٧ ــداًء عــاجالً إىل حكومــة    ، وجَّــ٢٠١١فرباي ــضا ن ــق العامــل أي ه الفري

اجلماهريية العربية الليبية، باالشتراك مـع عـدة مكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة،                   
 عن قلقه لقتـل املـدنيني واالسـتخدام املفـرط للقـوة ضـد احملـتجني مـن جانـب قـوات                       أعرب فيه 

مـن بينـها معلومـات      أمـور،    مجلـة    ،وطلـب الفريـق العامـل     . لـسلمية األمن يف سياق املظاهرات ا    
ــدابري الــيت اتُ صلمفــ ــراد املــسلحني   ة عــن الت ــسبة ألي األخــذت لــضمان حماســبة األف جانــب بالن

  .)١٦(ومل يتلق الفريق العامل أي رد حىت اآلن. انتهاكات حمتملة حلقوق اإلنسان
 يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة       وضع بشأن ال  وعقد جملس حقوق اإلنسان دورة استثنائية       - ١٨
 مقــرر الفريــق العامــل املعــىن باســتخدام املرتزقــة  -  رئــيسألقــىو. ٢٠١١فربايــر /شــباط٢٥يف 

__________ 
  .٢٠١، الفقرة A/HRC/17/44نظر ا  )١٣(  
  .املصدر نفسه  )١٤(  
ــ-أوقفــــــــي املذحبــــــــة :ليبيــــــــا”  )١٥(   متــــــــاح علــــــــى املوقــــــــع الــــــــشبكي  . “رباء األمــــــــم املتحــــــــدة خــــــ

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10747&LangID=E.  
  .)A/HRC/18/51 (نظر تقرير املراسالت املشتركةا  )١٦(  
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ن بواليـات   ووأعـرب املكلفـ   . )١٧(البيان املشترك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       
 يف هبــم لالســتعانةمــن بلــدان أخــرى “ رتزقــةم”يف البيــان عــن القلــق لقيــام الــسلطات بتجنيــد  

  . ومدن أخرىغازيبن يفسحق املتظاهرين 
 مــن قــراره ٤، قــرر جملــس األمــن باإلمجــاع يف الفقــرة  ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٦ويف   - ١٩

ــدع    )٢٠١١( ١٩٧٠ ــة إىل امل ــة الليبي ــة العربي ــة الوضــع يف اجلماهريي ــة  ي، إحال ــام للمحكم  الع
 أن هناك أسـبابا     لدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية إىل      وانتهت ا . اجلنائية الدولية 
ن جنائيـاً عـن ارتكـاب       وولؤ مـس  العتقـاد بـأن ثالثـة مـن كبـار املـوظفني الليبـيني             لمعقولة تدعو   

وصدرت أوامر بـالقبض علـيهم      ). القتل واالضطهاد (جرائم ضد اإلنسانية بصورة غري مباشرة       
 العام مجع أدلة مباشـرة عـن        يوأفادت التقارير بأن مكتب املدع    . ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٧يف  

  .)١٨(دور سيف اإلسالم، جنل معمر القذايف، يف جتنيد املرتزقة
 مــن ١٦، أعــرب جملــس األمــن عــن اســتيائه، يف الفقــرة   ٢٠١١مــارس / آذار١٧ويف   - ٢٠

ة الليبيــة، وطلــب إىل  الســتمرار تــدفق املرتزقــة إىل اجلماهرييــة العربيــ ،)٢٠١١ (١٩٧٣قــراره 
  .مجيع الدول األعضاء منع توفري أفراد املرتزقة املسلحني للجماهريية العربية الليبية

وبــالنظر إىل الــرتاع املــسلح اجلــاري يف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، فــإن الفريــق العامــل    - ٢١
م بطلــب إىل ومــع هــذا، فإنــه ســيتقد . لــيس يف وضــع يــسمح لــه بالقيــام بزيــارة إىل هــذا البلــد  
 أو مبجـرد توقـف االعتـداءات        ٢٠١٢السلطات الليبية للقيـام مبثـل هـذه الزيـارة يف أوائـل عـام                

  .وإتاحة حرية احلركة داخل البلد
  

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -باء   
  

  التطورات األخرية على املستوى الدويل  -  ١  
ــة    - ٢٢ ــاًء علـــى وثيقـ ــونتروبنـ ــد- )١٩(مـ ــة   الـــيت حتـ ــة املطبقـ ــة الدوليـ ــات القانونيـ د االلتزامـ

بعمليات الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة أثنـاء           ذات الصلة   للدول  السليمة  واملمارسات  
 الصناعة العسكرية األمنية اخلاصة بدعم من حكومـة سويـسرا مدونـة             توضع - الرتاع املسلح 

 تـشرين    يف  والـيت اسـتهلت يف جنيـف       ، اخلاصة خدمات األمن  شركاتقواعد السلوك الدولية ل   
وتضع املدونة جمموعة من املبادئ للشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة          . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

__________ 
  .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10761&LangID=Eانظر   )١٧(  
  .١٧، الفقرة A/HRC/17/45انظر   )١٨(  
  )١٩(  A/63/467-S/2008/636املرفق ،.  
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تلزم الشركات املوقعة بتقدمي اخلدمات األمنية اخلاصـة وفقـاً لـسيادة القـانون، واحتـرام حقـوق             
  .اإلنسان، ومصاحل عمالئها

 الطابع الرمسـي    إضفاءويرحب الفريق العامل هبذه اجلهود لتوضيح املمارسات اجليدة و          - ٢٣
ماية حقوق اإلنـسان، ويتطلـع الفريـق إىل         حل كوسيلة   على التنظيم الذايت هلذه الصناعة وحتسينه     

ل وبينمـا ال يعتقـد الفريـق العامـل أن مثـ           . حبث اآلليات اليت جيرى تطويرها حالياً لتنفيذ املدونة       
لة تلــك الــشركات عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان أو أهنــا اء لــضمان مــسفــيهــذه اجلهــود تك

ه يـرى أن هـذه املبـادرات مـن شـأهنا أن تـستكمل بـشكل             نأ أال   ،ستوفر للضحايا تعويضاً فعاالً   
حد الصكوك القانونية الدولية امللزمة، مثل مشروع االتفاقية اليت اقترحها الفريق العامـل             أفعال  

)A/HRC/15/25،  ،نظر أيضا الوثيقة ااملرفقA/65/325.(  
 /وبعد عرض الفريق العامـل ملـشروع االتفاقيـة علـى جملـس حقـوق اإلنـسان يف أيلـول                     - ٢٤

ــاً مفتــوح      ٢٠١٠ســبتمرب ــاً دولي ــاً حكومي ــشأ اجمللــس فريق ــق العامــل، أن ، ومتابعــة توصــية الفري
، يـشمل مجلـة أمـور مـن بينـها وضـع صـك         دويلتنظيمـي   إطار  صياغة  العضوية لبحث إمكانية    

ملزم قانوناً بشأن تنظيم ورصد ومراقبـة أنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، مبـا يف           
لتها، مع مراعاة املبادئ، والعناصر الرئيسية، ومـشروع الـنص الـذي اقترحـه الفريـق              ءذلك مسا 

لعامل احلكـومي الـدويل املفتـوح       ، وطلب إىل الفريق ا    )٤، الفقرة   ١٥/٢٦قرار اجمللس   (العامل  
  ) ٦ الفقرة(العضوية تقدمي توصياته إىل الدورة احلادية والعشرين للمجلس 

وشارك يف الدورة األوىل للفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية، املعقـودة                  - ٢٥
اد وكـذلك االحتــ ( دولــة عـضواً  ٧٠ ممثلـون مـن   ،٢٠١١مــايو / أيـار ٢٧ إىل ٢٣يف الفتـرة مـن   

وشاركت يف هذه الدورة أيـضا منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة              ). يبواألفريقي، واالحتاد األور  
كما شاركت يف املناقشات عدة منظمات غري حكوميـة         . ومنظمة الصحة العاملية  ) اليونيسيف(

وشـارك أعـضاء الفريـق العامـل     . ذات مركز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          
واســتمد الفريــق ). نظــر أدنــاها(ام املرتزقــة بوصــفهم أشخاصــاً مــن أهــل الــرأي  املعــىن باســتخد

العامــل املعــىن باســتخدام املرتزقــة التــشجيع مــن موافقــة غالبيــة املــشاركني علــى ضــرورة تنظــيم 
وستـستمر املناقـشات داخــل الفريـق العامـل احلكــومي     . األمنيـة اخلاصــة والـشركات العـسكرية   
  .الدويل يف العام القادم

  
  اإلقليميةالتطورات السياسة والتشريعية الوطنية و املبادرات   -  ٢  

فريقيا تشريعاً بـشأن تنظـيم الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة،              أاعتمدت جنوب     - ٢٦
 وسـيحل تـشريع قـانون املـساعدة العـسكرية األجنبيـة لعـام               .تشريع مل يبدأ نفـاذه بعـد      الغري أن   
ة وتنظــيم أنــشطة معينــة يف بلــد يواجــه نزاعــاً مــسلحاً  حمــل قــانون حظــر أنــشطة املرتزقــ١٩٩٨
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 وأثنـاء زيـارة الفريـق العامـل املعـىن باسـتخدام املرتزقـة               .٢٠٠٦والذي اعتمده الربملـان يف عـام        
نفــاذ  الالزمــة لبــدء ن اللــوائحأ، علــم الفريــق ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاينيففريقيــا أجلنــوب 

  .)٢٠(صدر قريباًن تعتمد وستألالقانون اجلديد يف سبيلها 
. ويبحـث العـراق اعتمـاد تــشريع بـشأن تنظـيم الــشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصــة         - ٢٧

علــم ، ٢٠١١يونيــه /وأثنـاء زيــارة الفريــق العامــل املعــىن باسـتخدام املرتزقــة للعــراق يف حزيــران  
دورة الفريق أن جملس النواب سيبحث مشروع التشريع الذي اقترحته احلكومة رمبا يف هنايـة الـ    

  .)٢١(التشريعية احلالية
 رئـيس مجهوريـة أفغانـستان       ي، أصدر الرئيس حامـد قرضـا      ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   - ٢٨

ــد يف غــضون       ــادرة البل ــة اخلاصــة مبغ ــشركات العــسكرية واألمني ــع ال ــأمر مجي ــة مرســوماً ي أربع
 البلـد   ا هـذ  يفبقـاء    هذه الشركات سيسمح هلا بال     أن، أعلن   ٢٠١١مارس  /ويف آذار . )٢٢(أشهر
 تـوفر   أن هنايـة تلـك الفتـرة، مـن املقـرر            ويف. اإلمنائيـة خر من أجل توفري األمن للمشاريع       آلعام  

  .)٢٣(احلماية ملثل هذه املشاريعقوة احلماية العامة 
 اعتمدت بعض الدول أو تبحث اعتمـاد تـشريعات وطنيـة بـشأن الـشركات                ويف حني   - ٢٩

ضل دول أخـرى التنظـيم الـذايت مـن جانـب هـذه الـصناعة بـدالً                  العسكرية واألمنية اخلاصة، تف   
ثناء الفترة اليت يشملها التقرير، أكدت حكومة اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى             أ و .من ذلك 

 أهنـا تـسعى لوضـع مدونـة لقواعـد الـسلوك             ٢٠١١مارس  / الشمالية يف الربملان يف آذار     أيرلنداو
ــة    ــة مــستقاة مــن مدون ــايري وطني ــة لــ  حتــدد مع ــسلوك الدولي  مــنخــدمات األ شركات قواعــد ال

اخلاصــة، ورصــد ومراجعــة امتثــال الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الكائنــة يف اململكــة    
ن احلكومة ال ترى ضرورة إلصدار تشريع بتنظيم الشركات العسكرية واألمنيـة            أغري  . املتحدة
  .اخلاصة
 الواليـات املتحـدة     يف بعض التطـورات     أيضا حدثت   ، التقرير لهام يش اليت الفترة   ثناءأو  - ٣٠

 القطـاع اخلـاص   قـاويل ماألمريكية هبدف توضيح نطاق الوالية القانونية للواليات املتحدة على         
__________ 

  .٥٩، الفقرة A/HRC/18/32/Add.3انظر الوثيقة   )٢٠(  
  .٤٧، الفقرة A/HRC/18/32/Add.4انظر الوثيقة   )٢١(  
صــحيفة . ١٠١، صــفحة ٤، الفــصل )٢٠١١جنيــف، (٢٠١١انظــر دراســة حالــة عــن األســلحة الــصغرية،    )٢٢(  

متــاح علــى املوقــع  . ٢٠١٠أغــسطس / آب١٧ ،“قرضــاي يــأمر حبــل شــركات احلراســة  ”نيويــورك تــاميز، 
  .http://www.nytimes.com/2010/08/18/world/asia/18afghan.htmlالشبكي 

 مقـاويل  التنظـيم    تـر علـى الـرغم مـن       وببقـاء شـركة بـالك و      أفغانستان تسمح   ”http://www.Guardan.co.ukنظر  ا  )٢٣(  
، متـاح علـى املوقـع الـشبكي         ٢٠١١مـارس   /آذار،  )http://www.Guardan.co.uk(رديـان   ا، صـحيفة الغ   “األمن

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/07/afghanistan-blackwater-xe-security-contractors.  
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 بعثـة   ثناءأ املرتزقة   باستخداموكما الحظ الفريق العامل املعىن      . ما وراء البحار  فيالذين يعملون   
، ال يـزال هنـاك عـدم يقـني عمـا إذا كـان قـانون                 ٢٠٠٩ عـام    يفتحـدة   قام هبـا إىل الواليـات امل      

 وتعـد هـذه     .)٢٤( يشمل املقاولني خارج وزارة الدفاع     اإلقليمالوالية القضائية العسكرية خارج     
 وزارة اخلارجيـة أساسـا، مثـل شـركة بـالك            وففـي العـراق كـان مقـاول       : أحدى الثغـرات اهلامـة    

، ٢٠١٠ويف عــام  .)٢٥(يف أغلــب األحيــان بارتكــاب جــرائمتــهمون  ُيا الــذين كــانوتــر، هــموو
رس الواليـات املتحـدة إلدخـال قـانون الواليـة القانونيـة             غكانت هناك حماوالت جديدة يف كون     

وكانـت  . لسد الثغرات يف التشريع القـائم، ولكـن هـذه اجلهـود مل تـنجح              املدنية خارج اإلقليم    
قـانوين   اسـتثناء   أن يكـون هنـاك  وزارة العـدل علـى  القضية اجلدلية األساسية تنحصر يف إصـرار    

.  حىت يتسىن اعتمـاد القـانون    )٢٦( اليت تأذن هبا حكومة الواليات املتحدة      ةلألنشطة االستخباراتي 
  .)٢٧(قانوين خبصوص هذا االستثناء ال٢٠١١يونيه/ حزيران٢٣ يفاح جديد قتروقدم ا
ــار١١ يفو  - ٣١ ــايو /أي ــرار األوريبان ، اعتمــد الربملــ ٢٠١١م ــشأن  (INI) 2010/2299 الق ب

ــة والد  ــسياسات األمني ــشبون   فوضــع ال ــة املــشتركة بعــد بــدء نفــاذ معاهــدة ل ويطالــب . )٢٨(هاعي
 ذلــك نظــام يف، مبــا يبواألور حتــادالل الرقابيــة التــدابري باعتمــاد هــذا القــرار يف يبواألورالربملــان 
 واإلبـالغ كرية واألمنيـة اخلاصـة      ، وتسجيل، وترخيص، ورصـد الـشركات العـس        إلنشاءشامل  

بيـة وجملـس الـوزراء      و وحث املفوضية األور   عن انتهاكات مثل هذه الشركات للقانون املطبق،      
ــة    ــدء بعملي ــى الب ــه ملواإصــدار عل ــشركات      ءتوجي ــنظم خــدمات ال ــيت ت ــة ال ــدابري الوطني ــة الت م

 أن متهد الطريـق إلصـدار       العسكرية واألمنية اخلاصة، وصياغة مدونة لقواعد السلوك من شأهنا        
  .)٢٩(قرار بشأن تنظيم تصدير اخلدمات األمنية لدول ثالثة

  
  التطورات القضائية  -  ٣  

 ارتكـاب انتـهاكات     يف الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة          موظفي حالة تورط    يف  - ٣٢
  عـن مثـل هــذه  ولنيؤاملـس  حملاكمـة أولئـك   اإلقلـيم ولية علـى دولـة   ؤ، تقـع املـس  اإلنـسان حلقـوق  

 العــراق بــسبب يف مثــل هــذه احملاكمــة، كمــا كــان احلــال إجــراء حالــة تعــذر يفو. االنتــهاكات
ولية ؤ، فإن املـس   )نظر أدناه ا (٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ عامي الفترة ما بني     يفترتيبات احلصانة القائمة    

__________ 
  .٥٩، الفقرة A/HRC/15/25/Add.3نظر الوثيقة ا  )٢٤(  
  .٥٢-٥٠، الفقرات A/HRC/18/32/Add.4انظر الوثيقة   )٢٥(  
  .http://judiciary.senate.gov/pdf/11-5-25%20Breuer%20Testimony.pdfانظر   )٢٦(  
  .http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s1145rs/pdf/BILLS-112s1145rs.pdfانظر   )٢٧(  
  )٢٨(  Reference INI 2010/2299; text adopted: P7_TA(2011)0228; source reference: T7-0228/2011..  
  . http://priv-war.eu/?page_id=261the PRIV-WAR project at نظر التوصيات الناشئة عنا  )٢٩(  
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 ي املرتزقـة يبـد    باسـتخدام وال يزال الفريق العامـل املعـىن        . عن احملاكمات تقع على دولة املوطن     
 انتـهاكات   يف ا الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة الـذين تورطـو           موظفيه لعدم حماكمة    قلق

ومع هذا، فإن الفريق العامل يستمد التـشجيع مـن اجلهـود الناجحـة حلكومـة                . اإلنسانحلقوق  
تـر  و شـركة بـالك و     مـوظفي  مـن    أربعـة الواليات املتحدة األمريكية إلعـادة طـرح القـضية ضـد            

 /أيلـول  ١٦يـوم    بغـداد،    يف ميـدان النـسور      يفالنـار علـى مـدنيني عـراقيني         طـالق   إ يفلتورطهم  
 القـضية   يف تنظر   اليت، رفضت احملكمة    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يفو. ٢٠٠٧سبتمرب  
 إىل اعترافـات أدىل     اسـتندت  األدلـة ضـدهم      أن أساس ضد هؤالء املتهمني على      ى املقامة الدعو

 هـذا احلكـم، وجـدت حمكمـة     يف على طعـن وزارة العـدل   ناًءوب. “ التهديدتحت”هبا املتهمون  
 حتــت التهديــد، وأعــادت القــضية إىل     األدلــة ال تــستند مجيعهــا إىل اعترافــات   أن االســتئناف

 خذ بـه،  ؤاحملكمة االبتدائية إلصدار حكمها بالنـسبة لكـل متـهم علـى أسـاس الـدليل الـذي سـي                   
  .)٣٠(وجد نإ

  املدنيـة ضـد شـركات عـسكرية وأمنيـة          القـضايا  مـن    ا عـدد   االنتهاكات أقام ضحايا وقد    - ٣٣
قــوق حلالواليــات املتحــدة كوســيلة للحــصول علــى تعــويض عــن انتــهاكات خاصــة أمــام حمــاكم 

 وقـع   الـذي الـضرر   ” عـادة حتـت قـانون        االدعـاءات وتـدخل هـذه     . كبـت يف اخلـارج    اإلنسان ارتُ 
  مـدنيا عراقيـا    ٢٥٠و  حنمن جانب    ٢٠٠٤يف عام    لدعاوى هذه ا  إحدى أقيمت وقد .“باخلارج

 يف CACI and Titan (now L-3 Communications)علـى يـد شـركة     للتعـذيب  ا تعرضوأهنم ادعوا
قـدم   ،٢٠٠٩ عـام بعـد الطعـن فيهـا       ) صـاحل ضـد تيتـان     (قـضية   ال  رفـض  بعـد و. سجن أبو غريب  

 تــشرين يفو.  أن تعيــد النظــر يف القــضيةيطلبــون منــهاحمــامو املــدعني التماســا إىل احملكمــة العليــا 
عـرب  ي عـداد بيـان   إلواليـات املتحـدة      ل احملامي العام من  ، طلبت احملكمة العليا     ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 أنـه ينبغـي   ٢٠١١مـايو  / أيـار  يفعـد    أُ الـذي  البيـان    يفوجـاء   .  نظـر الواليـات املتحـدة      ةعن وجهـ  
 ٢٠١١ هيونيـ /حزيـران  ٢٧ يفأعلنت احملكمة العليـا     و. )٣١( هذه القضية  يف تنظر احملكمة العليا   أال
  .)٣٢( هذه القضيةغلقتأُ، وبذلك نظر يف الطعن لن تأهنا

__________ 
  ./http://www.courtlistener.com/cadc/26ZB/united-states-v-paul-sloughنظر ا  )٣٠(  

  .http://www.ccrjustice.org/files/09-1313%20Titan%20US%20Br%20(2).pdfانظر   )٣١(  

  .http://ccrjustice.org/files/Saleh_NewsReleaseJun2711.pdfانظر   )٣٢(  
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أنشطة الفريق العامل املعىن باستخدام املرتزقة خالل الفترة الـيت يـشملها              -ثالثا   
  التقرير

  
الـيت   خـالل الفتـرة      دورات عاديـة   املعتـادة، ثـالث      هملمارسـت  وفقـا    ،عقد الفريق العامـل     - ٣٤

عقــد الفريــق العامــل دورتــه  و.  يف نيويــوركودورةيف جنيــف تــان منــها دورالتقريــر، يــشملها 
، ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ٣  إىل نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٩مـن    يف الفتـرة     ةاحلادية عـشر  

الثالثـة  ودورتـه    ، يف جنيـف   ٢٠١١أبريـل   /نيـسان  ٨ إىل   ٤ مـن    الثانية عـشرة يف الفتـرة     دورته  و
ــرة مــن  ةعــشر ــ/ متــوز٨ إىل ٥ يف الفت ــورك٢٠١١ هيولي لقــي يتالفريــق العامــل  ظــل و.  يف نيوي

وأثرهـا علـى    اخلاصـة   املرتزقـة والـشركات العـسكرية واألمنيـة         بشأن أنـشطة    ستعرض تقارير   يو
كمــا أشــري ، ٢٠١١مــايو / أيــاريفو. الئــماإلجــراء املقــرارات بــشأن ذ اختــ و،حقــوق اإلنــسان

ــق العامــل    ،أعــاله ــرأي  شــارك أعــضاء الفري ــصفتهم أشخاصــا مــن ذوى ال ــدورة األوىل  يف ب ال
  . أنشأه جملس حقوق اإلنسانالذياحلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل للفريق 

  
  الزيارات القطرية  -ألف   

تـشرين   جنوب أفريقيـا يف      ةاريزب،  اليت يشملها التقرير  خالل الفترة   قام الفريق العامل،      - ٣٥
الكاملـة  رد التقـارير والتوصـيات      وت. ٢٠١١ هيوني/ حزيران العراق يف و ،٢٠١٠نوفمرب و /الثاين

  .A/HRC/18/32لوثيقة ل يف إضافة
نـوفمرب  /الثـاين  تـشرين  ١٩إىل ١٠ الفترة من يفزار الفريق العامل جنوب أفريقيا      و قد     - ٣٦

قبـــة ارومتنظـــيم ليـــة اعفوضـــمان   ملناقـــشة جهـــود احلكومـــة ملكافحـــة أنـــشطة املرتزقـــة٢٠١٠
 إفريقيـا  جنـوب    مـوظفي ويف جنـوب أفريقيـا       تعمـل    الـيت اخلاصـة   الشركات العسكرية واألمنيـة     

 التنفيـذ   ملشاكلوجد الفريق العامل أنه، نظرا      و. الشركات يف اخلارج  الذين يعملون لدى هذه     
 بــشأن ١٩٩٨تــشريع عــام مل يكــن لقــضائية،  الاإلجــراءات يفمــا نــتج عــن ذلــك مــن قــصور و

.  العــسكرية واألمنيــة اخلاصــةالــصناعةأثــر كــبري علــى  “املــساعدة العــسكرية اخلارجيــة”تقــدمي 
ــة اعتمــدت    و ــل أن احلكوم ــق العام ــداً  الحــظ الفري ــشريعاً جدي ــام ت ــسد  ٢٠٠٦يف ع بعــض ل

فإنــه ،  بعــده نفــاذيبــدأالتــشريع اجلديــد مل غــري أنــه نظــراً ألن . ١٩٩٨  عــامالثغـرات يف تــشريع 
  .سلحاخلدمات األمنية يف مناطق الرتاع املقدمي تنظيم وتالفعاليته يف يتعذر تقييم 

 اختاذ تدابري لتنسيق األطـر التـشريعية        علىوحث الفريق العامل حكومة جنوب أفريقيا         - ٣٧
ــب تعلقــةامل الــيت اخلاصــة واألمنيــة العــسكرية يف الــداخل والــشركات  اخلاصــة يــةشركات األمنال

عـالوة علـى ذلـك، أوصـى        و.  للرصـد  نظـام شـامل وفعـال     حـىت يتـسىن وضـع        اخلارج   تعمل يف 
 اخلاصـة يف  لشركات العـسكرية واألمنيـة      ا حملاسبةخاصة  آليات  بإنشاء  ل السلطات   الفريق العام 
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تعويـضات فعالـة    لـى   عول الـضحايا    حـص لـضمان   بضرورة وضع آليات    أيضا  أوصى  و. الداخل
  . مثل هذه الشركاتتتورط فيهاانتهاكات حقوق اإلنسان اليت بسبب 
. ٢٠١١يونيــه /حزيــران١٦ىل  إ١٢يف الفتــرة مــن وقــام فريــق العمــل بزيــارة للعــراق    - ٣٨

ــدابري  وركــز ا ــه علــى الت ــيتلفريــق العامــل زيارت  الــشركات أنــشطة اختــذهتا احلكومــة لتنظــيم   ال
 وأثــر هــذه األنــشطة علــى التمتــع حبقــوق البلــد هــذا يف تعمــل الــيتاألمنيــة اخلاصــة والعــسكرية 
 يفلـسنوات األخـرية    ايفووجد الفريق العامل أنه، على الـرغم مـن حـدوث اخنفـاض         . اإلنسان

 رم إىل التنظـيم الـصا     جزئيـا  يعـزى  تورطـت فيهـا مثـل هـذه الـشركات، وهـو مـا                الـيت وادث  احل
 وجهـود الواليـات املتحـدة لتحـسني مراقبـة مقاوليهـا       ،ألنشطتها من جانب الـسلطات العراقيـة   

 انتـهاكات   يفتـورطني    هذا البلد، يواصل العراق جهوده ملعاجلة مـشكلة حـصانة املقـاولني امل             يف
  اتفـاق  يلغوفضال عن ذلك، بينما أ    . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٣ عامي بني   ا الفترة م  يف اإلنسانقوق  ح

حـصانة الـشركات األمنيـة اخلاصـة         بـني العـراق والواليـات املتحـدة          ٢٠٠٩  القوات عام  مركز
يــشمل بــشكل  حلــصانة ال هــذه اإلغــاء تعمــل مــع وزارة الــدفاع، وجــد الفريــق العامــل أن الــيت

  . العراقيف تعينها حكومة الواليات املتحدة اليتواضح مجيع الشركات 
 إليهـا الـشركات املتهمـة       تنتمـي  الـيت البلـدان   يف  ويشري عدم جناح املالحقات القـضائية         - ٣٩

ذه لة هــاء الــسنوات األخــرية إىل اســتمرار غيــاب مــسيف اإلنــسان انتــهاكات حلقــوق بارتكــاب
ة ضــد رفوعــ القــضية امليففــصل بعــد ونظــرا ألنــه مل ُي. الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة 

 إىل احملاكمـة،    ايقـدمو  مل   آخـرين ، ونظـراً ألن متـهمني        ميـدان النـسور    يف النـار    بإطالقاملتهمني  
يهـا هـذه     تورطت ف  اليت اإلنسانانتهاكات حقوق     وأسر ضحايا   ضحايا أنرأى الفريق العامل    

  . انتظار العدالةيف ازالو ماالشركات 
أن تعتمد على سبيل األولويـة التـشريع املتعلـق          بوأوصى الفريق العامل حكومة العراق        - ٤٠

وأوصـى  . ٢٠٠٨ ظـل قيـد البحـث منـذ عـام            والـذي  ،بالشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة      
ــأن ختــصص حكومــة العــراق املــوارد الالزمــة لتنظــيم   أيــضاالفريــق   هــذه الــشركات ورصــد   ب
  .العراقي للشعب اإلنسان لضمان احترامها حلقوق أنشطتها

  
  املراسالت  -باء   

 يـشملها التقريــر،  الـيت هـا الفريـق العامــل خـالل الفتـرة     ا تلقالـيت  املعلومـات  إىلاسـتنادا    - ٤١
ــستان،     ــن أفغان ــائل إىل كــل م ــق برس ــا، وكــوت د بعــث الفري ــوار، وهي وكولومبي ــدف راس، ون

د وويـ .  وليربيـا، واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، واململكـة املتحـدة، والواليـات املتحـدة                ،وإسرائيل
، واململكـة املتحـدة، والواليـات املتحـدة         اكولومبي، و ابوليفي يشكر حكومات    أنالفريق العامل   
 لقـي يف ت اإلعـراب عـن رغبتـه        الفريق العامل    كرروي.  تلقتها استجابة لرسائلها   اليتعلى الردود   
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 جـزءا  علـى رسـائله       الـرد  عتـرب  وي ة،قدمـ إلدعـاءات امل  ردود من احلكومات املعنيـة فيمـا يتعلـق با         
  .واليتهمع  احلكومات تعاونمن هاماً 

  
ــق العامــل  يفاملــشاركة   -جيم    ــدويل احلكــومي الفري ــامل املفتــوح العــضوية  ال تنظــيم  بينع

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
 مـن أهـل     أشخاصـا  الفريـق العامـل املعـىن باسـتخدام املرتزقـة، بوصـفهم              أعـضاء شارك    - ٤٢
 احلكـومي  الـدورة األوىل للفريـق العامـل         يف ٢٠١١مـايو   /أيار٢٧ إىل   ٢٣ الفترة من    يف،  الرأي
 أنــشأه الــذيكرية واألمنيــة اخلاصــة و املفتــوح العــضوية املعــىن بتنظــيم الــشركات العــس الــدويل

وقـدم الفريـق العامـل املعـىن باسـتخدام املرتزقـة مـسامهة للفريـق العامـل                  . اإلنسانجملس حقوق   
 الفريق العامـل املعـىن      أعضاء الدورة، قدم عدد من      أثناءو. )٣٣( قبل بدء الدورة   الدويل احلكومي

 ذلك أثـر    يفية واألمنية اخلاصة، مبا     باستخدام املرتزقة عروضاً تتعلق بأنشطة الشركات العسكر      
ــوق     ــى حق ــشطة عل ــذه األن ــسانه ــشريعات ال، واإلن ــاوت ــات  تاملمارس ــة، والعقب ــام الوطني  أم

  .دويل رقايب، واحلاجة إىل تعويض فعال للضحايا، وعناصر إلطار لةءاملسا
ــشاركة الواســعة          - ٤٣ ــن امل ــشجيع م ــة الت ــىن باســتخدام املرتزق ــل املع ــق العام واســتمد الفري

 الفريـق العامـل     يف غـري احلكوميـة      املنظمـات والنشطة للـدول، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، و         
 الـدورة القادمـة     يف املزيـد مـن املناقـشات        إجـراء  املفتوح العضوية، ويتطلع إىل      الدويل احلكومي

 هـذا الـصدد، يـشجع       يفو. ٢٠١٢ عـام    أوائـل  يف سـتعقد    الـيت  الـدويل  احلكوميللفريق العامل   
 إجـراء  علـى    اآلخـرين  ةلح املـص  أصـحاب العامل املعىن باستخدام املرتزقة مجيـع الـدول و        الفريق  

، واسـتمرار مـشاركتهم     اإلنـسان  قـدمها إىل جملـس حقـوق         الـيت  االتفاقيةدراسة متأنية ملشروع    
 لتنظـــيم دويل بغيـــة دعـــم صـــيغة صـــك الـــدويل احلكـــومي الفريـــق العامـــل أعمـــال يفبنـــشاط 

  .)٣٤(ة اخلاصةالشركات العسكرية واألمني
    

   املشروع للقوةلالستخدامدراسية للخرباء عن احتكار الدولة اللقة احل  -رابعا   
  

 الفتـرة مـن     يف نيويـورك    يفاستضاف الفريق العامل خالل دورته الثالثة عشرة املعقودة           - ٤٤
دراسية للخرباء عـن احتكـار الدولـة لالسـتخدام املـشروع      اللقة  احل،  ٢٠١١يوليه  / متوز ٧إىل  ٦

 اسـامهو  العـامل و  أحنـاء  مـن    اويعلن الفريق العامل عن امتنانه للخرباء العشرة الـذين جـاءو           .للقوة
  ).نظر املرفقا( هذا اجلهد يفمبعرفتهم ووقتهم 

__________ 
)٣٣(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/military_security_companies/docs/A_HRC_WG.10_1_CRP.1.E.doc  
  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/military_security_companies/statements_presentations.htmنظر ا  )٣٤(  
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 هـدف احللقـة   أن مقرر الفريق العامل، عند افتتاح احللقـة الدراسـية،        -وأوضح رئيس     - ٤٥
 احملتملـة  واآلثـار ة لالستخدام املشروع للقوة حالة احتكار الدول والدراسية هو مناقشة مضمون     

 ثنــاءأ قــشتون الــيتومشلــت املواضــيع . بالنــسبة لتنظــيم الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة 
ــة    ــشريع  الســتخداماحللقــة الدراســية احتكــار الدول ــوطين القــوة، والت ــشركات العــسكرية  ال  لل

  . ألنواع األنشطة املختلفة اعتماد معايري رقابية حمددةإمكانيةواألمنية اخلاصة، و
  

  احتكار الدولة لالستخدام املشروع للقوة  -ألف   
 احتكــار الدولــة لالســتخدام املــشروع للقــوة  أن إىل  املناقــشةأثنــاء حــد اخلــرباءأ أشــار  - ٤٦

نــه علــى مــدى أ خــرآ خــبري أوضــح و.بــاوأور يف وثيقــاً بظهــور الدولــة احلديثــة ارتباطــايــرتبط 
ــساب   ــدة ال ــرون العدي ــستخدم      الق ــت ت ــها ظل ــوة، ولكن قة، احتكــرت دول كــثرية اســتخدام الق

 مائـة   حـوايل  الدول واصلت استخدام املرتزقة فيما عـدا خـالل فتـرة مـدهتا               أنوالواقع  . املرتزقة
 آخــر خــبري أكــد و. القــرن العــشرينيف القــرن التاســع عــشر والــستينات يفعــام بــني الــستينات 

ومـع تطـور   . حد العناصـر الرئيـسية للـسيادة      أوة يعد    املشروع للق  االستخدام احتكار   أنحقيقة  
 املالئـم واملـشروع     االسـتخدام  اقتـرن بأفكـار رئيـسية عـن          إنه القوة، ف  الستخداماحتكار الدولة   

ناد وظـائف معينـة     سـ إنـه ميكـن لدولـة مـا         أ هذا الصدد    يفللقوة والضوابط الدميقراطية، واقترح     
  .اإلنسان حقوق مبادئطريقة تتسق مع بتشمل استخدام القوة إىل جهات خاصة 

  بالنــسبة علــى دالالت خمتلفــةينطــوي اســتخدام القــوة اخلاصــة نإحــد اخلــرباء أوقــال   - ٤٧
 يكــون فيهــا احتكــار  الــيتالســتخدام القــوة والــدول  “ صــارماً” متــارس احتكــاراً الــيتللــدول 

، فـإن اسـتخدام القـوة    أفغانـستان  النوع األخري من الدول مثـل     يفو. قل صرامة أاستخدام القوة   
 قد ال تتمكن مـن تنظـيم اجلهـات          اإلقليم على مشاكل بالغة ألن دولة       ينطوي أناخلاصة ميكن   

 تعرقـل جهـود الدولـة    أن مثـل هـذه اجلهـات ميكـن         أنـشطة  وألن   ،األمنية اخلاصة بـصورة فعالـة     
ة  زعزعـ يف دور خصخـصة األمـن   أيـضا قش وونـ . فرض سيطرهتا على اسـتخدام القـوة  لاخلاصة  

  .فريقياأ املشروع للقوة فيما يتعلق بلالستخداماحتكار الدولة 
  

   للشركات العسكرية واألمنية اخلاصةالوطينالتشريع   -باء   
 موحـــد ألنـــشطة أو شـــامل رقـــايب إطـــار إىل انـــه ال يوجـــد حاليـــاً أيأشـــار اخلـــرباء   - ٤٨

ولية عـن حماسـبة     ومـع هـذا، فـإن الـدول تتحمـل املـسؤ           . الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة      
 ينبغــي، وهلــذا اإلنــسان حقــوق بانتــهاكاتالــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة فيمــا يتعلــق 

  . هذه الشركات وضمان حماسبتهالتنظيموضع قواعد وطنية  هلا
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 علـى األنـشطة   اقـوي  تكون هناك رقابة برملانيـة  أن ينبغينه أفق بشكل خاص على   واُت  - ٤٩
 وضـع نظـم تـراخيص وطنيـة     ينبغي هأنواعتقد عدة خرباء .  خاصة تسند إىل جهاتاليتاألمنية  

 الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ملتطلبات مهنيـة معينـة، ومعرفتـهم            فيلضمان امتثال موظ  
ــامألبا ــصلة حكـ ــانون يف ذات الـ ــدويل القـ ــوق الـ ــساين  حلقـ ــانون اإلنـ ــسان والقـ ــدويل اإلنـ ، الـ
 آليــاتا واســتخدام القــوة، إىل جانــب هتــاتكــون هلــذه الــشركات سياســات واضــحة لعملي أنو

 الـبعض عـن رأى   أعرب ،أخريا و . يرتكبها موظفوها  مزعومة انتهاكات    أي يفداخلية للتحقيق   
 تتحمــل الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة املــسؤولية  أن للــدول ضــمان ينبغــينــه إيقــول 

وهـذه اخلطـوات مـن      . يا تعـويض للـضحا    آليـات  ئ تنش أن ينبغي و ،اجلنائية عن سلوك موظفيها   
  . من العقاب السائدة حالياًاإلفالت حماربة ثقافة يف تسهم أنشأهنا 
 أيــضا يكــون هنــاك أن، علــى وطــينوكــان هنــاك اتفــاق علــى ضــرورة وجــود تــشريع   - ٥٠
هتا بسهولة مـن بلـد إىل       ا ملدى قدرة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على نقل عملي         كإدرا
ونـاقش  . وطينك تأثري حمدود للمحاوالت الفردية املبذولة العتماد تشريع          يكون هنا  أن، و خرآ
 أمهيـة ووافـق اخلـرباء علـى    . الـدويل   القـانون اإلنـساين    يف القواعد ذات الـصلة      أيضاحد اخلرباء   أ

. لعسكرية واألمنيـة اخلاصـة     بشأن احلاجة إىل تنظيم الصناعة ا      اآلراء يف دويلالتوصل إىل توافق    
 إطــارا وضــعها الفريــق العامــل املعــىن باســتخدام املرتزقــة يــوفر الــيت االتفاقيــة  مــشروعأن اورأو

 اسـتكماله   ينبغـي نـه   أ و ، للـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة        الـوطين  و الدويلشامالً للتنظيم   
  .عن طريق تشريعات وطنية

  
  مسألة اعتماد معايري رقابية خاصة ألنواع األنشطة املختلفة  -جيم   

 تقــوم هبــا الــشركات العــسكرية واألمنيــة  الــيت تنــوع الوظــائف أنة خــرباء اقتــرح عــد  - ٥١
 علـى خطـورة كـبرية    تنطـوي  عقود معينـة  أو أنشطةاخلاصة قد يقتضى هنجاً للتنظيم يستند إىل       

 قــانون العقــود يــستخدم أن إىل هــذا الــصدد يفحــد اخلــرباء أ أشــارو. اإلنــسانبالنــسبة حلقــوق 
.  الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة والتــأثري عليهــا طةأنــشبــشكل متزايــد ملراقبــة ســلوك و

 ميكـن  الـيت قائمة واضحة باألنـشطة   الوطينيوفر التشريع  حبيث   رقابياً    هيكال خرآواقترح خبري   
 ميكـن   الـيت  األسـلحة    أنـواع  تقوم هبا الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وكـذلك حتديـد            أن
 ينبغـي  نظـم التـرخيص   نإ يقـول  يحد اخلـرباء عـن رأ  أ أعربو. كات تستخدمها هذه الشر أن
وبـدالً مـن ذلـك،      .  جبميع األنـشطة   أو أنشطة بأي تقوم   كي متنح تفويضاً مطلقاً للشركات      أال

ــاره مــا يف يــضع أن لنظــام التــرخيص ينبغــي تــدريب ال كــان لــدى الــشركة وموظفيهــا  إذا اعتب
  .اإلنسان ملعايري حقوق لاالمتثا معينة مع أنشطة أداءوالقدرة على 
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  خرى احملتملةأل بالنسبة ألنشطة الفريق العامل وخطواته اثارآلا  -دال   
 القـوة ال مينـع   السـتخدام ن وجـود احتكـار الدولـة    إ ما قاله معظم اخلرباء، ف    إىلاستناداً    - ٥٢

 ينبغـي ومـع هـذا،     .  وظائف معينـة تـشمل اسـتخدام القـوة إىل جهـات خاصـة              إسنادالدول من   
اإلنـسان والقـانون     حلقـوق    الـدويل  للقانون   االمتثال أساس على   إالمنح مثل هذا التفويض     ُي أال

ويعتقــد . الــوطين التــشريع يف التعــبري عنــها ينبغــي ظــل ظــروف صــارمة يف، والــدويل اإلنــساين
 اسـتعراض شـامل للقـوانني    إجـراء نه سيكون مـن املفيـد     أالفريق العامل على ضوء هذه املناقشة       

ــة مــ  ــة      أن الوطني ــشركات العــسكرية واألمني ــة بتنظــيم ال ــدة املتعلق ــد املمارســات اجلي جــل حتدي
  .همايكل أو التنظيم أو االهتمام قد تتطلب مزيداً من اليتاخلاصة، واجملاالت 

ــة الدراســية للخــرباء األضــواء      - ٥٣ ــضاوســلطت احللق ــسكرية   أي ــصناعة الع ــى وضــع ال  عل
 املزيـد   إجـراء نـه يلـزم     أ ويعتقد الفريق العامـل      .ا الصدد  هذ يفتغري بسرعة   ت اليتواألمنية اخلاصة   

ــتغريات وان التحــديات اخلاصــة     ــيتمــن التحريــات عــن طبيعــة هــذه ال  يــشكلها تطــور هــذه  ال
 للـشركات العـسكرية     دويل رقـايب  إطـار  وضع   الضرورينه من   أويرى معظم اخلرباء    . الصناعة

 هــذه أنــشطة مــشروع اتفاقيــة تــنظم  الفريــق العامــل لوضــعبــاقتراح اورحبــو ،واألمنيــة اخلاصــة
  .الشركات

 ولـديهم   ، خمتلفة أقاليمويتطلع الفريق العامل إىل مواصلة التفاعل مع خرباء قادمني من             - ٥٤
  . املستقبليفطائفة من التصورات لغرض استطالع وحتليل القضايا ذات الصلة 

    
   الواليةإطار يف جنازاتإلا  -خامسا  

  
ــني   - ٥٥ ــع املكلفـ ــيكون مجيـ ــذين  سـ ــات والـ ــو بواليـ ــد اعينـ ــشاء عنـ ــل  إنـ ــق العامـ  يف الفريـ
وعلـى هـذا    . ٢٠١١أكتـوبر   / ممارسـة واليـاهتم حبلـول تـشرين األول         ااستكملو قد   ٢٠٠٥ عام

 يف الفريــق العامــل  اءنــشإطلع هبــا منــذ  ض يــالــيتاألســاس، يــستعرض هــذا القــسم األنــشطة     
األمنيـة اخلاصـة علـى حقـوق         املرتزقـة والـشركات العـسكرية و       أنـشطة ثـر   أ لتحليل   ٢٠٠٥ عام

زيــارات بوقــد قــام الفريــق العامــل، عنــد ممارســته لواليتــه،  . ة هلــذه األنــشطوالتــصدي اإلنــسان
 مــع إقليميــة مــشاورات وتلقــى رســائل منــهم، ونظــم ،قطريــة، وبعــث برســائل إىل احلكومــات

  . ووضع مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،دول األعضاءال
  

  الزيارات القطرية  -ألف   
 يف املرتزقـــة أنـــشطة زيـــارة قطريـــة لبحـــث ١١ هئإنـــشاأجـــرى الفريـــق العامـــل منـــذ    - ٥٦

 اهتختـذ ا الـيت ، والتـدابري  اإلنـسان  علـى حقـوق   ثارهـا آالـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، و    
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 مـع  اً بنـاءً  الفريـق العامـل حـوار   أجـرى  ات هـذه الزيـار   أثنـاء و. اآلثـار احلكومات ملواجهـة هـذه      
ــة اخلاصــة، و  املــديناجملتمــع واحلكومــات،  ــشركات العــسكرية واألمني  املــصلحة أصــحاب، وال

  . الصلةي ذواآلخرين
 التقـارير بوجـود     أفـادت  الـيت  البلدان   يفوأتيحت للفريق العامل الفرصة لبحث الوضع         - ٥٧

 وأمنيـة كات عـسكرية  ت فيهـا شـر  ئ أنـش الـيت والبلـدان  ) االسـتوائية غينيـا   ( للمرتزقة فيها    أنشطة
 أفرادهـا  جتند منها هـذه الـشركات        اليت، والبلدان   )اململكة املتحدة، والواليات املتحدة   (خاصة  

 تعمـل فيهـا هـذه       الـيت ، والبلـدان    )إفريقيـا  وجنـوب    ،هنـدوراس  و ،، وفيجـى  وإكـوادور ،  شيلي(
دق هلــذه  يعــرب عــن امتنانــه الــصاأنويــود الفريــق العامــل ). ، والعــراقأفغانــستان(الــشركات 

  . هذه البعثات القطريةأثناء وجهتها وعلى تعاوهنا اليتاحلكومات على الدعوات 
ــذ توصــياته، عقــد اجتماعــات مــع البعثــات الدائمــة      ولكــي  - ٥٨ ــابع الفريــق العامــل تنفي  يت

  .، وبريو، والواليات املتحدة لدى األمم املتحدةهندوراس وفيجى، وأكوادور،ألفغانستان، و
ويـشجع  . داً اجيابيـاً   ر  تتلـق   مل جراء زيـارات قطريـة    إلمن الطلبات اخلاصة    وهناك عدد     - ٥٩

  . هذه الزيارات القطريةإلجراء هالفريق العامل احلكومات على قبول طلبات
  

  تاملراسال  -باء   
 وردت علـى مـدى الـسنوات الـست املاضـية، وجـه الفريـق               الـيت  املعلومات   إىلاستناداً    - ٦٠

ــل  ــة  ٣٥العامـ ــالة خاصـ ــاءاتالاب رسـ ــة٢٤ إىل دعـ ــة إىل  )٣٥( حكومـ ــداءات عاجلـ ــة نـ ، وثالثـ
.  عــدة مناســبات  يف رســائل للتــذكرة واملتابعــة   أيــضا ووجــه الفريــق العامــل   . )٣٦(حكــومتني

 القـضايا املتعلقـة بأنـشطة املرتزقـة والـشركات العـسكرية واألمنيـة                مـن  وتناولت الرسائل كـثرياً   
سياسات الـ يد تدريب رعايا بلدان ثالثة، و     نوجت،  اإلنسان ذلك انتهاكات حقوق     يفمبا   اخلاصة،

  علــى الفريــق العامــلبأدوقــد .  التــرخيص والتــسجيلإجــراءاتمارســات الوطنيــة، مثــل  املو
 تـرد بـصورة جزئيـة فقـط         أو،   ال تـرد علـى رسـائله       الـيت توجيه رسائل للتذكرة إىل احلكومـات       

. )٣٧(ائل الفريـق العامـل     من رسـ   ألي حكومات   ١٠ومع هذا، مل تستجب     . على هذه الرسائل  
__________ 

ي، وكولومبيـا، وكـوت ديفـوار، وكرواتيـا،     أفغانستان، وأسـتراليا، ودولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات، وشـيل              )٣٥(  
وإكوادور، وغينيا االستوائية، وفيجى، وهنغاريا، والعراق، وأيرلندا، وإسرائيل، وليربيا، واجلماهرييـة العربيـة             
الليبيــة، واملكــسيك، وبــابوا غينيــا اجلديــدة، وبــريو، ورومانيــا، وجنــوب أفريقيــا، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا  

  . الشمالية، والواليات املتحدة األمريكيةالعظمى وأيرلندا
  .غينيا، وهندوراس  )٣٦(  
أفغانــستان، وكــوت ديفــوار، وغينيــا االســتوائية، وفيجــى، وغينيــا، وليربيــا، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،            )٣٧(  

  .واملكسيك، وبابوا غينيا اجلديدة، وبريو
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 قـدمت ردوداً موضـوعية علـى رسـائله          اليتويعرب الفريق العامل عن تقديره لتلك احلكومات        
  . مل ترد إىل التعاون مع واليتهاليتدعو تلك الدول يو
  

  اإلقليميةاملشاورات   -جيم   
ــذاً للطلــب    - ٦١ ــذيتنفي ــة   ال ــة العام ــرار اجلمعي ــضمنه ق ــق العامــ ٦٢/١٤٥ ت ــد الفري ل ، عق

اجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسيلة النتـهاك حقـوق        و التقليدية   األشكال بشأن   إقليميةمشاورات  
أنــشطة آثــار  تقريــر املــصري، وخاصــة فيمــا يتعلــق ب  يف ممارســة حــق الــشعوب  إعاقــة واإلنــسان

 لقـرار جملـس   أيـضا وتنفيـذاً   . اإلنـسان الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقـوق         
، أجــرى الفريــق العامــل مــشاورات ٢٠٠٩مــارس /آذار ٢٦املــؤرخ  ١٠/١١ نــسانإلاحقــوق 
  .)٣٨(٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ عامي الفترة ما بني خالل مجيع األقاليم اخلمسة يف إقليمية
 ظهور عدة حتديات واجتاهـات جديـدة        أن اإلقليمية اترو املشا يفوالحظ املشاركون     - ٦٢

 عرقـل بـشكل متزايـد التمتـع          قـد  ة واألمنيـة اخلاصـة    تتعلق بأنشطة املرتزقة والشركات العسكري    
 يف توسع عمليـات الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة             اوناقشو.  وممارستها اإلنسانحبقوق  

وتقاســم .  بــدءاً مــن قــوات الــشرطة الوطنيــة خــصوصينيمــن أ، واســتخدام حــراس إقلــيمكــل 
ــاءاملــشاركون  ــداعيا هــذه االجتماعــات معلومــات تتعلــق   أثن ــة  اتبالت  الوظــائف إلســنادحملتمل

 اللـوائح والتـدابري   االتقليدية للحكومات إىل شركات خاصة بالنـسبة للـسيادة الوطنيـة، وناقـشو           
 الــدول لــضمان احتــرام الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة للمعــايري   اختــذهتا الــيتاألخــرى 

 العامـــة، ةهيـــيمـــل واملـــشاركون املبـــادئ التوجافريـــق العالونـــاقش .إلنـــساناالدوليـــة حلقـــوق 
 والرقابــة  الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــةأنــشطةوالقواعــد، واملبــادئ األساســية لتنظــيم 

ــددويلوضــع صــك  ل الفريــق العامــل  وأعمــال، عليهــا ــاً بــشأن تنظــيم    حمتمــل جدي ــزم قانون  مل
  .نساناإلغرض توفري املزيد من احلماية حلقوق بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 

  
   مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةإعداد  -دال   

 مـشروع  إعـداد فريـق العامـل   ال إىل   ٢٠٠٥/٢ قرارهـا    يف اإلنـسان طلبت جلنـة حقـوق        - ٦٣
 تقــدم مــساعدات عــسكرية وخــدمات  الــيت دوليــة تــشجع الــشركات اخلاصــة  أساســية مبــادئ

 نــشطتهاعنــد ممارســتها أل اإلنــسانعلــى احتــرام حقــوق  الــسوق الدوليــة، يف أمنيــةاستــشارية و
__________ 

ديــسمرب / البحــر الكــارييب يف بنمــا يف كــانون األول عقــدت املــشاورات اإلقليميــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة   )٣٨(  
ــشرين األول   ةوأعقبــت ذلــك مــشاور . ٢٠٠٧ ــا وآســيا الوســطى، عقــدت يف موســكو يف ت ــشرق أوروب /  ل
، ٢٠٠٩أكتـوبر  / عقدت يف بانكوك يف تشرين األول    ،، ومشاورة إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ     ٢٠٠٨أكتوبر  

دول ، ومـشاورة جملموعـة أوروبـا الغربيـة و       ٢٠١٠مـارس   / يف آذار   عقدت يف أديـس أبابـا      ،ومشاورة ألفريقيا 
  .٢٠١٠ابريل / عقدت يف جنيف يف نيسان،أخرى
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)). هــ (٢الفقـرة    (٧/٢١ قـراره    يف هـذا الطلـب      اإلنسانقر جملس حقوق    أو)). هـ(١٢الفقرة  (
 يتــشاور مــع أن ٢٠٠٩مــارس /آذار ٢٦ املــؤرخ ١٠/١١ قــراره يف الفريــق العامــل إىلوطلــب 

 حـول املؤسـسات األكادمييـة واخلـرباء        و ،املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة       
دول األعـضاء   الـ يتقاسـم مـع     وأن  حمتوى ونطاق مشروع اتفاقية حمتملة بشأن هذه الشركات،         

ــشروع عناصــر  ــة اخلاصــة، و     م ــسكرية واألمني ــشركات الع ــشأن ال ــة ب ــة حمتمل ــب أاتفاقي ن يطل
  .))ب(و  )أ( ١٣الفقرتان  (االتفاقية حمتوى ونطاق مثل هذه يفمسامهتها 

 موســعة مــع احلكومــات،   مــشاوراتهلــذه الطلبــات، عقــد الفريــق العامــل     وتنفيــذاً   - ٦٤
 نص ملشروع جديد حمتمل التفاقيـة       عدادإكومية بغية   احلاألوساط األكادميية، واملنظمات غري     و

ــيم   ينــاير /الثــاين كــانون يفو.  الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة   أنــشطةهتــدف إىل تنظ
لفريــق العامــل مــذكرة عــن عناصــر ملــشروع اتفاقيــة حمتملــة بــشأن الــشركات   اأحــال، ٢٠١٠

 ختـــام العمليـــة يفو. العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة إىل مجيـــع الـــدول األعـــضاء للتعليـــق عليهـــا 
شاملة، قدم الفريق العامل مشروع نص التفاقية حمتملة بـشأن الـشركات            الواسعة و ال التشاورية

ــة إىل    ــة اخلاصــ ــسكرية واألمنيــ ــوق  العــ ــس حقــ ــسانجملــ ــشرة   يف اإلنــ ــسة عــ ــه اخلامــ  دورتــ
)A/HRC/15/25، لـدى الفريـق     االتفاقيـة  نـص مـشروع      اآلن، يوجد   أعاله وكما ذكر    .) املرفق 

  . تبحثه الدول األعضاءلكي اإلنسان جملس حقوق أنشأه الذي الدويل احلكوميالعامل 
  

   والتوصياتاالستنتاجات  -سادسا  
  املرتزقة  -ألف   

 عديـدة مـن العـامل، كمـا اتـضح مـن             أجـزاء  يفاملرتزقـة جينـدون وينـشطون       ال يزال     - ٦٥
 أنـشطة وغالبـاً مـا تـشكل       . فوار واجلماهريية العربيـة الليبيـة     ي كوت د  يفاألحداث األخرية   

  هـذه األنـشطة علـى      تنطـوي و. أيـضا  الوطين بـل واإلقليمـي    املرتزقة هتديداً للسالم واألمن     
يشعر الفريـق   و. اإلنسان تقرير املصري والتمتع حبقوق      يفالشعوب  خطري بالنسبة حلق    تأثري  

 ذلـك   يف، مبـا    اإلنـسان  انتـهاكات حلقـوق      يف مـزاعم تـورط املرتزقـة        العامل بقلق بـالغ إزاء    
ذيب، رى، واالغتــصاب، والتعــ س القــفــاءتخالا و، مــوجزةبــإجراءات اإلعــدامعمليــات 

 التعـسفية، وعمليـات االحتجـاز،      العتقاالتا أو املهينة، و   الالإنسانيةواملعاملة الوحشية أو    
  .واحلرق املتعمد، والنهب والسلب
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  :ن الفريق العاملإ  - ٦٦
 إلقــاء عــن مثــل هــذه االنتــهاكات، وولنيؤاملــسحيــث الــدول علــى حتديــد املرتزقــة   •  

القبض عليهم، وحماكمتـهم بـصورة عاجلـة، واختـاذ التـدابري الـضرورية ملنـع جتنيـد                  
  ؛أراضيها يفوتدريب املرتزقة 

ملناهـضة   الدولية   االتفاقية يف بعد   طرافاأ ليست   اليتيناشد كذلك الدول األعضاء       •  
 إىل هــذه ، أن تبحــث االنــضمام وتدريبــهمممتــويليهجتنيــد املرتزقــة واســتخدامهم و

  .يل االستعجال على وجه السرعة وعلى سباالتفاقية
  

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -باء   
 مشاورات اخلرباء   اتته القطرية ودوراته واجتماع   ا زيار أثناءأجرى الفريق العامل      - ٦٧

ــر الــشركات    أصــحابمــع طائفــة واســعة مــن    املــصلحة لتبــادل وجهــات النظــر بــشأن أث
.  بــصورة فعالــةأنــشطتهام ، وهنــج تنظــياإلنــسانالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــة علــى حقــوق 

 العــامل أحنــاء يف تزايــد اســتخدام مثــل هــذه الــشركات إزاءيــزال الفريــق يــشعر بــالقلق  وال
ورأى الفريــق  .ةأنــشطمتارســه مــن  فيمــا اإلنــسان عــن انتــهاكات حقــوق اءلتهاوعــدم مــس

ــه الأالعامــل  العــسكرية  الــشركات أنــشطةريهــا ث تالــيت للمــشاكل ف كــا اهتمــامهيوجــ ن
 هذه الـشركات علـى      أنشطة املزيد من البحوث عن أثر       إجراءنه يلزم   أواألمنية اخلاصة، و  

  . الرقابية الفعالةجياتياالسترات واإلنسانحقوق 
 القــانون إطــار يف االلتزامــاتويرحــب الفريــق العامــل بــاجلهود املبذولــة لتوضــيح     - ٦٨

 القانونية الدوليـة    تة بااللتزاما  اخلاص مونترو وحتديد املمارسات اجليدة، مثل وثيقة       الدويل
بعمليات الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة         ذات الصلة   للدول  ة  سليمواملمارسات ال 

 هلذه الـصناعة، مثـل مدونـة قواعـد الـسلوك           الذايت الرتاع املسلح، ومبادرات التنظيم      أثناء
نـه يلـزم وضـع    أومـع هـذا، يـرى الفريـق العامـل      . ية اخلاصـة من اخلدمات األ ملقدميالدولية  
  .اإلنسان شامل وملزم قانوناً لضمان احلماية املالئمة حلقوق دويل  تنظيميصك
  : الفريق العاملإن  - ٦٩

 دراسـة متأنيـة للـنص املقتـرح ملـشروع           إجـراء علـى   يشجع مجيـع الـدول األعـضاء          •  
 حمتمــل لتنظــيم ورصــد دويل إلطــار الرئيــسية  احملتملــة، وكــذلك العناصــراالتفاقيــة
 بـصورة نـشطة     االشـتراك  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، ومواصـلة        أنشطة

ــو ــق العامــل  أعمــال يف اءةبنَّ ــدويل احلكــومي الفري ــذي ال ــشأه ال  جملــس حقــوق  أن
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 الشركات العـسكرية  أنشطة ملزم مناسب لتنظيم ورصد    إطار بغية وضع    اإلنسان
  ؛ أقصر وقت ممكنيفصة واألمنية اخلا

 أنشطة وطنياً لتنظيم ا تعتمد الدول األطراف على سبيل األولوية تشريع    أنيوصى    •  
 يتـضمن  أن وينبغـي . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وضمان تنفيـذه الفعـال      

، والتدقيق، والتـدريب علـى    والتسجيل ، كحد أدىن، الترخيص   ،مثل هذا التشريع  
 وأن يـنص علـى املـسؤولية        ،، والرقابة احلكوميـة، والرصـد املنـتظم       ساناإلنحقوق  

  ؛اإلنسان حالة انتهاكات حقوق يفاملدنية واجلنائية 
 أن خاصـة  أمنية تتعاقد مع شركات عسكرية و     اليت األعضاءيوصى كذلك الدول      •  

 املالحقــة القــضائية بالنــسبة النتــهاكات القــانونو التحريــات إجــراءتــضمن ســرعة 
 خاصة لـضمان    أمنية تتورط فيها شركات عسكرية و     اليت و اإلنسان حلقوق   الدويل
  .تقدمي التعويض الفعال للضحاياو اإلنسان عن انتهاكات حقوق اءلتهامس

 الذين  أولئك املرتزقة، وخاصة    باستخدام الفريق العامل املعىن     أعضاءد  و ي أخريا،و  - ٧٠
، ٢٠١١ عـام    يف ممارستهم لوالياهتم    اهنوأين   والذ ٢٠٠٥ عام   يف الفريق   إنشاء عند   اعينو
 إىل مجيـع الـدول، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،            ر هذه املناسـبة لتوجيـه الـشك       ايغتنمو أن

 اآلخـرين  املـصلحة  أصـحاب واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادمييـة، واألفـراد، و    
أملـهم  عـن   ويعربـون   . ضية مع الفريق العامل على مدى السنوات الست املا        اتعاونوالذين  

د هـؤالء األشـخاص علـى وجـه         وويـ .  الـسنوات القادمـة    يف يستمر مثل هذا التعاون      أن يف
 بواليتـه  فـي  يلكـي  مجيع الدول بأن تواصل تعاوهنا مع الفريـق العامـل           ايوصو أناخلصوص  

 وقبـول طلبـات     ، مـن بينـها توجيـه الـدعوات للفريـق العامـل لزيارهتـا              أمـور عن طريق مجلة    
 تبحـث الـدول     أنبـ ، يوصـى الفريـق العامـل        أخـريا و. جراء زيارات قطرية  إليق العامل   الفر

 تـسعى للـرد     أن يرسلها الفريق العامـل، و     اليت والنداءات العاجلة    اإلدعاءاتبعناية رسائل   
  . وبدقة، وبالتفصيل،عليها بسرعة
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  رفقامل
 سـتخدام لال احللقة الدراسية للخرباء بشأن احتكـار الدولـة          يفن  واملتحدث    

  )٢٠١١يوليه/ متوز٧ و ٦نيويورك، (املشروع للقوة 
    

  ر فولوفدزالكسند
  للعالقات الدولية، االحتاد الروسيالعام  معهد موسكو

   فاركرينيه
  ، استونيااالستونيةكلية الدفاع الوطنية استونيا و كلية القانون، جامعة تارتو،

  ارغمارك اون
  ة األمريكيةالواليات املتحد نيويورك،مدينة جامعة 
   ماتيوتوراياهيلينا 

  سبانيا ا،هجامعة برشلون
   بريسيهسار

   لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةململكة املتحدةأكسفورد، اجامعة 
  براتاب شاترجي

  الواليات املتحدة األمريكية ،التقدم األمريكىمركز 
  يرين كابريراإ

  كولومبيا ،مبيا اخلارجيةوجامعة كول
  ميدزوغسابيلو 

  جنوب أفريقيا معهد دراسات األمن، بريتوريا،
  يا أرياسشباتري

  ، شيلي للدراسات سارولومركز دي
  فانتأديبورا 

  دة األمريكيةالواليات املتح يرفن،إ جامعة كاليفورنيا،
ٍ  


