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  الدورة الثامنة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٦٨البند 

        حق الشعوب يف تقرير املصري
ك حقـــوق اإلنـــسان وإعاقـــة ممارســـة اســـتخدام املرتزقـــة كوســـيلة النتـــها    

  الشعوب يف تقرير املصري حق
  

   العاممذكرة من األمني    
  

يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة، وفقًـا لقـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان                        
ــهاك حقــوق       ٢٠٠٥/٢ ــة كوســيلة النت ــسألة اســتخدام املرتزق ــق العامــل املعــىن مب ــر الفري ، تقري

  .اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري
  

 
  

  *   A/68/150.  
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خدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك تقريــر الفريــق العامــل املعــىن مبــسألة اســت     
  حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

    

  موجز  
يقدم الفريق العامل يف البدايـة حملـة عامـة عـن األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا خـالل الفتـرة                          

ويعرض أيضا حتـديثاً مـوجزا عـن االجتاهـات األخـرية املتـصلة باملرتزقـة                . املشمولة باالستعراض 
ــة اخلاصــة   و ــسكرية واألمني ــشركات الع ــشطة     . ال ــامي أن ــل إىل تواصــل تن ــق العام ــشري الفري وي

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة حيث أصبح جيري إشراك املتعاقدين منـها يف مجيـع أحنـاء         
ويـستعرض الفريـق اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول مـن أجـل                . العامل يف طائفة متزايدة من األنـشطة      

ــذه    ــل هـ ــيم عمـ ــة     تنظـ ــن الدراسـ ــة األوىل مـ ــة باملرحلـ ــتنتاجاته املتعلقـ ــدم اسـ ــشركات ويقـ الـ
ويالحظ الفريق العامل أنه ال تـزال هنـاك عـدة ثغـرات علـى               . االستقصائية للتشريعات الوطنية  

مستوى الشفافية واملساءلة فيما يتصل بالشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، ويكـرر موقفـه         
  .مي دويل لرصد أنشطة هذه الشركاتاملتعلق بضرورة بلورة إطار تنظي
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  مقدمة  -أوال   
واصل الفريق العامل املعىن باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة              - ١

ممارسة حق الشعوب يف تقريـر املـصري، تنفيـذاً لواليتـه، رصـد املرتزقـة واألنـشطة املتـصلة هبـم،                      
اســة تــأثري أنــشطة الــشركات اخلاصــة الــيت تقــدم   جبميــع أشــكاهلا ومظاهرهــا، كمــا واصــل در 

املــساعدة العــسكرية واخلــدمات االستــشارية واألمنيــة يف الــسوق الدوليــة علــى التمتــع حبقــوق   
، يقـدم   ٦٧/١٥٩ وقـرار اجلمعيـة العامـة        ٢١/٨ وعمالً بقرار جملس حقـوق اإلنـسان      . اإلنسان

ويغطي التقريـر الفتـرة الـيت عقبـت تقـدمي التقريـر             . يق العامل هذا التقرير إىل اجلمعية العامة      الفر
  .٢٠١٣أغسطس / إىل آب٢٠١٢أغسطس /وهي متتد من آب) A/67/340(السابق 

 وحــسب مــا أشــار إليــه .وال تــزال االســتعانة باملرتزقــة مــسألة تبعــث علــى بــالغ القلــق   - ٢
الفريـــق العامـــل يف تقريـــره الـــسابق املقـــّدم إىل اجلمعيـــة العامـــة، فـــإن االجتـــاه األخـــري املتمثـــل  

استعانة احلكومات مبقاتلني أجانب لصد حركات العصيان والتصدي للجماعـات املتمـردة،     يف
علـى القلـق   والستعادة النظام الداخلي، وقمع أعمال الـشغب أو االضـطرابات الداخليـة يبعـث       

ويعـي الفريـق العامـل أمهيـة تتبـع هـذا االجتـاه اجلديـد عـن كثـب ووصـف أثـره             . بشكل خـاص  
  .حقوق اإلنسان على
ــة اخلاصــة تبعــث          - ٣ ــسكرية واألمني ــشركات الع ــا ال ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال ــزال األن وال ت

زداد القلق أيضا ألن جهات فاعلة خمتلفة تتعاقد مع هذه الـشركات الـيت تعمـل يف مهـام تـ          على
ويعرض التقريـر تقييمـا ملختلـف األطـر اهلادفـة إىل تنظـيم أنـشطة الـشركات العـسكرية               . تفاوتا

وهو يتناول، بشكل خاص، الدعَم الذي تقدمه الدول إىل عملية بلورة إطـار             . واألمنية اخلاصة 
. دويل لتنظيم أنشطة هـذه الـشركات، ويتطـرق إىل نتـائج املناقـشات ذات الـصلة هبـذه املـسألة                 

الحظ الفريق العامل، استنادا إىل نتائج املرحلة األوىل مـن دراسـته االستقـصائية للتـشريعات                 وي
ــة      ــا كــبريا بــني مــستويات تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمني الوطنيــة، أن هنــاك تباين

ــها، ممــا أدى إىل وجــود مــواطن تــضارب وثغــرات      ــدان الــيت مت حتليل . اخلاصــة يف صــفوف البل
. ، كشف استعراض اإلطار التنظيمي الدويل احلايل عن بعـض النقـائص اهلامـة             وإضافة إىل ذلك  

ويرى الفريق العامل أنه من أجل ضمان فعاليـة تنظـيم الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة،                   
  .جيب وضع صك دويل ملزم قانونا

اين فيعرض يف الفـرع الثـ     . ويفحص الفريق العامل هذه املسائل مبزيد من التفصيل أدناه          - ٤
معلومات حمّدثة عن األنشطة اليت اضطلع هبا، بينما يـستعرض بإجيـاز، يف اجلـزء الثالـث، بعـض                   

ويف الفـرع الرابـع، يعـرض الفريـق العامـل بعـض احلقـائق           . االجتاهات األخرية املتـصلة باملرتزقـة     
املتــصلة بالــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، ويتنــاول يف الفــرع اخلــامس تأييــده املــستمر    
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ويف الفــرع . لــضرورة وضــع اتفاقيــة دوليــة لتنظــيم األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا هــذه الــشركات  
  .السادس، يقدم الفريق العامل استنتاجاته وتوصياته

انُتِخب السيد  ومنذ صدور التقرير األخري للفريق العامل الذي نظرت فيه اجلمعية العامة،              - ٥
  . رئيسا ومقررا للفريق العامل٢٠١٢سمرب دي/يف كانون األول) فريقياأجنوب (أنطون كاتس 

  
  األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق العامل خالل العام املاضي  -ثانيا   
  لدورات العادية للفريق العاملا  -ألف   

اثنتـان يف جنيـف     : عقد الفريق العامل، وفقـا ملمارسـاته املعتـادة، ثـالث دورات عاديـة               - ٦
اعات منتظمة مع ممثلـي الـدول األعـضاء، واملنظمـات     وعقد الفريق اجتم. وواحدة يف نيويورك  

غري احلكومية، واخلرباء، واستعرض االدعاءات املتعلقة بأنشطة املرتزقـة والـشركات العـسكرية              
  .أو األمنية اخلاصة وآثارها على حقوق اإلنسان، وبت يف اإلجراءات املناسب اختاذها/و
ــشرة يف       - ٧ ــسابعة عـ ــه الـ ــل دورتـ ــق العامـ ــد الفريـ ــن   وعقـ ــرة مـ ــف يف الفتـ   إىل١٧جنيـ

 صــحفيا عــن زيارتــه إىل الــصومال  ، وعقــد أثناءهــا مــؤمترا ٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول ١٩
، كمــا أجــرى مــشاورات مــع ممثلــي   ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٤ إىل ٨الفتــرة مــن  يف

وفـضالً عـن ذلـك، وامتثـاالً لقـرار          . الدول األعضاء ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان           
 الــذي طُلــب فيــه إىل الفريــق العامــل إنــشاء قاعــدة بيانــات         ٢١/٨ جملــس حقــوق اإلنــسان   

املرتزقــة، قــرر الفريــق إرســال مــذكرة شــفوية إىل الــدول األعــضاء يلــتمس فيهــا معلومــات  عـن 
  .قضايا املرتزقة الذين أدانتهم احملاكم الوطنية عن
 إىل ١١  الفتـــرة مـــنوعقـــد الفريـــق العامـــل دورتـــه الثامنـــة عـــشرة يف جنيـــف خـــالل  - ٨

ويف تلك الدورة، تشاور الفريـق العامـل مـع ممثلـي الـدول األعـضاء،                . ٢٠١٣مارس  /آذار ١٥
وجلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنيـة باجلمهوريـة العربيـة الـسورية، واللجنـة الدوليـة للـصليب                  

ذلـك، قـرر    ىلوإضـافة إ . األمحر، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية واملنظمـات غـري احلكوميـة         
الفريق العامل إطالق دراسة عن استعانة األمم املتحدة بالـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة      

  .٢٠١٤ عام وتقدمي تقرير عن تلك املسألة إىل اجلمعية العامة يف
يوليـه  / متـوز  ٢٨وعقد الفريق العامل دورته التاسـعة عـشرة يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                   - ٩

، عقد حلقة للخرباء ملناقـشة اسـتعانة        ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١ويف  . ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢إىل  
األمــم املتحــدة بالــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، وذلــك يف إطــار الدراســة الــيت جيريهــا  

ويعرب الفريق العامل عن تقـديره جلميـع اخلـرباء الـذين شـاركوا يف هـذا                 . بشأن هذا املوضوع  
ــاء ااحلــدث، ويعتــزم إدراج املناقــشات الــيت  دمه حللقــة يف تقريــره املقبــل الــذي ســيق   جــرت أثن
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وإضافة إىل حلقة اخلرباء، أجرى الفريـق العامـل مـشاورات           . ٢٠١٤اجلمعية العامة يف عام      إىل
  .مع الدول األعضاء

  
  الزيارات القطرية  -باء   

فقـد  . أجرى الفريق العامل زيارتني قطريتني منذ تقدمي تقريره األخري إىل اجلمعية العامـة               -١٠
هنـدوراس    وإىل ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ إىل   ٨قام بزيارة إىل الصومال يف الفترة مـن         

وســيقدم التقريــران املتعلقــان هبــاتني الزيــارتني . ٢٠١٣فربايــر / شــباط٢٢ إىل ١٨يف الفتــرة مــن 
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول جمللس حقوق اإلنسان أثناء دورته الرابعة والعشرين اليت سُتعقد يف

  
  الرسائل  -جيم   

 منــذ آخــر تقريــر قدمــه الفريــق العامــل إىل اجلمعيــة العامــة، أرســل الفريــق رســائل إىل     - ١١
وقـد أُطلـع جملـس    . حكومة كل من كولومبيا وليربيا وهندوراس والواليات املتحـدة األمريكيـة   

ــة إىل       ــائل املوجََّهــ ــوجزات للرســ ــى مــ ــشرين علــ ــة والعــ ــه الثانيــ ــسان يف دورتــ ــوق اإلنــ  حقــ
، وســيتم إطــالع جملــس حقــوق )A/HRC/22/67انظــر (كولومبيــا وليربيــا وهنــدوراس  مــن كــل

ــول     ــيت ســُتعقد يف أيل ــة والعــشرين، ال ــه الرابع ــسان يف دورت ــى مــوجز  ٢٠١٣ســبتمرب /اإلن ، عل
ريـق العامـل عـن تقـديره حلكومـة      ويعـرب الف . للرسالة املوجََّهة إىل الواليات املتحدة األمريكيـة    

ــذلك        ــام ب ــدعو احلكومــات األخــرى إىل القي ــشأن، وي ــا الــيت قــدمت ردهــا يف هــذا ال كولومبي
  .ممكن أقرب وقت يف
  

  مجع معلومات عن األفراد املدانني بالقيام بأنشطة املرتزقة  -دال   
ــسان    - ١٢ ــرار جملــس حقــوق اإلن ــق العامــل مــذكرة شــفوية  ٢١/٨ عمــال بق  ، أرســل الفري
 يطلـب فيهـا معلومـات عـن قـضايا           ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢كافة الدول األعضاء يف      إىل

. ٢٠١٣مـارس   / آذار ٦وأُرسـل تـذكري هبـذا الطلـب يف          .  أدانتـهم حمـاكم وطنيـة      ناملرتزقة الـذي  
االحتــاد الروســي، :  بلــداً هــي١٨وأثنــاء إعــداد هــذا التقريــر، تلقــى الفريــق العامــل ردوداً مــن   

 وأملانيـا، وأوكرانيـا، والبحـرين، والبوسـنة واهلرسـك، وبولنـدا، وتوغـو، وتـونس،                 وأذربيجان،
ــا،       ــسا، وكوبـ ــاال، وفرنـ ــا، وغواتيمـ ــراق، وغانـ ــربيا، والعـ ــسرا، وصـ ــود، وسويـ ــل األسـ واجلبـ

ومن بني هذه الردود، أبلغ كل من اجلبـل األسـود وفرنـسا وكوبـا عـن حـاالت                   . وموريشيوس
دم وجـود قـضايا للمرتزقـة أو معلومـات ذات صـلة بـسبب       إدانة حمددة، يف حني رد آخرون بع    

  .تشريع حمدد حيظر أنشطة املرتزقةاالفتقار إىل 
  

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/67�
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  األنشطة األخرى اليت اضطلع هبا الفريق العامل  -هاء   
باإلضــافة إىل ذلــك، اضــطلع أعــضاء الفريــق العامــل بــشكل فــردي باألنــشطة الــوارد      - ١٣
  .أدناه بياهنا
كت فـــايزا باتيـــل يف مـــؤمتر ، شـــار٢٠١٢ســـبتمرب / أيلـــول٨ىل  إ٦ففـــي الفتـــرة مـــن   - ١٤

ــدة ــساين        املائ ــانون اإلن ــدويل للق ــذي نظمــه املعهــد ال ــثالثني ال ــسنوي اخلــامس وال ــستديرة ال امل
ــة املتعلقــة بالــشركات      رميــو ســان يف ــا، حيــث قــدمت حملــة عامــة عــن مــشروع االتفاقي بإيطالي

  .العسكرية واألمنية اخلاصة
، شارك غابور رونا يف اجتماع للمجتمع املدين نظمتـه          ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١ويف    - ١٥

منظمــة العفــو الدوليــة ومؤســسة روكفلــر، يف واشــنطن العاصــمة، حــول مــشروع ميثــاق آلليــة 
  .املراقبة اخلاصة باملدونة الدولية لقواعد سلوك مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصة

ورقةً عن عمل الفريـق العامـل، يف كليـة     ، قّدم السيد رونا     ٢٠١٣فرباير  / شباط ٥ويف    - ١٦
ــسوتا   ــة ميني ــوق جبامع ــة   . احلق ــة املعنون ــشرت الورق ــد ُن ــسائل املدرجــة   ’’وق ــاق امل ــة يف آف جول

جملــة القــانون  مــن ٢٢يف العــدد ‘‘ جــدول أعمــال الفريــق العامــل املعــين باســتخدام املرتزقــة  يف
  .الدويل جلامعة مينيسوتا

م الــسيد رونــا حلقــة نقــاش عــن مــساءلة الــشركات ، نظّــ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٥ويف   - ١٧
ــدويل،         ــانون ال ــة للق ــة األمريكي ــسنوي للجمعي ــاع ال ــاء االجتم ــة اخلاصــة أثن ــسكرية واألمني الع

  .واشنطن العاصمة، وشاركت السيدة باتل يف تلك احللقة يف
، استضافت الـسيدة باتـل والـسيد رونـا وفـداً مـن كليـة                ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١ويف    - ١٨

أيزهنــاور لألمــن الــوطين واســتراتيجية املــوارد ملناقــشة التحــديات املعاصــرة املتعلقــة    .  ددوايــت
  .بأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

 ، شــارك الــسيد أنطــون كــاتس يف   ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٨ إىل ٢٤ويف الفتــرة مــن    - ١٩
  .فيينا اصة، الذي ُعقد يفاالجتماع السنوي العشرين للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخل

  
  أنشطة املرتزقةب املتعلقةاملستجدات   -ثالثا   

 شعر بالقلق إزاء استمرار األنـشطة الـيت يقـوم هبـا املرتزقـة علـى             يزال الفريق العامل    يال    - ٢٠
وخـالل  . إزاء احتجاز من يدعى بأهنم مرتزقـة يف ليبيـا   و ديفوار وليربيا    كوت احلدود بني    طول

 نياحلكـومت كـل مـن      مـع    املتـصلة بـذلك   سائل  املـ ة بالتقرير، تناول الفريق العامـل       الفترة املشمول 
 ديفـوار   كـل مـن كـوت     اسـتعداد   بزيـارات قطريـة، وأقـر مـع االرتيـاح           ادر بـإجراء    بو،  تنياملعني
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ويف أن يتـاح لـه املزيـد     ، ديفوار وليبيا قريبـا كوت أن تتم زيارة  يف ويأمل الفريق العامل  . وليبيا
  .تني املعنينياحلكومتكل من اقشة املسائل ذات الصلة مع  الفرص ملنمن
ألمـني العـام    الـذي قدمـه ا    تقريـر   إىل ال  الفريق العامـل     يشري ديفوار،   بكوتوفيما يتعلق     - ٢١

، والــذي )S/2013/197 ( ديفــواركــوتعــن عمليــة األمــم املتحــدة يف مــؤخرا إىل جملــس األمــن 
رغــم التقــدم احملــرز عمومــا،  ” فيــه األمــني العــام إىل أنــه  وأشــار ٢٠١٣ مــارس/صــدر يف آذار

 ، كما أشار، ضـمن بعـض      “تتهدد سالمها وأمنها  كبرية  زالت كوت ديفوار تواجه أخطارا       ما
أنباء عن وجود مرتزقـة وحمـاربني سـابقني وعناصـر مـسلحة أخـرى               ”التهديدات الرئيسية، إىل    

  .“دود مع ليربياعلى طول احل
ديفـوار    بكوت ألمم املتحدة املستقل املعين   اخبري  وثين الفريق العامل،    يويف الوقت نفسه،      - ٢٢

 متديــد واليتــها إىل انيؤيــدوعلــى عمــل جلنــة احلــوار واحلقيقــة واملــصاحلة، ) A/HRC/23/28انظــر (
يف دعـم النظـام القـضائي       الـذي تؤديـه     اسم  احلدور  ال ب ، كما يعترفان  ٢٠١٣رب  سبتم/بعد أيلول  ما
  . املرتزقةأعمالبعد االنتخابات، مبا يف ذلك اليت وقعت لجرائم لتصدي لاو

الــصادر  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٩ القــرار املــؤرخ  إىل الفريــق العامــليــشريوأخــريا،   - ٢٣
رفض لـ  الـدفاع     املقـدم مـن    لتمـاس االرفـض   بـه   الـذي مت مبوج    يف مونروفيـا،     إحـدى احملـاكم    عن

 مت جتنيـد    فقـد  لقـرارات االهتـام،   ووفقا  . )١( صلة باملرتزقة  م يزعم أن هل   ليبرييا ١٩ تشمل   دعوى
يف إقلـــيم قـــرر ارتكاهبـــا  امل الـــيت كـــان مـــن املرتزقـــةبعـــض أنـــشطة علـــى هموتدريبـــاملتـــهمني 

 ، واالغتـصاب ،د، واحلـرق العمـد  مبـا فيهـا القتـل العمـ    (خمتلفـة  أعمـال إجراميـة   وديفـوار    كوت
  . هبدف زعزعة االستقرار يف البلد)سرقة املمتلكاتو

 تـــهالفريـــق العامـــل ملناقـــشة املـــسائل ذات الـــصلة مـــع احلكومـــة خـــالل زيار ويتطلـــع   - ٢٤
  .ديفوار لكوت
رتزقــة بــشأن احتجــاز مــن يــدعى بــأهنم مأيــضا وال يــزال القلــق يــساور الفريــق العامــل   - ٢٥
  .ع يف ليبياأعقاب الصرا يف
 التقريـر الـذي     يففيمـا أعـرب عنـه مـن شـواغل           األمـني العـام     مـع    الفريق العامل    ويتفق  - ٢٦
 ٢٠١٣فربايـر   /شـباط ، املـؤرخ     إىل جملـس األمـن عـن بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا                  قدمه

)S/2013/104(  ــة  عــد أن، والــذي جــاء فيــه  اآلالف علــىم تطبيــق اإلجــراءات الـقــضائية املرعي
ــن ــاقنياحملتجــزين  م ــتحفظ الب ــسان      رهــن ال ــوق اإلن ــق حبق ــسألة خطــرية تتعل ــل م ــزال ميث ، ال ي

__________ 
، وهو متاح من خالل Liberia: ‘Mercenaries’ Hope Dashed”, by M. Welemongai Ciapha, 19 June 2013“انظر   )١(  

 .)٢٠١٣يونيه / حزيران٢٢ يف مت االطالع عليه (http://allafrica.com/stories/201306201044.html: الرابط

http://undocs.org/ar/S/2013/197�
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 تأييــداومــع أن الفريــق العامــل، . قلــق إزاء األعمــال االنتقاميــة ضــد احملتجــزين ال هشاطريــ كمــا
جهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل حتقيـق اسـتقرار              احلكومة الليبية لل  ب أشاد ،)٢(لس حقوق اإلنسان  جمل

شجع فإنـه يـ   سلطة احلكومـة،    لـ االحتجـاز    معـسكرات و مجيع احملتجزين    وإخضاعاحلالة األمنية   
بغيـة  لـى هـذه املرافـق       ع مـن أجـل بـسط سـيطرهتا الكاملـة         احلكومة على مواصـلة هـذه اجلهـود         

زاماهتـا الدوليـة، وال سـيما       ن األجانـب، وفقـا اللت     و احملتجـزين، مبـن فـيهم احملتجـز        معاملة ضمان
  .ز اإلنسانية واحملاكمات العادلةظروف االحتجاو القانونية فيما يتعلق مبراعاة األصول

الـذين تتـراوح تقـديرات عـددهم     ويساور الفريق العامل القلق بـشأن مـصري احملتجـزين             - ٢٧
هم، فــراج عنــ أو اإليف انتظــار توجيــه االهتــام إلــيهم   حمتجــز ال يزالــون٨ ٠٠٠ و ٧ ٠٠٠ بــني

ــار  ــذين أشـ ــة، يف   والـ ــام ورئـــيس البعثـ ــهاملمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـ ــام  بيانـ ــنأمـ  جملـــس األمـ
 .ة تتعلق هبمخمتلف تعذيب  حاالتإىل وجود) S/PV.6981انظر  (٢٠١٣يونيه /حزيران ١٨ يف

من يدعى أهنـم مقـاتلون       بشأن ايد من حكومة ليبي   تطلع الفريق العامل إىل معرفة املز     وي  - ٢٨
هتـم تتعلـق بأنـشطة      صـدرت ضـدهم أحكـام يف        مت القبض علـيهم و    وأفريقيا  أوروبا الشرقية   من  

 فريق اخلـرباء املعـين      حسب ما نقله إىل األمني العام      ال يزالون يف انتظار احملاكمة،       ومناملرتزقة،  
  ).S/2013/99انظر  (٢٠١٣فرباير /يف شباط )٢٠١١ (١٩٧٣ املنشأ عمال بالقرار بليبيا

  
  لشركات العسكرية واألمنية اخلاصةاستمرار ظهور ا  -ا رابع  

   أفغانستان والعراقاصة مستقرة يفصناعة الشركات العسكرية واألمنية اخلبقاء   -ألف   
 الــيت تقــدم بعقــود   الطلــب العــاملي علــى اخلــدمات األمنيــة تزايــدتــشري التقــديرات إىل   - ٢٩

ــة ــسبة  خاصـ ــينمو بنـ ــنويا ٧,٤ الـــذي سـ ــة سـ ــام ٢٤٤إىل ليـــصل  يف املائـ ــون دوالر يف عـ  بليـ
 همبأنـشطت  املتعاقـدون اليت يقوم فيها تابع الفريق العامل عن كثب خمتلف املناطق   وي. )٣(٢٠١٦

  . املختلفة لتلك األنشطةواألشكال

__________ 
 .٢٢/١٩انظر قرار جملس حقوق اإلنسان   )٢(  

  )٣(  Freedonia, World Security Services - Industry Study with Forecasts for 2016 & 2021, Study No. 2978, 

January 2012   ــرابط ــالل الــ ــن خــ ــاح مــ ــو متــ ــه   (/www.freedoniagroup.com: ، وهــ ــالع عليــ مت االطــ
 .)٢٠١٣يوليه /متوز ٢١ يف
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ــد   - ٣٠ ــأن الواليــات املتحــدة   وتفي ــون دوالر ســنويا علــى األمــن   ١٣٨ تنفــقالتقــارير ب  بلي
 احلـرب يف العـراق    مـع انتـهاء   تغري  تـ  قـد املتعاقـدين   هلـؤالء   بيئـة التجاريـة     الويف حـني أن     . اخلاص

  .)٤( موجودةزالال ت هذه الشركات اخلاصةفإن  يف أفغانستان، واحنسار الرتاع
الواليــات املتحــدة بدفاع الــوزارة لــااللتزامــات التعاقديــة  أنتفيــد التقــارير بــيف حــني و  - ٣١

ــة اخلمــس األخــرية       بليــون دوالر٣٥ مبــا يزيــد علــى اخنفــضت قــد علــى مــدى الــسنوات املالي
ــة٩( ــو    ، ) يف املائ ــا، وه ــم هل ــى رق ــن أعل ــون دوالر٣٩٥ إذ تراجعــت م ــون ٣٦٠ إىل ، بلي  بلي

الــيت تــتم يف إطــار العقــود     إىل اخنفــاض يف العمليــات  يرجــعهــذا االخنفــاض ال  فــإن ر، دوال
ــع املاضــية         يف ــسنوات األرب ــر ال ــى م ــسبيا عل ــستقرة ن ــيت ظلــت م ــستان، ال ــراق وأفغان ــدالع  عن

  .)٥(٢٠١٢ بليون دوالر يف عام ٢٦  و،٢٠٠٩بليون دوالر يف عام  ٢٦,٢
ــ، ٢٠١٢يف عــام و  - ٣٢ ــدفاع بات أنفق ــغ  وزارة ال ــات املتحــدة مبل ــون دوالر ٤٤لوالي  بلي
 يف أفغانـستان  سـارية  يف املائـة ال تـزال   ٦٠يف اخلـارج، منـها حـوايل    تنفيـذها   عقـود مت   إطار يف

ــراق ــديرات   و. والعـ ــه التقـ ــشري إليـ ــا تـ ــية  حـــسب مـ ــسنوات اخلمـــس املاضـ ــالل الـ ظلـــت ، خـ
 بليــون دوالر ٢٦ نيإذ تراوحــت مــا بــبالنــسبة للمنطقــة مــستقرة نــسبيا، التعاقديــة  لتزامــاتاال
  .)٥(ر بليون دوال٢٨,٥ و

قـد  العمل املنجز يف العـراق      ب املتعلقةأن االلتزامات التعاقدية    أفادت التقارير ب  ويف حني     - ٣٣
 ممــا يــنم، الــسابقتني تني ماليــني دوالر علــى مــدى الــسنتني املــالي ٦,٣ اخنفــضت مبــا يزيــد علــى

ــوح  ــدوث بوضـ ــن حـ ــسكرية، عـ ــات العـ ــاض يف االلتزامـ ــسيب يف أداء   اخنفـ ــتقرار نـ ــاك اسـ  هنـ
وباإلضــافة إىل ذلــك، تفيــد التقــارير بــأن هنــاك زيــادة  . االلتزامــات التعاقديــة اخلاصــة األخــرى

ــة اخلاصــة يف أفغانــستان يف مقابلــة  . )٥( باليــني دوالر٦قرابــة  تبلــغ قيمتــها االلتزامــات التعاقدي
  قرابـــــــة ٢٠١٣مــــــارس  /ووفقــــــا للمعلومــــــات املتاحــــــة، كـــــــان يف أفغانــــــستان يف آذار    

 يف املائـة مـن جممـوع        ٦٢ثـل   مي وهـو مـا    وزارة الـدفاع،     من األفراد املتعاقـدين مـع      ١٠٨ ٠٠٠
ــوة ــديرات إىل أن و. القــــ ــن تــــــشري التقــــ ــوعبــــــني مــــ ــذا اجملمــــ ــا يقــــــرب  هــــ ــاك مــــ   هنــــ

__________ 
  )٤(  Anna Fifield, “Contractors reap $138 bn from Iraq war”, Financial Times, 18 March 2013   وهـو متـاح ،

 ).٢٠١٣يوليه / متوز٢١مت االطالع عليه يف . (www.ft.com: من خالل الرابط

  )٥(  Moshe Schwartz and Wendy Ginsberg, Department of Defense Trends in Overseas Contract 

Obligations, 1 March 2013; Congressional Research Service  ــرابط ــن خـــالل الـ ــاح مـ ــو متـ   :، وهـ
www. fas.org) . ٢٠١٣يوليه / متوز٢١مت االطالع عليه يف.( 
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  ةاألمـــــــن اخلاصـــــــة، باملقارنـــــــمـــــــن املتعاقـــــــدين التـــــــابعني لـــــــشركات  ١٨ ٠٠٠مـــــــن 
  .)٦(من أفراد قوات الواليات املتحدة ٦٥ ٧٠٠ مع
يونيـه  / يف حزيـران   قـد فـازت مـؤخرا،      ةأفادت التقارير بأن شـركة دينكـورب الدوليـ        و  - ٣٤

ــد لـــ ب ،٢٠١٣ ــدفاع  عقـ ــستيات الـ ــة لوجـ ــرب   (دعم وكالـ ــي أكـ ــة وهـ ــدفاع يفوكالـ  وزارة الـ
إدارة إمـدادات   بـ  ما يتعلق في)  ألعمال القتال  دعم اللوجسيت معنية بتقدمي ال  الواليات املتحدة    يف

  .)٧(ة يف سبعة مواقع يف أفغانستاناملعدات العسكري
وفيما يتعلق بنوع األنشطة اليت يضطلع هبا املتعاقدون من القطاع اخلـاص بوجـه عـام،                   - ٣٥

 مـن اخلـدمات   واسـعة  طائفـة  يقـدمون  يف العمليات العـسكرية،      فإهنم، نظرا لضعف مشاركتهم   
ــاملنتجــات و ــك دعــم    ل ــا يف ذل ــراق، مب ــستان والع ــات يف أفغان ــدالدعم العملي ــشييد، قواع ، والت

، كـان مـن املتوقـع أن تـدفع          ٢٠١١ويف عـام    . )٦(واألمن، وتدريب قوات األمن احمللية، والنقل     
لقـاء   التاليـة  السنوات اخلمس على مدى باليني دوالر ٣وزارة خارجية الواليات املتحدة مبلغ   

غــداد  يف بةمايــة مبــاين الــسفار حلاخلــاص شــركات مــن القطــاع    الــيت تقــدمهامــناأل خــدمات
  .)٤( أخذت تستعني باملتعاقدين بصورة متزايدة شركات النفطغري أنوحدها، 

  
  األمن البحري  -باء   

قطريـة إىل الـصومال يف كـانون        ال تـه  الفريق العامـل يف أعقـاب زيار       به أفادما  حسب  و  - ٣٦
ــة اخلاصــة   كــثريا ت توســعفقــد، ٢٠١٢ديــسمرب /األول ــشركات العــسكرية واألمني ــة  ال العامل
عمليــات الــشحن البحــري، إذ يعمــل حلمايــة الــيت تــضطلع هبــا عمليــات اليف ال البحــري اجملــ يف
حــسب و. )A/HRC/24/45/Add.2انظــر (ة  شــرك١٤٠أكثــر مــن   منطقــة احملــيط اهلنــدي   يف
  األسـباب  فـإن أحـد   ،  ليـة مـؤخرا    لغرفـة التجـارة الدو     كتب البحري الـدويل التـابع     امل هأوضح ما
بـأفراد األمـن املـسلحني    ”االسـتعانة   صـنة يف املنطقـة هـو        اكـبري يف هجمـات القر     الخنفاض  اال يف

ــه الفريــق  وحــسبويف الوقــت نفــسه،  .)٨(“اصاخلــ مــن القطــاعاملتعاقــد معهــم   مــا أشــار إلي

__________ 
  )٦(  Moshe Schwartz and Jennifer Church, Department of Defense's Use of Contractors to Support Military 

Operations: Background, Analysis, and Issues for Congress, 17 May 2013; Congressional Research 

Serviceوهو متاح من خالل الرابط ، :www.fas.org) . ٢٠١٣يوليه / متوز٢١مت االطالع عليه يف.( 

  )٧(  George Krivo, DynCorp to Lease, Manage Military Equipment in Afghanistan, ExecutiveBiz, 4 June 2013: ،
 .)٢٠١٣يوليه / متوز١٩مت االطالع عليه يف . (http://blog.executivebiz.com: وهو متاح من خالل الرابط

ــة عــن الفتــرة مــن        )٨(   ــاير/ كــانون الثــاين١انظــر تقريــر املكتــب البحــري الــدويل التــابع لغرفــة التجــارة الدولي   ين
ــ٣٠ - ٢٠١٣ ــه /ران حزيــــــــــ ــو ٢٠١٣يونيــــــــــ ــرابط  ؛ وهــــــــــ ــالل الــــــــــ ــن خــــــــــ ــاح مــــــــــ : متــــــــــ

www.icc.deutschland.de/fileadmin/icc/Meldungen/2013-Q2-IMB-PiracyReport.pdf. 
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ــل،  ــشركات   مل يالعام ــن عــن اســتخدام ال ــسكرية والعل ــة األع ــسلحةاصــةاخلمني   ال حــوايل إ امل
  .)A/HRC/24/45/Add.2انظر  (اليت متر عرب خليج عدناملدنية  يف املائة من السفن ٢٦
 تعـزى إىل  ٢٠١٢ و ٢٠١١ عـامي  القرصـنة يف    حاالت أن الغالبية العظمى من      ورغم  - ٣٧

ــصومال،  ــسيا  ال ــت إندوني ــن كــ  كان ــرة م ــاينيف الفت ــران /انون الث ــاير إىل حزي ــه /ين  ٢٠١٣يوني
ــنة والـــسطو املـــسلح،    هـــي  ة حالـــ٤٨ إذ ســـجلتالبلـــد األكثـــر تـــضررا مـــن أعمـــال القرصـ
ب ، وذلـك حـس  )٨( خـالل األشـهر الـستة األوىل مـن الـسنة     االعتداء والـشروع يف االعتـداء    من
  .لتجارة الدوليةلغرفة ا لمكتب البحري الدويل التابعليف التقرير الفصلي األخري جاء  ما
  

   العسكرية واألمنية اخلاصةالشركاتب األمم املتحدة استعانة  - جيم  
ــشركات     - ٣٨ ــم املتحــدة ال ــستخدم األم ــة اخلاصــة  ت ــى نطــاق واســع  العــسكرية واألمني عل
شركات خـدمات  وتقـدم تلـك الـ   . جمموعة متنوعة من األنشطة واملواقع يف مجيع أحناء العامل  يف

 وخـدمات ملـوظفني،   مـاكن إقامـة ا    أل، وخـدمات األمـن      ألمـم املتحـدة   اتـب   احلراسة األمنية ملكا  
 والـدعم اللوجـسيت،     ،الدعم لألنشطة اإلنسانية، مبا يف ذلك تقييم املخاطر، وحتليل التهديـدات          

  .ة يف وضع االستراتيجية األمنيةواملسامه
رية واألمنيـة  العـسك الـشركات  ب اسـتعانة األمـم املتحـدة   وقد تابع الفريق العامل مـسألة        - ٣٩

 أن األمــم املتحــدة ينبغــي أن تكــون منوذجــا للــدول األعــضاء واملنظمــات   هــو يــرى، واخلاصــة
اسـتعانة  تؤدي   يف أن    ا خطر مثةالفريق العامل أن    ويرى  .  الشركات عانة بتلك األخرى يف االست  

 ودون  املعـايري املناسـبة  دون وضـع  ،شركات القطاع اخلاص ألداء املهـام األمنيـة      األمم املتحدة ب  
  .م املتحدة وفعاليتها يف امليدان على صورة األماتأثري سلبإىل الرقابة، 
وحييط الفريق العامـل علمـا بـاجلهود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف هـذا امليـدان، ويقـر                         - ٤٠
 الـسياسة العامـة مـن قبيـل اعتمـاد سياسـة األمـم املتحـدة                 اليت أدخلـت علـى     ةالتغيريات العديد ب
 األمـم املتحـدة الـدعم لقـوات         ما يتعلق بتقدمي  مراعاة حقوق اإلنسان في   يف   الواجبة   بذل العناية ل

شـركات األمـن    بـشأن   ألمـم املتحـدة     اوتنفيذ سياسـة    ) ٢٠١١يوليه  /متوز (هلا ةاألمن غري التابع  
 الـيت تقـدمها    ة املـسلح  يـة دمات األمن اخلـ املبادئ التوجيهية املتعلقـة باسـتخدام       واخلاصة املسلحة   

  التابعـة لألمـم املتحـدة       عـن إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن         ةاألمنية اخلاصـة، الـصادر    الشركات  
  .٢٠١٢عام  يف
الـتغريات الـيت حـدثت    هـذه   حوار مفتوح ومثمر بـشأن       ويف سبيل التشجيع على إقامة      - ٤١

لخـرباء  ل حلقة نقـاش األمم املتحدة، عقد الفريق العامل اليت اختذهتا  العامة اتمؤخرا يف السياس 
 العـسكرية واألمنيـة     الـشركات ب استعانة األمـم املتحـدة     بشأن مسألة    ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١ يف
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ــاخلاصــة ــة  ت، مشل ــسان واألوســاط      اجلهــات املعني ــوق اإلن ــم املتحــدة ومجاعــات حق ــن األم  م
االســـتعانة  )١(:  جممـــوعتني عريـــضتني مـــن املـــسائل مهـــاونـــاقش أعـــضاء احللقـــة. األكادمييـــة

 االســتعانة) ٢( و يف امليــدان؛ اممتلكاهتــوألمــم املتحــدة اايــة أفــراد شركات األمــن اخلاصــة حلمبــ
الـسالم والعمليـات اإلنـسانية التابعـة لألمـم          عمليـات   يف  العسكرية واألمنية اخلاصة    الشركات  ب

 يف جمـال  لـسياسات ومبـادئ توجيهيـة       مـؤخرا   اعتمـاد األمـم املتحـدة       بومع االعتـراف    . املتحدة
املناقـشات   الشركات األمنيـة اخلاصـة، أبـرزت    اليت تقدمهااملسلحة دمات األمنية   باخل الستعانةا

 األمـم املتحـدة   عـدم قيـام     يف تلـك الوثـائق، مبـا يف ذلـك           القائمـة   الثغـرات   اليت جرت يف احللقـة      
حماسـبتهم  مـن أجـل   آليـة للرقابـة   وعـدم وجـود    يـة األمناخلـدمات   متعاقـدي  بالتدقيق يف بيانـات   
وشـجع  .  تـوفري اخلـدمات لألمـم املتحـدة        يف سياق رتكب  ت قوق اإلنسان حلعلى أي انتهاكات    

ــشاركة        شأن االســتعانةمناقــشة نــشطة وشــفافة بــ   يف الفريــق العامــل األمــم املتحــدة علــى امل
قـع  إىل أن ت االنتظـار  وعـدم  ، حقـوق اإلنـسان  العسكرية واألمنيـة اخلاصـة مبـا خيـدم    الشركات  ب

  . وعالجهااهنعملأكيد، قبل سن التدابري أمر  وهواالنتهاكات، 
  

تعزيـــز الــدعم لوضـــع  : تنظــيم الــشركات العـــسكرية واألمنيــة اخلاصــة      -خامسا  
  ةدولي اتفاقية

  )٩(حملة عامة عن تاريخ مشروع االتفاقية  -ألف   
، طبت جلنة حقوق اإلنسان إىل الفريق العامل أن يقوم برصد ودراسـة             ٢٠٠٥يف عام     - ٤٢

عــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، وإعــداد مــشروع تــداعيات األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا الــشركات ال
ــشطتها           ــسان يف أن ــوق اإلن ــرام حق ــى احت ــشركات عل ــك ال ــشجع تل ــة ت ــية دولي ــادئ أساس مب

 ٢٠٠٨وكـــرر جملـــس حقـــوق اإلنـــسان ذلـــك الطلـــب يف عـــام       . )E/CN.4/2005/2 انظـــر(
وق اإلنــسان إىل الفريــق العامــل   ، طلــب جملــس حقــ  ٢٠٠٩ويف عــام ). A/HRC/7/21 انظــر(
يتشاور مع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسـسات األكادمييـة                  أن

ــة        ــشركات العــسكرية واألمني ــشأن ال ــة ميكــن وضــعها ب ــوى ونطــاق اتفاقي ــشأن حمت واخلــرباء ب
صــة، وأن يلــتمس مــدخالت مــن الــدول األعــضاء، ويطــرح عليهــا عناصــر مــشروع تلــك    اخلا

  ).A/HRC/10/11انظر (االتفاقية املتعلقة بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
ان، أن وجــود ويف الوقــت داتــه، الحــظ الفريــق العامــل، خــالل زياراتــه ملختلــف البلــد  - ٤٣

ــة يعــوق    ــة اخلاصــة عــرب الوطني ــع مبارســة حقــوق اإلنــسان،   الــشركات العــسكرية واألمني  التمت
ولذلك، قـرر   ). A/HRC/7/7/Add.5انظر  (استمرار دورها يف االتساع يف العمليات األمنية         مع

__________ 
 .A/HRC/18/32انظر   )٩(  
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، مــشاورات إقليميــة يف املنــاطق   ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧تــرة مــن  الفريــق العامــل أن يعقــد، يف الف  
ونــاقش املــشاركون يف املــشاورات اإلقليميــة التوســع يف عمليــات هــذه       . )١٠(اخلمــس مجيعــا 

وتبـادلوا الـرأي فيمـا يتعلـق مبمارسـات هـذه الـشركات        . الشركات يف كل منطقة مـن املنـاطق       
فاعلــة خاصــة مــن غــري الــدول ت واآلثــار الــيت ينطــوي عليهــا حتويــل بعــض الوظــائف إىل جهــا

إطار االجتاه الدويل املتزايد حنو تكليـف شـركات عـسكرية وأمنيـة خاصـة بـبعض الوظـائف                    يف
وتبادل املشاركون املعلومات بشأن التداعيات احملتملة هلـذه املمارسـة بالنـسبة            . التقليدية للدول 

الــدول لكفالــة أن حتتــرم  للــسيادة الوطنيــة وناقــشوا األنظمــة والتــدابري األخــرى الــيت تعتمــدها   
وخالل هـذه املـشاورات     . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان       

ــادئ         ــد واملب ــة والقواع ــة العام ــادئ التوجيهي ــشاركون املب ــل وامل ــق العام ــاقش الفري ــة، ن اإلقليمي
ات أساســا مفيــدا األساســية لتنظــيم أنــشطة هــذه الــشركات ومراقبتــها، واختــذت نتــائج املناقــش

لعمــل الفريــق العامــل املتــصل بوضــع مــشروع صــك قــانوين دويل ملــزم جديــد للتــشجيع علــى  
  .املزيد من محاية حقوق اإلنسان

 بتعميم مشروع نص اتفاقية علـى اخلـرباء         ٢٠٠٩وقام الفريق العامل بعد ذلك يف عام          - ٤٤
جريـت  ليقات وللمناقشات الـيت أُ    ونتيجة ملا ورد من تع    . واألكادمييني واملنظمات غري احلكومية   

ة، أعـد الفريـق العامـل مـذكرة عـن عناصـر ملـشروع اتفاقيـة                 حمع خمتلف اجلهات صاحبة املصل    
 إىل مجيـع  ٢٠١٠ميكن وضعها بشأن الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، أرسـلت يف عـام              

ة الــيت اتــسعت ويف ختــام تلــك العمليــة التــشاورية العريــض. الــدول األعــضاء التماســا لتعليقاهتــا
سان يف دورتــــه اخلامــــسة عــــشرة للجميــــع، قــــدم الفريــــق العامــــل إىل جملــــس حقــــوق اإلنــــ

ومتثــل االتفاقيــة . مــشروع نــص التفاقيــة ميكــن وضــعها يف هــذا الــشأن ) A/HRC/15/25 انظــر(
وهي ال تتعـرض بالتفـصيل للمبـادئ العامـة     .  مادة٤٠املقترحة نصا شامال يتألف من أكثر من  

  .فحسب، بل تقترح كذلك عناصر، مبا فيها تعريفات وأحكام تفصيلية، لصك ملزم قانونا
  

  دورات الفريق العامل احلكومي الدويل  -باء   
ــا مفتــوح     ٢٠١٠يف عــام   - ٤٥ ــا دولي ــا عــامال حكومي ــسان فريق ــشأ جملــس حقــوق اإلن ، أن

ــة وضــ   ــة    العــضوية للنظــر يف إمكاني ع إطــار تنظيمــي دويل بــشأن الــشركات العــسكرية واألمني
ــى     . )١١(اخلاصــة ــضا عل ــس أي ــرار، نــص اجملل ــل    ويف نفــس الق ــق العام ــضاء الفري ــشارك أع أن ي

 .الفريق العامل احلكومي الدويل بصفتهم أشخاصا ذوي خربة يف

__________ 
 .A/HRC/15/25/Add.4-6 ؛ وA/HRC/10/14/Add.3 ؛ وA/HRC/7/7/Add. 5انظر   )١٠(  

 .١٥/٢٦لس حقوق اإلنسان قرار جم من هذا التقرير و١١الفقرة انظر   )١١(  
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ــدورة األوىل    - ٤٦ ــضوية   عقــدت ال ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــرة  يف الفللفري ت
ــار٢٧ إىل ٢٣ مــن ــايو / أي ــة  ٧٠ممثلــي   مبــشاركة٢٠١١م ــدول األعــضاء  دول  االحتــادومــن ال

أشخاصــا ذوي بــصفتهم الــذين شــاركوا أعــضاء الفريــق العامــل، واألورويب واالحتــاد األفريقــي 
وجــوب  علــى اتفقــت معظــم اآلراء ، الــدورةويف هنايــة. )A/HRC/WG.10/CRP.1انظــر  (خــربة

 علـى   نياملـشارك حمور اخلالف فيما بني     ركز  تو. سليمللتنظيم ال  الشركات   تلك أنشطة   إخضاع
ضروري وضـع اتفاقيـة     مـن الـ    ما إذا كـان       على ، أي ذلك التنظيم  هتخذيالشكل الذي ينبغي أن     

علــى   جانــب التنظــيم الــذايت، أو االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة احلاليــة إىل ب االكتفــاءدوليــة، أو 
سـيما فيمـا يتعلـق بأنـشطة الـشركات        تعزيـز التـشريعات الوطنيـة، وال      من املطلـوب  إذا كان    ما

 ضــرورة  علــىةويف الــدورة األوىل، شــددت أيــضا دول عديــد. الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة
تلـــك ا  ضـــحايوتزويـــد يف انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان، الـــضالعة الـــشركات كفالـــة مـــساءلة

  .)A/HRC/WG.10/1/4  وA/HRC/WG.10/2/CRP.1انظر  (سبل االنتصاف الفعالةبنتهاكات اال
ــة  عقـــدتو  - ٤٧ ــدورة الثانيـ ــرة مـــن للفريـــق العامـــل املفتـــوح العـــضوية الـ  إىل ١٣ يف الفتـ
 الــدول األعــضاء واالحتــاد األورويب نمــدولــة  ٦٥ممثلــي  مبــشاركة ٢٠١٢أغــسطس /آب ١٧

ــصفتهم      ــل، ب ــق العام ــضاء الفري ــارك أع ــي، وش ــاد األفريق ــر  (أشخاصــا ذوي خــربة  واالحت انظ
A/HRC/WG.10/2/CRP.1( .  للفريـق العامـل املفتـوح       يف البيان الذي قدمه   الفريق العامل   وشدد

لتحـدي الـذي    ملواجهـة ا   حـل  فـأ  أك  وضـع اتفاقيـة دوليـة هـو         الثانية علـى أن    تهدوريف   العضوية
القـانون الـدويل يف شـكله احلـايل         حيـث إن    ،  العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة     ميثله تنظيم الشركات    

األدىن احلـد   بني بوضـوح    ، كمـا أنـه ال يـ        الدولـة  وظـائف أداء  بشركات  تكليف تلك ال   حيظر ال
 العـسكرية   كفالـة احتـرام الـشركات     ببذل العناية الواجبة فيما يتعلـق ب      التزامات الدول   ملضمون  

 ة رئيـس  أشـارت و. قـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل         قانون الدويل حل  لل واألمنية اخلاصة 
 إىل االفتقـار    نذاك يف معرض كلمتها أمام الفريق العامل املفتـوح بـاب العـضوية            آالفريق العامل   

ــنظم تلــك إىل تــشريعات وطنيــة  تها الــذي يتجــاوز لعديــد مــن أنــشط ا طــابع وإىلالــشركات ت
  احلاجة إىل وضـع اتفاقيـة دوليـة        اإلضافية اليت تؤكد  العوامل  احلدود اإلقليمية، باعتبار ذلك من      

  ).A/HRC/24/45  وA/HRC/WG.10/2/CRP.1انظر (
، كان هنـاك اتفـاق      للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     يف الدورة الثانية    و  - ٤٨
 الدول بشأن اهلدف املشترك املتمثل يف محاية حقوق اإلنـسان يف سـياق أنـشطة الـشركات           بني  

إىل احلاجـة   كـثرية   وأشارت وفـود    .  وكفالة املساءلة عن االنتهاكات    العسكرية واألمنية اخلاصة  
 التـشريعات الوطنيـة،      اليت تشوب  اإلشارة إىل أوجه الضعف   ، من خالل    إىل وثيقة ملزمة قانونا   
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دونة الدولية لقواعد سـلوك     امل و ،)١٢(نترو بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     وثيقة مو و
املـساءلة اجلنائيـة    ب والـيت تتـصل علـى األخـص       ،  )١٣( األمنية من القطاع اخلاص    اخلدماتمقدمي  

ود أن مــن الــسابق ألوانــه النظــر   بعــض الوفــتوذكــر. لــضحايال الــيت تتــاحوســبل االنتــصاف 
مواصـلة  على  ومع ذلك، كان هناك اتفاق      .  صك ملزم قانونا   وضعإجراء مفاوضات بشأن     يف

الفريـق العامـل    تمديـد واليـة     بوأوصت الدول جملس حقوق اإلنـسان       بذلك،  املناقشات والتزام   
  ).A/HRC/22/41انظر (يني أخر سنتنيل احلكومي الدويل املفتوح العضوية

 الفريـق العامـل      متديـد واليـة    ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٢قرر جملـس حقـوق اإلنـسان يف         و  - ٤٩
  : بالوالية التالية لالضطالعناسنتلفترة أخرى مدهتا  احلكومي الدويل املفتوح العضوية

 :أمور منها ما يليب املتعلقة اإلنسان حقوق جوانب يف لنظرا  )أ(  

 للضحايا؛ املالئمة االنتصاف سبل وتوفري املساءلة  ‘١’    

 العــسكرية والــشركات اخلاصــة األمنيــة الــشركات أنــشطة بــنيالتمييــز   ‘٢’    
 ؛املسألة ذهبه الصلة ذات املمكنة األخرى األنشطة عنضال ف اخلاصة،

ــع اســتعراض  ‘٣’     ــدابري، مجي ــا الت ــشريعات ذلــك يف مب ــة الت  القائمــة الوطني
ــة العـــسكرية الـــشركات لتـــسجيل ــة واألمنيـ ــا والتـــرخيص اخلاصـ  هلـ
 ؛معها والتعاقد

 بوضـع  املتعلـق  اخليـار  ذلـك  يف مبا دويل، تنظيمي إطار وضع إمكانية يف لنظرا  )ب(  
 إىل إضـافة  اخلاصـة،  واألمنية العسكرية الشركات ورقابة ورصد تنظيم بشأن اقانون ملزم صك
  هبـــاميكـــن الـــيت والطريقـــة الدوليـــة، املعـــايري ذلـــك يف مبـــا األخـــرى، واالســـتراتيجيات النـــُهج

  .)١٤(اإلنسان حقوق حلماية بينها فيما تتفاعل أن
أكد قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان علـى أمهيـة تزويـد الفريـق                 فقد  وباإلضافة إىل ذلك،      - ٥٠

. ه واليتـ  إلجنـاز ربة ومـشورة اخلـرباء      اخلـ العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية مبـا يلـزم مـن             
الفريـق العامـل      يف أعمـال   املـشاركة  إىل    أن يـدعى الفريـق العامـل        اجمللس ويف هذا السياق، قرر   

الفريــق العامــل املفتــوح إىل الفريــق العامــل إىل تقــدمي مــدخالت ويتطلــع  .)١٥(املفتــوح العــضوية
  . املقبلةته دور يفالعضوية

__________ 
  )١٢(  http://www.eda.admin.ch/psc. 

  )١٣(  http://www.icoc-psp.org/. 

 .A/HRC/22/41   و٢٢/٣٣انظر قرار جملس حقوق اإلنسان   )١٤(  

 .٢٢/٣٣ان انظر قرار جملس حقوق اإلنس  )١٥(  
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  ميدانيةأمثلة  : التشريعات الوطنيةأوجه القصور يف  - جيم  
  لتشريعات الوطنية دراسة استقصائية ل    

 للتـــصدي  وغـــري كـــاف إىل حـــد مـــاإطـــارا جمـــزأعات الوطنيـــة القائمـــة  التـــشريتـــوفر  - ٥١
ومــن األمثلــة علــى ذلــك أوجــه . اصــةاخلمنيــة األعــسكرية والللتحــديات الــيت متثلــها الــشركات 

ــات      ــوفري آلي ــرخيص وت ــسجيل والت ــة بالت ــصور املتعلق ــة وشــفافة  الق للمــساءلة يف حــاالت  فعال
يـضاعف مـن أوجـه القـصور        و. ك احلـاالت   يف تلـ   النتصافلوسبل   انتهاكات حقوق اإلنسان  

ومـا يتـصل بـذلك مـن صـعوبات          الـذي يتجـاوز احلـدود اإلقليميـة         لـشركات   ا تلـك هذه طـابع    
ــق ت ــة ال بإرســاءتعل ــة لقــضائية الوالي ــصلة يف احلــلمقاضــاة الالزم ــة  أو جلاالت ذات ال مــع األدل

ولية املدنيـــة ؤاملـــسوال يـــزال مـــن النـــادر أن جيـــري حتميـــل تلـــك الـــشركات . املتعلقـــة بـــاألمر
 احلـصانة،   مـن قبيـل   عوائـق قانونيـة     وجـود    بسبب   اليت يدعى أهنا قد ارتكبتها،    االنتهاكات   عن
 “الكشف عن أسرار الدولـة    ”  ألهنا تتطلب  ينظر فيها يف القضايا   احلاالت اليت قد ال     بسبب   أو
  ).A/HRC/WG.10/2/CRP.1انظر (

ــام   - ٥٢ ــر  ، الفريــــق العامــــل وقــ  ه إىل جملــــس حقــــوق اإلنــــسان  قدمــــيف أحــــدث تقريــ
)A/HRC/24/45( ،ليهــا يف أعقــاب املرحلــة األوىل  النتــائج واالســتنتاجات الــيت خلــص إبعــرض
 الدراسة هو حتديد النـهج التـشريعية        وكان هدف . تشريعات الوطنية لل االستقصائية   تهدراس من

ــشركات  املتبعــة إزاء ــشطة ال ــة اخلاصــة   أن ــة حقــوق   العــسكرية واألمني ــها يف محاي ــيم فعاليت وتقي
بنـاء  و. اإلنسان ومعاجلة املسائل املتعلقة باملساءلة عن االنتـهاكات، وحتديـد املمارسـات اجليـدة     

ــى ــل الــ ال عل ــشريعاتذي أجــري للتحلي ــن   ١٣ يف ت ــدا م ــبل ــة   دالبل ــة باللغ ــة الناطق ان األفريقي
، خلــص الفريــق العامــل إىل أن هــذه الــدول ال متلــك مــا يكفــي مــن التــشريعات  )١٦(نكليزيــةاإل
وعلـى حنـو أكثـر حتديـدا، الحـظ الفريـق            . تعلـق بالـشركات العاملـة يف األسـواق الدوليـة          ي فيما

تــسري إال علــى  ال ، باســتثناء مــا يوجــد منــها يف جنــوب أفريقيــا، التــشريعاتتلــكالعامــل أن 
ظــر حتال ويف اخلــارج، يــة العــسكرية أو األمن  اخلــدماتعمليــة تقــدميال تــنظم والــصعيد احمللــي، 

  .مباشر يف األعمال العدائيةبشكل  يف أنشطة معينة، من قبيل املشاركة االخنراط
ــها الدراســة االستقــصائية هــي      - ٥٣ ــسية الــيت تناولت مــسألة ) أ(: وكانــت املوضــوعات الرئي
كانــت التــشريعات يف تلــك البلــدان تغطــي الــشركات العــسكرية اخلاصــة والــشركات    إذا  مــا

طبـق علـى تـصدير      نإذا كانـت التـشريعات ت       مـسألة مـا    )ب( واألمنية اخلاصة على حد سـواء؛       
مسألة مـا إذا كانـت تلـك        ) ج( وحدودها؛  خارج  أو اخلدمات العسكرية    /اخلدمات األمنية و  

__________ 
أوغنـــدا، وبوتـــسوانا، وجنـــوب أفريقيـــا، وزمبـــابوي، وســـوازيلند، وســـرياليون، وغامبيـــا، وغانـــا، وكينيـــا،    )١٦(  

 .وليسوتو، وموريشيوس، وناميبيا، ونيجرييا
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 تــسلط الدراســة الــضوء علــى ذلككــ. دود اإلقليميــةاحلــالقــوانني، إن وجــدت، تطبــق خــارج 
شروط إنشاء الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، مبـا يف ذلـك اآلليـات ذات الـصلة املتعلقـة                   

اســـتعراض مـــسألة مـــا إذا كانـــت هنـــاك قـــوانني  أيـــضا مت و. بإصـــدار التـــراخيص والتـــسجيل
قـدمي اخلـدمات األمنيـة ومقـدمي         تتناول استخدام القوة واألسلحة النارية وقيـام م        أنظمة أو/و

  مــن خالهلــا قــوانني تنفــذ، وكــذلك مــسألة وجــود اخلــدمات العــسكرية باالجتــار يف األســلحة 
  .املرتزقةب املتعلقةالصكوك الدولية 

ــاين شــديد يف  وكــشفت الدراســة عــن    - ٥٤ ــستويات تب ــشطة تلــك   تنظــيمم ــشركأن  اتال
لـق بنطـاق التـشريعات، الحـظ الفريـق          وفيمـا يتع  . )١٧( الـيت خـضعت للتحليـل      بـني البلـدان    فيما

ــل ــضارب  العامـ ــه تـ ــود أوجـ ــصطلحات وجـ ــستخدمة يف املـ ــشمولة    و املـ ــدمات املـ ــاق اخلـ نطـ
ــدان  يف ــشريعات البل ــ املت ــة   ةختلف ــدام الرقاب ــؤدي إىل انع ــا ي ــسليمة، مم ــة   ال ــل جمموع ــى كام  عل

  إىل  العامـل   الفريق وأشار. اصةاخلمنية  األعسكرية و الشركات  ال هااخلدمات اليت ميكن أن توفر    
احلدود اإلقليميـة ميثـل مـشكلة، إذ أن تلـك الـشركات كـثريا           الوالية القضائية خارج     غيابأن  

بوجــه خــاص  القلــق مــن األمــور الــيت أثــارت و.مــا تــضطلع بأنــشطة تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة
مباشــرة يف األعمــال العدائيــة، يف ضــوء بــصورة  ال حيظــر عليهــا املــشاركة الــشركات تلــك أن
  . املسلحالرتاع يف حاالت الذي تؤديهلدور ايد املستمر لالتز
وكالـة  تحليـل  لل البلـدان الـيت خـضعت    أي من ه ال يوجد يف وأظهرت الدراسة أيضا أن     - ٥٥

ــذا الغــرض    ــة مكرســة هل ــسؤولية  حكومي ــوىل امل ــرإصــدار الدون ســواها عــن  تت ــكخيص ات  لتل
 النمـاذج   صـالحية  على الرغم مـن   أنه    إىل  الفريق العامل  وأشار. تهاومراقبها  تنظيم و الشركات
  تـضمن   فعالـة  رقابـة آليـة    هـو وجـود      ستصوبواملضروري  فإن األمر ال  ليات الرقابة،   آلاملختلفة  

ميكــن  بــدون هــذه اآلليــة،ف. اصــةاخلمنيــة األعــسكرية والشركات الــ التــدقيق الــسليم يف ســلوك
 عمـل مؤسـسات     قـوض علـى حنـو خطـري سـيادة القـانون وفعاليـة             ت الـشركات أن      تلك نشطةأل

  .ق اإلنسان السالمة العامة وفقا للمعايري الدولية حلقوكفالة الدميقراطية املسؤولة عن الدولة
  تلـك الـشركات  البلدان اليت تسمح حبيـازة بشأن أيضا الفريق العامل عن قلقه    وأعرب  - ٥٦
عـايري  مب وفـاء للبالقـدر الكـايف     وإن مل يكن لديها أنظمة تفـصيلية        ،  هاألسلحة النارية واستخدام  ل

تـضمن بوجـه عـام      تال  فالتـشريعات   .  التطبيق ةالواجبة  الدولي  اإلنسانية واملعايريحقوق اإلنسان   
 الـدفاع  علـى  شـريطة أن يقتـصر ذلـك    االستخدام املتناسب لألسلحة النارية   تنص على أحكاما  

__________ 
 بلدا الـيت قـام الفريـق العامـل بتحليلـها، كـان لـدى مجيـع البلـدان، باسـتثناء                      ١٣من بني البلدان البالغ عددها        )١٧(  

 .ند وكينيا، تشريعات تتناول القطاع األمين اخلاصسوازيل
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ضــرر وقــوع  خطــر تقلــصرجح أن يــبطريقــة فقــط، وأن يكــون  اآلخــرينعــن الــنفس أو عــن 
  .م لهلزو ال

قـوق اإلنــسان  معــايري وقواعـد القـانون الــدويل حل  وأخـريا، أشـار الفريــق العامـل إىل أن      - ٥٧
 ذات الـصلة يف عمليـة اختيـار مـوظفي           العناصـر   ال يعترف هبـا ضـمن      والقانون اإلنساين الدويل  

  .هم أو تدريباتالشركتلك 
التـشريعات الوطنيـة    ب ةاملتعلقـ مواصـلة الدراسـة االستقـصائية       يف   الفريق العامل    ويرغب  - ٥٨

 تنظــيم تــستخدم يف للــدول األعــضاء ات توجيهــووضــعمــن أجــل حتديــد املمارســات اجليــدة،  
املقررة مبوجـب   لتزامات  مبا يتماشى مع اال    على حنو فعال      العسكرية واألمنية اخلاصة   الشركات

  .قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلالقانون الدويل حل
  

  الزيارات القطرية    
وقـّيم تـأثري    . ، قام الفريق العامل بزيارة إىل الـصومال       ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول    - ٥٩

ــة اخلاصــة يف التمتــ   ع حبقــوق اإلنــسان، وكــذلك نــشرها  أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمني
وتـوفر هـذه الـشركات يف الـصومال         . الصومال ويف البحر يف إطار جهود مكافحة القرصنة        يف

ولـئن كـان الفريـق      . رية، واحلماية املسلحة وغريها من خـدمات األمـن        خمتلف اخلدمات العسك  
العامــل قــد أثــىن علــى حكومــة الــصومال اللتزامهــا بإعــداد قــوانني لتنظــيم أنــشطة الــشركات     

إطـار قـانوين وطـين حمـدد ذي صـلة           العسكرية واألمنية اخلاصة، فقد الحـظ أيـضا عـدم وجـود             
يكتنفهــا الغمــوض فيمــا يتعلــق بعمليــات هــذه  هــذا الــصدد، وهــو مــا أدى إىل نــشوء حالــة   يف

  ).A/HRC/24/45/Add.2انظر (الشركات 
، ٢٠١٣فربايـر   /والحظ الفريق العامل بعد الزيارة اليت قام هبا إىل هندوراس يف شـباط              - ٦٠

ى املعــايري الدوليــة وأن افتقــار الــسلطات    أن اإلطــار القــانوين والتنظيمــي ال يرقــى إىل مــستو    
ــذ       ــات التنفي ــوق عملي ــدرة املؤســسية يع ــشركات إىل الق ــك ال ــن تل ــسؤولة ع وأدت أوجــه . امل

القصور هذه، إىل جانب تفشي العنف وانعـدام األمـن يف البلـد، وعـدم ضـمان الدولـة لألمـن،                     
ــشركات منــوا هــائال، وتكتــسب ســلطة يف      ــا هــذه ال ــة تنمــو فيه ــة بيئ  القطــاع األمــين،  إىل هتيئ

، A/HRC/24/45/Add.1انظــر الوثيقــة (وتتـصرف، يف بعــض احلــاالت، دون أن يطاهلــا العقــاب  
  ).اليت ستصدر قريبا

ويــرى الفريــق العامــل، أنــه ميكــن مــلء الفجــوات املعاينــة يف التــشريعات الوطنيــة علــى   - ٦١
  .و من خالل وضع اتفاقية دولية تلزم الدول باعتماد قانون يفي مبعايري دنيا معينةأفضل حن
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آخر املعلومـات عـن وثيقـة مـونترو واملدونـة الدوليـة لقواعـد سـلوك الـشركات                     -دال   
  األمنية اخلاصة، اللتني ال تشكالن حال كامال حىت اآلن

 ســتقوم، مبناســبة الــذكرى يالحــظ الفريــق العامــل مــع االرتيــاح أن حكومــة سويــسرا   - ٦٢
السنوية اخلامسة إلصدار وثيقة مونترو بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملمارسات الـسليمة            

، وبالتعـاون  )وثيقـة مـونترو  (للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة     
كرية واألمنيـة اخلاصـة،     مع جلنة الصليب األمحر الدوليـة، بتنظـيم مـؤمتر بـشأن الـشركات العـس               

ــانون األول    ويتمثــل اهلــدف  ). ٥مــونترو زائــد   (٢٠١٣ديــسمرب /مــن املقــرر أن يعقــد يف ك
عــة علــى تبــادل خرباهتــا املتــصلة بتنفيــذ االلتزامــات وأفــضل املــؤمتر يف متكــني األطــراف املوقّ مــن

ــادرة ويتط  . املمارســات املتعلقــة بوثيقــة مــونترو   ىل املــشاركة لــع إويرحــب الفريــق العامــل باملب
  .لراهنة وحتديد املمارسات اجليدةهذه املناسبة، اليت ستجري فيها مناقشة التحديات ا يف
ويقر الفريق العامـل بقيمـة وثيقـة مـونترو يف التأكيـد علـى االلتزامـات القانونيـة لـدول                     - ٦٣

 حلقـوق   املوطن والدول املـضيفة واملتعاقـدة مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل                 
ات املـــسلحة، ويف تـــوفري جمموعـــة اإلنـــسان فيمـــا يتعلـــق بأنـــشطة هـــذه الـــشركات يف الرتاعـــ 

املمارسات اجليدة، اليت ميكن اعتبارها مصدرا هتتـدي بـه الـدول يف جمـال التزاماهتـا املتعلقـة                    من
ثيقـة  ويف الوقت نفسه، يكرر الفريق العامل تأكيد موقفه املتمثـل يف أن و            . ببذل العناية الواجبة  

ــة          ــسكرية واألمني ــشركات الع ــة املتعلقــة بال ــرات التنظيمي ــشكل حــال كــامال للثغ ــونترو ال ت م
عـايري القانونيـة وتـنص علـى شـكل          فأوال، علـى الـرغم مـن أن الوثيقـة تكـرر تأكيـد امل              . اخلاصة
وعــالوة علــى ذلــك، . لزمــا قانونــا، فهــي ليــست صــكا م“القــوانني غــري امللزمــة”أشــكال  مــن
ــق الوثي ال ــة     تنطب ــشركات العــسكرية واألمني ــسلح، يف حــني أن ال ــرتاع امل ــة إال يف حــاالت ال ق

ويف الواقـع، يـرجح أن يتزايـد ذلـك النـوع          . اخلاصة تنفذ خمتلف األنشطة يف وقت السلم أيـضا        
  .جيي للحرب يف أفغانستان والعراقاألخري من النشاط بالتزامن مع االنتهاء التدر

م حكومــة سويــسرا، بالتعــاون مــع حكومــات أخــرى، وإىل جانــب وثيقــة مــونترو، تقــد  - ٦٤
وبعــد اعتمــاد املدونــة .  اخلاصــةالــدعم لوضــع املدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الــشركات األمنيــة

ــاين  يف ــشرين الث ــوفمرب /ت ــة    ٢٠١٠ن ــة للمراقب ــصلحة إىل وضــع آلي . ، ســعى خمتلــف أصــحاب امل
شركات األمنيــة اخلاصــة،  ســلوك الــ واعتمــدت اآلليــة، وهــي ميثــاق املدونــة الدوليــة لقواعــد       

وأثناء صياغة امليثاق، قـدم الفريـق العامـل تعليقـات مستفيـضة وأوضـح               . ٢٠١٣فرباير  /شباط يف
وتـضمن  . أنه يرى أن امليثـاق ال يرقـى إىل مـستوى التطلعـات الـواردة يف مدونـة قواعـد الـسلوك                   

مـن قبيـل إدراج      (النص النهائي للميثاق تعديالت هتدف إىل معاجلة بعض شواغل الفريق العامـل           
ــشركات العــسكرية       ــيم مــن منظــور حقــوق اإلنــسان لعمليــات ال إشــارة إىل ضــرورة إجــراء تقي



A/68/339
 

20/25 13-43262 
 

. دون معاجلـة  ددا من الشواغل اهلامة األخـرى ظـل   ، ولكن ع  )واألمنية اخلاصة يف البيئات املعقدة    
ــاق وســيلة ملع       ــدم امليث ــشكاوى، ال يق ــإجراءات تقــدمي ال ــق ب ــال، فيمــا يتعل ــى ســبيل املث اجلــة فعل

مــضمون الــشكوى الــيت يتقــدم هبــا طــرف ثالــث، ولكنــه يــسمح فقــط باســتعراض مــسألة افتقــار 
وكذلك، ال يشدد امليثاق على حنو كـاف علـى عمليـات            . الشركة إىل إجراءات التظلم الداخلية    

. التحقــق امليدانيــة عنــد إصــدار رخــص للــشركات وعنــد إجــراء استعراضــات الرصــد واالمتثــال  
كافيـة لكفالـة     الواضح أن املدونة، بوصفها أداة طوعية للتنظـيم الـذايت، غـري           وعلى حنو أعم، من     

  .املساءلة الشاملة عن انتهاكات حقوق اإلنسان وتوفري وسائل االنتصاف للضحايا
ويعتقد الفريـق العامـل أنـه علـى الـرغم مـن أن وثيقـة مـونترو ومدونـة قواعـد الـسلوك                  - ٦٥

 أن يكونـا بـديال لنظـام دويل لتنظـيم أنـشطة الـشركات        تشكالن إجنازين هامني، فهما ال ميكن     
ــة اخلاصــة  ــة    . العــسكرية واألمني ــة الدولي ــدعم املقــدم إىل وثيقــة مــونترو واملدون ــة ال وتــأيت أغلبي

، وهـو مـا يـشري إىل        )١٨(لقواعد السلوك من دول من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى          
اجملتمع الدويل بأسره، وإمنا توافق آراء الـدول الـيت          أن العملية ال تعرب بالضرورة عن توافق آراء         

وأخــريا، بينمــا ميكــن أن تعــزز وثيقــة  . تقــع فيهــا مقــار الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة 
مونترو ومدونة قواعـد الـسلوك مـسؤولية الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، مثـة ضـرورة                    

مــن شــأن وضــع اتفاقيــة، بالتــايل، و. للوضــع اتفاقيــة دوليــة مــن أجــل التــصدي ملــسؤولية الــدو
  .يكمل وثيقة مونترو ويعزز فعالية مدونة قواعد السلوك أن
  

ــة      -هاء    ــسكرية واألمنيـ ــشأن الـــشركات العـ ــة بـ ــة دوليـ ــع اتفاقيـ ــدم لوضـ ــدعم املقـ   الـ
  القضايا اليت ينصب عليها االهتمام -اخلاصة 

بيل لتنظـيم أنـشطة الـشركات    يكرر الفريق العامل تأكيد موقفه املتمثل يف أن أفضل س        - ٦٦
فوســائل احلمايــة . العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة هــو مــن خــالل وضــع صــك دويل ملــزم قانونــا  

احلالية غري كاملة فيما يتعلق بتوفري اإلطار القانوين الالزم هلذه اجلهات الفاعلـة مـن الـشركات                 
  .اليت تشكل عملياهتا خماطر حمددة على حقوق اإلنسان

فريق العامل يف تقريـره املقـدم إىل الـدورة الثانيـة للفريـق العامـل احلكـومي              وقد أشار ال    - ٦٧
الدويل املفتوح العضوية إىل أنه بالرغم مـن اشـتمال القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون            
اإلنساين الدويل على خمتلف األحكام اليت تنطبق علـى الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة،                 

__________ 
 دولـة إىل    ٢٠ دولـة، تنتمـي      ٤٦ وهـو    ،من أصل عدد الدول اإلمجـايل الـذي يـدعم وثيقـة مـونترو حـىت اآلن                  )١٨(  

 شركة من الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة  ٦٥٩جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ومن أصل       
 شـركة يف دول جمموعـة دول أوروبـا الغربيـة            ٤٣٢ليـة لقواعـد الـسلوك، تقـع مقـار           املوقعة على املدونـة الدو    

 .ودول أخرى
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وتقـدم  ). A/HRC/WG.10/2/CRP.1انظـر   (لتزامـات ال تـزال غـري واضـحة          فإن تفاصيل هذه اال   
الصكوك القانونيـة الدوليـة، واالجتـهاد القـضائي للمحـاكم اإلقليميـة، وهيئـات الرصـد التابعـة                   

ــة   ألمــم املتحــدة املنــشأة مبوجــب معاهــدات ومبوجــب امليثــاق، أ  ل مثلــة علــى معــايري بــذل العناي
الواجبة للحيلولة دون قيام اجلهات من غري الدول بارتكاب أعمال العنف، والتحقيـق يف تلـك               
ــضحاياها     ــصاف لـــــــ ــائل االنتـــــــ ــوفري وســـــــ ــا، وتـــــــ ــة مرتكبيهـــــــ ــال، ومعاقبـــــــ   األعمـــــــ

كــذلك، أشــار مكتــب املقــرر املعــين حبقــوق املــرأة التــابع  و). A/HRC/WG.10/2/CRP.1انظــر (
 إىل  )١٩(للجنة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان يف تقريـر بـشأن حالـة النـساء ضـحايا العنـف                    

االلتــزام ببــذل العنايــة الواجبــة يقتــضي التــزام الــدول األطــراف بتنظــيم األجهــزة احلكوميــة،   أن
ة العامـة حبيـث تكـون قـادرة علـى      ن خالهلـا الـسلط  وبصورة عامة، مجيع اهلياكل الـيت متـارس مـ      

وأشـارت اللجنـة    . )٢٠(تضمن، من الوجهة القانونية، التمتع احلـر والكامـل حبقـوق اإلنـسان             أن
التزام الدول ببذل العناية الواجبة ردا على أعمال العنف ينطبق كـذلك علـى اجلهـات                ”إىل أن   

ــدول   ــن غــري ال ــدول  )٢١(“م ــسؤوليات ال ــة   تتجــاوز بكــث ” وأن م ــني وكــالء الدول ــة ب ري العالق
واألشخاص اخلاضعني لواليتها القـضائية؛ وتتجلـى هـذه اآلثـار يف االلتـزام اإلجيـايب الـذي يقـع                    

نـسان يف العالقـات     على عاتق الدولة باعتماد التدابري الالزمة لضمان احلماية الفعالة حلقـوق اإل           
  .“بني األشخاص

دة علـى االلتزامـات العامـة املرتبطـة ببـذل           ولئن كانـت هـذه الوثـائق تـشكل أمثلـة جيـ              - ٦٨
العناية الواجبة، ال يوجد صك ملزم قانونا أو اجتهاد قضائي يشرحان بالتفـصيل املعـايري الـدنيا                 
اليت ينبغي أن تفي هبا الدول فيما يتصل بالتزاماهتـا احملـددة املتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة بـشأن                      

وُيحدث ذلـك فجـوة كـبرية ويتـرك الـدول دون            . صةأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلا    
توجيه يف احلاالت اليت تنطوي على انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان يتـسبب فيهـا موظفـو                

هــا ئيت يقتــرح الفريــق العامــل ملوهــذه هــي الفجــوة الــ. الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة
ة من القواعد تطبـق مـن أجـل         خالل اعتماد معاهدة دولية من شأهنا أن تتيح جمموعة مفصل          من

كفالة أن حتترم الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة معـايري القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                   

__________ 
  )١٩(  Rapporteurship on the Rights of Women of the Inter-American Commission on Human Rights. Access 

to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, OEA/Ser.L/V/II, Doc.68, 20 January 2007 ؛
 ).٢٠١٣يوليه / متوز٩مت االطالع عليه يف  (.www.cidh.oas.org/women: وهو متاح من خالل الرابط

 Inter-American Commission on Human Rights, Velasquez؛ وانظــر أيــضا ٢٧املرجــع نفــسه، الفقــرة    )٢٠(  

Rodrigues Case, Judgement of July 29, 1988 (Series C) No.4, para. 166.  
 ,Inter-American Commission on Human Rights, Mapiripan Massacre Caseاملرجـع نفـسه؛ وانظـر أيـضا       )٢١(  

Judgement of September 15, 2005 (Series C) No.134, para. 111. 
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والقانون اإلنساين الدويل يف أنشطتها، كشكل من أشـكال املـسؤولية االجتماعيـة للـشركات،               
  .وتوفري وسائل االنتصاف الفعالة، بدعم من الدولة، حسب االقتضاء

ويعتقد الفريق العامل أن التنظيم الناجح للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يتطلـب              - ٦٩
اتبــاع هنــج متعــدد املــستويات يــشمل وضــع املعــايري علــى الــصعيد الــدويل، ووجــود تــشريعات  

بالتايل، بقيمة التشريعات الوطنية والصكوك القانونيـة        وطنية قوية وتنظيم ذايت للصناعة، ويقر،     
فعلـى  .  ويالحظ أهنا ينبغـي أن تكـون مكملـة لالئحـة تنظيميـة دوليـة ملزمـة قانونـا                   غري امللزمة، 

سـبيل املثــال، يعتقـد الفريــق العامـل أن املدونــة الدوليــة لقواعـد الــسلوك ميكـن أن تكــون مبثابــة      
جمموعــة مفيــدة مــن املعــايري علــى مــستوى الــصناعة، وأن املمارســات اجليــدة الــيت تــنص عليهــا  

 نقطة انطـالق قويـة لوضـع املعـايري الـدنيا لـسلوك الـدول ولألنظمـة الوطنيـة                    وثيقة مونترو توفر  
للــشركات األمنيــة اخلاصــة، وأن وثيقــة مــونترو ينبغــي أيــضا أن تــشكل مــصدر إهلــام لإلطــار     

غــري أن الفريــق العامــل يعتقــد، كمــا ذكــر أعــاله، أن هــذه . الــدويل يف حــاالت الــرتاع املــسلح
 الالزمــة لوضــع نظــام دويل لتنظــيم أنــشطة الــشركات      األدوات مــا هــي إال بعــض العناصــر   

  .العسكرية واألمنية اخلاصة
وال يزال الفريق العامل عند موقفه القائل بضرورة تنظيم التزامـات الـدول فيمـا يتعلـق                   - ٧٠

ببذل العناية الواجبة من خالل أنشطة الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة عـن طريـق وضـع                  
ر الــتفكري يف الــشواغل ذات الــصلة الــيت أثارهــا بعــض الــدول خــالل   ويف إطــا. معاهــدة دوليــة

الــدورة الثانيــة للفريــق العامــل احلكــومي الــدويل بــشأن تنظــيم الــشركات العــسكرية واألمنيــة     
شروع االتفاقيــة مييــز ، يالحــظ الفريــق العامــل أن مــ)A/HRC/WG.10/2/CRP.1انظــر (اخلاصــة 

ــه          ــة اخلاصــة مــن حيــث إن ــشركات العــسكرية واألمني ــة وال ــشطة املرتزق ــني أن ــزا واضــحا ب متيي
وفيمـا يتعلـق بنطـاق التنظـيم، يتمثـل موقـف            . يهدف إال إىل تنظـيم أنـشطة هـذه الـشركات           ال

الفريــق العامــل يف أنــه يــرى مــن الــضروري، بــالرغم مــن إقــراره بوجــود اخــتالف بــني أنــشطة   
مات كل من الشركات العسكرية اخلاصـة والـشركات األمنيـة اخلاصـة، أن جيـري تنظـيم                  وخد

كـال النــوعني بــسبب اتــسام أنـشطتهما، الــيت قــد تنطــوي علـى اســتعمال القــوة، بــنفس الطــابع    
  .اخلطر، وبسبب تأثريها يف التمتع حبقوق اإلنسان

ــدول أ     - ٧١ ــى ال ــدويل بوضــوح عل ــانون ال ــأداء  ن تكلــف جهــات خ وال حيظــر الق ــة ب ارجي
مهام، ولكنه يرفض ضمنا بعـض أنـواع ذلـك التكليـف، وال سـيما فيمـا يتعلـق باملـشاركة                      أي
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، وترد إشـارات مماثلـة يف املمارسـات اجليـدة الـيت تـنص عليهـا                 )٢٢(املباشرة يف األعمال العدائية   
 مـن قبيـل جنـوب أفريقيـا    (وباإلضافة إىل ذلك، تتخـذ بعـض الـدول بالفعـل          . )٢٣(وثيقة مونترو 

خطـوات يف قوانينـها الوطنيـة حلظـر تكليـف      ) وسويـسرا والواليـات املتحـدة علـى سـبيل املثـال      
  ).١٠، الفقرة A/HRC/WG.10/2/CRP.1انظر (جهات خارجية بأداء أنشطة معينة 

شاركة املباشـرة يف األعمـال القتاليـة،      ويف حني يرى الفريق العامـل أنـه، إىل جانـب املـ              - ٧٢
هناك الكثري من األنشطة األخـرى الـيت تقـوم هبـا الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة والـيت                      

يتـضمن مـشروع االتفاقيـة      (ميكن أن توافق الدول على عدم تكليـف جهـات خارجيـة بأدائهـا               
آراء الــدول قــد ختتلــف ، فــإن )٢٤()الــذي اقترحــه الفريــق العامــل قائمــة موســعة هبــذه األنــشطة 

وهلذا السبب، ورغم أن الفريق العامل ما زال يدعم االتفـاق العـام بـني الـدول              . هذا الصدد  يف
أو العمليــات /علــى عــدم تكليــف جهــات خارجيــة باملــشاركة املباشــرة يف األعمــال العدائيــة و 

العامـل يواصـل   غـري أن الفريـق   . القتالية، فإن إدراج أنشطة أخرى يف القائمة مفتـوح للمناقـشة    
التأكيــد علــى أن خصخــصة أي مهمــة مــن مهــام الدولــة جيــب أن تــنظم وتراقــب، وأن الــدول  

باملــسؤولية عــن التعامــل مــع انتــهاك القــانون    عليهــا أن تكفــل عــدم تكليــف جهــات خارجيــة  
  .الدويل، وبقاء تلك املسؤولية يف يد الدولة

 قانونـا مـن املعـايري الدوليـة     ويشدد الفريـق العامـل علـى ضـرورة وضـع جمموعـة ملزمـة              - ٧٣
ــشركات         ــذه ال ــوظفي ه ــسجيل م ــة كحــد أدىن يف جمــاالت ت ــود الوطني ــه اجله املوحــدة لتوجي

ــه    ــاهتم وتدريبــ ــدقيق يف بيانــ ــرخص والتــ ــنحهم الــ ــالتحقيق   ومــ ــق بــ ــا يتعلــ ــذلك فيمــ م، وكــ
ــر،        يف ــزم األم ــصاف، إذا ل ــوفري وســائل االنت ــهم، وت ــا ومعاقبت ــة مرتكبيه ــهاكات وحماكم االنت

ة واألمنيـة اخلاصــة ومــا ُيالحــظ   يف االعتبــار األنــشطة عـرب الوطنيــة للــشركات العــسكري واضـعا 
.  تنفيــذ القــوانني ذات الــصلة  تبــاين املــستويات وأوجــه عــدم االتــساق يف تنظيمهــا ويف      مــن
حني أن التوجيهات اليت توفرها املمارسات اجليدة املنصوص عليهـا يف وثيقـة مـونترو فيمـا       ويف

ة حتظــى بالتقــدير، فــإن طابعهــا امــات الــدول املتعلقــة ببــذل العنايــة الواجبــ يتــصل مبــضمون التز
  .امللزم قانونا وعدم سرياهنا إال يف حاالت الرتاع املسلح حيدان كثريا من نطاق تنفيذها غري

__________ 
ــادة   )٢٢(   ــة ال ١املـ ــن االتفاقيـ ــهم    مـ ــهم وتدريبـ ــتخدامهم ومتويلـ ــة واسـ ــد املرتزقـ ــضة جتنيـ ــة ملناهـ ــانون ٤، دوليـ  كـ

 مــن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة للقــضاء علــى االرتــزاق يف أفريقيــا،  ٢ واملــادة ؛١٩٨٩ديــسمرب /األول
 .٣، املرفق الثاين، التنقيح CM/817 (XXIX(منظمة الوحدة األفريقية 

  )٢٣(  www.eda.admin.ch/psc. 

سجناء؛ والتـشريع؛ والتجـسس؛     الأو العمليات القتالية؛ وأخذ     /شن احلرب و  : ميكن أن تشمل األمثلة ما يلي       )٢٤(  
؛ واســتخدام أســلحة يرطالــُش وواألمــين والعمليــات االســتخباراتية؛ ونقــل املعــارف ذات التطبيــق العــسكري

 .تجزين؛ وتويل صالحيات الشرطة من قبيل االعتقال واالحتجاز واستجواب احملمعينة
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ويشري الفريق العامل، على سبيل القياس، إىل املفاوضات الناجحـة الـيت أجرهتـا الـدول             - ٧٤
 اعتماد معاهدة جتارة األسلحة كمثال علـى التـزام الـدول بتنظـيم النقـل              مؤخرا، واليت أدت إىل   

ويالحـظ الفريـق العامـل أن إمكانيـة         . الدويل لألسلحة التقليديـة مـن خـالل صـك ملـزم قانونـا             
وضع اتفاقية بشأن تنظـيم أنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة ميكـن أن تتحـول إىل                     

نظم النقـل الـدويل خلـدمات معينـة تـشكل هتديـدات للتمتـع               قصة جناح مماثل من حيث إهنـا سـت        
. حبقوق اإلنسان ال تقل خطورهتا عن التهديدات اليت يشكلها النقل الدويل لألسلحة التقليديـة             

وعلــى غــرار ترتيبــات مراقبــة الــصادرات، تتطلــب أي اتفاقيــة دوليــة ملراقبــة تــصدير اخلــدمات    
بذل العناية املناسبة فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان قبـل          العسكرية واألمنية اخلاصة أن تقوم الدول ب      

ولــذلك، يــدعو الفريــق العامــل الــدول إىل االنــضمام إىل اجلهــود الــيت   . مــنح رخــصة التــصدير 
تبذل، ومناقشة نطاق التنظـيم، واالتفـاق علـى األحكـام الـضرورية لوثيقـة دوليـة ملزمـة قانونـا                  

منيـة اخلاصـة عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان            حبيث تتم حماسبة أفراد الشركات العـسكرية واأل       
  .وجيري توفري وسائل االنتصاف الفعالة للضحايا

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

  املرتزقة  -ألف   
يطلب الفريـق العامـل إىل الـدول الـيت مل تـرد علـى طلبـه املتعلـق بتقـدمي معلومـات                   - ٧٥

لقــضائية، وفقــا لقــرار جملــس حقــوق ذات صــلة عــن املرتزقــة املــدانني اخلاضــعني لواليتــها ا
  .، أن تقوم بذلك على وجه السرعة٢١/٨ اإلنسان

ــة       - ٧٦ ــا بعــد يف االتفاقي ويناشــد الفريــق العامــل الــدول األعــضاء الــيت مل تــصبح أطراف
الدوليـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم وتدريبـهم، أن تنظـر يف االنــضمام         

  .ى الفور وعلى سبيل االستعجالإليها أو التصديق عليها عل
  

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -باء   
يشجع الفريق العامل الدول على كفالة التحقيق يف انتهاكات القانون الـدويل حلقـوق       - ٧٧

اإلنسان الـيت تكـون الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة ضـالعة فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا،                     
  .للضحايا ت حقوق اإلنسان، وتوفري وسائل انتصاف فّعالةوضمان املساءلة عن انتهاكا

ويـــرى الفريـــق العامـــل أنـــه مـــن الـــالزم إجـــراء املزيـــد مـــن البحـــوث بـــشأن            - ٧٨
االستراتيجيات التنظيمية الوطنية الفعالـة، ويوصـي بـأن تـستجيب الـدول األعـضاء لطلبـه                 



A/68/339  
 

13-43262 25/25 
 

ة اخلاصـة هبـدف     مجع كل التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة بالـشركات العـسكرية واألمنيـ              
  .تيسري حتليلها من قبل أصحاب املصلحة املتعددين

ويرحب الفريق العامل، واضعا يف االعتبار اخلطر الذي تشكله أنشطة الـشركات              - ٧٩
العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة علــى حقــوق اإلنــسان، بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول ملواصــلة    

الـدويل، باإلضـافة إىل التقـدم احملـرز علـى         مناقشة إمكانية تنظيم هذه املسألة علـى الـصعيد          
  .الصعيدين اإلقليمي والوطين واملبادرات اليت يقودها القائمون على هذه الصناعة

ــة لتوضــيح االلتزامــات املقــررة يف إطــار       - ٨٠ ــاجلهود املبذول ويرحــب الفريــق العامــل ب
يقــة مــونترو، القــانون الــدويل، وحتديــد املمارســات اجليــدة، مــن قبيــل تلــك الــواردة يف وث  

ومببادرات التنظـيم الـذايت الـيت تتخـذها هـذه الـصناعة، مـن قبيـل املدونـة الدوليـة لقواعـد             
وحيـث الفريـق العامـل الـدول علـى      . سلوك مقـدمي اخلـدمات األمنيـة مـن القطـاع اخلـاص        

االعتــراف هبــذه املبــادرات باعتبارهــا مكملــة لوجــود أطــر تنظيميــة دوليــة ووطنيــة قويــة،    
  .اوليست بدائل هل

ويكــرر الفريــق العامــل اإلعــراب عــن رأيــه بــأن وضــع صــّك تنظيمــي دويل شــاملٍ   - ٨١
ويـشجع الفريـق    . وملزمٍ قانوناً ميثل أفضل سبيل لضمان احلمايـة املالئمـة حلقـوق اإلنـسان             

العامل، من مث، مجيع الدول على املشاركة بنشاط يف عمل الفريق احلكـومي الـدويل الـذي     
ان بغيـة النظـر يف إمكانيـة وضـع صـّك دويل لتنظـيم الـشركات                 أنشأه جملس حقوق اإلنـس    
  .العسكرية واألمنية اخلاصة

  


