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حق الشعوب يف تقرير املصري

اســـتمدامل املرت قـــة وســـي ة وقتـــسان حقـــو ا قســـان وإعاقـــة سارســـة
حق الشعوب يف تقرير املصري
مذكرة من األمني العامل
يتشـر األمـني العــامل حيـلن ىليــض إ جلععـا اجلمعيـة العامــةا وجلقـحا لقــرار جلنـة حقــو
ا قسان 5/5002ا تقرير الفريق العامض املعىن مبسللة استمدامل املرت قة وسي ة وقتـسان حقـو
ا قسان وإعاقة سارسة حق الشعوب يف تقرير املصري.
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تقريــر الفريــق العامــض املعــىن مبســللة اســتمدامل املرت قــة وســي ة وقتــسان
حقو ا قسان وإعاقة سارسة حق الشعوب يف تقرير املصري
موجز
اختار الفريق العامض جلن يكرس هذا التقرير ملوضوع استمدامل األمم املتحـدة رـركا
جلمنيــة خاصــةا يف ضــو التحــديا الكــبرية واملعقــدة ال ـ تواجسســا األمــم املتحــدة والســكان
احمل يــون جــرا اوســتعاقة مبصــاار خارجيــة مــن رــركا عســكرية وجلمنيــة خاصــة* .والتقريــر
هو قتاج اراسة استغرقت سنة كام ةا اسـتسدجلت اراسـة الكيفيـة الـ تـربمل ألـا األمـم املتحـدة
عقواا مع رركا عسكرية وجلمنية خاصةا وما هـ ادـدما الـ ته بـسا منـسا .ويسـتعر
التقرير اجلسوا ال تبذهلا األمم املتحدة ل تمفيف مـن املمـا ر املتصـ ة حيتدنيـد رـركا جلمنيـة
خاصــةا وو ســيما السياســا واملبــااه التوجيسيــة الـ اعتامــد مــؤخرا واملتع قــة حياســتمدامل
حــراس مس ـ حني خاصــني .ويتنــاول التقريــر جلوجــد القصــور يف جلاوا السياســة العامــة هــذ ا
ويقدمل مقترحا حيشـلن السـبض والوسـااض الكفي ـة حيالقيـامل حيعم يـة اختيـار وجلحـس ل سـد
الشمصية تتسم حيالكفا ة لدى استمدامل رـركا جلمـن خاصـة .ويبحـت التقريـر جليعـا السـبض
ال تكفض جلن تكون الشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة موضـع املسـا لة عـن اوقتـساكا
احملتم ة حلقو ا قسان يف حالة وقوع هذ اوقتساكا .
* ع ى الرغم من جلن األمم املتحـدة و تـربمل عقـواا مـع الشـركا إو ل حصـول ع ـى خـدما جلمنيـةا
جلإن هذ الشركا قفسسا معروجلة جليعا حيلهنا تقدمل خدما عسكرية يف ظرو جلخرى.
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جلوو  -مقدمة
 - 0هــذا التقريــر مقــدمل عمـ ح حيقــرار إل ــن حقــو ا قســان  2/08وقــرار اجلمعيــة العامــة
 .082/88وقد واصض الفريق العامض املعىن حياستمدامل املرت قة وسي ة وقتـسان حقـو ا قسـان
وإعاقــة سارســة حــق الشــعوب يف تقريــر املصــريا تنفيــذحا لوويتــدا رصــد املرت قــة واألقشــهة
املتصـ ة ألـما جبميــع جلرــكاهلا ومهاهرهــاا جلعـ عــن اراســة تــلاري جلقشــهة الشــركا اداصــة
ال تقدمل املساعدة العسكرية وادـدما اوستشـارية واألمنيـة يف السـو الدوليـة ع ـى التمتـع
حبقــو ا قســان .واختــار الفريــق جلن يكــرس هــذا التقريــر ملوضــوع اســتمدامل األمــم املتحــدة
رــركا جلمنيــة خاصــةا يف ضــو التحــديا الكــبرية واملعقــدة ال ـ تواجسســا األمــم املتحــدة
والسكان احمل يون جرا اوستعاقة مبصاار خارجية من رركا عسكرية وجلمنية خاصة.
 - 5وقـــد ظ ـــت األمـــم املتحـــدةا منـــذ تســـعينيا القـــرن املاضـ ـ ا تســـتمدمل رـــركا
جلمن خاصةا يف معهم احلاو مقاولني حم يني غري مس حنيا مـن جلجـض تـوجلري احلمايـة ألمـاكن
عم سا وموظفيسا و/جلو ست كاهتا من األقشهة ا جراميـة .ويف السـنوا األخـريةا جلحيرمـت جليعـا
عقــواا مــع رــركا جلمــن مسـ حة خاصــة يف حــاو الهــواره املعقــدة ويف منــا ق ال اعــا
جلو املنا ق ال متر مبرح ة ما حيعـد ال اعـا ا حيـت تكـون احلكومـة املعـيفة يف وضـع و يتـي
هلا توجلري األمن ملوظف األمم املتحدة وست كاهتا.
 - 2إن الــذق قــاا الفريــق العامــض إ إجــرا هــذا التح يــض هــو ت ـ التحــديا الواســعة
واملعقـــدة الـــ تواجسســـا املنهمـــة والســـكان احمل يـــون جـــرا اوســـتعاقة مبصـــاار خارجيـــة
من الشركا العسكرية واألمنيـة اداصـة .واهلـد مـن التقريـر هـو اراسـة الكيفيـة الـ تـربمل
ألا األمم املتحدة عقواا مع هذ الشركا وما ه اددما ال تقـدمسا .ويسـتعر التقريـر
جليعا اجلسـوا الـ تبـذهلا املنهمـة ل تمفيـف مـن حـدة املمـا ر املتصـ ة حيتدنيـد رـركا جلمنيـة
خاصــةا وو ســيما السياســا واملبــااه التوجيسيــة الـ اعتمــد مــؤخرا واملتع قــة حياســتمدامل
حراس مس حني خاصني .إضـاجلة إ للـ ا يتنـاول التقريـر جلوجـد القصـور يف جلاوا السياسـة
العامة هذ ا ويقدمل مقترحا حيشـلن السـبض والوسـااض الكفي ـة حيالقيـامل حيعم يـة اختيـار وجلحـس
ل سد الشمصية تتسم حيالكفا ة عند اسـتمدامل رـركا جلمـن خاصـة .ويف األخـري يبحـت
ا لتقرير السبض الـ تكفـض جلن تكـون هـذ الشـركا موضـع املسـا لة عـن اوقتـساكا احملتم ـة
حلقو ا قسان يف حالة وقوع هذ اوقتساكا .
 - 2وقــد جلجــرى الفريــق العامــض حبقــا اســتغر ســنة كام ــة حيشــلن اســتمدامل األمــم املتحــدة
رركا عسكرية وجلمنية خاصة .وجلجرى مشاورا مع مسـؤو األمـم املتحـدةا مبـا يف للـ
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مســـؤولون يف إاارة رـــؤون السـ ـ مة واألمـــن()0ا وسق ـــو األوســـاا الصـــناعيةا واألوســـاا
األكااميية وخربا اجملتمع املدين .وقهم جليعا مناسبتني عامتني حيشلن هذ املسللة.
 - 2وقد قهم الفريق العامض املناسبة العامة األو جلانا اورتد التاسـعة عشـرةا وكـان للـ
يف قيويورن يف  20متوز/يوليـد  5002؛ وضـمت املناسـبة جلـريقني مـن ادـربا  .وتنـاول الفريـق
األول مسللة استمدامل األمـم املتحـدة الشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة يف رـكض حـراس
مس حني يف حني جلن تناول الفريق القاين استمدامل هـذ الشـركا يف عم يـا السـ مل .وقهـم
الفريق العامـض جليعـا يف  2آلار/مـارس 5002ا جلانـا اورتـد احلاايـة والعشـرينا مناسـبة عامـة
جلخرى يف جنيف .ورك هذ املناسبة ع ى التحديا الـ تواجسسـا املنهمـة عنـد اوسـتعاقة
مبصاار خارجية من متعاقدين من القهاع اداص ألاا مسامل جلمنية خمت فـةا جلعـ عـن املمـا ر
ال تتعر هلا عم يا األمم املتحدة وموظفوها والسكان احمل يـون .وحعـر هـاتني املناسـبتني
سق و الدول األععا ا واملنهما غـري احلكوميـة والوسـل الصـناع ا وموظفـو األمـم املتحـدة.
والفريق العامض يعرب عن امتناقد ل مربا الذين جلسسموا يف هاتني املناسبتني .ويوا جليعا توجيـد
الشكر إ إاارة رؤون الس مة واألمن ملا جلحيدتـد مـن تعـاون جلانـا صـياغة هـذا التقريـرا وع ـى
إتاحتسا الفرصة ملناقشة النتااج ال خ صت إليسا الدراسة مع املسؤولني يف ا اارة جلانـا اورتـد
القاقية والعشرين املعقواة يف قيويورنا جلع عن التعقيبا ال قدمت إ الفريق العامض.
 - 8وكان الفريق العام ض يعت مل القيامل حي يـارة ميداقيـة لبعقـة األمـم املتحـدة لتقـدع املسـاعدة
إ جلجلغاقستان يف جليار/مايو 5002ا لتقييم استمدامل رركا جلمنية خاصة مس حة لدى عم يـة
تاحيعـــة ل مـــم املتحـــدة .وو يكـــن مبقـــدور القيـــامل حيال يـــارة حيســـبحل احلالـــة األمنيـــة الســـاادة
غري املستقرة .ويوا الفريق جلن يشكر البعقة لتفع سا حيتقـدع راوا كتاحييـة ع ـى اوسـتبيان الـذق
جلرسض عوضا عن ال يارة.
 - 7ويف ضــو اتســاع قهــا املوضــوع الــذق هــو قيــد النهــرا اختــار الفريــق جلن يركــ
يف هذا التقرير ع ى املمارسا ال تتبعسا األماقة العامـةا مبـا يف للـ العم يـا التاحيعـة اارة
عم يا حفظ ا لسـ ملا وإاارة الشـؤون السياسـيةا عنـد اسـتعاقتسا حيشـركا عسـكرية وجلمنيـة
خاصة .ويناقش التقريـر الشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة املسـ حة منـسا وغـري املسـ حةا
واددما ال تقدمسا كض منساا وال تشمض حراسة جلماكن العمض ومحاية القواجلض.
__________
( )0تتــو إاارة الس ـ مة واألمــن مســؤولية تــوجلري القيــااة والــدعم التشــغي وا رــرا ع ــى قهــامل إاارة األمــن
لتيسري عمض الربامج واألقشهة ال تعه ع ألا منهومة األمم املتحدة حيلكرب قـدر مـن السـ مة والكفـا ة .وقـد
عقد الفريق اجتماعا مع مسؤو ا اارة جلانا اورتيد السنويتني املعقواتني يف عام  5005و .5002
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ااقيا  -استمدامل األمم املتحدة رركا عسكرية وجلمنية خاصة
جللف  -ملالا ت دل األمم املتحدة إ استمدامل رركا

عسكرية وجلمنية خاصةا ومىت؟

 - 6لقد كان مـن رـلن اقتشـار ال اعـا ا ولكـون السـكان احمل ـيني جلصـبحوا جلكقـر عرضـة
وقتساكا حقو ا قسانا إ جاقحل اآلاار املترتبة ع ى ت ايد عـدا مـن األزمـا ا قسـاقيةا
جلن جلا مجيعسا إ حدوث زيااة يف اله با الواراة من الـدول األععـا حيـلن تعـه ع األمـم
املتحدة حيربامج يف حييئا رديدة املما ر .وقد اجلع لل املنهمـة جليعـاا سق ـة مبد ـن الر سـا
التنفيــذيني يف منهومــة األمــم املتحــدة املعــ ،حيالتنســيقا إ اعتمــاا ر يــة اســتراتيدية جديــدة
يف عامل 5002ا وإ إجرا حتولا يف إلال السياسا العامة املتع قة حيإاارة األمنا مـن مفسـومل
”مــــىت املغــــاارة“ إ مفســــومل ”كيفيــــة البقــــا “ .واهلــــد مــــن هــــذ السياســــة اجلديــــدة
هو اعم عم ية تنفيذ الربامج واألقشهة الصاار ألا تك يـفا والـ تعـه ع ألـا األمـم املتحـدةا
حىت يف احلاو األمنية الصعبة ل غاية( .)5ومن قتااج العمـض يف املنـا ق الـ تسـوا جليسـا خمـا ر
جلمنيـــة رـــديدةا رـــسد املنهمـــة هدمـــا ع ـــى موظفيســـا واألمـــاكن الـ ـ يعم ـــون جليســـاا
وه عم يا كاقت قتيدتسا سقوا عدا كـبري مـن القت ـىا وو سـيما يف جلجلغاقسـتان واجل ااـر
والعرا وقيدرييا وتيمور  -ليش والصومال.
 - 2ويف الوقـــت الـــراهنا يعمـــض جلجلـــراا األمـــم املتحـــدة يف حييئـــة تـ ـ ااا خهـــورة حيـــا رااا
ويواجســون إلموعــة متنوعــة مــن التسديــدا ال ـ و يســبق جلن تواجسســا املنهمــة مــن قبــض يف
تارخيســا .وع ــى الــرغم مــن التسديــدا األمنيــة املمت فــة ال ـ تواجسســا األمــم املتحــدةا جلــإن
اله با ال ترا إ املنهمة من جلجـض العمـض يف البيئـا األمنيـة الصـعبة تتعـاظم حياسـتمرار(.)2
وقتيدــة ل تحـــول اوســـتراتيد مـــن مفســـومل ”مــىت املغـــاارة“ إ مفســـومل ”كيفيـــة البقـــا “ا
ولتناقس قدرا الدول األععا ع ى توجلري خدما األمن ملـوظف األمـم املتحـدة وست كاهتـاا
زاا اعتمــاا األمــم املتحــدة ع ــى اســتمدامل الشــركا األمنيــة اداصــة يف الســنوا األخــريةا
وللـ ألـد التمفيـف مـن املمـا ر الكـبرية الـ يتعـر هلـا موظفوهـا .غـري جلن ع ـى األمــم
املتحـــدة واجـــحل استكشـــا خيـــارا جلخـــرى لكفالـــة سـ ـ مة وجلمـــن املـــوظفني واألمـــاكن
واملمت كا ا قبض جلن ت دل إ اسـتمدامل رـركا جلمنيـة خاصـة مسـ حة .ومـن هـذ اديـارا
__________
(A/67/624 )5ا الفقــرة  .7ال دنــة اوستشــارية لشــؤون ا اارة واملي اقيــة هـ هيئــة جلرعيــة تاحيعــة ل دمعيــة العامــة.
ويف سنوا املي اقيةا تقدمل ال دنة اوستشارية إ اجلمعية العامة تقريرا مفص عـن املي اقيـة الربقاإليـة املقترحـة
لفترة السـنتني .وحيا ضـاجلة إ للـ ا جلإهنـا تقـدمل تقـارير عـن حسـاحيا األمـم املتحـدة ومجيـع كياقـا األمـم
املتحدة ال يتو األمني العامل املسؤولية ا اارية عنسا.

(A/68/489 )2ا الفقرة .2
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األخــرى الســع إ احلصــول ع ــى اعــم يف إلــال إاارة األمــن مــن احلكومــة املعــيفة جلو اول
جلععا حيدي ةا جلو من قدرا األمم املتحدة ال قد تكون متاحة ااخ يا(.)2
 - 00وحيا ضاجلة إ التعاقد املباررا ميكـن جلن تصـب الشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة
ج ا من عم يا األمم املتحدةا حيفعض مسامها مـن الـدول األععـا ا وهـو مـا ميكـن جليعـا
جلن ي يد من اعتماا املنهمة ع ى رـركا األمـن اداصـة .ويف هـذ احلـاو ا مـع للـ ا جلـإن
جلق جلوضاع يبـدر جليسـا سـو سـ ون مـن جاقـحل رـركا جلمـن خاصـة قـد يكـون جليـد مـا ميـن
حقو ا قسـان ل سـكان احمل ـينيا ويسـ إ مصـداقية املنهمـةا سـو تقـع املسـؤولية عنـسا
ع ى الدول األععا ال تعاقد مع ت الشركا .
 - 00ويف جليار/مـــايو 5002ا ت قـــى الفريـــق العامـــض مع ومـــا تشـــري إ جلن هنـــان ـــو
 20رركة من الشركا غري املس حةا والشركا املس حة ال يسـتعان ألـا يف حيعقـا حفـظ
السـ مل والبعقــا السياســية اداصــة( .)2وحيوجــد عــاملا تســتمدمل األمــم املتحــدة رــركا جلمنيــة
خاصة مس حة يف ا اة حي دان وتستمدمل رركا جلمنية خاصة غري مس حة يف  05حي ـدا توجـد
جليسـا حيعقـا حلفــظ السـ ملا ويف  00حي ــدا توجـد جليسـا حيعقــا سياسـية خاصــة .ويب ـ إلمــوع
املي اقيــة املقــدرة ل فتــرة 5002/5002ا لتغهيــة تكــاليف اوســتعاقة حيشــركا جلمــن خاصــةا
ما يقرب مـن  25 052 027اووراا منـد مب ـ  02 002 250اوورا ل مـدما املسـ حة

__________
( )2را ورا من إاارة رؤون الس مة واألمن ع ى استبيان كتايبا جليار/مايو .5002

( )2هنــان اآلن  07عم ية/حيعقــة حتــت قيــااة إاارة عم يــا حفــظ الســ مل و  05حيعقــة تقواهــا إاارة الشــؤون
السياســية .وهنــان  05عم يــة مــن عم يــا حفــظ الس ـ مل متعاقــدة عــن األمــم املتحــدة مــع رــركا جلمنيــة
غري مس حة (حيعقة األمم املتحدة يف السواانا وقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألحييـ ا وحيعقـة منهمـة األمـم
املتحـدة لتحقيــق اوســتقرار يف مجسوريــة الكوقغــو الدميقرا يــةا وحيعقــة األمــم املتحــدة يف ليربيــاا وعم يــة األمــم
املتحدة يف كـو ايفـوارا و حيعقـة األمـم املتحـدة املتكام ـة املتعـداة األحيعـاا لتحقيـق اوسـتقرار يف مـا ا وقـوة
األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــانا وحيعقــة األمــم املتحــدة ل ســتفتا يف الصــحرا الغرحييــةا وحيعقــة األمــم املتحــدة
لإلاارة املؤقتة يف كوسوجلوا وحيعقـة األمـم املتحـدة لتحقيـق اوسـتقرار يف هـاي ا وجلريـق مـراقا األمـم املتحـدة
العســكريني يف اهلنــد وحياكســتانا وحيعقــة األمــم املتحــدة لتقــدع املســاعدة إ جلجلغاقســتانا ومرجلــق واحــد ت ـاحيع
اارة الــدعم امليــداين متعاقــد مــع رــركة جلمــن خاصــة مس ـ حة ومكتــحل األمــم املتحــدة لــدعم حيعقــة اوحتــاا
األجلريق يف الصومالا وهنان حيعقتان حلفظ الس مل متعاقدتان مع رـركا جلمنيـة خاصـة مسـ حة (حيعقـة األمـم
املتحدة لتحقيق اوستقرار يف هاي وحيعقة األمـم املتحـدة لتقـدع املسـاعدة إ جلجلغاقسـتان) .وحيالنسـبة لعم يـا
حفظ الس ملا جلمن حيني ما إلموعد  2 205حارسـا جلمنيـا تعاقـد معسـم الكياقـا الـق ث عشـرة املـذكورة
جلع ا هنان  272حارسا مس حا .ومن هـؤو هنـان  200حـارس يف حيعقـة األمـم املتحـدة لتقـدع املسـاعدة
إ جلجلغاقستان.
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ع ــى النحــو التــا حيعقــة األمــم املتحــدة لتحقيــق اوســتقرار يف هــاي ( 2 052 500اوور)
وحيعقة األمم املتحدة لتقدع املساعدة إ جلجلغاقستان ( 6 620 250اوور)(.)8

حيا  -احلاجة إ زيااة الشفاجلية جليمـا يتع ـق حياحلصـول ع ـى مع ومـا عـن الشـركا
العسكرية واألمنية اداصة ال تستعني ألا األمم املتحدة
 - 05كان حصول األمم املتحدةا حىت عسد قريـحلا ع ـى مع ومـا ر يـة عـن الشـركا
العســكرية واألمنيــة اداصــة مسمــة رــاقة .وو تــت املنهمــة حيهبيعــة احلــال جلق مع ومــا تتع ــق
حيإاارة األمن ل دمسورا ألهنا تعترب مع وما حساسة.
 - 02غــري جلن األمــم املتحــدة جلصــدر ا منــذ هنايــة عــامل 5005ا عــداحا مــن الواــااق عــن
استمدامسا الشركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة .جلفـ تشـرين األول/جلكتـوحير 5005ا قـدمل
األمــني العــاملا ل مــرة األو ا تقريــرحا إ اجلمعيــة العامــة عــن اوســتعاقة حيشــركا جلمنيــة خاصــة
()A/67/526ا حينــا ع ــى ــحل قدمتــد اجلمعيــة العامــة ل نهــر يف مــدى م مــة اوســتعاقة حيــلجلراا
األمن اداصا وو سيما يف احلاو ال تكون جليسا هذ اوستعاقة اديار الوحيد املتاح لتـوجلري
الس مة واألمن ل موظفني .إو جلن التقرير و يقدمل جلية مع ومـا عـن عـدا جلو جل ـا الشـركا
ال استعاقت ألا األمـم املتحـدةا وو يتنـاول مسـللة ادـدما غـري املسـ حة الـ توجلرهـا ت ـ
الشــركا  .وتع ـمقن تقريــر وحــق ل دنــة اوستشــارية لشــؤون ا اارة واملي اقيــة( )7مع ومــا
إضــاجلية عــن اد ـدما ال ـ قدمتــسا ت ـ الشــركا  .وقــد حيــني املرجلقــان األول والقــاين لــذل
التقرير جلن اجلمعية العامة قد خصصت لفترة السنتني  5002-5005مب غـاح يصـض إلموعـد إ
 20 220 055اوورحا ل ســتعاقة ألــذ الشــركا يف البعقــا السياســية اداصــة وعم يــا
حفظ الس مل .وجلرار التقرير جليعـاح إ جلن  25رـركة مـن هـذ الشـركا جلحيرمـت عقـواحا مـع
ت البعقا اداصة والعم يا لغاية  20تشـرين األول/جلكتـوحير  5005متسـتمدمة مـا ي يـد
عن  2 000حارس مس خاص .وحيني التقرير جليعاح جلن العقـوا الـ جلحيرمـت حيشـلن اسـتمدامل
حـراس مسـ حني حي غـت قيمتــسا  20 202 000اوورا حسـحل التقـديرا ا يف جلتـرة الســنتني
5002-5002ا ع ماح حيلن ج ا كبريا من لل املب يرتبل حيعقوا جديدة مربمة لبعقـة األمـم
املتحدة لتقدع املساعدة إ الصومال(.)6
__________
( )8املع وما قدمتسا إاارة رؤون الس مة واألمن يف  08متوز/يوليد .5002

(.A/67/624 )7
( )6املرجع قفسدا املرجلقان األول والقاين.
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 - 02وإحلاق ـاح حيتقريــرق األمــني العــامل وال دنــة اوستشــارية لشــؤون ا اارة واملي اقيــةا ا ــذ
اجلمعية العامة القرار  522/87جللف الذق جلكد جليدا متشياح مع اآلرا ال جلعـرب عنـسا األمـني
العــامل يف تقريــر ا جلن اوســتعاقة اــدما األمــن ادــاص املس ـ ا ’’كم ـ ل جلخــري لتنفيــذ جلقشــهة
األمم املتحدة يف حييئا رديدة ادهورةا ينبغـ جلو تـتم إو عنـدما خي ـس تقيـيم املمـا ر األمنيـة
يف األمم املتحدة إ جلن الب دااض األخـرىا مبـا جليسـا احلمايـة الـ يوجلرهـا الب ـد املعـيف جلو الـدعم
املقدمل مـن الـدول األععـا املعنيـة جلو املـوارا الداخ يـة يف منهومـة األمـم املتحـدةا غـري كاجليـة“.
وجلكــد اجلمعيــة جليعــحا جلمهيــة كفالــة ا ــال مجيــع التــداحيري ال زمــة لتدنــحل املمــا ر القاقوقيــة
واملما ر املتع قة حي السمعة ال قد تواجسسـا املنهمـة مـن جـرا اوسـتعاقة اـدما األمـن املسـ
الـ توجلرهــا رـركا األمــن ادــاصا و بـت إ األمــني العــامل جلن يعـمن جلن تعمــض الشــركا
ال وقع ع يسا اوختيار وجلقا ل تشريعا الو نية ل ب د املعيف ومليقـا األمـم املتحـدة وجلن ت تـ مل
الت امــا تامــا حياملبــااه والقواعــد لا الص ـ ة حياملوضــوع مــن القــاقون الــدو حلقــو ا قســان
والقاقون ا قسـاين الـدو والقـاقون اجلنـاا الـدو  .و بـت جليعـحا إ األمـني العـامل جلن ”يقـدمل
إيعاحا حيشلن معايري التشغيض ال حتدا مىت ميكن جلن تكون اوسـتعاقة اـدما األمـن املسـ
الـ توجلرهـا رـركا األمـن ادـاص مناسـبة لعم يـا األمـم املتحـدة يف املقـر واملواقـع امليداقيـةا
وجلن يدرج مع وما عن لل يف التقارير املقدمة إ اجلمعية العامة يف هذا الصدا“.
 - 02وإاراك ـحا مــن األماقــة العامــة حلاجــة املنهمــة إ سياســة حيشــلن الشــركا العســكرية
واألمنيـة اداصــةا جلقـد اعتمــد يف عـامل  5005سياســة رـام ة ملنهومــة األمـم املتحــدة حيشــلن
اوستعاقة حيشركا خاصة لتقـدع خـدما جلمنيـة مسـ حةا وحيـذلت يف اآلوقـة األخـرية جسـواحا
ترم إ زيااة الشـفاجلية يف تـوجلري مع ومـا إضـاجلية عـن اوسـتعاقة حيشـركا األمـن اداصـة.
إن ازايــاا وعــ الــدول حياملمــا ر والتحــديا املرتبهــة حياوســتعاقة مبصــاار خارجيــة لتــوجلري
خدما جلمنية يليت يف جلواقدا والفريق العامض يرححل ألذا التهور.

جيم  -هض اوستعاقة حيشركا عسكرية وجلمنية خاصـة ضـرورية؟ وهـض للـ هـو احلـض
العم الوحيد لكفالة جلمن موظف األمم املتحدة وعم ياهتا؟
 - 08جلجرى الفريق العامض مناقشا مع عدا من مـوظف األمـم املتحـدة املك فـني حياملسـااض
األمنية .وقد جلُجيحل ع ى تسا ل حيشلن مـا إلا كاقـت هنـان خيـارا جلخـرى ميكـن النهـر جليسـا
غـري اوسـتعاقة حيشــركا جلمنيـة خاصــة خارجيـة حيـلن املنهمــة تفتقـر إ قــدرا ااخ يـة لتــوجلري
الس مة واألمن ملوظفيسا املوجلدين إ حييئا رديدة اوضهراب
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 - 07وكان من ضمن األسباب ال حـدا لـدعم اوسـتعاقة مبصـاار جلمنيـة خارجيـة تبـاين
اآلرا والتع يمــا والتمويــض واأللون مــن الــدول األععــا ال ـ املــا عارضــت ازايــاا عــدا
املــوظفني؛ واوجلتقــار إ مــوظفني جلمنــيني ااخــض املنهمــة ت قــوا التــدريحل الكــايف؛ والتحــديا
ا ااريــ ة الــ تواجــد يف ققــض مــوظف األمــن يف األمــم املتحــدة مــن مراكــ عم ــسم احلاليــة
واوستعاضة عنسم مبوظفني متـدرحيني؛ واوجلتقـار إ ”وحـدة القيـااة“ يف املنهمـة؛ والتكـاليف
الباههة املتع قة مبوظف األمم املتحدة.
 - 06ويفيد مسؤولو األمن حيلن خدما الشركا األمنية اداصة ه متاحة يف جلق وقـتا
ولين هنان جلق الت امل حيإحيقااسا مىت استوجلت الغر الذق جلحعر ألج ـد .وجلرـاروا جليعـاح إ
جلن النفقا املتص ة حياوستعاقة ادما جسا متعاقدة خاصة تقض كقرياح عن مرتبـا مـوظف
األمم املتحدة وتكاليف تدريبسم وتكاليفسم العامة.

اال  -مــــا هــ ـ املمــــا ر والتحــ ـ ديا الــ ـ تشــــك سا اوســــتعاقة حيشــــركا جلمــــن
خاصة خارجية؟
 - 02جلجرى الفريق العامض جليعحا مناقشا مع عـدا مـن سق ـ احتـاا مـوظف األمـم املتحـدة
الــذين جلعرحيــوا عــن ق ــق املــوظفني إزا ازايــاا اســتعاقة املنهمــة مبتعاقــدين جلمنــيني خــارجيني.
وقـد جلُحيـديت هـذ الشـواغض جلانـا اقعقـاا ح قـ ققـا قهمسمـا الفريـق العامـض ورـارن جليسمــا
حيعض املمق ني.
 - 50ويعتقــد سقــض احتــاا املــوظفني جلن عــدااح متناميـحا مــن املــوظفني حيــاتوا يعتقــدون جلن األمــم
املتحدة و تعد ارعحا واقيحا حيض حياألحرى هـدجلاح .جلمنـذ عـامل 5002ا تعـر  287موظفـاح مـدقيحا
ل سدوملا وقتض منسم ما ي يد عن  500رـمس .ويف حـني يؤيـد الفريـق العامـض الـرجلق القااـض
حيلن من واجحل املنهمة جلن توجلر الس مة واألمن ألولئ الذين يعم ون يف منـا ق يرتفـع تشـتد
جليسا التسديـدا األمنيـةا جلإقـد يشـري إ جلن حيعـض املـوظفني جلعرحيـوا عـن عـدمل اقتـسم يف مسـللة
اوستعاقة حيشركا جلمن خاصة لتوجلري األمن هلم.
 - 50وحينــا ع ــى الشــسااا ال ـ مجعــتا يــبني الفريــق العامــض جلقــد ملــا كــان حــراس األمــن
احمل يون و يتقاضـون يف جلغ ـحل األحيـان مرتبـا جيـدةا ويفتقـرون إ التدسيـ ا ويعم ـون يف
قوحيــا وي ــة ل غايــةا جلــإن قــدرهتم ع ــى مواجســة التسديــدا حيشــكض م اــم يف حييئــا جلمنيــة
رــديدة التق ــحل تصــب موضــع ر ـ  .وهــو يعــرب عــن ق قــد لعــدمل قيــامل األمــم املتحــدة حيفــرز
املتعاقدين من الشركا األمنية اداصة ومن جلجلراا حـراس األمـن العـام ني يف عم يـا ميداقيـة
ل مــم املتحــدة .وإضــاجلة إ لل ـ ا يعتقــد الفريــق العامــض جلن ع ــى املنهمــة جلن تراع ـ التنــوع
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الققايف واملفاهيم السياسية احمل ية عندما توظف حراس جلمن من القهـاع ادـاصا وللـ ضـماقحا
ألن تعترب اااماح كياقاح حيااياح ومستق ح.
 - 55ويف الوقــت احلاضــرا جلــإن املبــااه التوجيسيــة املتع قــة حياوســتعاقة حيادــدما األمنيــة
املس حة املقدمة من رركا جلمنية خاصةا ال جلصـدرهتا إاارة األمـم املتحـدة لشـؤون السـ مة
واألمــن يف تشــرين القــاين/قوجلمرب 5005ا ت ـ مل اجلســا األمنيــة املتعاقــدة مــن القهــاع ادــاص
وال توجلر خدما جلمنية مس حة حيلن تقر خهياح حيلهنا حتققت لدى السـ ها الو نيـة املمتصـة
من جلن األجلراا احملتم ني (جل) و تصدر حبقسم جلية إااقة من جسـا مبـا جليسـا احملكمـة العسـكريةا
ورتك ـاألم جلق جلعــض إجرام ـ ا جلو تــبني لس ـ هة و نيــة جلو اوليــة جلهنــم اقتــسكوا جلحكــامل القــاقون
اجلنــاا الــدو جلو القــاقون ا قســاين الــدو يف جليــة وويــة قعــااية؛ (ب) و خيعــعون أليــة
إجرا ا قعااية قاامةا مبا جليسا العسكريةا جليمـا يتع ـق حيت ـ اجلـراام جلو اوقتـساكا  .غـري جلن
عم ية الفرز و ينفـذها موظفـون يف األمـم املتحـدةا ويعتقـد الفريـق العامـض اعتقـااحا راسـمحا جلن
اوعتمـاا ع ـى املع ومـا الـ تقـدمسا الشـركا األمنيـة و يكفـ لعـمان جلن ميتقـض كـض مـن
الشركا املعنية واملوظفني املعنيني ملعايري األمم املتحدة وحقو ا قسان.
 - 52ويف هذا الصداا يبدق الف ريق العامـض ق قـد ألن حـراس األمـن احمل ـيني رمبـا كـاقواا يف
حيعــض احلــاو ا عناصــر يف م يشــيا س ـاحيقةا وميكــن جلن يكوقــوا قــد تور ــوا يف اقتــساكا
حلقو ا قسان .وإلا كان الفريق العامض يقر حيصـعوحية تلكيـد هـذا األمـرا جلإقـد يـدرن جلن عـدمل
كفاية الفحس الذق جتريد األمـم املتحـدة قـد يـؤاق إ حـاو ميكـن جليسـا قيـامل حـراس جلمـن
حم يني مبراجلقـة قاجل ـة املسـاعدة ا قسـاقية يف مكـان معـني رمبـا يكوقـون قـد ارتكبـوا جليـد جلعمـاو
وحشية يف وقت ساحيق .ويعرب الفريق العامض عن الق ق جليعـاح ألن حـراس األمـن ادـاص رمبـا
يكوقــون مــرتبهني حيقبي ــة حم يــة جلو جبماعــة معينــةا األمــر ال ـذق مــن رــلقد جلن يقــو مفســومل
اســتق لية األمــم املتحــدة وحيااهــا يف قهــر الســكان احمل ــيني .وينهبــق لل ـ عنــدما تســتعني
الشركا العسكرية واألمنيـة اداصـة الـ ل التعاقـد معسـا حيشـركا جلخـرى لتنفيـذ عـدا مـن
األقشهة لتنفيذ مشاريع مقاوو مـن البـا نا وهومـا عـض إاارة عم ـي ا رـرا والتنهـيم
جلكقر تعقيداح وصعوحية.
 - 52ويف البيئا ال كقريحا ما تغـري جليسـا الشـركا جل ا هـا وجلمـاكن تسـدي ساا واحلـاو
ال تهرا جليسا إحدى الشركا جلجلراااح متعاقدين لسو س وكسم وىلتمـض جلن تـوظفسم جلخـرىا
يتعني اسـتمدامل قهـامل جيـد ل فـرز والتـدقيق يكفـض إقشـا سـدض ألولئـ املـوظفنيا وللـ يف
امتقال لقيم املنهمة ال يتولون محايتسا وملعايري حقو ا قسان حيوجد خاص.
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 - 52ومــن رــلن التحــدق الــذق ميــن عــة األمــم املتحــدة جلن يـ ااا تعقيــداح حيســبحل تقــارير
الشركا ال تعام ت معسا رغم سد هتا املشبوهة حياقتـساكسا حلقـو ا قسـانا مقـض مـا ورا
يف حيعض احلاو يف جلوغندا والبوسنة واهلرس ومجسورية الكوقغو الدميقرا ية(.)2
 - 58ويف ضو خمت ف الشواغض ال جلرري إليسا جلع ا يؤيد الفريق العامض النسج الذق تـو
املنهمة األولوية مبوجبد يفاا ضباا جلمن تاحيعني ل مم املتحدة إ امليدان ألن السكان احمل ـيني
يعتربوهنم مستق ني وحياايني.

االقاح  -ادهــوا ال ـ ا ــذهتا األمــم املتحــدة ل تمفيــف مــن و ــلة هــذ التحــديا
السياسا العامة واملبااه التوجيسية املتع قة حياحلراس املس حني اداصني
 - 57يف تشرين القاين/قوجلمرب 5005ا جلصدر إاارة رؤون الس مة واألمـن سياسـة عامـة
حيشلن اوستعاقة حيشركا األمن املس حة ومبااه توجيسيـة مرجلقـة ألـا .وكاقـت هـذ السياسـة
مثــرة عم يــة جــرى اوضــه ع ألــا يف إ ــار الشــبكة املشــتركة حيــني الوكــاو اارة املســااض
األمنيةا ال تعم سق ني عن وكـاو األمـم املتحـدة وصـناايقسا وحيراإلسـا لتنسـيق املمارسـا
والسياسا األمنية املتبعة يف مجيع جلرجا منهومة األمم املتحدة .وتشكض هذ السياسة خهـوة
هامــة ــو األمــامل يف مســاع املنهمــة لوضــع سياســة رــام ة ل تعاقــد األمــ ،وتنفــذ ع ــى قهــا
املنهومة .وقدمت يف هذ السياسة عناصـر إ احييـة عديـدة مـن رـلهنا جلن حتسـن الشـفاجلية لـدى
الشـــركا العســـكرية واألمنيـــة اداصـــة الـ ـ تـــربمل عقـــوااح مـــع األمـــم املتحـــدةا وامتقاهلـــا
حلقو ا قسان.
 - 56واهلد من املبااه التوجيسية حيشلن اوستعاقة حياددما األمنية املسـ حة الـ توجلرهـا
رركا األمن اداص هو توضـي س سـ ة املسـا لة عـن قـرارا اوسـتعاقة مبـوظف رـركا
األمن اداصة .جلبموجحل هذ املبااه التوجيسيةا يتعني جلن تكـون التوصـية حياوسـتعاقة مبـوظف
األمن املس حني من اختصاص املسؤول املك ف .وع وةح ع ى لل ا ولعـمان الوضـوح متشـيحا
مــع مســا لة ومســؤولية مجيــع اجلســا الفاع ــة يف قهــامل األمــم املتحــدة اارة األمــنا جلــإن
سياسا األمم املتحدة ومباا ها املتع قة حياستمدامل رركا األمن اداص املس تشـري حيصـفة
حمداة إ سياستسا املتع قة حيإ ار املسا لة( .)00وتنس املبااه التوجيسية ع ى جلن ”يسـدق جلقـدمل

__________
( )2اقهـر United

Lou Pingeot, “Dangerous Partnership, private Military and Security Companies and the

.Nations” Global Policy Forum, July 2012, p.28 and 29
( )00اقهر A/67/526ا الفقرة  .05وضع ا ار األول ل مسا لة املتع ـق حينهـامل األمـم املتحـدة اارة األمـن يف عـامل
 .5005وكان جلحد األ ر الر ية األ و ل مسـا لة الداخ يـة يف املنهمـةا الـذق يهبـق ع ـى مسـتوى منهومـة
األمم املتحدة حيرمتسا .وإار مواجلقة إل ن الر سا التنفيذيني ع ى وضـع إ ـار مـنق ل مسـا لة يف عـامل 5002
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موظف األمن يف األمم املتحدة املشـورة إ املسـؤول املك ـف حيـلن يعـد يف املقـامل األول تقييمـحا
ل مما ر األمنية“ .وميكن جلن يشمض هؤو املسؤولون إما راين املستشـارين ل شـؤون األمنيـة
جلو املستشار األم ،جلو راين اااريت األمن والس مة جلو القاام حياألعمـال حيالنياحيـة عنـسم .ويـتعني
يف آخــر املهــا جلن يتمــذ وكيــض األمــني العــامل لشــؤون السـ مة واألمــن القــرار النــساا  .وقــد
جلعـرب حيعـض سق ـ احتـاا املـوظفني يف األمـم املتحـدة عـن الق ـق ألن مشـاركة عـدا كـبري مــن
املوظفني يف عم ية صنع القرار املذكورة من رلهنا جلن تقو مبدجل املسـا لة الفرايـة جليمـا يتع ـق
حيالتوصية النسااية.
 - 52وإحــدى العناصــر ا احييــة ل مبــااه التوجيسيــة هــ زيــااة الشــفاجلية والر يــة جلانــا
اوستعاقة ألذ الشركا ع ـى قهـا املنهومـة .وعنـدما يواجلـق املسـؤول املك ـف وجلريـق إاارة
األمن ع ـى جلن هنـان مـا يـربر اوسـتعاقة حيشـركا األمـن ادـاص املسـ حةا يرسـض اله ـحل إ
وكيض األمني العامل لشؤون الس مة واألمن لينهر جليد .ويشترا املبـدجل التـوجيس  50جلن ترسـض
قسـمة عــن هــذا اله ـحل إ الر ســا التنفيــذيني ل وكـاو والصــناايق والــربامج املعنيــة جلو إ
راين ا اارة املسؤولة عن إاارة العم يا امليداقية ع ى مستوى األماقة العامة .وعنـدما يواجلـق
وكيـــض األمـــني العـــامل ع ـــى اله ـــحلا جلع يـــد جلن يب ـ ـ مجيـــع الوكـــاو والصـــناايق والـــربامج
واملنهما التاحيعة ملنهومة األمم املتحدة حيالقرار يف غعون  26سـاعة مـن ا ـال  .وتسـتوجحل
املبــااه التوجيسيــة جليعـحا جلن يتعــمن ــحل اوســتعاقة اــدما األمــن ادــاص املسـ تفاصــيض
تقييم اآلاار السـ بية احملتم ـة ل سـتعاقة اـدما جلمنيـة مسـ حة مـن رـركة جلمنيـة خاصـةا وهـو
اعتبار هامل وضرورق.
 - 20وقد حدا الفريق العامض عدااح من القغرا جلانا املشاورا الـ جلجراهـا مـع العديـد مـن
اجلســا املعنيــة حيشــلن املبــااه التوجيسيــة اجلديــدة .وتركـ هــذ القغــرا ع ــى النقــاا الرايســية
التالية ضيق قها السياسا العامة قسبياحا حيت جلهنا و تغه سوى الشركا األمنيـة اداصـة
املسـ حة الـ تســتعني ألــا كياقــا األمــم املتحــدة مبارــرةا حيــدوح مــن الشــركا غــري املسـ حة؛
وجلوجد القصور يف معايري ”امل ل األخري“ يف ما يتع ق حياوستعاقة حيالشركا العسـكرية واألمنيـة
اداصــة؛ وعــدمل ال دــو إ إجــرا ا ااخ يــة ل فحــس والتــدقيق؛ واتبــاع عم يــة إل ـ جلة و ــال
القرارا ا وعدمل وجوا آليا لبذل العناية الواجبة واملسا لة يف مراعاة حقو ا قسان.
__________
ىلدا مب يد من الوضوحا وع ى مجيع املستويا ا جلاوار ومسؤوليا اجلسـا الفاع ـة يف قهـامل األمـم املتحـدة
اارة األمـنا عاــر إ ـار العمــض ع ــى اجلمعيـة العامــة يف عـامل  .5000وقــد جلحا ــت اجلمعيـة العامــة ع مـاح
حيتقرير األمني العامل يف قرارها 522/82ا مبا يف لل إ ار املسا لة املنق  .وهذا ا ـار املـنق ل إع قـد حيعـد
لل يف مجيع جلج ا قهامل إاارة األمن حياألمم املتحدة يف عامل .5000
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جللف  -قها حمدوا
 - 20ع ى الرغم من جلن املبااه التوجيسية تتصض حصـرا مبقـاو جلمـن مسـ حنيا جلبا مكـان
جلن تشــكض الشــركا العســكرية واألمنيــة الــ تقــدمل خــدما غــري مســ حة خمــا ر جليعــاا
ومن األمهية مبكان جلن تتناول املنهمة تنهيم هذ ادـدما حيفعاليـة .ع ـى سـبيض املقـالا جلعـرب
موظفــو األمــم املتحــدة عــن خمــاو مــن جلن يكــون حيإمكــان مقــدم خــدما األمــن ادــاص
غــري املس ـ حني تقــدع مع ومــا ميكــن اســتمدامسا ملسامجــة مــوظف األمــم املتحــدة ومراجلقســا.
وو يوجد يف الوقت احلاضر جلق سياسة لنهـامل إاارة األمـن يف األمـم املتحـدة تتع ـق حياسـتمدامل
رركا األمن اداصة غري املس حةا حيصر النهر عن السياسا ا ااريـة وسياسـا الشـرا
يف كــض كيــان مــن كياقــا األمــم املتحــدة .ومــع لل ـ ا جل ـإن األمــم املتحــدة تهبــق سياســة
ع ــى قهــا املنهومــة يف إ ــار املســا لةا حماولــة منــسا معاجلــة مســللة ا رــرا ع ــى ادــدما
األمنية ال تقدمسا رركا األمن اداصة غري املس حة جلو ع ى جلاااسا(.)00
 - 25و رق إاماج الشركا العسكرية واألمنيـة اداصـة يف عم يـا األمـم املتحـدة حيعـدة
ـر  .جلسـ تاســتلجر حيهريقـة مبارــرة مــن جاقـحل كياقــا األمــم املتحـدةا والعقــوا الـ تــربمل
ينبغ ـ جلن تكــون مشــمولة حياملبــااه التوجيسيــة ال ـ جلصــدرهتا إاارة رــؤون الس ـ مة واألمــن.
غري جلن هذ الشركا تستمدمل جليعاا يف عم يا األمم املتحدةا من قبض الشـركا التنفيـذيني
حيواسهة الربامج ال تعه ع ألا الدول األععا .
 - 22والشركا ال تعمض حيوصفسا رركا تنفيذينيا جلو ال يسـتلجرها رـركا تنفيـذيون
و عــع ل معــايري وا جــرا ا ال ـ حتــداها املبــااه التوجيسيــة ال ـ جلصــدرهتا إاارة رــؤون
السـ مة واألمــن .ع ــى ســبيض املقــالا ــحل ع ــى الشــركا الـ تقــدمل خــدما إزالــة األلغــامل
لــداارة األعمــال املتع قــة حياأللغــامل التاحيعــة ل مــم املتحــدةا وملشــاريع األمــم املتحــدة األخــرىا
جلن تعمض يف حييئا عالية املمـ ا ر .وميكـن التعاقـد مـع رـركا لنقـض مـواا غذاايـة وإمـدااا
عرب منـا ق خهـرة .ولـو حـدث جلن اسـتلجر هـذ الشـركا خـدما جلمنيـة خاصـة حلمايـة
موظفيســاا جلـــإن هــذ الشـــركا األمنيـــة اداصــة ســـو تعمـــض جنبــا إ جنـــحل يف امليـــدان
مــع الشــركا املتعاقــدة مــع األمــم املتحــدةا ولكنــسا لــن تكــون خاضــعة ل مبــااه التوجيسيــة.
جلما حيالنسبة ل سكان احمل ينيا جلمن غري املرج جلن يتمكنوا من متيي هذ الشركا عـن رـركا
األمــم املتحــدة التنفيــذينيا ولــذل جلــإن جلجلعاهلــاا مــىت مــا تركـت اقهباعــا س ـ بية يف امليــدانا
__________
(.Response provided by Department of Safety and Security to a written questionnaire, May 2014 )00
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قد تشـكض خهـرا حمـتم ع ـى السـكان احمل ـينيا وع ـى عـة املنهمـة يف ت ـ املواقـع .جلسنـان
ضرر حمتمض ميكن جلن مين عة األمم املتحدة حيفعض ارتبا سا ألذ الشركا .
 - 22وحيإمكان الدول األععا جلن تسـتلجر رـركا عسـكرية وجلمنيـة خاصـةا حيفعـض حيـرامج
مـن قبيـض مبـاارة عم يـا السـ مل العـامل ( )US Global Peace Operations Initiativeحلكومـة
الوويا املتحـ دةا لتقـدع خـدما التـدريحل وحينـا القـدرا حلفهـة السـ مل احمل ـينيا ل عمـض يف
حيعقــا حفــظ الس ـ مل التاحيعــة ل مــم املتحــدة( .)05وقــد اســتعاقت الوويــا املتحــدة األمريكيــة
حيالكامض مبصاار خارجية لتنفيذ مسؤولياهتا يف ما يتع ق حيتسري وإعااة تشكيض القوا املسـ حة
ل يربياا حتت مه ة حيعقة األمم املتحـدة يف ليربيـاا وت ـ املصـاار هـ رـركتا اينكـورب ويب إيـد
إق ( )PAEالعسكريتني األمنيتني اداصتني .وملا كاقـت الوويـا املتحـدة األمريكيـةا و البعقـةا
ه ال تعاقد مع رركة اينكوربا جل ميكن جلن تكون هذ الشركة قـد جلُخعـعت ل مبـااه
التوجيسيةا ع ى الرغم من تلاريها الكبري وعم ياهتا مع حيعقة األمم املتحدة.
 - 22واألهم من لل ك دا جلف حني و تشمض املبااه التوجيسية سوى الشـركا األمنيـة
اداصة املس حةا جلقد تكون هنـان حاجـة إ جلن تنهـر األمـم املتحـدة يف وضـع سياسـة رـام ة
حيشلن استمدامل األمم املتحدة رركا جلمن خاصة غري مس حة.

حيا  -معيار ” امل ل األخري“
 - 28وقـد صــرح املسـؤولون يف األمــم املتحــدة الـذين يؤيــدون اسـتمدامل الشــركا األمنيــة
اداصــة املســ حة مـــرارا وتكــرارا جلن هـــذ العقــوا لـــن تســتمدمل إو حيوصـــفسا مــ لا جلخـــريا.
وإن تقريـــر األمـــني العـــامل عـــن اوســـتعاقة حيـــاألمن ادـــاص ()A/67/539ا الصـــاار يف تشـــرين
األول/جلكت ـوحير 5005ا جلق قبــض رــسر مــن قشــر املبــااه التوجيسيــةا يعكــن املنسديــة احملــداة
يف املبااه التوجيسية .ويف لل التقريرا يوضـ األمـني العـامل جلقـدا يف جليار/مـايو 5000ا قـررا
اســتنااا إ مشــاورا جلجريــت ااخــض منهومــة األمــم املتحــدةا جلن املنهمــة ينبغ ـ جلو ت دــل
إ اوستعاقة حيشركا األمن اداص املسـ والعـام ني جليسـا إو حاملـا يكـون للـ هـو اديـار
األخري الذق يتـي جلاا جلقشـهة األمـم املتحـدة يف البيئـا العاليـة ادهـورة؛ وجلن األمـم املتحـدة
ينبغ هلا جلو متارس لل اديار إو عندما ترتئ ا حيعد تقييم خمـا ر األمـنا عـدمل كفايـة البـدااض
األخــرىا مبــا يف لل ـ تــوجلري احلمايــة عــن ريــق الب ــد املعــيفا والــدعم اآلخــر مــن الــدول
األععا ا جلو املوارا الداخ ية يف منهومة األمم املتحـدة؛ وجلن اسـتعاقة األمـم املتحـدة حيشـركا
__________
(Åse Gilje Østensen (2013): In the Business of Peace: The Political Influence of Private Military and )05
.Security Companies on UN Peacekeeping, International Peacekeeping,m.20, No.1, pp. 33-47
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األمـن ادـاص ينبغـ جلن تتسـق مـع القـاقون الـو  ،والـدو ا وميقـا األمـم املتحـدة وقراراهتــا
لا الصــ ةا مبـــا يشـــمض قــرار اجلمعيـــة العامـــة  525/22حيشــلن سارســـة اوســـتعاقة مبصـــاار
خارجيةا والسياسا واملبااه التوجيسية ا اارية املعمول ألا يف األمم املتحدة.
 - 27كــذل ا جلــإن قــرار اجلمعيــة العامــة الصــاار حيعــد للـ ا وهــو القــرار 522/87ا يشــري
إ ”معيــار امل ـ ل األخــري“ هــذا .جلف ـ لل ـ القــرارا جلرــار اجلمعيــة العامــة إ اســتمدامل
ادــدما األمنيــة اداصــة املســ حة حيلقــد ”إجــرا اســتقناا “ا وجلكــد جلن اوســتعاقة حيت ــ
اددما حل جلو اي دل إليسا إو كم ل جلخري.
 - 26هؤو املسؤولون وت الواااق يشريون إ معيار املـ ل األخـري كمـا لـو كـان معيـارا
لهبيا لتقييم املما ر وصنع القرارا األمنية .ومع لل ا جلإن املبـااه التوجيسيـة الـ جلصـدرهتا
جلنــة رــؤون الس ـ مة واألمــن تفتقــر إ الوضــوح يف مــا يتع ــق حيالهريقــة ال ـ يتقــرر مبوجبــسا
جلن اديارا األخرى قـد اسـتنفد  .جلاملبـااه التوجيسيـة تـنس ع ـى جلن ع ـى املوظـف املعـنيا
وجلريق إاارة األمن جلن ”ىلداا جلسباحيا قوية“ تبني اواعـ اعتبـار قيـامل الب ـد املعـيفا جلو الـدول
األععــا األخــرىا جلو منهومــة األمــم املتحــدةا حيتــوجلري احلمايــة املســ حة ”غــري مستصــوب
جلو سكــن“ .وكمــا جلرــار جلحــد ادــربا ا جلــإن هــذا املعيــار غــري واض ـ مبــا جليــد الكفايــة لكفالــة
عدمل استمدامل هذ التقييما إلرا غها لتسوي استمدامل متعاقدين.
 - 22وميكــن جليعــا جلن يتــلار حتديــد امل ـ ل األخــري حياعتبــارا سياســيةا حيا ضــاجلة إ تــلار
حيتقيــيم املمــا ر األمنيــة .وكــقريا مــا تتــلار رغبــة الــدول األععــا حيتقــدع مــوارا جلمنيــة كاجليــة
حياعتقااهــا جلن املــوارا ال زمــة ســيقدمسا القهــاع ادــاصا وجلن جلقشــهة األمــم املتحــدة ال زمــة
سو تنفذ حـىت مـن اون مشـاركة الـدول .وع ـى الـرغم مـن جلن الـدول األععـا قـد تكـون
قاارة ماليا ع ى توجلري األمنا جلقد و تكون راغبة يف لل ا جلو قد تكون معترضـة ع ـى مفسـومل
جلن تذهحل جلمواهلا لتغهية قفقا حـراس يف حمـيل موقـع معـنيا حيـدو مـن جلن تنفـق ع ـى حيـرامج
تعوا حيفوااد م موسة ل دولة وسكاهنا .وع وة ع ـى للـ ا جلـإن الـدول الـ و تقبـض جلو تواجلـق
ع ى و كامض حيلن تعمض األمم املتحدة ع ى جلراضيسا قد تكون جليعا قـاارة ع ـى تـوجلري األمـن
ال زملا ولكنسا قد و تكون راغبـة يف القيـامل حيـذل  .وميكـن جلن تكـون اول جلخـرى غـري راغبـة
جليعا يف تقدع خدما األمن يف هذ احلالـةا إل جلن قيـامل األمـم املتحـدة حيلقشـهة غـري مرغـوب
جليسا جلو غري مستساغة لدى عمومل الناسا قد ي يد من تعر مـوظف األمـم املتحـدة ومراجلقسـا
لـــ لىا مبـــا يف للـــ احلـــراس املقـــدمون مـــن الـــدول األععـــا  .وهكـــذاا جلع ـــى الـــرغم
من جلن الشركا العسكرية واألمنية اداصة قد تكونا يف هذ الهرو ا ه اديـار األقسـحل
من وجسة النهر السياسيةا جلإن هذا لين هو قفن خيار امل ل األخري.
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جيم  -عدمل وجوا إجرا ا

ااخ ية ل فحس والتدقيق وآليا

ل مسا لة

 - 20و تعـــع املبـــااه التوجيسيـــة إجـــرا ا رـــام ة ااخ يـــة وختيـــار وتـــدقيق الشـــركا
العســـكرية واألمنيـــة اداصـــةا وو تـــنس جليعـــا ع ـــى وضـــع إجـــرا ا ل رصـــد واملراقبـــةا
جلو ع ى عنصر لبذل العناية الواجبة يف مـا يتع ـق مبراعـاة حقـو ا قسـانا جلو آليـا ل مسـا لة
يف حـــال ارتكـــاب جلجلـــراا ت ــ الشـــركا اقتـــساكا حلقـــو ا قســـان .وحيـــدو مـــن للــ ا
جلــإن املبــااه التوجيسيــة تســتمد العديــد مــن هــذ العناصــر مــن اهليئــة ا ااريــة ل مدوقــة الدوليــة
لقواعد س ون الشركا األمنية اداصة .وه راحيهة املدوقة الدولية لقواعد سـ ون الشـركا
األمنيـة اداصــة( .)02ويــرى الفريـق العامــض جلن حيإمكــان الراحيهــة جلن تكمقـض عم يــة تــديرها األمــم
املتحــدة تبــذل جليســا العنايــة الواجبــة يف رصــد حقــو ا قســان ومراقبتــساا ولكنــسا و تســتهيع
جلن حتــض حم ــسا .ومــع للـ ا جلــإن الفريــق مــدرن جليعــا ل تحــديا الـ تســتتبعسا عم يــة تــدقيق
تقواهـــا األمـــم املتحـــدة .وحينـــا ع ـــى للـ ـ ا جلـــإن الفريـــق العامـــض يـــرى جلن ع ـــى املنهمـــةا
يف جلقـض تقـديرا جلو تتعاقـد إو مــع ت ـ الشـركا الـ لـديسا قهـامل تــدقيق قـوقا والـ لــديسا
القدرة ع ى استبعاا املوظفني الذين ارتكبوا اقتساكا حلقو ا قسان.
 - 20ويبني الفرع واو من املبااه التوجيسية املته با ا ل امية ملرح ة مـا قبـض حتديـد جله يـة
الشــركا العســكرية واألمنيــة اداصــة واختيارهــاا مبــا يف لل ـ الشــرا املتع ــق حيــلن تكــون
الشركا املعنية موقعة ملدوقـة السـ ون الدوليـة .ولكـن ع ـى الـرغم مـن جلن املبـااه التوجيسيـة
صدر يف كاقون األول/ايسمرب 5005ا يبدو جلن املقاولني و يه ـحل منـسم حيعـد جلن يقـدمواا
مع عروضسم ل حصول ع ـى عقـوا مـع األمـم املتحـدةا مـا يقبـت جلهنـم موقعـون ع ـى املدوقـة.
والشـــركا العســـكرية واألمنيـــة اداصـــة مهالبـــة حيـــلن تؤكـــد عم يـــة جلحـــس قـــد جلجريـــتا
وجلن املوظفني الذين يستوجلون الشروا املبينة يف الفرع واو من املبااه التوجيسيـة هـم وحـدهم
الذين سياتعاقد معسم لتوجلري خدما جلمن مس حة .وع ى الرغم مـن جلن هـذ تهـورا إ احييـةا
جلالواض جلهنا و تكف لعمان إجرا جلحس وتدقيق كاجليني هلذ الشركا وموظفيسا.
 - 25ويــرى الفريــق العامــض جلن املبــااه التوجيسيــة و تعــا قعــية املســا لة يف حالــة ارتكــاب
الشركا العسكرية واألمنية اداصة اقتساكا حلقو ا قسان .وملا كاقت األمم املتحـدة تـو
اهتماما خاصا ملسللة العناية الواجبةا جلمن األمهية مبكان جلن ياهبق هذا املبـدجل يف عم ـسا مـع مجيـع
__________
( )02مدوقــة الســ ون الدوليــة ملقــدم األمــن ادــاصا هــ مبــاارة متعــداة جلصــحاب املصــ حة قهمــت حيــدعوة
من حكومة سويسرا .وهتد إ وضع مبـااه ومعـايري خاصـة حيصـناعة األمـن ع ـى جلسـاس حقـو ا قسـان
الدوليـة والقـاقون ا قسـاين الـدو ا وهتـد كـذل إ حتســني املسـا لة يف هـذ الصـناعة حيإقشـا آليـة رقاحيــة
مستق ة خارجية.
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اجلسا املعنية .وهذا يتفق وسياسـة حيـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـو ا قسـان الـ جليـدها
األمــني العــامل يف متوز/يوليــد  .5000وتشــكض هــذ السياســة مقياســا رايســيا ملــدى التـ امل األمــم
املتحدة حياملعـايري التنهيميـة اداصـة ألـاا حيعـماهنا جلن يكـون اعمسـا املقـدمل لقـوا األمـن الو نيـة
وا ق يم ية متواجلقا مع جلغرا املنهمـة ومباااسـا الـواراة يف امليقـا ا وكـذل اولت امـا املنو ـة
ألا مبوجحل القاقون الـدو الـ تقتعـ منـسا احتـرامل القـاقون ا قسـاين الـدو والقـاقون الـدو
حلقو ا قسان والقاقون الدو ل جئني وتع ي هذ القواقني والتشديع ع ى احترامسا.
 - 22إن ع ى الشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـةا رـلهنا رـلن مجيـع الشـركا اداصـةا
جلن تتحمض مسؤولية العمض مع احترامل حقو ا قسانا كما هو منصوص ع يـد يف مبـااه األمـم
املتحدة التوجيسية املتع قة حياألعمال التدارية وحقو ا قسان .وقد يشـمض هـذا تنفيـذ إجـرا ا
ل تدقيق ع ى امل وظفني وتدريبـسما ووضـع إجـرا ا ل ـته م يف حالـة وقـوع اقتـساكا ا وإجـرا
مراقبة منتهمة لعمان وجوا إررا كا ا والوقف الفورق ل قتساكا ا ومسا لة مرتكبيسا.
 - 22ويف حال وقوع اقتساكا ا حل جلن توجلر ل عحايا سبض اقتصـا كاجليـةا كـالتعويض
وإعااة التلهيض .والـدول م مـة حيعـمان جلن حتـال قعـايا اوقتـسان إ اجلسـا املعنيـة ل تحقيـق
جليسا وم حقة مرتكبيسا قعاايا وتعويض ضحاياها.
 - 22وجلخــــرياا جلــــإن املبــــااه التوجيسيــــة الصــــاارة عــــن إاارة رــــؤون الســـ مة واألمــــن
و تــنس ع ــى جلــر عقوحيــا ع ــى ت ــ الشــركا العســكرية واألمنيــة اداصــة يف حالــة
عــدمل اومتقـــال ملعــايري حقـــو ا قســـانا كــإجرا حتقيقـــا جناايـــة وتقــدع اعـــاوى مدقيـــة
و/جلو حرماهناا جلو حينشر هذ املع وما ا ك ما كـان للـ سكنـا .وحيالنسـبة ل منهمـا املركبـة
كاألمم املتحدةا من األمهية مبكان جلن تب الوكاو ال تربمل عقواا من جلجـض تـوجلري خـدما
()02
جلمنية عن جلق س ون س ا من جلجض احلي ولة اون استئدار هذ الشركا يف مكان آخر .

اال  -عم ية إل جلة لصنع القرارا
 - 28يف حني جلن وكيض األمني العامل اارة رؤون السـ مة واألمـن هـو الـذق يتمـذ القـرار
النــساا حيشــلن اســتمدامل الشــركا األمنيــة اداصــة املس ـ حةا حينــا ع ــى توصــية مــن امليــدان
عــرب املســؤول املعــني عــن األمــنا ع ــى جلســاس تقيــيم املمــا ر األمنيــةا جلــإن اختيــار الشــركا
األمنية اداصة املس حة رق ع ى مستوى العم يا .
__________
(Elke Krahmann, “How To Strengthen The ‘United Nations Guidelines’ on The use of armed guards and )02
.their applications: examples of best practices”, March 2014
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 - 27ووجلقا ل مع وما ال قدمتسا إاارة رؤون الس مة واألمنا جلإن لكض عم ية جلو كيـان
تـاحيع ل مــم املتحــدةا سـ هة القيــاملا حيالتشــاور مــع اجلســا الفاع ــة لا الصـ ة يف مقــر األمــم
املتحدةا حياختيار الشركا األمنية اداصة.
 - 26ويف حالة عـدمل وجـوا حكومـة يف الب ـد املعـيفا جلو يف احلـاو الـ و تكـون جليسـا
حكومــة الب ــد املعــيف القاامــة غــري قــاارة ع ــى تــوجلري املســتوى امله ــوب مــن األمــنا جليدــحل
جلن يقــومل املســؤول املعــني ل مــرا وجلريــق إاارة األمــنا وخــربا األمــن التـاحيعون ل مــم املتحــدةا
حياستكشا إمكاقيـة تقـدع حيـديض مـن الـدول األععـا جلو مـن قبـض مسـؤولني جلمنـيني يف األمـم
املتحدة ومناقشتد .ويف احلاو ال ىلدا جليسا املسؤول املعني وجلريق إاارة األمن جلسـباحيا قويـةا
وهــ جلســباب يــتم تســدي سا يف تقيــيم املمــا ر األمنيــةا مبوجبــسا يتــبني جلن تقــدع خــدما
جلمن مس من قبض الب د املعيفا جلو اولة ععو حيدي ـةا جلو مـن قبـض مسـؤولني جلمنـيني جنـدهتم
األمم املتحدةا جلمـر غـري متـواجلر جلو غـري كـا ا جلـيمكن حينئـذ تقيـيم اديـار املتع ـق حياسـتمدامل
رركة جلمن خاصة وجلقا ل معايري املنصوص ع يسا يف السياسا واملبااه التوجيسية.
 - 22ويرى الفريق العامض جلن املنهمةا حيتفويعسا س هة حتديد الشركا العسكرية واألمنيـة
اداصــةا املس ـ حة منــسا وغــري املس ـ حةا إ كياقــا األمــم املتحــدة ع ــى الصــعيد التشــغي ا
وحيإلقااســا املســؤولية ع ــى ت ـ الشــركا جلن تقبــت جلهنــا حيــذلت العنايــة الواجب ـة يف التحقــق
مــن جلن موظفيســا و يرتكبــوا اقتــساكا حلقــو ا قســانا تبقــى لــدى املنهمــة رقاحيــة حمــدواة
ع ى عم ية اختيار ت الشركا .
 - 20لقــد جلوض ـ تقريــر الفريــق املســتقض املعــ ،حيس ـ مة مــوظف األمــم املتحــدة يف العــرا
وجلمنـــسما الصـــاار يف  50تشـــرين األول/جلكتـ ـوحير 5002ا يف جلعقـــاب تفدـــري جلنـــد القنـــال
يف حيغــداا يف  02آب/جلغســهن 5002ا الــذق جلواى حبيــاة  55موظفــا مــن مــوظف األمــم
املتحدةا جلن عدمل وجوا قهامل ل مسا لة عن القرارا واملواقف ال يتمذها املـديرون يف األمـم
املتحدةا يف ما يتع ـق حيـلمن مـوظف األمـم املتحـدةا يعـد ققصـا كـبريا يف هـذا الصـدا .وجلرـار
ل ل الفريـق إ جلن األمـم املتحـدة حباجـة إ اقاجلـة جديـدة حيشـلن املسـا لة جليمـا يتع ـق حيـإاارة
األمنا وجلن املسؤولية الشمصية لدى جلولئ املك فني حيالسسر ع ـى سـ مة املـوظفنيا وكـذل
مجيـــع املـــوظفني يف امليـــدانا حيامتقـــاهلم لقواعـــد األمـــنا هـــ مســـللة مـــن األمهيـــة مبكـــان.
غــري جلن الفريــق العامــض ي حــظ جلن األمــم املتحــدة حيعــد للـ ا اعتمــد سياســا ع ــى قهــا
املنهومةا مبا يف لل إ ار املسا لةا حتدا مسؤوليا اجلسا الفاع ة لا الصـ ة يف مـا يتع ـق
حيتوجلري احلماية ل مم املتحدة.
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 - 20يف ضو البيـان الـوارا جلعـ ا يـرى الفريـق العامـض جلن املنهمـة حباجـة إ مواصـ ة ا ـال
مجيـــع ادهـــوا ال زمـــة لعـــمان جلن تكـــون عم يـــة صـــنع القــرار املتع قـــة حياختيـــار وتوظيـــف
ت الشركا متسقة ورفاجلة ومراقَبة عن كقحل من قبض راين إاارة رؤون الس مة واألمن.

ر احيعا  -اراسة إجلرااية حلالة حيعقـة األمـم املتحـدة لتقـدع املسـاعدة إ جلجلغاقسـتانا
وم حها الفريق العامض جلانا زيارتد إ الصومال
 - 25تسـتعني حيعقــة األمـم املتحــدة لتقـدع املســاعدة إ جلجلغاقسـتان حيشــركة
(Afghanistan) Limitedا ال ـ ت وقاهــا حبــراس مس ـ حني وغــري مس ـ حني .جلفــرع الشــركة يف
جلجلغاقستان يـوجلر حـراس ”غوركـا“ املسـ حني ل قيـامل حيواجبـا ااخ يـة يف إلمقـع البعقـة .وتـربمل
وكاو األمم املتحدة وصناايقسا وحيراإلسا عقواها اداصة حياحلراس غـري املسـ حني الـداخ يني
يف منهقة كض منسا من منا ق إلمقع هذ البعقة .ع ى سبيض املقالا لـدى منهمـة األمـم املتحـدة
ل هفولــة عقــد واحــد خــاص ألــذ ادــدما مــع رــركة ”تريبــض كــاقويب“ ()Triple Canopyا
ولـدى مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون ال جـئني عقـد مـع رـركة ”هـار “ دـدما األمــن
(.)02( )Hart Security

IDG Security

 - 22ووجلقــا ملــا ورا يف املع ومــا ال ـ قدمتــسا حيعقــة األمــم املتحــدة لتقــدع املســاعدة إ
جلجلغاقستان إ الفريق العامضا عع م فا رـركا األمـن اداصـةا سـوا احمل يـة جلو الدوليـةا
ل تدقيق واحلفس خ ل عم ية التقييم التق،ا وهو إجرا يندرج ضمن عم ية الشرا الـ تقـومل
ألا البعقة .جلفريق األمن يقـيقم مقترحـا الشـركا ع ـى جلسـاس معـايري مسـتقرة سـاحيقةا مبـا يف
لل البياقا اداصة حيالشركة؛ وخربهتا يف تقدع خدما األمن؛ وقدرهتا ع ـى وضـع وتنفيـذ
حــدة؛ وخهـل ل هــواره/حيرامج تـدريحلا وآليــا لرصـد األاا ؛ ومسـ
إجـرا ا تشـغيض مو ق
اجلــاتر احلس ـاحيا ؛ ومســارا األجلــراا ومــؤه هتم وجلحــس م فــاهتم؛ وإاارة األس ـ حة الناريــة؛
والتلمني ع ى األجلراا؛ ورـسااا جـواة األاا وت كيتـد؛ والتـراخيس .وعنـد اوقتعـا ا ميكـن
جلن ته حل قسم املشتريا من الشركا املعنية مواجلاهتا مبع وما إضاجليةا تشمض تقـدع واـااق
جلو إجرا تفتيش موقع .
 - 22ووجلقا ملا لكرتد حيعقة األمم املتحدة لتقدع املساعدة إ جلجلغاقستانا ياشـترا يف العقـد جلن
تتحقق رركا األمن اداصة لدى اهليئا احلكوميـة املعنيـةا مبـا يرضـ البعقـةا مـن جلن م فـا
__________
( )02من الراوا ع ى اوستبيان الذق وجقسد الفريق العامض إ حيعقـة األمـم املتحـدة لتقـدع املسـاعدة إ جلجلغاقسـتانا
جليار/مايو .5002
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جلجلــراا األمــن قــد خعــعت ل فحــس املناســحلا مبــا يف لل ـ مــا يتع ــق مبــدى وجــوا ااعــا ا
جلو صدور جلحكامل إااقة ورتكاب اقتساكا ل قاقون العسكرق جلو الدو جلو ا قساين.
 - 22والشــركا الدوليــة املــذكورة مس ـدق ة حم يــا يف جلجلغاقســتان .جلــوزارة الداخ يــة تــللن
لشــركا جلمــن خاصــة حمــداة حيتقــدع خــدما األمــن املسـ يف جلجلغاقســتان .وحتــتفظ الــوزارة
حيالقاامـــة وتتـــو استعراضـــسا .ويف جلانـــا رـــرا خـــدما األمـــن املســ ا و تســـتعني البعقـــة
إو حيالشــركا املدرجــة يف قاامــة الــوزارةا وو ــوز إو ل شــركا املدرجــة جليســا حياملشــاركة
يف عم ية تقدع العها ا .
 - 28ويف حيعقــة األمــم املتحــدة لتقــدع املســاعدة إ جلجلغاقســتانا ايــدرج اومتقــال لسياســا
األمــم املتحــدة ومباااســا التوجيسيــة املتع قــة حياوســتعاقة اــدما األمــن املس ـ ال ـ توجلرهــا
رركا األمن اداصةا حيوصفد رر ا يف عقد كض منسا .و حل ع ـى رـركا األمـن اداصـة
جلن تعــمن جليعــا مبوجــحل ت ـ العقــواا إاراكســا ل قــواقني الدوليــة واحمل يــةا ول مدوقــة الدوليــة
لقواعــد س ـ ون مقــدم خــدما األمــن مــن القهــاع ادــاص ( )5000وامتقاهلــا هلــا .ويقــيم
املوظف املسؤول يف البعقة اتصاو منتهمـة مـع مـديرق املشـاريع يف رـركا األمـن اداصـة
ألــد اســتعرا األاا مــن جلجــض رصــد رــروا العقــد وجلقــا ملقتعــيا املبــااه التوجيسيــة
املذكورةا ولتوايـق حـاو عـدمل اومتقـالا إن واجـد  .وتتبـع الشـركا سياسـة ”اسـتمدامل
القوة“ كشرا من رروا العقد .و حل جلن تكـون هـذ املته بـا متسـقة مـع معـايري سياسـة
األمم املتحدة املتع قة حياستمدامل القوة وإجرا ا التشغيض املوحدة.
 - 27ويتو كبري ضباا األمن جلو مستشار األمن يف حيعقة األمم املتحدة لتقدع املسـاعدة إ
جلجلغاقســتان املســؤولية عــن التصــديقا حيالتعــاون مــع قســم املشــتريا ا ع ــى جلن رــركا األمــن
اداصة تقدمل خدمة مرضيةا ولل حينـا ع ـى عم يـا تقيـيم وتفتـيش منتهمـة .وتتمتـع البعقـة
حبق تعاقدق خيوقل هلا املهالبة حيسححل جلجلراا حمداين .وحتتفظ البعقة حيـاحلق يف تفتـيش ادـدما
املقدمةا جلو استكمال املعايري والسياسا ال ي مل جلن تهبقسا الشركا  .ويشر قااـد قـوا
احلرس حيلمـاكن العمـض املشـتركة التاحيعـة ل مـم املتحـدة (مـوظف البعقـة الـدوليون) يوميـا ع ـى
جلعالية احلراس املس حني وغري املس حني وامتقـاهلم ل ختصاصـا وإجـرا ا التشـغيض املوحـدة
ل مم املتحدة (ع ى قها الب د جلو اداصة حياجملمقع) .وقد جلرار البعقة إ جلن جلق خـروج عـن
هذ املته با يتعني ا حي غ عند ومعاجلتد.
 - 26وســلل الفريــق العامــض حيعقــة األمــم املتحــدة لتقــدع املســاعدة إ جلجلغاقســتان عــن بيعــة
ا جرا الـذق تتمـذ إلا تبـيقن جلن رـركا األمـن اداصـة قـد اقتـسكت معـايري األمـم املتحـدة
وقواعد حقو ا قسان .وراقا ع ى للـ ا قـال سق ـو البعقـة إن هلـا احلـق العـامل يف إهنـا العقـوا
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حينا ع ى إخهـار مدتـد  20يومـا .وميكنـسا جليعـا سارسـة هـذا احلـق يف حـاو اقتـسان معـايري
األمـم املتحـدة جلو قواعـد حقـو ا قسـان .ويـنس العقـد ع ـى جلحكـامل تتع ـق مبكاجلحـة تشـغيض
األ فــالا واوســتغ ل واوقتــسان اجلنســينيا حياعتبارهــا رــرو ا جلساســيةا ويتــي ا خ ـ ل ألــا
ل مم املتحدة إهنا العقد جلورا .ومبوجحل العقدا حتتفظ البعقة جليعا حيـاحلق يف التصـدق حلـاو
جلخــرى مــن عــدمل التنفيــذ مبوجــحل جلحكــامل العقــد ورــرو دا مــن قبيــض عــدمل التقيــد حيــإجرا ا
التشغيض املوحدة جلو حيرامج التـدريحل جلو تـداحيري رصـد األاا  .وميكـن جلن تشـمض العقوحيـة خفـض
املبال املدجلوعة حينا ع ى قهامل تراكم النقـاا السـ بية .ويـؤاق اوسـتمرار يف عـدمل اومتقـال إ
إهنا العقد.
 - 22وقــد جلرــار البعقــة إ جلن الشــركا العســكرية واألمنيــة اداصــة ال ـ تقــدمل إليســا
اددما و تنتس قلا حىت اآلنا مقتعيا عقواها .ولئن كان الفريق العامض يقـرق حيـاجلسوا
املبذولــة لتحســني عم يــة اختيــار الشــركا وتقييمســاا وجلقــا ل مع ومــا املقدمــة جلع ـ ا جلإقــد
يعتق ـد جلن التــداحيري املعمــول ألــا و تكف ـ لعــمان إجــرا تــدقيق كــا يف م فــا جلجلــراا هــذ
الشــركا وخعــوعسم ل مســا لة يف حالــة اقتــساكسم حقــو ا قســان .وع ـ وة ع ــى لل ـ ا
وملا كان اختيار املتعاقدين من رركا األمـن اداصـة املسـ حني وغـري املسـ حنيا وا رـرا
ع يسما مسمة يصدر ألا تفويض ع ى الصـعيد التنفيـذقا جلـإن سارسـا التوظيـف والتقيـيم قـد
تارجل من عم ية ميداقية إ جلخرىا وقد يعتـرق عـدمل اوتسـا تنفيـذ املبـااه التوجيسيـة ل مـم
املتحدة ع ى قها حيعقا األمم املتحدة.
 - 80وقد قامل الفريق العامض حي يارة إ الصومال يف كاقون األول/ايسـمرب  .5005وحيعـض
م حهاتد جليما يتع ق مبكتحل األمم املتحدة السياسـ ل صـومال هـ لا صـ ة ألـذ الدراسـةا
وكاقــت ه ـ ورا ا ــال الفريــق العامــض قــرار حيــإجرا هــذا التح يــض( .)08جلقــد وحــظ الفريــق
العامضا خ ل زيارتدا جلن تقدع خدما احلماية املسـ حة ل منهمـا الدوليـة واملنهمـا غـري
احلكومية يف مقديشو ياسند يف ج كبري مند إ رركا عسكرية وجلمنية خاصة حم يـة .جلع ـى
سبيض املقالا تعاقد حيرقامج األمم املتحدة ا مناا مـع رـركة حم يـة قـدمت إليـد إلموعـة واسـعة
النها من خدما األمنا مش ت خدما احلراسة واحلماية املسـ حةا وتقييمـا ل تسديـدا
واملما را وخدما اوتصاو ا وال وجستيا ا وخدما النقـض .وكاقـت هـذ الشـركة قـد
تعاقد مع الربقامج ا مناا حيصفتسا رركة ل ستشـارة التقنيـةا ووجلـر لـد رـاحنا صـغرية
مـ وقاة حيــلجلراا مسـ حني مــن جلجــض تيســري تنقــض مــوظف الربقــامج ا منــاا حيــني مهــار مقديشــو
__________
( )08اقهر .A/HRC/24/45/Add.2
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الدو ا وإلمقع األمم املتحدة املشـترنا والقصـر الرااسـ (جلـي صـوماليا)ا ومنـا ق جلخـرى يف
مقديشو.
 - 80وُجلحي الفريق العامضا خـ ل زيارتـدا حيـلن العديـد مـن مقـدم خـدما األمـن احمل ـيني
ينتمون إ مي يشيا عشاارية تعمض من ورا رركا صورية من جلجض إخفا مشاركة جلجلـراا
من زعما احلرب جليسا .ورغم عدمل متكن الفريق العامض من التحقق مـن هـذ املع ومـا ا جلقـد
وحــظ جلن هــذا الــنملا الــذق يشــمض ضــمناح احتمــال جلن ياتص ـوقر جلقــد يهســر حتي ـ ا عنــد إحيــرامل
اتفاقا خدما األمن اداصةا قـد رـوهد يف حي ـدان جلخـرىا وهـو يشـكض مشـك ة ينبغـ جلن
تقرق ألا املنهما الدولية واملنهما غري احلكومية.
 - 85ويف الصومالا توصقض الفريق العامض جليعا إ جلن منهمة ”حياقكروجلت ل تنمية العامليـة“
( )Bancroft Global Developmentاملســد ة يف الوويــا املتحــدة األمريكيــة حيصــفتسا منهمــة
خرييةا قد عم ت مـع حيعقـة اوحتـاا األجلريقـ يف الصـومالا والقـوا الو نيـة الصـومالية حتـت
رعاية حيعقة اوحتاا األ جلريق ا إو جلن اااـرة األمـم املتحـدة لإلجـرا ا املتع قـة حياأللغـامل تعاقـد
معســا .وياع ـيون موظفــو حياقكروجلــت حيصــفتسم ”مــوجقسني“ ل قــوا الصــومالية حيشــلن األجس ـ ة
املتفدرة املرجت ـة يف إ ـار عقـد ماـربمل مـع حكومـة جلوغنـداا الـ ت قـت هـ جليعـا مـن حكومـة
الوويــا املتحــدة مبــال مســتراة .ومش ــت ادــدما ال ـ قدمتــسا حياقكروجلــت لبعقــة اوحتــاا
األجلريق يف الصومالا وجلقا ل مع وما ال قدمتسا الشـركةا تـدريحل الكـ ب ع ـى الكشـف
عن املتفدرا ا وجلمن املراجلئا والتققيف يف إلال خما ر األلغاملا والتدريحل ع ى ا زالـة امللموقـة
ل جس ـ ة املتفدــرة اليدويــة الصــنع .وجلجلــاا حياقكروجلــت حيــلن جلجلرااهــاا حياعتبــارهم مــوجسني
يراجلقــون قــوا حيعقــة اوحتــاا األجلريقـ إ امليــدانا ولكنــسم غــري مسـ حنيا وو يشــاركون يف
العم يا القتالية.
 - 82وتدل جلقشهة حياقكروجلت يف إلاَل التدريحل والتوجيد ع ى جلهنا تعمـض يف منـا ق الـ اع
جلو يف مواقع قريبة منساا وقد ورا إجلااا عـن مشـاركة موظفيسـا يف العم يـا القتاليـة .وو
يتوصقض الفريق العامض إ جلالة اامغة ع ى هـذ اواعـا ا  .ومـع للـ ا جلـإن مـن األسـئ ة الـ
تقـار مــا يتع ـق حيــا جرا ا الـ تتبعســا حياقكروجلـتا والكياقــا الـ تعمــض معسـاا لعــمان جلو
يشارن موظفو حياقكروجلت يف العم يا القتالية.
 - 82ويف هــذا الصــداا ارتــلى الفريــق العامــض جلن ع ــى رــركة حياقكروجلــت واجلســا ال ـ
تستعني ادماهتا ع ـى السـوا ا جلن تـو اوهتمـامل لوضـع القواعـد الكفي ـة مبنـع هـذ احلـاو ا
ووضع إجرا ا تكفـض التقيقـد ألـا .وجلحي غـت اااـرة األمـم املتحـدة لإلجـرا ا املتع قـة حياأللغـامل
الفريق العامض حيلن اتفاقسا املـربمل مـع حياقكروجلـت يقتعـ ا تفاايـا هلـذ املشـك ةا جلن يبقـى جلجلـراا
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حياقكروجلــتا عنــد الــتم س مــن املعــدا املتفدــرة والقيــامل حيعم يــا إزالــة األجس ـ ة املتفدــرة
اليدوية الصنعا يف مسـاجلة قـدرها  200متـر ع ـى األقـض ورا جلق خـل مـن خهـوا املواجسـة.
وقد يكون هذا النوع من القواعد ضماقة م امة لعقوا جلخرى كذل (.)07
 - 82وحيالنهر إ الهاحيع احلساس ل عم يا ال تقومل ألـا حياقكروجلـتا يعتقـد الفريـق العامـض
جلن مــن األمهيــة مبكــان جلن تكفــض الشــركة خعــوع جلجلرااهــا ل تــدقيق والتــدريحل امل امــني .وقــد
لكر حياقكروجلت ل فريق العامض جلن عم ية التوظيف ال تتبعسا تشـمض عم يـة تـدقيق صـارمةا
إو جلن الفريق العامض و يتمكن من التحقق من هذا اواعا .
 - 88وجلرار الفريق العامض إ جلن جلراا واحدا ع ى األقض من جلجلراا حياقكروجلت اعتـر حيذقبـد
وابتت إااقتد يف إحدى حماكم جنوب جلجلريقياا لقيامدا من حيني جلمـور جلخـرىا حيتدنيـد جلرـماص
ل قشـهة املرت قـة يف كـو ايفـوار()06ا وتقــدع الـدعم ال وجيسـ لت ـ األقشـهة .ورغــم جلن
هذا لين سوى جلرا واحدا جلإن بيعة جلقشهتد تقريا حيهبيعة احلالا تسا و عـن مـدى كفايـة
عم ية الفحس ال تتبعسا رركة حياقكروجلت.
 - 87وتقتعـ مدوقــة السـ ون لشــركة حياقكروجلــت مــن موظفيســا اومتقــال ل قــاقون الــدو
حلقــو ا قســان والقــاقون ا قســاين الــدو ا جلع ـ عــن التشــريعا الو نيــة .غــري جلن الفريــق
العامــض و يتــوجلر ع ــى جلق مع ومــا عــن ماهيــة التــدريحلا إن واجــدا الــذق ياقــدمل ملــوظف
حياقكروجلت العام ني يف الصومال حيشلن هذ املسااض.
 - 86وإمجــاوحا يقتع ـ ُقــرب حياقكروجلــت مــن مواقــع القت ـال واله ـاحيع العســكرق ملــا تقدمــد
مـن تـدريحل وتوجيـد جلن تتــوخىا سـوا حياقكروجلـت جلو اجلسـا الـ تسـتعني اـدماهتاا جلقصــى
ســدة .ويعتقــد الفريــق العامــض
ضــحة ومتد ق
ارجــا احلــذر لعــمان جلن تكــون هــذ املســااض مو ق
جلن الشفاجلية سو تاع قز حيهبيعية احلال إلا ما جلُع ن عن هذ الترتيبا .
صــض إليســا يف تقريــر ا حيــاجلسوا الـ
حــحل الفريــق العامــضا يف اوســتنتاجا الـ تو ق
 - 82ور ق
تبذهلا األمم املتحـدة لعـمان جلن يكـون لشـركا األمـن اداصـة سـد خاليـا مـن جلق اقتـسان
حلقو ا قسانا وردع مجيع عناصر األمم املتحدة ع ى اتباع هنج استباق إزا هـذ املسـللة.

__________
( )07املرجع قفسدا ص.26 .
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وجلوصــى الفريــق العامــض جليعــا جلن تنهــر األمــم املتحــدة يف تهبيــق املبــااه الــواراة يف سياســة
حيذل العناية الواجبة يف مراعاة حقو ا قسان عند اوستعاقة حيشركا األمن اداصة(.)02

خامسا  -سبض املع قدماح
 - 70يرى الفريق العامض جلن وضع سياسا األمم املتحدة ومباااسا التوجيسية حيشلن اوستعاقة
حيشركا األمن املس حة اداصةا وإ ار املسا لة حيشـلن قهامل إاارة األمن يف األمم املتحدة وغـري
لل من السياسا لا الص ة هو خهوة هامـة ل معـ قـدماحا جلسـ تتـي امل يـد مـن اوتسـا
والشفاجلية يف التعاقـد مـع الشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة ااخـض منهومـة األمـم املتحـدة.
واملبــااه التوجيسيــة جليعـاح إرــارة هامــة إ جلن األمــم املتحــدة تقــر حاليـاح حيــلن اوســتعاقة حيــاحلرس
املس جلمر واقعا وجلهنا ع ى استعداا لتحمض مسؤوليتسا جليما يتصض مبمارسا من هذا القبيض.
 - 70والسياسة واملبااه التوجيسية ال جلع نت عنسا إاارة رؤون الس مة واألمـنا حيوصـفسا
جلااة لتنهـيم اوســتعاقة اــدما األمــن املسـ ا و ميكـن جلن تتنــاول كاجلــة املشــاكض الـ يقريهــا
استمدامل ت الشركا  .حييد جلن ت ـ السياسـة واملبـااه التوجيسيـة ققهـة حيدايـة لعم يـة جلكقـر
مشو حو ينبغ جلن تتعامض جليعـحا مـع مـا تقدمـد ت ـ الشـركا مـن خـدما األمـن املسـ ألهنـا
تته حل قفن القدر من اوهتمامل والتنهيم.
 - 75وقد ع ز املبااه ال جلصدرهتا إاارة رؤون الس مة واألمن مسـتوى الشـفاجلية ع ـى
قها املنهومة حيلن اقتعت جلن رق إخهار مجيع وكاو األمم املتحدة وصـناايقسا وحيراإلسـا
عند استعاقة جلق كيـان مـن كياقـا األمـم املتحـدة اـدما األمـن املسـ  .ومـع للـ ا جلمـن
املسما لك تاع وز الشفاجليةا جلن تعمض كياقا الشرا ا ع ى وجد ادصوصا ما من رـلقد جعـض
سارساهتا يف إلال ا حي غ جلكقر رفاجليةح .وسيساعد ا جلصاح عن م يد مـن املع ومـا ا وحتـرق
امل يد من الدقة يف ا حي غ (من اون جلن يشكض لل هتديـدا ألمـن املـوظفني يف امليـدان)ا ع ـى
املعــ قــدمحا يف تع يــ رــفاجلية سارســا األمــم املتحــدة جليمــا يتع ــق حيالتعاقــد ع ــى توريــد
خدما األمن.
 - 72ومن املسم ل غايةا عند اختيـار الشـركا ا جلو تسـعى األمـم املتحـدة قفسـسا إ التحقـق
من استيفا الشركة مجيع الترتيبا الشـك ية وحيازهتـا ل تـراخيس جلحسـحلا حيـض جلن جتـرق جليعـاح
تقييمحا مستق ح ومستفيعحا قبـض توقيـع العقـواا حيـدل اوعتمـاا جلقـل ع ـى املع ومـا الـ تقـدمسا
الشــركة .وينبغـ جلن ــرق التقيــيم ــر ا االــت لتفــااق احتمــال تعــارب املصــا  .وميكــن جلن
__________
(A/HRC/24/45/Add.2 )02ا الفقرة .78
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ياستمدمل هذا الفرز ملنع تعاقـد األمـم املتحـدة مـع رـركا هلـا سـدض جلاا سـ جلو ضـعيفا جلو
رركا سبق هلا جلن اقتسكت حقو ا قسانا جلو رركا هلا ص ترحيهسا حيـل را النــ اعا
جلو رركا غري مؤه ة لتقدع خدما ل مم املتحدة .و وز جلن تندـ عم يـا جلـرز الشـركا
رــعبةُ املشــتريا التاحيعــة ل ماقــة العامــة ال ـ ميكــن جلن تاكاــف مبسمــة تعســد قاعــدة حيياقــا عــن
الشركا العسكرية واألمنية اداصة .ومع لل يقر الفريق العامـض حياملشـاكض املترتبـة عـن الفـرز
يف ضو حمدواية قدرة األمم املتحدة ع ى إجناز هذ املسمة .وهو يرى جلن املنهمةا ينبغ ا كحد
جلاىنا جلو تتعاقد سوى مع الشركا ال هلا قهم حتقق س يمة.
 - 72وسيتع ز جليعاح حتسني التعاقد ورجلع مستوى ا ررا إلا جلجر األمم املتحـدة تقييمـحا
ل اا حيعد اقتسا العقد .وميكن اوحتفاظ ألذ التقـارير يف سـد كيـان الشـرا ا وميكـن جلن
تشــمض عم يــا التقيــيم الــ ريســا موظفــو العقــواا وحيــاألخس عم يــا التقيــيم املتصــ ة
مبؤرــرا مــن قبيــض الرســااض املتباالــة مــع الشــركة وجلجلرااهــاا وكيفيــة تعامــض الشــركة مــع
التسديــدا ا ومــدى جناحســا يف مواجســة البيئــة احمل يــة وكيفيــة تلق مســا معســاا ومــدى تصــر
جلجلرااها وجلقاح لنمولج األمن العامل املعمول حيد يف املنهمةا وامتقاوح حلقو ا قسان.
 - 72ومــن رــلن مجــع املع ومــا حيهريقــة منسديــة عــن جلاا الشــركا العســكرية واألمنيــة
اداصةا حياوحتفاظ حيالسد واسـتمدامل املع ومـا لتحديـد املمارسـا السـ يمة والـدروس
املستفااةا جلن يساهم يف تفااق التعاقد مع الشركا الععيفة األاا يف املستقبض.
 - 78وجتدر ا رارة جلن الشركا العسكرية واألمنية اداصة تند جلحياقـاح مسـامل رايسـية يف
إ ار عم يا األمـم املتحـدة و ألن املنهمـة تعاقـد معسـا مبارـرةا ولكـن قتيدـة ملمارسـا
الدول األععا يف إلال اوستعاقة مبصـاار خارجيـة لتقـدع ادـدما  .جلفـ واقـع األمـرا تقـدمل
هــذ الشــركا جلحياق ـحا ت ــ ادــدما يف إ ــار عم يــا األمــم املتحــدةا ولــين ل منهمــة
إو الق يض من املع وما عنسا جلو الرقاحية ع يسا .ول تصدق هلذ املشك ةا ميكن جلن ته حل األمـم
املتحدةا يف إ ار هندساا جلو يقتصر األمر ع ى جلن ترجلع رىت كياقا األمم املتحدة تقـارير عـن
اوستعاقة حيالشركا العسكرية واألمنية اداصة ا حيـض وجلن ترجلـع الـدول األععـا تقـارير جليعـحا
عندما تكون مسؤولة عن اوستعاقة حيت الشركا .
 - 77ويكتس جلمهية حيالغة جليعاح ا ال األمم املتحدة التداحيري ال زمة لعمان إخعـاع رـركا
األمـــن اداصـــة وجلجلرااهـــا ل مســـا لة عـــن اقتـــساكا حقـــو ا قســـانا ومتكـــني ضـــحايا ت ــ
اوقتساكا من سبض اوقتصا  .ويف هذا الصداا ينبغ جلن تنشئ إاارة رؤون الس مة واألمـن
آلية ل ته م متكن من ت ق الشكاوىا مبا يف للـ رـكاوى األ ـرا القالقـةا حيشـلن الشـركا
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العسكرية واألمنية اداصة املرتبهة حيعقوا مع األمم املتحـدةا حـىت يتسـىن التحقيـق يف املمالفـا
املدعى ارتكاألاا وإتاحة مسا لة املتعاقدين ومتكني العحايا من سبض اوقتصا الفعالة.
 - 76وحــىت يتســىن ل مــم املتحــدة جلن تواصــض حتســني آلياهتــا الداخ يــة ل رصــد والرقاحيــةا جلــإن
ع يســـا جلن تعـــع آليـــة وإجـــرا ا موحـــدة وســـتبعاا الشـــركا العـــعيفة األاا ا وكـــذل
الشركا لا السد السيئة يف إلـال حقـو ا قسـانا مـن قـواام املـوراين احملـتفظ ألـا يف
مجيع وكاو األمم املتحدة وحيراإلسا وصناايقسا .وسـيته حل هـذا األمـر إجـرا حتقيـق مسـتقضا
وتبــاال املع ومــا حيفعاليــة ع ــى قهــا املنهومــة عــن الشــركا املشــبوهةا و  -كحــد جلاىن -
وضع آلية متكن من لديسم ع م حياقتساكا ارتكبتسا رـركا جلمـن خاصـة تعاقـد معسـا األمـم
املتحــدة مــن تقــدع رــكاوى إ األمــم املتحــدةا و ــال م يــد مــن ا جــرا ا  .وحيا ضــاجلة إ
لل ـ ا حتتــاج رــعبة املشــتريا إ جلن تتــي ل دمســور م يــداح مــن املع ومــا عــن الشــركا
العســكرية واألمنيــة اداصــة املرتبهــة حيعقــوا مــع األمــم املتحــدة وعموــا تنفــذ مــن عقــوا حمـدواة.
وحيهبيعة احلالا و مناص من إحيقا حيعض تفاصيض عقوا األمن سريةح لـدواع جلمنيـة .حييـد جلقـد ميكـن
حتديد جلترة زمنية متر حيعد اقتسا العقد وتكـون جليسـا الشـواغض األمنيـة قـد اقتفـتا جلـيمكن عنداـذ
إ ع اجلمسور حيلمان ع ى التفاصيض ال كاقت قد حاذجلت يف الساحيق.

سااسا  -اوستنتاجا والتوصيا
 - 72مي كن حتسني مبـااه األمـم املتحـدة التوجيسيـة احلاليـة املتع قـة حياسـتمدامل ادـدما
األمنيـة املسـ حة الـ تقــدمسا رــركا األمــن اداصــةا لكــن و ميكنــسا جلن تتصــدى جلميــع
املشاكض ال تقريهـا مسـللة اوسـتعاقة مبتعاقـدين خاصـني يف تقـدع خـدما األمـن .جلالقيـامل
حياملسامل األمنية ينبغ جلن يهض مسؤولية رايسية تتووهـا الـدول األععـا ا مبـا يف للـ تـوجلري
األمن ل مـم املتحـدة وموظفيسـا .ويف هـذا الصـداا ينبغـ جلن تبـذل األمـم املتحـدة جسـواحا
جلكـرب ـاا ح ـول جلمنيـة تسـاهم جليسـا الـدول املعـيفة والـدول األععـا وجلجلـراا األمــن يف
األمم املتحـدةا وجلن تهـور ت ـ احل ـول .ويـرى الفريـق العامـض جلن ع ـى األمـم املتحـدة جلن
تس ِّم مبا تتعر لـد حقـو ا قسـان مـن جلخهـار جـرا عـدمل وجـوا تنهـيم رـامض ألقشـهة
الشـــركا العســـكرية واألمنيـــة اداصـــة يف عم يـــا األمـــم املتحـــدةا وع يســـا جلن تتمـــذ
خهوا لتحسني عم يا ا ررا والرقاحية ملنع ارتكاب اقتساكا حلقو ا قسان.
 - 60وع وة ع ى لل ا تتع ق مبااه األمم املتحـدة التوجيسيـة حصـراح مبتعاقـدق األمـن
املس حنيا حيينما تبني عدة جلمق ةا كاواعا ا حيإسا ة معام ة السـدنا يف مراجلـق اوحتدـاز
جلو اوجتار حياألرـماص ألغـرا اوسـتغ ل اجلنسـ ع ـى يـد متعاقـدق األمـن اداصـني يف
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سيا عم يـا ح فـظ السـ ملا جلن متعاقـدق األمـن غـري املسـ حني ميكـن جلن يشـك وا جليعـحا
خهراح ع ى حقو ا قسان واألمن العامل و عة ال حيون املستعني ألـم .وحيا ضـاجلة إ للـ ا
جتدر ا رارة إ جلن األمن ادـاص املسـ جلو غـري املسـ قـد يسـتمدمل مع ومـا حلـا
العرر حيلجلراا األمم املتحدة جلو مراجل قساا جلو قد يتي ت املع وما أل ـرا جلخـرىا وجلقـد
ميكــنا يف حيعــض احلــاو ا جلن يشــكض هتديــداح ل منهمــة وموظفيســا .ويف ضــو للـ ا يــرى
الفريق العامض ضرورة وضـع مبـااه توجيسيـة لتنهـيم ادـدما غـري املسـ حة الـ تقـدمسا
الشركا العسكرية واألمنية اداصة.
ض ـ ا يف مبــااه األمــم املتحــدة التوجيسيــةا عم يــة صــنع قــرارا
 - 60وينبغ ـ جلن تو و
اوســتعاقة حيشــركا األمــن اداصــةا مبــا يف للـ املعــايري املتع قــة حيتحديــد كــون اوســتعاقة
حيت الشركا تليت حيالفعض ”كم ل جلخري“.
 - 65وتتوخى مبـااه األمـم املتحـدة التوجيسيـة رجلـع مسـتوى رـروا اوختيـار والتعاقـد
والرصد ال تهبقسا جلجلرقة إاارة األمنا مبـا يف للـ عم يـا التفتـيش اليوميـة والشـسرية.
ولعمان القيامل حيذل ع ى و جلعالا ينبغ جلن يت قى موظفو األمن يف امليدان تـدريبحا كاجليـاح
وتوجيســا واضــحة حيشــلن مســااض إاارة العقــوا ومراقبــة املتعاقــدين .وينبغ ـ جلن يكــون
ل جلراا خربة كاجلية يف خدم ا األمـن وإاارتـدا حـىت يقومـوا حياختيـار املتعاقـدينا وتصـميم
العقـــواا وإجـــرا عم يـــا تقيـــيم جلاا املتعاقـــدين وإاارة رـــؤوهنم .ولكــ يعمـــض هـــؤو
املوظفون حيهريقة قاجعـةا ينبغـ جلن تكـون هلـم سـ هة مبارـرة ع ـى املتعاقـدين .وإضـاجلة إ
لل ا ينبغ جلن تعع املبـااه التوجيسيـة املتع قـة حيـالعقوا قواعـد واضـحة اارة الع قـا
مع املتعاقدين من جلجض تق يس خهر وقوع توا ؤ جلو جلساا إ احلد األاىن.
 - 62ولكفالـــة الفعاليـــة يف تنفيـــذ القواعـــد املنصـــوص ع يســـا يف مبـــااه األمـــم املتحـــدة
التوجيسيــةا و حيــد مــن جلن حتــدا املنهمــة عقوحيــا م امــة حلــاو عــدمل اومتقــال مــن قبيــض
ما ي
(جل)

فيض الرسومل؛

(ب) منع الشركا منعاح مؤقتاح جلو اااماح من اوستفااة من العقوا املقب ة؛
(ج) حتديـــد جل ـــا املتعاقـــدينا حبفـــظ ســـدض مركــ ق ل شـــركا لا األاا
الســ جلو اداضـــعة لتحقيقـــا جناايـــةا جلو املرجلـــوع ضـــدها قعـــايا مدقيـــةا جلو اداضـــعة
ل حرمانا وحينشر ه ذ املع وما عند اوقتعا .
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 - 62وحيالنسبة ل منهما املعقدة من قبيض األمم املتحدةا مـن املسـم جليعـحا جلن يـتم تبـاال
املع ومــا عــن األاا الســ جلو ســو الســ ون جليمــا حيــني رــىت الوكــاو الــ تتعاقــد
ع ى خدما األمن حىت يتسىن منع ت الشركا من إحيرامل عقوا جلخرى يف مكان آخر.
 - 62إن النقس يف الشفاجلية واملسا لة سبحل رايس لراوا األجلعال الس بية من اجلمسـور
إزا الشركا العسكرية واألمنية اداصة .وتتعمن مبااه األمم املتحدة التوجيسية جلمـوراح
ق ي ة جداح ل تصدق هلاتني املشك تني .وميكن ا ال التد احيري التالية
(جل) حتديــد مبــااه واضــحة ل م ســا لة واملســؤولية عــن اختيــار متعاقــدق األمــن
وإاارة رؤوهنما وتعميم لل ؛
(ب) قشر جلالة األمم املتحدة لعم يا

إاارة األمن قشرحا كام ح؛

(ج) مجــع مع ومــا اوســتعاقة حيــاألمن املس ـ وغــري امل ـ قا مبــا يف لل ـ األرقــامل
الســنوية جلو ال رحيــع  -ســنوية عــن جلجلــراا حرس/متعاقــدق األمــن يف كــض حيعقــةا وقشــر ت ــ
املع وما ؛
(ا) قيامل مجيع املنهمـا
منفص يف املي اقية؛
(هـ)

قشر مجيع عم يا

التاحيعـة ل مـم املتحـدة حيإاخـال موضـوع ” األمـن“حينـدا
إرسا عقوا األمن ومبالغسا.

 - 68وميكن جلن تستمدمل مبااه األمم املتحدة التوجيسية القدرة الشرااية ل منهمـة لرجلـع
مســت وى املعــايري الدوليــة والو نيــة جبعــض مراعــاة املعــايري املسنيــة رــر ا رايســيا وختيــار
املتعاقدينا وإاراج توجيسا واضحة ل س ون املس ،يف إ ار عقوا األمم املتحدة.
 - 67وحتــدا مبــااه األمــم املتحــدة التوجيسيــة القاامــة مته بــا تدريبيــة عامــةا لكــن
الشركة املعنية ه ال تقرر ما ينبغ جلن يكون ع يد التدريحل حيالتحديد .وميكن جلن تشـمض
املبااه التوجيسية مشرو ا اقيا واضـحة وحمـداة لعقـوا خـدما األمـنا مبـا يف للـ مـدة
التدريحل وحمتوا ا ومعايري الكفا ةا ومؤسسا التدريحل املرخوس هلا( .)02
 - 66وينبغــ جلن تواصــض إاارة رــؤون الســ مة واألمــن التاحيعــة ل ماقــة العامــة القيــامل
حيا ررا ع ى اختيار الشركا العسكرية واألمنية اداصة وتقييمساا املس حة منسا وغـري
املس حةا ولل يف العم يا امليداقية.
 - 62ويشدع الفريق العامض مجيع إلموعـا املعنيـةا والبـاحقني األكـااميينيا واملنهمـا
غــري احلكوميــةا ومســؤو األمــم املتحــدة املعنــيني حبقــو ا قســان واألمــنا وسق ـ قهــاع
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األمــن ادــاصا ع ــى مواص ـ ة تقــدع مســامهاهتم وخــرباهتما وحيــد حــوار مــع إاارة رــؤون
الس مة واألمنا ووكاو األمم املتحدةا حيشلن هذ املسـللةا ويه ـحل جلن يـتم اسـتعرا
عم ية صنع القرار حياستمرار ع ى جلع ى املستويا ااخض املنهمة.
 - 20ويشدع الفريق العامـض جليعـحا الـدول األععـا ع ـى ـحل مع ومـا مـن كياقـا
األمم املتحدة عن مىت وجلين ياسـتعان حيالشـركا العسـكرية واألمنيـة اداصـة لـدعم حيعقـا
األمم املتحدةا ولتلمني املراجلق والقواجلض واألجلرااا ألن هذ املع وما قد تؤار يف عم يـا
صنع السياسا وا ال القر ارا حيشلن األمن.
 - 20ويــدعو الفريــق العامــض مــن جديــد إ إحيــرامل ص ـ
العسكرية واألمنية اداصة.
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