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  موجز

ل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب أنشئ الفريق العام  
ويتألف الفريق . ٢٠٠٥/٢ عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٥يوليه /متوز يف) الفريق العامل(يف تقرير املصري   

، )كولومبيـا (بينافيديس دي برييـز    ، والسيدة أمادا    )اجلماهريية العربية الليبية  (العامل من السيدة جناة احلجاجي      
، والسيدة شايـستا  )االحتاد الروسي(، والسيد ألكسندر نيكيتني )انياإسب(والسيد خوسيه لويس غوميز ِدل برادو    

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٧مقرراً يف  -  وانتخب السيد ألكسندر نيكيتني رئيساً). فيجي(شاميم 

 يف القرار الذي يطلب إىل الفريق العامل أن يقـدم إىل جملـس حقـوق                وُيقدَّم هذا التقرير وفقاً للشروط املبينة       
  .اإلنسان تقريراً سنوياً عن التقدم الذي أحرزه يف تأدية واليته

مقدمة التقرير، بينما تقدَّم يف اجلزء الثاين حملة عامة عن األنشطة املضطلع هبـا يف                ويتضمن اجلزء األول     
 املـستقبل، وخباصـة    اليت يتوقع االضطالع هبا يف     صف اجلزء الثالث األنشطة   وي. غضون الفترة املشمولة بالتقرير   

إجراء مشاورات إقليمية مع الدول ملناقشة املسألة األساسية املتمثلة يف دور الدولة بصفتها جهة حمتكرة لـسلطة                 
  .استخدام القوة

ئ العامة واملبادئ التوجيهية الالزمة ويكرس الفريق العامل جزءاً موضوعياً من التقرير لتناول املعايري واملباد  
لوضع اتفاقية دولية جديدة بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ووضع غري ذلك من الصكوك 

  .القانونية التنظيمية

صـي  ويو. وحيتوي اجلزء الرابع االستنتاجات اليت خلص إليها الفريق العامل بينما ُيضمَّن اجلزء اخلامس توصياته               
الفريق العامل، بصفة خاصة، بوضع واعتماد اتفاقية دولية جديدة بشأن تنظيم أنشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة                  

ويقترح الفريق العامل أيضاً    . اخلاصة، وإرفاقها بقانون منوذجي ملساعدة احلكومات على اعتماد التشريعات الوطنية املالئمة          
جمموعة تلك املبـادئ إىل مـشاريع        بتحويل سكرية واألمنية اخلاصة ويوصي   مبادئ أساسية لتنظيم أنشطة الشركات الع     

ويكلـف   جيتمـع بـني الـدورات       دويل مفتوح العضوية   -إنشاء فريق عامل حكومي    صكوك قانونية، كخطوة يعقبها   
  .االتفاقية بوضع

امهم حالـة االتفاقيـة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخد              وأخرياً، يتناول اجلزء السادس     
  . وتدريبهم  ومتويلهم
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٤  ٣٧-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة الفريق العامل  - أوالً 

  ٤  ١٠-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دورات الفريق العامل الثالثة والرابعة واخلامسة  - ألف  
  ٥  ١٧- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات امليدانية  - باء   
  ٦  ٢٢- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاورات اإلقليمية  - جيم  
  ٧  ٢٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل  - دال  
  ٨  ٣٣- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة أخرى - هاء   
  ٩  ٣٧- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة مقبلة - واو   

  املعايري واملبادئ العامة واملبادئ التوجيهية التفاقية دولية : القضايا املواضيعية  - ثانياً 
  ١٠  ٦٧- ٣٨  . . . . . . . . . جديدة بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  
  ١٠  ٣٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عملية إعداد صكوك تنظيمية جديدة  - ألف  
  ١١  ٦٧- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعايري واملبادئ العامة واملبادئ التوجيهية  - باء   

  ١٧  ٧٤- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - ثالثاً 
  ١٩  ٨٥- ٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - رابعاً 
ــة  - خامساً ــة واســتخدامهم حال ــد املرتزق ــة ملناهــضة جتني ــة الدولي    االتفاقي

  ٢٠  ٨٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتدريبهم  ومتويلهم  
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  مقدمة

 باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب أنشئ الفريق العامل املعين  - ١
أكده جملـس     الذي ٢٠٠٥/٢ عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان       ٢٠٠٥يف عام   ) الفريق العامل (يف تقرير املصري    

  ).١٩٨٧املوضوعة يف عام (حقوق اإلنسان والذي عدَّل والية املقرر اخلاص السابقة 

اجلماهريية (السيدة جناة احلجاجي    :  من اخلرباء التالية أمساؤهم    ٢٠٠٨يق العامل يتألف يف عام      وكان الفر   - ٢
، )انياإسب(، والسيد خوسيه لويس غوميز ِدل برادو )كولومبيا(، والسيدة أمادا بينافيديس دي برييز  )العربية الليبية 

وانُتخب السيد ألكسندر نيكيتني    ). فيجي(م  ، والسيدة شايستا شامي   )االحتاد الروسي (والسيد ألكسندر نيكيتني    
  .ُيتناوب عليه سنوياً ، وهو منصب٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ مقرراً يف - رئيساً 

وإذ يقر الفريق العامل بصعوبة تعريف الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة فإنه يشري إليها ألغراض هذا                 - ٣
تقدم خدمات املساعدة األمنيـة والتـدريب واإلمـداد         التقرير باعتبارها شركات تشمل الشركات اخلاصة اليت        

ومتتد  واالستشارة بشىت أنواعها، وهي خدمات تبدأ من الدعم اإلمدادي غري املسلح وخدمات حرس األمن املسلح
أو /أو أمنية، وال سيما يف مناطق الرتاعات املسلحة و        /إىل اخلدمات املتصلة بأنشطة دفاعية أو هجومية عسكرية و        

  .اعاتعقب الرت

وبغية تنفيذ الواليتني الصادرتني عن اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان على التوايل، يوصي الفريـق                 - ٤
يضم ممثلني معينني من الدول املعنية       العامل بإنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية على الصعيد الدويل          

ويف . يم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة مهمتهم صياغة نص اتفاقية دولية جديدة بشأن تنظ   وخرباء
نفس الوقت، سيقدم الفريق العامل إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية النتائج واالستنتاجات اليت         
يد خيلص إليها يف شكل مشروع اتفاقية يستند إىل املبادئ اليت سُتبني يف جزء الحق من هذا التقرير، ليشكل أداة تف

  . يف حتديد التنظيم على الصعيد الوطين

  أنشطة الفريق العامل -  أوالً
  دورات الفريق العامل الثالثة والرابعة واخلامسة -  ألف

وانتخب السيد  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١ إىل   ٧عقد الفريق العامل دورته الثالثة يف جنيف يف الفترة من             - ٥
وعقد الفريق العامل مشاورات مع ممثلـي الـدول األعـضاء           . لقادمة مقرراً للسنة ا   -  ألكسندر نيكيتني رئيساًً  

ووكاالت وهيئات األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر              
  .حكومية ورابطة للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ومنظمات غري أكادمييني ومع

 من احلاالت القطرية، قرر الفريق العامل توجيه رسائل يطلب فيها أو جيدد فيها طلبه          وبعد النظر يف عدد       - ٦
 ٢٤ويف رسالة مؤرخة . الواليات املتحدة األمريكيةا وغينيا االستوائية وكولومبيا وزيارة كل من أذربيجان وأرميني

ويف نفس الدورة قـرر     . لبلد، قبلت حكومة الواليات املتحدة طلب الفريق العامل زيارة ا         ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 أن املشاورات اإلقليمية القادمة ستخصص جملموعة بلدان ٧/٢١الفريق العامل، عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان       
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وأقر الفريق العامل كذلك اإلجراء الذي سيتبعه لدى إعداد مبادئ           .أوروبا الشرقية وبلدان منطقة آسيا الوسطى     
وأصدر الفريق العامل بياناً صحفياً لدى اختتام دورته . عسكرية واألمنية اخلاصةللشركات ال أنظمة توجيهية لوضع

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤يف  الثالثة

وأجـرى  . ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول   ٥ و ٢وعقد الفريق العامل دورته الرابعة يف نيويورك يف الفترة بني             - ٧
السالم ومكتـب الـشؤون      إدارة عمليات حفظ  من بينها    مناقشات مع الدول األعضاء وإدارات لألمم املتحدة،      

 شركات وأكادمييني وممثلي ممثلني عن اجملتمع املدين القانونية وإدارة شؤون نزع السالح، كما أجرى مناقشات مع
وأتاحت الدورة الرابعة، على وجه التحديد، فرصة ملناقشة املبادئ األساسية لوضع نظام            . خاصة وأمنية عسكرية

  .  واألمنية اخلاصة مع اجلهات الفاعلة املعنيةللشركات العسكرية

وبعد النظر يف عدد من احلاالت القطرية، ناقش الفريق العامل الزيارتني القادمتني إىل الواليات املتحـدة                  - ٨
فريقيـا   زيارة كل من تشاد وجنـوب أ       األمريكية وأفغانستان وقرر توجيه رسائل يطلب فيها أو جيدد فيها طلبه          

لدى  وأصدر الفريق العامل بياناً صحفياً. راق، وتابع احلاالت القطرية، مبا يشمل الرتاع يف جورجياوالسودان والع
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩ختتام دورته الرابعة يوم ا

. ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩ إىل   ١٥وعقد الفريق العامل دورته اخلامسة يف جنيف يف الفترة من             - ٩
لألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  أعضاء ووكاالت وهيئات لدو وأجرى مشاورات مع ممثلي

. خاصة وأمنية عسكرية وشركات حكومية ومنظمات غري ومع أكادمييني اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر
ليه بشأن أنـشطة    وناقش الفريق العامل سبل تعزيز اإلطار القانوين الدويل كما نظر يف ادعاءات خمتلفة وردت إ              

واجتمع الفريق العامل مبمثلي البعثة الدائمة هلندوراس والبعثة الدائمة إلكوادور ليناقش مع حكومتيهما             . املرتزقة
وعقب زيارة الفريق العامل هلندوراس، انضمت حكومة . املتعلقة بالزيارة اليت أجراها هلذين البلدين    أعمال املتابعة 

ت سلطات إكوادور قد اختذت كافة التدابري الالزمة لتصبح طرفاً يف االتفاقية، ولكن وكان. هندوراس إىل االتفاقية
مجهوريـة   والتقى الفريق العامل مع ممثلـي     . تأخر االنضمام بسبب اعتماد الدستور اجلديد وإنشاء برملان جديد        

ورحب الوفد بطلب   . ن البلد الكونغو الدميقراطية أيضاً ملناقشة الوضع السياسي واالجتماعي يف املنطقة الشرقية م          
  .البلد الفريق العامل زيارة

، ٦٢/١٤٥ وبقرار اجلمعية العامة     ٧/٢١وقرر الفريق العامل كذلك، عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان            - ١٠
ويف هذا الصدد، عقد الفريق العامل اجتماعات أيضاً . فريقياإلقليمية القادمة ملنطقيت آسيا وأأن تكرس املشاورات ا

فريقية يف القضايا املتصلة مبـسائل حقـوق        فته املنسق اإلقليمي للمجموعة األ    ممثل من البعثة الدائمة ملصر بص     مع  
  .فريقيا إلطالعه على أهداف املشاورات اإلقليمية ومع املمثل الدائم جلنوب أاإلنسان،

   البعثات امليدانية-  باء

  يرلندا الشماليةى وآملكة املتحدة لربيطانيا العظمالبعثة امليدانية إىل امل

 املقرر وأحد األعضاء بزيارة اململكة املتحدة يف الفتـرة          -  قام وفد من الفريق العامل مؤلف من الرئيس         - ١١
  .٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إىل ٢٦  من
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وقام الفريق العامل أثناء الزيارة بتجميع وحتليل معلومات بشأن نظام ضبط أنشطة الشركات العسكرية                - ١٢
واجتمع الفريق العامل، يف نفس الوقت، مع ممثلي وكاالت حكومية          . اصة املسجلة يف اململكة املتحدة    واألمنية اخل 

  .خاصة ورابطة لتلك الشركات وأمنية عسكرية وشركات واجملتمع املدين

الوضع القانوين للشركات العسكرية  لتحديد  جديداً شامالًحبثاً وأوصى الفريق العامل بأن جتري احلكومة  - ١٣
وختتار السياسة اليت ستتبع من بني اخليارات التنظيمية الـستة   ألمنية اخلاصة يف اململكة املتحدة وكيفية ضبطها،      وا

 يف كتاهبا األخضر، وتوسع نطاق إشرافها ليتجاوز الدائرة احملدودة املؤلفة من الشركات املتعاقدة              املنشورة سابقاً 
أجنبية  جهات يطانية العسكرية واألمنية اخلاصة املتعاقدة مع     ويشمل دائرة أوسع تضم الشركات الرب      مع احلكومة 

القطاع اخلاص، وَتتِخذ موقفاً نشطاً يف األمم املتحدة يشجع على وضع صكوك تنظيمية دولية  من ودولية وأخرى
  .جديدة لقطاع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

  . يف إضافة إىل هذا التقريرويرد تقرير البعثة، مبا فيه استنتاجاهتا وتوصياهتا،  - ١٤

  بعثات أخرى قيد اإلعداد أو مطلوب إجراؤها

ِعّد الفريق العامل يف الوقت احلاضر بعثة يعتزم القيام هبا إىل أفغانستان يف شباط  - ١٥ ، وينظر يف ٢٠٠٩فرباير /ُي
مة أفغانـستان يف    وقد أعربت حكو  . ٢٠٠٩زيارة إىل الواليات املتحدة األمريكية يف غضون عام          إمكانية إجراء 

 عن قبوهلا طلب الفريق العامل إجراء زيارة إىل البلـد، ويف عـام              ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢١رسالة مؤرخة   
وأبلغ املمثل الدائم ألفغانستان    .  قام الفريق العامل بتحديد مواعيد البعثة بالتنسيق مع حكومة أفغانستان          ٢٠٠٨

، أي أن الزيارة    "ألسباب تقنية "موعد الزيارة ملدة شهر واحد على األقل        الفريق العامل يف دورته اخلامسة بإرجاء       
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٥جترى قبل  لن

. ويكرر الفريق العامل تقديره للدول األعضاء اليت دعته إىل إجراء زيارة ومكنته بالتايل من تأدية واليته                 - ١٦
ا غينيا اجلديدة وتشاد ومجهورية     وبابو ربيجان وأرمينيا أذ: وطلب الفريق العامل إجراء زيارات إىل البلدان التالية       

بابوي والسودان والعراق وغانا وغينيا االستوائية وكولومبيـا واملكـسيك،          فريقيا وزم أفريقيا الوسطى وجنوب أ   
  .تلقي دعوات زيارة الذي يطلب فيه وجيدد الفريق العامل نداءه

زيارة إىل العـراق واسـتلم رداً مـن احلكومـة يف      إجراء ٢٠٠٧مارس /وطلب الفريق العامل يف آذار     - ١٧
 مفاده أن الوضع األمين يف العراق ال يسمح للفريق العامل بالعمل بصورة فعالة؛ ولكن أعربت ٢٠٠٧أبريل /نيسان

وكرر الفريق العامل   . احلكومة العراقية عن تطلعها مع ذلك الستقبال الفريق العامل عندما يتحسن الوضع األمين            
  .٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األولطلبه هذا 

  املشاورات اإلقليمية -  جيم

يعترف الفريق العامل بأمهية املنظور اإلقليمي فيما يتعلق مبسألة انتشار الشركات العـسكرية واألمنيـة                 - ١٨
متعلقة ببلدان أمريكـا الالتينيـة    أجرى الفريق العامل حىت اآلن مشاورات إقليمية    وقد. اخلاصة وضبط أنشطتها  
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ونظر الفريق العامل، أثناء املشاورات . طقة البحر الكارييب وجمموعة بلدان أوروبا الشرقية وبلدان آسيا الوسطىومن
  . خبريا٢٠ً بلداً كما نظر يف التقارير املقدمة من أكثر من ٢٢اإلقليمية، يف اآلراء والتقارير املقدمة من 

 ١٧دان أوروبا الشرقية وبلدان آسيا الوسطى يـومي         املتعلقة مبجموعة بل    وأجريت املشاورات اإلقليمية    - ١٩
واشترك يف  . ٦٢/١٤٥ من قرار اجلمعية العامة      ١٥ يف موسكو عمالً بالفقرة      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٨و

املشاورات ممثلو حكومات أحد عشر بلداً من بلدان املنطقة باإلضافة إىل أكادمييني وممثلي منظمات دولية واجملتمع   
    .وشركة عسكرية وأمنية خاصة) منظمة معاهدة األمن اجلماعي(نظمة إقليمية مشتركة بني الدول املدين وم

وطلب الفريق العامل موافاته بتقارير حتليلية عن وضع قطاع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف ثالثة   - ٢٠
تينية ومنطقة البحر الكارييب، ونظر فيها وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وأمريكا الال      با الغربية، وأور: أقاليم هي 

وقام فريق خرباء أوسع بإطالع الفريق العامل على الوضع يف بلدان أوروبا الـشرقية              . أثناء املشاورات اإلقليمية  
وأحاط الفريق العامل علماً بالتقارير اإلقليمية املقدمة اليت تشكل يف          . وبلدان منطقة جبال القوقاز وآسيا الوسطى     

زءاً من العملية الرامية إىل حتديد مفهوم مشترك، على صعيد األمم املتحدة، للمعايري واملبادئ التوجيهيـة                نظره ج 
وإضافة إىل ذلك، عقـدت منظمـة        .واملبادئ العامة الالزمة لضبط قطاع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة        

ا واالحتاد الروسي وبيالروس وكازاخستان     أرميني( دول   ٧معاهدة األمن اجلماعي، وهي منظمة إقليمية مؤلفة من         
لتوضيح أنواع معينة من األنشطة العسكرية واألمنية املضطلع هبا       جلسة) تانوأوزبكستان وقريغيزس وطاجيكستان  

باإلضافة إىل  جلسات التوضيح تلك ملخصاً جلميع) A/HRC/10/14/Add.3(ويورد تقرير املشاورات  .يف املنطقة
  .عروض حتليلية عامة

ويف نفس املشاورات اإلقليمية عرض بعض اخلرباء، بناء على طلب الفريق العامل، وناقشوا مـع ممثلـي                   - ٢١
الدول املشتركة، مشروع اتفاقية دولية بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة ومراقبتـها،               

  .أنظمة وطنية يف هذا الصدد ومشروع قانون منوذجي لوضع

قرارات اجلمعية العامة وقرارات اجمللس ذات الصلة، يعتزم الفريق العامل القيام، يف الفترة بـني               وامتثاالً ل   - ٢٢
. فريقيا وأوربا الغربية ومنـاطق أخـرى      تتعلق ببلدان آسيا وأ    إجراء مشاورات إقليمية   ،٢٠١١ و ٢٠٠٩عامي  

جيري وضعها اآلن لـضبط       اليت وستناقَش مع الدول األعضاء، أثناء هذه املشاورات، الصكوك القانونية اجلديدة         
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وذلك بغية إتاحة جمموعة واسعة من املعلومات لتدرج يف هذه الـصكوك                

  .وتساعد على إحراز توافق يف اآلراء بشأن شكلها

  الرسائل -  دال

االت ختص املرتزقة   وأفراد بشأن ح   حكومية ومنظمات غري  حكومات استلم الفريق العامل معلومات من      - ٢٣
 قيد االستعراض   وقد ُوجهت يف غضون السنة    . واألنشطة املتصلة باملرتزقة والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة      

وتـرد تلـك    . ستراليا وإسرائيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية       رسائل إىل كل من أ    
  . ات يف إضافة إىل هذا التقريراملقدمة من احلكوم الرسائل وملخصات األجوبة
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  أنشطة أخرى -  هاء

 ٢٠٠٨مارس / آذار١٨يف   املقرر التقرير السنوي للفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان       -  قدم الرئيس   - ٢٤
)A/HRC/7/7 و ،Add.1-5 (        نوفمرب / تشرين الثاين  ٣يف   كما قدَّم تقرير الفريق العامل السنوي إىل اجلمعية العامة

٢٠٠٨) A/63/325 .( املقرر، أمام اجلمعية العامة، ما يساور الفريق العامل من قلق إزاء عـدم              -  وكرر الرئيس 
إىل  ووجه االنتباه .أنظمة على املستويني الوطين والدويل لضبط أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وجود

امل سواء من البلدان املتقدمة أو من البلـدان         أن هذه الشركات تعيِّن آالف املواطنني القادمني من مجيع أرجاء الع          
وال ميكن ضـبط أنـشطة   . النامية وتدرهبم على تأدية مهام يف أفغانستان والعراق ومناطق الرتاع املسلح األخرى         

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة باالستناد فقط إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقـة واسـتخدامهم               
األمر  ينبغي وضع صك قانوين دويل جديد، رمبا يف شكل اتفاقية جديدة، وتكميله إن لزم   تدريبهم، بل ومتويلهم و 

بصك قانوين آخر من قبيل قانون منوذجي مؤقت يساعد احلكومات الوطنية على وضع واعتماد تشريعات وطنية                
  .لضبط هذا القطاع

 / شـباط  ١ينـاير و  / كـانون الثـاين    ٣١ برييز يف واشترك السيد غوميز ِدل برادو والسيدة بينافيديس دي           -٢٥
من وحقـوق    األ ةخصخص" حتت عنوان    ماديسون - يف جامعة ويسكونسن   يف املؤمتر الدويل الذي عقد       ٢٠٠٨ فرباير
 (The Privatization of Security and Human" الكـرة األرضـية  جنوبن ـ منظورات م:مريكتنياأليف  نساناإل

Rights in the Americas: Perspectives from the Global South(ـ أشـبكة  الذي كان من نتائجه إنشاء  و ث احب
  .لشركات العسكرية واألمنية اخلاصةا بشأن دولية

 اهليكل االجتمـاعي للتهديـدات    " يف مؤمتر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ و ٥واشترك السيد غوميز ِدل برادو يف         -٢٦
ـ املتغرية والعالقة  ـ  واألاتبني احلري  (The Social Construction of Threat and the Changing Relation"نـم

between Liberty and Security(يف مركز دراسات السياسة األوروبية، يف بروكسل ، املعقود .  

 بلـداً حـضروا   ٣٣ طالباً من ٤٣، حماضرة أمام ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١١يف  السيد غوميز ِدل برادو،  ألقىو  -٢٧
متعلق باألمن واالستقرار واالنتقال وإعادة البناء، كما ساهم يف اجتماع مداولة عقـد يف               ر برنامج دورة مقدمة يف إطا   

  ).أملانيا( بارِتنكريِشن -مركز مارشال األورويب لدراسات األمن يف غارميش 

، يف مـؤمتر    ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٧ و ٢٤راكاس، يف الفترة بني      يف ك  السيد غوميز ِدل برادو   واشترك    - ٢٨
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الذي نظمه برملـان دول أمريكـا             الحتاد  لقمة االجتماعية السابع    ا

" اإلعالن ألجل السالم ومناهضة اإلرهـاب     "وإثر مشاركته، أُدرجت يف     . الالتينية باالشتراك مع حكومة فرتويال    
لى االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم       املعتمد يف مؤمتر القمة، فقرة حتث البلدان على التصديق ع         

االستحواذ علـى   ومتويلهم وتدريبهم وعلى وضع تشريعات موحدة ملنع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة من       
  .مهام هي بطبيعتها مهام الدول، كاحتكار سلطة اللجوء بصورة مشروعة إىل استخدام القوة

 يف حلقة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ و٢٤رر، السيد ألكسندر نيكيتني، يومي  املق-  واشترك الرئيس  - ٢٩
ستراتيجية بكلية الدفاع امللكية الدامنركية بشأن النتائج املترتبة على توسـع خـدمات             عمل عقدت يف معهد اال    



A/HRC/10/14 
Page 9 

سة العامة ويف   ، يف اجلل  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ و ٢٦الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وقدم، يومي       
 (Humanitarian space and military"اجملـال اإلنـساين والعمليـات العـسكرية    " ندوة حتت عنوان جزء من

operations(              نظمتها وزارة الشؤون اخلارجية الدامنركية باالشتراك مع وزارة الدفاع ومجعية الصليب األمحـر ،
كما ألَّف  . ن ضبط الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     الدامنركية واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، عرضني ع      

ونشر كتاباً مكرساً للخصخصة يف اجملالني العسكري واألمين، ركز فيه، بصفة خاصة، علـى مبـادئ ضـبط                  
  .الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

حتديات "نوان عمل حتت ع  يف حلقة٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨واشترك السيد غوميز ِدل برادو يوم   - ٣٠
 (Challenges to the Regulation of Private Military and"لضبط الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة  

Security Companies(  املعقودة يف روما واليت نظمتها جامعة لويس غيدو كاريل يف إطار مـشروع ،"PRIV-

WAR "        وميوَّل هذا املشروع من طـرف االحتـاد        . وهو مشروع حبث تعاوين ينجزه احتاد سبع جامعات أوروبية
األورويب وهو يهدف إىل تقدمي اقتراحات لوضع خطة ُمرضية يف إطار االحتاد األورويب تضمن مساءلة الشركات                

  .ووفاءها مبسؤولياهتا العسكرية واألمنية اخلاصة

الويب أدرج فيه وثـائق      املقرر، موقعاً على شبكة      -  وأنشأ الفريق العامل، بناء على مبادرة من الرئيس         - ٣١
  .ومواد حتليلية عن املرتزقة والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

، شبكة أكادميية مؤلفة من أكادمييني ومنظمات غري  ٢٠٠٧وأنشأت السيدة بينافيديس دي برييز، يف عام          - ٣٢
  .بكة على أساس شهريوجيتمع أعضاء الش. لبحث ظاهرة املرتزقة والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة حكومية

 يف الفريق االستشاري لشبكة ضبط ٢٠٠٨يونيه /وأصبح السيد غوميز ِدل برادو عضواً منذ شهر حزيران  - ٣٣
على القوات املسلحة، وتعترب الشبكة مصدراً للمعلومـات         للرقابة الدميقراطية  األمن اخلاص، التابعة ملركز جنيف    

  .نية اخلاصة على شبكة إنترنتاملتعلقة بتنظيمات الشركات العسكرية واألم

  مقبلة أنشطة -  واو

 الترويج للتصديق على االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقـة           ٢٠٠٩سيواصل الفريق العامل يف عام        - ٣٤
كما سيواصل مشاوراته مع الـدول      . لالنضمام إليها على أوسع نطاق ممكن      واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم أو   

فريقيـا  فريقيا الوسطى وجنـوب أ    ا غينيا اجلديدة وتشاد ومجهورية أ      أذربيجان وأرمينيا وبابو   األعضاء، وخباصة 
  .تلقي دعوة إلجراء زيارة إىل هذه البلدان وزمبابوي والسودان والعراق وغانا وغينيا االستوائية وكولومبيا، بغية

اليات املتحدة األمريكية ويأمـل     وجيري الفريق العامل مناقشات نشطة اآلن مع حكوميت أفغانستان والو           - ٣٥
واهلدف املنشود من هاتني الزيارتني هو النظر بروح من         . ٢٠٠٩التمكن من زيارة هذين البلدين يف غضون عام         

التعاون والتحاور يف الوضع الراهن فيما يتعلق بأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة املنشأة يف البلد أو اليت 
  .على أنشطتها من آثار يف التمتع حبقوق اإلنسانتعمل فيه وما يترتب 
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 بغية مجع معلومات إضافية من منظـور        ٢٠٠٩وسيعقد الفريق العامل مشاورات إقليمية أخرى يف عام           - ٣٦
لنشرهم يف مناطق  إقليمي بشأن املمارسات اليت تتبعها حالياً الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تعيِّن األفراد

وسيحاول الفريـق  . ملسلحة واستعراض التدابري اليت اختذهتا الدول لضبط ورصد أنشطة تلك الشركات    الرتاعات ا 
العامل وضع خيارات تنظيمية أيضاً وحتديد أفضل املمارسات بغية ضمان مطابقة أنشطة الشركات العـسكرية                

 فرصة أيضاً للفريق العامل ليناقش      وستوفر املشاورات اإلقليمية  . واألمنية اخلاصة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان     
  .مع الدول مسألة استبقاء احتكارها لسلطة اللجوء إىل استخدام القوة

وستشكل هذه املشاورات اإلقليمية، على غرار املشاورات السابقة، خطوة أوىل يف إطار االقتراح الذي                - ٣٧
فيع وحتت إشراف األمم املتحدة ملناقشة أوصى به الفريق العامل بشأن عقد اجتماع مائدة مستديرة على مستوى ر

ويعتزم الفريق العامل إجراء مخس . الدور األساسي الذي تؤديه الدولة بصفتها اجلهة احملتكرة لسلطة استخدام القوة
مشاورات حكومية إقليمية يف اجملموع، شبيهة بتلك اليت كرست لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب           

 ان أوروبا الشرقية وبلدان منطقة آسيا الوسطى، بغية التمكن من تقدمي حملة عامـة عـن املـسائل                 وجمموعة بلد 
تأثري على حقوق اإلنسان إىل اجتماع  والتجليات واالجتاهات الناشئة املتصلة بأنشطة املرتزقة وما يترتب عليها من

  .املائدة املستديرة الرفيع املستوى الذي ستعقده الدول

املعايري واملبادئ العامة واملبادئ    : ضايا املواضيعية الق -  ثانياً
التوجيهية التفاقية دولية جديدة بشأن تنظيم أنشطة       

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
   عملية إعداد صكوك تنظيمية جديدة- ألف 

 بشأن وضع وتقدمي مقترحات ُمحددة"، الفريق العامل ٧/٢١فوَّض جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره   - ٣٨
ما ميكن وضعه من معايري تكميلية جديدة ترمي إىل سّد الثغرات القائمة، ومبادئ توجيهية عامة أو مبادئ أساسية 
جديدة للتشجيع على زيادة محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حق الشعوب يف تقرير مـصريها، عنـد مواجهـة               

وبناًء على زيارات الفريق العامل     ". طة املتصلة باملرتزقة  التهديدات احلالية والناشئة اليت يشكلها املرتزقة أو األنش       
 العامة القطرية ومشاوراته مع خمتلف أصحاب املصلحة، وبعد دراسة للعديد من املعايري واملبادئ التوجيهية واملبادئ

ع إطـار   اليت تتعلق بتنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، شرع الفريق يف وض           القائمة أو املقترحة    
للمبادئ واملعايري واملبادئ التوجيهية اليت ميكن استخدامها يف إنشاء آليات تنظيمية وطنية ودولية لسد الثغـرات                

وقد ناقش الفريق هذه املعايري واملبادئ مع احلكومات يف إطار . احلالية والتصدي لالرتزاق وألنشطة هذه الشركات
الشركات، وعرضها يف تقريره السنوي املقدم إىل اجلمعية العامـة          مشاورات إقليمية وزيارات قطرية ومع ممثلي       

)A/63/325 .(           املعـايري القانونيـة؛    : وُيحدد الفريق العامل املبادئ التنظيمية يف ستة جماالت مواضـيعية، هـي
. قابةوالتسجيل؛ والترخيص؛ وآليات املساءلة؛ وفرز املستخدمني وتدريبهم يف جمايل القانون وحقوق اإلنسان؛ والر

ويقترح الفريق إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية، يتألف من ممثلني للدول املهتمة وخرباء، لصياغة                
نص اتفاقية دولية جديدة بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية األمنية اخلاصة، بناًء على النصوص اليت أعدها                

  .ن املبادئ املنسقةالفريق العامل واملستمدة م
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   املعايري واملبادئ العامة واملبادئ التوجيهية- باء 

بعد إعداد الفريق العامل تقريره السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة، نظر يف املعايري واملبادئ العامة واملبادئ   - ٣٩
  .  إلعداد الصكوك القانونية التنظيمية اجلديدةإليها كأساسالتوجيهية القائمة واملستجدة اليت سيستند 

  ايري القانونيةاملع

اعترب الفريق العامل أن اخلطوة األوىل صوب تنظيم فعال ألنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة                 - ٤٠
ويشري القـرار  . ومستخدميها تتمثل يف وضع معايري قانونية ملموسة حتدد اإلطار القانوين ألنشطة هذه الشركات        

، وهي عملية يعتقد الفريق أهنا      ري القانونية القائمة ينبغي سدها    يف املعاي " ثغرات" جمللس حقوق اإلنسان إىل      ٧/٢١
  ويدرك الفريق، يف سياق حتديد هذه الثغرات، أن االتفاقية حىت وإن كانـت    . تتطلب وضع معايري قانونية جديدة    

كات ال تزال هي الصك العاملي الوحيد املكرس للتصدي لالرتزاق، فالعديد من األنشطة اليت متارسها تلك الـشر         
   . على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية" املرتزقة"مبوجب عقود حكومية هي أنشطة ال تدخل يف نطاق تعريف 

وكما يتضح من التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة، ال يشري القانون اإلنساين الدويل إىل املرتزقة على وجه                   - ٤١
 ١٢ربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املؤرخـة         من ال  ٤٧التحديد إال يف سياق واحد فقط، هو املادة         

فهذه املادة ال حتظر االرتزاق، وإمنا تنص . ، واملتعلقة حبماية ضحايا الرتاعات الدولية املسلحة١٩٤٩أغسطس /آب
 يرد بصيغة يترتب عليها ٤٧وتعريف املرتزق يف املادة . فحسب على عدم منح املرتزق وضع حمارب أو أسري حرب

  عديد من األنشطة اليت تقوم هبا الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة مبوجب عقود حكومية هـي أنـشطة                 أن ال 
منطقـة  "ولذلك يرى الفريق العامل أن العديد من هذه الشركات تعمـل يف   . ال تدخل بسهولة يف هذا التعريف     

  . القانونية الدولية، مل ُتحددها على اإلطالق، أو على األقل مل حتددها بوضوح، املعايري"رمادية

وانطالقاً من هذه اخللفية، يتابع الفريق العامل باهتمام املبادرة السويسرية، وهي مبادرة مشتركة أطلقتها                - ٤٢
 احلكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب األمحر، لتلبية احلاجة إىل توضيح االلتزامات القانونية ٢٠٠٦يف عام 

دويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فيما يتعلق بالشركات العـسكرية واألمنيـة            مبوجب القانون اإلنساين ال   
 إىل تفاهم حول وثيقـة      ٢٠٠٨سبتمرب  / دولة قد توصلت يف أيلول     ١٧وَعِلم الفريق العامل باهتمام بأن      . اخلاصة

 الشركات العسكرية   مونترو بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملمارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات          
، وهي وثيقة حتدد أحكام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق )A/63/467(واألمنية اخلاصة أثناء الرتاع املسلح 

اإلنسان اليت يراها املوقِّعون على الوثيقة واجبة التطبيق على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، إضـافة إىل                 
  . عها من ِقبل هذه الشركاتاملمارسات السليمة الواجب اتبا

وقد أَعّد الفريق العامل دراسة مفصَّلة لنتائج املبادرة السويسرية، اليت أتاحت تضمني وثيقة مونترو قائمة               - ٤٣
ويالحظ الفريق  . جامعة باملمارسات السليمة لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الوطنية والدولية          

ويعترب الفريق وثيقة   . إال جانب من الطيف العريض املتشكِّل من الُنُهج اليت تتبعها البلدان          أن هذه املبادرة ما هي      
مونترو مفيدة يف حتديد االلتزامات القائمة للدول وللشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ومستخَدميها مبوجـب              

املمارسات السليمة أداة قد تكـون      وميثل اجلزء املتعلق بوصف     . القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان     
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ويوافق الفريق . مفيدة لتحديد املبادئ التوجيهية ألنشطة الدول والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على السواء
 على املبدأ املُدرج أيضاً يف وثيقة مونترو والقائل بأن حتافظ الدول على التزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل                

كما ينبغي أن تواصل  . وقانون حقوق اإلنسان حىت عندما ختتار التعاقد مع هذه الشركات على أداء أنشطة معينة             
وتقدم الوثيقة عدداً مـن املمارسـات       . الدولة االلتزام بواجبها املتعلق باحترام حقوق اإلنسان وضمان ممارستها        

بان بواعث القلق اليت أعرب عنها الفريق العامل        ، اليت تضع يف احلس    ٣٢ و ١٦ و ١٣- ٥السليمة، مثل املمارسات    
  ).A/HRC/7/7 من الوثيقة ٥١ و٤٧انظر الفقرتني (

ومع أن وثيقة مونترو ُتعترب وثيقة تروجيية جيدة بشأن القانون اإلنساين الدويل القائم، فهي مل تـنجح يف          - ٤٤
وتتمثـل  . ألمنية اخلاصة ومستخَدميها  سد الثغرة التنظيمية يف مسؤولية الدول عن سلوك الشركات العسكرية وا          

. إحدى املشاكل يف أن املبادرة السويسرية مل تكن نتاج عملية تشاورية واسعة حسبما يقتضيه نظام األمم املتحدة             
فعلى سبيل املثال، مل تشارك دول من أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب يف املبادرة، كما يشري التمثيل غري املتوازن        

إىل املشاركة املكثَّفة للبلدان اليت ينشأ      ) تسع دول من الدول السبع عشرة اليت اعتمدهتا       (موعة األوروبية   لدول اجمل 
  . ومل تشارك إدارات األمم املتحدة وال الفريق العامل يف هذه املبادرة.  منهافيها قطاع األمن ويعمل انطالقاً

وهي الدول اليت   " (دول اإلقليم " الوثيقة على عاتق     ويالحظ الفريق العامل أن عبء املسؤولية الذي تلقيه         - ٤٥
" دول املنشأ"أو " الدول املتعاِقدة"أثقل من العبء الذي تلقيه على ) تعمل هبا الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

ـ        .  منها اليت تنشأ فيها هذه الشركات أو تعمل انطالقاً        ات ويتجلى يف مجيع أجزاء الوثيقة النطاق احملدود اللتزام
وإضافة إىل ذلك، تظهر السمة التقييدية للوثيقة من خـالل اإلشـارة إىل أن        ". دول املنشأ "أو  " الدول املتعاِقدة "

القانون اإلنساين الدويل ال ينطبق إال يف الرتاع املسلح، كما أن الوثيقة ال تتضمن إشارة إىل التزام الدول حبمايـة     
  . وتطبيقه)١(مبدأ بذل العناية الواجبة

ويبدو أن املنطق التجاري للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة هو الـدافع لـصدور وثيقـة املبـادرة                  - ٤٦
النظر يف جعل قيمة عقد معني ومدة سـريانه          "١٧فعلى سبيل املثال، تتطلب املمارسة السليمة رقم        . السويسرية

، ومن مث فقد اعترفت املبادرة " الصلةوسيلة من وسائل تعزيز القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ذوي
يف الواقع باألسس السليمة هلذا القطاع اجلديد بدالً من اقتراح وقف هذا االعتراف إىل حني ترمجة املمارسـات                  

ويالحظ الفريق العامل أن مجاعات الـضغط       . السليمة اليت اعتمدهتا املبادرة إىل واقع وتنفيذ اآلليات ذات الصلة         
  . طاع أسهمت بقوة يف صياغة املبادرةالتابعة هلذا الق

وال يرد يف وثيقة مونترو ما يشري إىل أن على الدول أن تضمن إنفاذ القوانني القائمة، مبا فيها القـوانني                      - ٤٧
اجلنائية، وخباصة حظر التعذيب وسائر ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على سبيل املثال ال احلصر، 

ن الوثيقة أية شروط متعلقة مبساءلة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أو مستخدميها عن أي جرائم               وال تتضم 

                                                      

 بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملمارسات وثيقة مونترو "بلق البيان العام ملنظمة العفو الدولية املتع )١(
مرجع منظمة العفـو     -  "السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أثناء الرتاع املسلح           

  . IOR 30/010/2008الدولية 
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وال حتتوي الوثيقة كذلك على أي أحكام تطالب الدول بتعزيز املعايري احلكومية املتعلقة باالستعانة هبذه               . خطرية
  .)٢(تبليغ فعالةالشركات والتعاقد معها وإدارهتا، وبأن تستند يف ذلك إىل آلية 

وأخرياً، يستبعد النهج املتعلق بالدول املتعاقدة ودول اإلقليم ودول املنشأ الدولَ األخرى اليت ُتجنِّد منها                 - ٤٨
كما . )٣(الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قواها العاملة، دون التشاور يف معظم احلاالت مع احلكومات املعنية           

 إنشاء نظام مركزي على مستوى الدول لتسجيل مجيع عقود هذه الشركات، بغية             مل يتناول هذا النهج يف مسألة     
  . تطبيق املعايري العامة ورصد العقود

ويعتقد الفريق العامل أن األنظمة الدولية اجلديدة، اليت ستأخذ على األرجح شكل اتفاقية دولية جديدة                 - ٤٩
املنطقـة  "لعسكرية واألمنية اخلاصة بشكل كامل من       وقانون منوذجي مرافق هلا، مطلوبة لكي ُتخرِج الشركات ا        

وقد بدأ الفريق العامل يف صياغة مشروع العناصر املمكن إدراجها يف مثل هـذه االتفاقيـة،                . القانونية" الرمادية
  .والتحاور مع احلكومات والشركات بشأهنا

مة جلميع األطـراف يف قطـاع       ويقترح الفريق العامل أيضاً مبادرات لوضع مدونة لقواعد السلوك ُملزِ           - ٥٠
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، ُيحدَّد فيها منظور حقوق اإلنسان ومعايريها ومبادئها التوجيهية، مع إدراج 

  .تدابري عقابية ضد الشركات املخالفة هلذه املعايري

  ال العـسكري واألمـين     واستنتج الفريق العامل أيضاً أن الدول ينبغي أن تتفق على قائمة أنشطة يف اجمل               - ٥١
فإذا وافقت الدول على مثل هـذه       . ال جيوز إسنادها إىل القطاع اخلاص، بل ينبغي أن تظل من اختصاص الدولة            

القائمة فينبغي هلا أن تأخذ يف احلسبان أنه حىت وإن اعتمدت سياسة رمسية تقضي بعـدم اخنـراط الـشركات                    
، فإن هذه الشركات ُتكلَّف عادة      "هجومية"مليات عسكرية قتالية    أو يف ع  " القتال"العسكرية واألمنية اخلاصة يف     

فمثالً، إذا كُلِّفت هذه الشركات حبماية أصول ُتعترب أهدافاً عـسكرية      . مبهام أمنية تدخل يف نطاق هذه األنشطة      
. قتاليةمشروعة مبوجب قانون احلرب، فإن ذلك يعين أن الدول تسهم، نظرياً، يف اخنراط هذه الشركات يف أعمال 

كما ينبغي للتشريع الوطين املتعلق هبذا القطاع أن حيدد بوضوح قائمة بأمناط األنشطة احملظورة على الشركات العسكرية                 
واألمنية اخلاصة الوطنية املُسجَّلة، مبا فيها األنشطة املتعلقة باالرتزاق احملظورة مبوجب االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة 

  . ومتويلهم وتدريبهم، أو املشاركة يف اإلطاحة باحلكومات والسلطات السياسية الشرعيةواستخدامهم

  التسجيل

ال يوجد حالياً سجل دويل للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة على الصعيد الدويل، ويوصـي                 - ٥٢
بة من سجالت أخرى، مثل سجل الفريق العامل بإنشاء مثل هذا السجل، وميكن أن ُيستعان يف ذلك باخلربة املكتس

وُيستخدم سجل األسلحة   .  الم ٤٦/٣٦األمم املتحدة لألسلحة التقليدية الذي أُنشئ مبوجب قرار اجلمعية العامة           
                                                      

)٢( Human Rights First: How to End Impunity for Private Security and Other Contractors, 

Blueprint for the Next US. Administration, November 2008. 

 .A/HRC/7/7/Add.4انظر  )٣(
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 دولة مرة أو أكثر ملعرفة حجم التجارة العاملية يف فئات األسـلحة  ١٧٢، واستعانت به ١٩٩٢التقليدية منذ عام   
   .التقليدية اليت يغطيها السجل

.  إلنشاء سجل دويل لعمليات نقل األسلحة على الصعيد الدويل)٤(ونظر الفريق العامل يف مشروع اتفاقية  - ٥٣
وينص مشروع هذه االتفاقية على أن تقدم الدول األطراف إىل السجل الدويل تقريراً سنوياً عن نقل األسلحة من                

لسجل الدويل تقارير سنوية وتقارير دورية أخرى،       أراضيها أو عربها أو يف أراضٍ خاضعة لسلطتها، وأن ُيصدر ا          
وينبغي اعتبار تصدير اخلـدمات العـسكرية       . حسب االقتضاء، عن عمليات نقل األسلحة على الصعيد الدويل        

واألمنية يف فئة مماثلة لتصدير األسلحة أو املعدات العسكرية، وبالتايل مطالبة احلكومات بأن تقدم تقارير دوريـة       
  .مم املتحدةبشأنه إىل األ

ويدرك الفريق العامل أيضاً أن العديد من احلكومات ال حتوز معلومات ممنهجـة تـبني أي الـشركات               - ٥٤
  العسكرية واألمنية اخلاصة مسجَّل يف أراضي الدولة، وأي من هذه الشركات اليت منشؤها يف بلـدها أُنـشئت                  

ينبغي أن تنظر احلكومات يف إنشاء سجل مـستقل  و. أو ُسجِّلت باخلارج، رمبا يف مناطق خاضعة لوالية خارجية   
ويعتقد . للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، مع احلرص على مجع بعض املعلومات املفصَّلة عن هذه الشركات             

الفريق العامل أن الدول األعضاء ينبغي أن حتظر، مبوجب قوانينها احمللية، إنشاء أو تسجيل تلك الـشركات يف                  
  ".قدر قليل من الشفافية"ة خارجية ال يتوفر فيها إال مناطق ختضع لوالي

  الترخيص

 على أن تنـشئ األطـراف       )٥(ينص مشروع االتفاقية اإلطارية بشأن نقل األسلحة على الصعيد الدويل           - ٥٥
املتعاقدة آليات لإلذن وإصدار التراخيص يف إطار قوانينها الوطنية حسب اللزوم، وذلك لكفالة تطبيق شروط هذه 

وجيري حالياً على الصعيدين الوطين واإلقليمي تنفيذ . )٦(فاقية بفعالية، مع ضمان البت يف كل طلب على حدةاالت
إجراءات الترخيص ملراقبة األسلحة يف العديد من األماكن حول العامل، ويعتقد الفريق العامل أن احلكومات ينبغي   

  .واألمنيةأن توسِّع هذه اإلجراءات لتشمل تصدير اخلدمات العسكرية 

وكما ورد يف تقرير الفريق العامل املقدم إىل اجلمعية العامة، لالحتاد األورويب أيضاً مدونة أوروبية لقواعد   - ٥٦
 للتحقق من استخدامات األسلحة ورصدها، ونظامـاً        السلوك حتتوي على قائمة الوجهات احملظورة وحتدد نظاماً       

ومع أن هذه املدونة غـري ُملزِمـة        . التصدير على الصعيد الوطين   لتبادل املعلومات والتشاور بشأن منح تراخيص       
للدول األطراف، وال تقترن بأي آلية لإلنفاذ، إال أهنا حتدد مثانية معايري جيب على الدول العمل هبا يف حال تصدير 

فرضها جملس األمن، األسلحة، منها احترام االلتزامات الدولية للدول األعضاء يف االحتاد، وال سيما اجلزاءات اليت ي
  .واحترام حقوق اإلنسان يف بلد الوجهة النهائية

                                                      

 .http://www.iansa.org/documents/2004/att_0504.pdfانظر  )٤(

 .http://iansa.org/documents/2004/att_0504.pdfانظر  )٥(

 .Commentary, Note (2) http://www.iansa.org/documents/2004/att_0504.pdf ,انظر  )٦(
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وقد وقَّع تسعة عشر عضواً من منظمة الدول األمريكية على اتفاقية البلدان األمريكية بشأن الشفافية يف                  - ٥٧
 الكشف سنوياً مشتريات األسلحة التقليدية، وهو اتفاق يتعلق بنقل األسلحة التقليدية يقتضي من األطراف املوقِّعة

وال حتدد هذه االتفاقية نظامـاً للتـسجيل أو         . عن املعلومات املتعلقة بصادراهتا ووارداهتا الرئيسية من األسلحة       
  .الترخيص، سواء تعلق األمر باألسلحة أو باخلدمات العسكرية واألمنية

أو جمموعة معلومـات عـن      وينظر الفريق العامل أيضاً يف استحداث أو تعزيز استخدام بيانات منوذجية              - ٥٨
فمن شأن جمموعة . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، بغرض احلصول على املعلومات الالزمة لوضع السياسات

البيانات هذه، وال سيما خريطة تبني مجيع املعلومات املطلوبة لرسم صورة كاملة لقطاع هذه الشركات، أن تتيح            
  .يع املعلومات وأن تفيد يف وضع السياساتألصحاب املصلحة النظر بشكل منهجي يف مج

  آليات املساءلة

يعترب الفريق العامل، كما ورد يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة، أن تنفيذ أي آليات تنظيمية فيما يتعلق   - ٥٩
 ويقتضي ذلك وضع حد أدىن من معـايري . بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أمر يتطلب وضع آليات لإلنفاذ   

الشفافية امللزمة هلذه الشركات، األمر الذي قد يستلزم أن تقدم هذه الشركات سنوياً بيانات عن املعامل الرئيسية هلياكلها                  
كما جيب ضمان مساءلة مقدمي . وميكن للقانون اجلنائي احمللي أن يؤدي دوراً يف تطبيق هذه األنظمة          . وعقودها وعملياهتا 

  . أفراد وشركات يف كل الظروف وأينما قُدِّمت هذه اخلدماتاخلدمات األمنية والعسكرية من 

وينظر الفريق العامل أيضاً يف ما إذا كان ينبغي إنشاء حمكمة حتكيم دولية للقضايا املتعلقة بالـشركات                   - ٦٠
ومن شأن حمكمة كهذه أن تتكون من آلية رمسية حلل املنازعات، ُتنشأ خصيصاً للبت              . العسكرية واألمنية اخلاصة  

يف الشكاوى املتعلقة باملخالفات اليت ترتكبها هذه الشركات، على أن تتوىل التحقيق فيها، على سبيل املثال، آلية               
مدونة للـشركات   "وميكن أيضاً وضع    . مراقبة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت ترد اإلشارة إليها أدناه         

وخالفاً لالتفاقيات .  وتكون مبثابة القانون الذي تنفذه احملكمة، يقترن تطبيقها باحملكمة"العسكرية واألمنية اخلاصة
الدولية اليت تطبق عادة فقط على الدول ووكاالهتا، ُتلزم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة ومـستخدموها                

لعامل وال يرى الفريق ا). بعد التوقيع عليها(وموظفوها بشكل مباشر مبدونة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 
 للمحاكمات املتعلقة باجلرائم، إذ إن احللول القضائية ستقتصر يف هذه احلالة على             أن هذا اإلطار سيكون مناسباً    

  .حلول ذات طبيعة مدنية

ويف سياق اجلرائم اليت ترتكبها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ومستخدموها، ينظر الفريق العامل               - ٦١
ة قانونية جنائية دولية أخرى أو بروتوكول ملحق بنظام احملكمة اجلنائيـة الدوليـة يف               أيضاً يف مدى فعالية اتفاقي    
وميكن أن ينص هذا الصك على اعتبار هذه الشركات ومستخدميها، مبـن فـيهم              . التعامل مع هذه الشركات   

لعقوبات املناسبة املديرون، أشخاصاً اعتباريني مبقدورهم ارتكاب جرائم دولية، وميكن أن حيدد هذا الصك أيضاً ا     
وميكن أن يشرف على هذا الربوتوكول أو هذه االتفاقية جلنة . اليت جيب فرضها على هذه الشركات ومستخدميها

  .دولية تتوىل التحقيقات اجلنائية يف االنتهاكات املزعومة
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  فرز املستخَدمني وتدريبهم يف جمايل القانون وحقوق اإلنسان

 يف  )٧(يره املقدم إىل اجلمعية العامة أن آليات فرز املستخدمني املعمـول هبـا            الحظ الفريق العامل يف تقر      - ٦٢
كما . املؤسسات العامة يف الدول اخلارجة من مرحلة نزاع، ميكن أن ُتطبَّق أيضاً على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    

ه الـشركات خـالل عملياهتـا       ميكن تطبيق مفهوم إنشاء جلنة لإلشراف على عملية إصالح شؤون املوظفني على هـذ             
  .وميكن أن جتري هذه العملية على ثالث مراحل، هي التسجيل والفرز واعتماد قرار التوظيف. التوظيفية

وتعد مرحلة التسجيل عملية مباشرة نسبياً، تشمل احلصول على املعلومات األساسية عن املوظف أو عن                 - ٦٣
استيفاء املوظف جملموعة من املعايري اخلاصة بالوظيفة، ويـشمل    وُتجرى عملية الفرز للبت يف مدى       . سجله املهين 

وُتجمع هذه املعلومـات وحتفـظ بطريقـة        . ذلك تطبيق معايري التوظيف على البيانات اخلاصة بفرادى املوظفني        
ويعتمد قرار التوظيف إذا استوىف الشخص املعايري املشترطة يف التوظيف، ولكن تظل هناك مرحلة اختبار . منهجية

  .ختضع خالهلا عملية التسجيل الكامل لبعض القيود

والحظ الفريق العامل يف مناقشاته مع خمتلف أصحاب املصلحة أن هناك عنصراً يشدَّد على أمهيته مراراً                  - ٦٤
يف أي آلية تنظيمية، وهو احلاجة إىل تقدمي تدريب إلزامي ملستخدمي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة علـى            

وقد بدأت بعض الشركات يف تقدمي هذا النوع من التدريب، ولكنها مل ُتدمج أي . ن وقوانني احلربحقوق اإلنسا
ويرحب الفريق بإصدار بعض البلدان أنظمـة       . دورات تدريبية مؤسسية يف التدريب التمهيدي املقدَّم للموظفني       

صالحات مل تـرق بعـد إىل       تشترط تقدمي مثل هذا التدريب ملستخدمي تلك الشركات، لكنه يعترب أن هذه اإل            
فالدول ينبغي أن تعيِّن عدداً كافياً من مديري العقود املدربني يف جمايل القانون اإلنساين الدويل     . املستوى املطلوب 

  . وقانون حقوق اإلنسان، وأن تضمن وجود عدد كاف من املراقبني مع هذه الشركات يف امليدان

  الرقابة

ا ورد يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة، أن الرقابة الربملانية على الشركات             يرى الفريق العامل، وفقاً مل      - ٦٥
العسكرية واألمنية اخلاصة ميكن أن ُتفرض من ِقبل الدولة، على أن تشمل عقد جلسات مساءلة برملانية وإجـراء           

ددة داخل اهلياكل الربملانية    حتريات وحتقيقات بصفة منتظمة، وتشكيل جلنة أو جلنة فرعية أو غريها من اللجان احمل             
للبلدان املصدرة للخدمات األمنية والعسكرية، بغرض التدقيق يف منح التراخيص ورصد األنشطة الفعليـة هلـذه                

  .الشركات والتحقيق فيها

ويرى الفريق العامل أيضاً أن النهج الذي يتبعه اجملتمع الدويل إزاء الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة                 - ٦٦
 أن يتحوَّل من اعتبارها جزءاً من الصادرات العادية اخلاضعة لألنظمة التجارية، إىل اعتبارها جماالً حمـدداً                 ينبغي

للغاية من جماالت التصدير واخلدمات يستلزم إشرافاً ورقابة مستمرة من جانب احلكومات الوطنية واجملتمع املدين               

                                                      

مفوضية حقوق اإلنسان، أدوات إرساء سيادة القانون يف الدول اخلارجة من مرحلـة نـزاع، فـرز                  )٧(
  .٢٠٠٦إطار تشغيلي، نيويورك وجنيف، : املوظفني
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 من احلكومات ومنظومة األمم املتحدة االضطالع مبسؤولية        وجيب على كل  . واجملتمع الدويل بقيادة األمم املتحدة    
  .أكرب فيما يتعلق بعمل هذه الشركات واملناطق اليت تعمل فيها يف خمتلف أحناء العامل وكيفية عملها

ويرى الفريق كذلك أن باإلمكان إنشاء آلية دولية للرقابة لتلقي الشكاوى من مجيع أصحاب املـصلحة                  - ٦٧
شركات العسكرية واألمنية اخلاصة، فيما يتعلق مبا تقدمه من خدمات، وملباشرة التحقيقات األولية املعنيني بعمل ال

. لتحديد الشكاوى اليت تستحق املزيد من االهتمام، وحتديد أنسب السلطات اليت ينبغي أن تنظر يف هذه الشكاوى
ال الوالية لالضطالع هبذه اآللية الرقابيـة       ومع أن الفريق يضطلع حالياً ببعض هذه املهام، فهو ال ميلك املوارد و            

  . بالكفاءة املنشودة

   االستنتاجات-  ثالثاً
يعرب الفريق العامل عن قلق بالغ إزاء االفتقار إىل نظام وطين وحملي حيكم أنشطة الشركات العسكرية                  - ٦٨

 البلدان النامية أو املتقدمـة،  واألمنية اخلاصة، اليت توظف وتدرب آالف املواطنني من مجيع أحناء العامل، سواء من    
لتنفيذ مهام يف أفغانستان أو العراق أو أي مناطق أخرى من مناطق الرتاعات املسلحة ويف مناطق خارجة من الرتاع 

  .ومناطق نزاعات أقل حدة

ـ                  -٦٩ ات ويبيِّن تفاعل الفريق العامل مع احلكومات يف سياق الزيارات القطرية أن معظم احلكومات ال حتوز معلوم
  . ممنهجة بشأن أي هذه الشركات مسجل يف أراضيها، وأي الشركات اليت نشأت يف أراضيها مسجل يف اخلارج

ووفقاً للواليتني الصادرتني عن اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان بشأن وضع مبادئ توجيهية ومبادئ   - ٧٠
ي انتهاك من جانبها ملعايري حقوق اإلنسان، عامة لتنظيم عمل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وضمان منع أ

استنتج الفريق العامل، بعد التشاور مع العديد من احلكومات الوطنية يف سياق املشاورات اإلقليمية والزيـارات                
القطرية، أن التدوين القانوين للنظام الشامل املتعلق بالرقابة على هذه الشركات وتنظيمها ينبغي أن يرتكز علـى                 

  :آلتيةاملبادئ ا

احترام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، بصفتها كيانات اعتبارية، وموظفيها، بـصفتهم             )أ(  
   طبيعيني، للمعايري العاملية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛أشخاصاً

دان الـيت  احترام هذه الشركات وموظفيها للقوانني الوطنية لبلدان املنشأ أو بلدان العبور أو البل      )ب(  
  جتري فيها العمليات؛

  احترام مجيع األطراف لسيادة الدول، واحلدود املعترف هبا دولياً، وحق الشعوب يف تقرير املصري؛  )ج(  

عدم مشاركة هذه الشركات أو موظفيها يف أي أنشطة هتدف إىل اإلطاحـة باحلكومـات أو                  )د(  
 باستخدام العنف، أو التحكم األجنيب يف املوارد الطبيعيـة          السلطات الشرعية، أو تغيري احلدود املعترف هبا دولياً       

  باستخدام القوة؛
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ضمان اتباع هذه الشركات وموظفيها طرقاً مأذوناً هبا يف اقتناء األسلحة وتصديرها واستريادها               ) ه(  
  وحيازهتا واستخدامها؛

  لقدر املناسب؛ ضمان السماح فقط باستخدام القوة املالئمة، ووفق التكليف الصادر، وبا  )و(  

اإلحجام عن استخدام األسلحة بشكل عام، واحلظر التام الستخدام أسلحة الدمار الـشامل أو                )ز(  
  األسلحة اليت تؤدي إىل وقوع عدد كبري من القتلى أو املصابني أو تؤدي إىل دمار شديد؛

لدان اليت تقوم   خضوع هذه الشركات للمساءلة أمام حكومات بلد املنشأ والتسجيل، وأمام الب            )ح(  
  فيها بعملياهتا؛

  ضمان الشفافية العامة الكافية يف أنشطة هذه الشركات؛  )ط(  

  وضع آلية للتسجيل التفصيلي هلذه الشركات؛   )ي(  

  وضع آلية للترخيص هلذه الشركات بعقود للعمل يف اخلارج؛  )ك(  

دعاءات املتصلة بأنشطة   وضع آلية للرصد وإجراء التحريات والتحقيقات وتلقي الشكاوى واال          )ل(  
  هذه الشركات؛

  وضع آلية للجزاءات ميكن تطبيقها وطنياً أو دولياً على هذه الـشركات يف حـال اكتـشاف                   )م(  
  حدوث انتهاكات؛

وضع آلية للتنظيم الذايت للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، بإنفاذ مدونات قواعد الـسلوك               )ن(  
وبرغم عدم كفاية آلية التنظيم الذايت هذه،       . نية هلذه الشركات برصد أنشطة أعضائها     اخلاصة هبا والسماح للرابطات الوط    

  .بالنظر إليها وحدها، فهي ميكن، بل ينبغي، أن تكون جزءاً من إطار تنظيمي أوسع نطاقاً وملزم وإجباري

ت، ونظم تراخيص   وميكن االستفادة من بعض املمارسات السليمة يف هذا اجملال، من قبيل مراقبة الصادرا              - ٧١
وينبغي . األسلحة، وآليات التحقق من ضبط األسلحة، واخلربة املكتسبة من سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية

  . أخذ هذه العناصر بعني االعتبار عند وضع قواعد تنظيمية لتصدير اخلدمات العسكرية واألمنية

ضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم متثـل        ويعتقد الفريق العامل أن االتفاقية الدولية ملناه        - ٧٢
. صكاً قانونياً دولياً مهماً ملنع استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وحق الشعوب يف تقرير املـصري          

 ويوصي الفريق بشدة البلدان اليت وقَّعت على االتفاقية، دون التصديق عليها، أن تصدِّق عليها يف أقرب وقـت                 
  .ممكن، والبلدان اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية بأن تنظر يف االنضمام إليها

ويتمثل أحد االستنتاجات الرئيسية للفريق يف أن أنشطة هذه الشركات ال ميكن تنظيمها باالستناد فقط                 - ٧٣
وإمنا . جراء أي تعديل ممكنإىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، ولو بعد إ
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 يف شكل اتفاقية جديدة بشأن الشركات العسكرية  جديداً دولياً قانونياًينبغي أن تضع األمم املتحدة وتعتمد صكاً
  .واألمنية اخلاصة

وميكن تدعيم مثل هذه االتفاقية بصك قانوين آخر، مثل قانون منوذجي لتنظيم أنشطة هذه الشركات، مما   - ٧٤
  .ومات يف وضع واعتماد تشريع لتنظيم أنشطة هذه الشركات على الصعيد الوطينسيساعد احلك

   التوصيات- رابعاً 
 الفريق العامل احلكومات بأن تنظر يف إنشاء سجل وطين مستقل للشركات العسكرية واألمنية ييوص  - ٧٥

ية تسجيل شركات اخلاصة، يضم معلومات شاملة عن كل شركة، ويستحسن أن حتظر القواعد التنظيمية الوطن
  ".قدر ضئيل من الشفافية"اخلدمات العسكرية واألمنية يف مناطق ختضع لوالية خارجية ال يتوفر فيها إال 

وميكن ملنظومة األمم املتحدة أن تنظر يف إمكانية توسيع نطاق اآللية احلالية املتمثلة يف سجل األمـم                   - ٧٦
د اخلدمات العسكرية واألمنية الرئيسية، أو ليشمل علـى        املتحدة لألسلحة التقليدية، ليشمل تصدير واستريا     

األقل اخلدمات اليت تنطوي على حيازة أسلحة فتاكة أو استخدامها، وأن ُتلزِم الدول بـأن تـدرج ضـمن                   
  .البيانات املقدمة سنوياً إىل السجل بيانات عن العقود اليت توقِّعها الدولة لتصدير واسترياد هذه اخلدمات

ريق العامل، إضافة إىل التسجيل الدقيق واملفصَّل للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،           ويوصي الف   - ٧٧
وميكـن هلـذا    . باختاذ خطوة أخرى مهمة لتنظيم أنشطة هذه الشركات تتمثل يف إنشاء سجل دويل مفتوح             

سلحة مثل سجل األ  (السجل أن يستفيد من اخلربة املكتسبة من سجالت أخرى أُنشئت على الصعيد الدويل              
 أنه قد يستلزم تعديل األنظمة الوطنية املتعلقة بتسجيل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة          ، علماً )التقليدية

  .داخل كل دولة

كما يرى الفريق أنه لضمان فعالية تنفيذ أي أنظمة تتعلق بقطاع الـشركات العـسكرية واألمنيـة                   - ٧٨
وجيب كذلك صياغة معايري إلزامية     . بيق مثل هذا النظام   اخلاصة، ال بد من وجود آلية للمساءلة، لضمان تط        

لضمان الشفافية يف أنشطة هذه الشركات، وقد يستلزم ذلك أن تقدم هذه الشركات بيانات سـنوية عـن                  
ومع أن القضاء اجلنائي احمللي هو املختص بإنفاذ األنظمة، فـإن           . هيكلها املؤسسي احلايل وعقودها وعملياهتا    

 لضمان مساءلة مقدمي اخلدمات األمنية والعسكرية من أفراد وشركات، من قبيل آليـة             باإلمكان وضع آلية  
  . لفرز مستخدمي هذه الشركات وتقدمي دورات تدريبية إلزامية هلم يف جمايل القانون وحقوق اإلنسان

ت ومن حيث املبدأ، ينبغي أن ُتوضع أنشطة تصدير اخلدمات العسكرية واألمنية، مبا فيهـا اخلـدما                 - ٧٩
وميكن أن  . العسكرية االستشارية والتدريبية، يف فئة مماثلة أو مقاربة لتصدير األسلحة أو املعدات العسكرية            

ُيطلب من الدول أن تقدم تقارير دورية إىل األمم املتحدة بشأن العقود املتعلقة باخلدمات العسكرية واألمنية                
  . اجلارية واملقبلة، اليت تزيد على حجم معني

ن وضع شروط ملنح التراخيص من قبيل تدريب مستخدمي الشركات يف جمال القانون اإلنساين              وميك  - ٨٠
الدويل وقانون حقوق اإلنسان، إضافة إىل فرز املستخدمني احلاليني أو اجلدد، بعدة طرق منها الفحص اجلنائي       



A/HRC/10/14 
Page 20 

 

ان يندرج يف املعايري    ومن مث سيتسىن وضع نظام ملنع انتهاكات حقوق اإلنس        . على الصعيدين الوطين والدويل   
  . العامة لتصدير اخلدمات األمنية والعسكرية

وإضافة إىل وضع آلية للرصد، ميكن وضع آلية أخرى لتلقي شكاوى األفراد وأجهزة الدولة واحلكومـات                  - ٨١
  . األجنبية وسائر الشركات والكيانات، لضمان املسؤولية اجلنائية لألفراد واملسؤولية املدنية للشركات

 للدول األعضاء أن حتدد أنواع األنشطة األمنية والعسكرية اليت ال جيوز للدولة إسنادها              وميكن أيضاً   - ٨٢
. بأي حال من األحوال إىل القطاع اخلاص، مثل حيازة أسلحة الدمار الشامل، أو إعالن احلرب، أو الغزو املـسلح                  

حة بأنواع األنشطة احملظـورة علـى الـشركات         وينبغي أن حيدد التشريع الوطين املتعلق هبذه الشركات قائمة واض         
 جتنيد املرتزقـة    املسجلة على املستوى الوطين، مبا يف ذلك أنشطة املرتزقة احملظورة مبوجب االتفاقية الدولية ملناهضة             

   .واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، أو املشاركة يف اإلطاحة باحلكومات أو السلطات السياسية الشرعية

يق بضرورة توطيد الرقابة الربملانية على هذه الشركات على صعيد الدولة، بطرق تشمل ويوصي الفر  - ٨٣
ويف الدول املصدرة للخدمات األمنية     . عقد جلسات مساءلة برملانية وإجراء حتريات وحتقيقات بصفة منتظمة        

 الوطين، هبدف التدقيق والعسكرية، ميكن إنشاء جلنة خاصة أو جلنة فرعية أو جلنة عامة يف إطار اهليكل الربملاين
  . يف إصدار التراخيص هلذه الشركات ورصد أنشطتها الفعلية والتحقيق فيها

وبغية تنفيذ الواليات الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان فيما يتعلق بوضع صـكوك            - ٨٤
شكَّل يف الوقت املناسب، أي     دولية قانونية جديدة لسد الثغرة يف التشريع احلايل، يوصي الفريق العامل بأن يُ            

بعد فراغ الفريق العامل املعين باملرتزقة من مجيع مشاوراته بشأن صياغة الصكوك القانونية، فريـٌق عامـل                 
حكومي دويل مفتوح العضوية جيتمع بني الدورات، يف إطار األمم املتحدة، يتألف من ممثلني وخرباء معينني من 

ع اتفاقية جديدة بشأن تنظيم أنشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة         الدول، على أن تتمثل مهمته يف وض      
 وضع قانون منوذجي تكميلي ُيستخدم كنموذج للتشريعات الوطنية بشأن هذه الشركات، اخلاصة، ورمبا أيضاً

  . وتقدميهما إىل اجلمعية العامة العتمادمها

تمع الدويل إزاء الـشركات األمنيـة        بأن يتحول النهج الذي يتبعه اجمل      ويوصي الفريق العامل أخرياً     - ٨٥
والعسكرية اخلاصة من اعتبارها جزءاً من الصادرات العادية اخلاضعة لألنظمة التجارية إىل اعتبارها جماالً حمدداً للغاية                
من جماالت التصدير واخلدمات يستلزم إشرافاً ورقابة مستمرة من جانب احلكومات الوطنية واجملتمع املدين واجملتمع               

وجيب على احلكومات ومنظومة األمم املتحدة االضطالع معا مبسؤولية أكرب فيما يتعلق            . دويل بقيادة األمم املتحدة   ال
  . بأنشطة هذه الشركات يف خمتلف أحناء العامل، وباملناطق اليت تعمل فيها، وبكيفية قيامها بعملها

   االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة  حالة-خامساً 
 وتدريبهم تخدامهم ومتويلهمواس

  اعُتمدت االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم مبوجـب قـرار اجلمعيـة                 -٨٦
. ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٠، ودخلت حيز النفاذ يف      ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ٤٤/٣٤العامة  

  :٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢لية يف وفيما يلي حالة هذه االتفاقية الدو
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   ) د (       ، اخلالفة ) أ (                التصديق، االنضمام   ) د (                        التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

   ) أ (    ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٤    أذربيجان
        ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠  أملانيا
        ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٨  أنغوال

      ١٩٩٩      يوليه  /     متوز  ١٤      ١٩٩٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠  أوروغواي
   ) أ (    ١٩٩٨      يناير  /             كانون الثاين  ١٩    أوزبكستان
      ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول  ١٣      ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢١  أوكرانيا
      ١٩٩٥      أغسطس  /    آب  ٢١      ١٩٩٠      فرباير  /      شباط ٥  إيطاليا

   ) أ (    ١٩٩٢      يوليه  /     متوز  ١٠    بربادوس
   ) أ (    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١    بلجيكا
       ٩٩٠ ١      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٨  بولندا
   ) أ (    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣    بريو

      ١٩٩٧     مايو  /      أيار  ٢٨      ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣  بيالروس
   ) أ (    ١٩٩٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٨    تركمانستان

   ) أ (    ١٩٩١      فرباير  /      شباط  ٢٥    توغو
     ) د (    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٣  اجلبل األسود

   ) أ (    ٢٠٠٨       أكتوبر   /             تشرين األول  ٢٣    اجلمهورية العربية السورية
   ) أ (    ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢    اجلماهريية العربية الليبية

        ١٩٩٠     مارس  /      آذار  ٢٠                           مجهورية الكونغو الدميقراطية
   ) أ (    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٨    مجهورية مولدوفا

   ) أ (    ١٩٩٥      يونيه  /        حزيران ٨    جورجيا
        ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧  رومانيا
   ) أ (    ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ٩    السنغال
      ١٩٩٠      أغسطس  /    آب  ١٠      ١٩٩٠      فرباير  /      شباط ٧ ٢  سورينام
   ) أ (    ١٩٩٠     مارس  /      آذار  ١٢    سيشيل
     ) د (    ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ١٢  صربيا
   ) أ (    ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز  ١٨    غينيا
   ) أ (    ١٩٩٣      يوليه  /     متوز ٨    قربص
   ) أ (    ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٦    قطر

      ١٩٩٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦      ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول  ٢١  الكامريون
   ) أ (    ٢٠٠٠     مارس  /      آذار  ٢٧    كرواتيا
   ) أ (    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٩    كوبا

   ) أ (    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠    كوستاريكا
        ١٩٩٠      يونيه  /        حزيران  ٢٠  الكونغو
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   ) د (       ، اخلالفة ) أ (                التصديق، االنضمام   ) د (                        التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

   ) أ (    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦    ليبرييا
   ) أ (    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ١٢    مايل

        ١٩٩٠       أكتوبر  /            تشرين األول ٥  املغرب
      ١٩٩١      سبتمرب  /       أيلول  ١١      ١٩٩٠      يوليه  /     متوز  ١٧  ملديف

   ) أ (    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ١٤    اململكة العربية السعودية
   ) أ (    ١٩٩٨      فرباير  /      شباط ٩    موريتانيا
        ١٩٩٠      أبريل  /       نيسان ٤  نيجرييا
   ) أ (    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢    نيوزيلندا

   ) أ (    ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان ١    هندوراس 

- - -  - -  
  


