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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

    في ذلك الحق في التنمية اواالجتماعية والثقافية، بم
 كوسرريلة المرتزقررة اسررتادا  بمسررةلة المعنرري العامرر  للفريررق السررنو  التقريررر   

             المصير تقرير في الشعوب حق ممارسة وإعاقة اإلنسان حقوق النتهاك

 موجز 
الفريـ  الاامـا املاـا تادـت دا   اضـاع   ـاالتقرير حملة عامـة عـن األطةـاة الـ   ايتضمن هذ 

املرتزقــة سودــالعة اطتحـــاا نقــوو ااطةـــاس وحعاقــة بايفدـــة نــ  الةـــاول رت تقريــر امل ـــ    نــا  الفـــ ة 
الـــــ  وج ححــــــا  ويتضـــــمن ماعومــــــاا عـــــن اويفاا الفريـــــ  الاامــــــا والردـــــا ا .املةـــــمولة تاادـــــتارا 

 .ال  قا   ا والزيايفاا القارية
هــذا التقريــر ادــتنتاجاا الديفادــة الااملالــة الــ   ريحــا الفريــ  الاامــا نالالــا  لعقــواط   وياــر  

 القــواط  ععــ  الاامــا الفريــ  ويرســز .ألمنالــة اصا ــةاواألطظمــة الوينالــة املتاعقــة تالةــرساا الاةــ رية و 
 ٬الةــــــعفااويفو  ٬تنمــــــا) ال ــــــايفيي البحــــــر ومناقــــــة الودــــــا   مري ــــــا رت تعــــــداس مثاطالــــــة رت واألطظمــــــة
 مري ــــا  رتوهنــــدويفاومث٬ ومثاطالــــة تعــــداس  ٬وطال ــــايفاغوا ٬وامل ةــــال  ٬وسودــــتايفي ا ٬وسوتــــا ٬وغواتالمــــاا

 ٬وتــ و ٬املتاـداة القومالــاامث -لــة وتولالفالـا )او  ٬والربازيــا ٬و ويفوغــوا  ٬وحسـوااويف ٬اجلنوتالـة )األيفجنتــ 
واملمع ـــة املتحـــدة لربيااطالـــا الاظمـــ   ٬وفرطةـــا ٬ ويفوتـــا )دويةـــرارت وسولومبالـــامث و يفتاـــة تعـــداس  ٬وشـــالع 

 القــواط  تقالــالم حىل الاامــا الفريــ   ريحــا الــ  الااملالــة الديفادــة وهتــد   .وهنغايفيــامث ٬و يرلنــدا الةــمالالة
األمنالـــة اصا ـــة وتفاالالتحـــا رت  ايـــة نقـــوو ااطةـــاس و  الاةـــ رية تالةـــرساا املتاعقـــة القا مـــة الوينالــة

 املةـــ سة النقـــا  حتديـــد حىل ذلـــ ٬ ععـــ  عـــ وة الديفادـــة٬ وترمـــ   .وتازيـــز املةـــا لة عـــن ااطتحاســـاا
       .احملتمعة التنظالمالة والثغراا اجلالدة واملمايفداا
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البعــداس٬  هــذ وي نــا الفريــ  الاامــا  طــر ععــ  الــرغم مــن وجــوا عنا ــر مةــ سة رت قــواط   
ويؤســد الفريــ  الاامـــا  .تــ  تعــد و  ــر يتبــاين الــنحت التنظالمــ  لعةــرساا الاةــ رية واألمنالــة اصا ــة

 مجالـــ ويـــدعو  .تنظالمـــا  فاــاا   الةـــرساا الاةــ رية واألمنالـــة اصا ــةتنظـــالم  طةــاة مــن جديـــد ضــرويفة 
وضــ  توجالحــاا لعــدول األعضــا  رت بايفدــة   ــد دول األعضــا  حىل تالةــ  الديفادــة الــ   ريحــا٬ الــ

 . طةاة هذ  الةرسااعع  الرقاتة الفاالة 
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 مقدمة -أوالا  
 
الفريــ  الاامــا املاــا اةــألة ادــت دا  يتضــمن هــذا التقريــر عرضــا  ليتطةــاة الــ  اضــاع   ــا  -١

قــد  املرتزقــة سودــالعة اطتحــاا نقــوو ااطةــاس وحعاقــة بايفدــة نــ  الةــاول رت تقريــر امل ــ  منــذ  س 
وتااضــافة حىل ذلــ ٬ يتضــمن التقريــر  .مث(A/HRC/27/50تقريــر  الةــات  ععــ  وعــإل نقــوو ااطةــاس 

يااا الوينالــــة املتاعقــــة تالةــــرساا الاةــــ رية طتــــا ت الديفادــــة الــــ   ريحــــا الفريــــ  الاامــــا عــــن التةــــر 
 .واألمنالة اصا ة رت  مري ا الودا  ومناقة البحر ال ايفيي و مري ا اجلنوتالة و ويفوتا

العجنــة الــذ   طةــأا  ٢005/٢ويقــد   التقريــر عمــ   تقــرايف جلنــة نقــوو ااطةــاس الةــاتقة  -٢
اوجبــر تعــ  اجملعــإل ا   مــد  ذالــ ٢7/١0اوجبــر وايــة الفريــ  الاامــا٬ وقــرايف وعــإل نقــوو ااطةــاس 

        .الواية
ــ -3 هــمإ حلزتالالتــا سايفدــ ا )تولنــدامث٬ و طاــوس    مةــتقع  وس الفريــ  الاامــا مــن اةــة  ــرباويت  

٬ تاتريثالــــا  يفيــــاو )شــــالع مث٬ وغــــاتويف يفوطــــا )الوايــــاا املتحــــدة األمري الــــةمثو ســــاتإل )جنــــول  فريقالــــامث٬ 
رت ســـــاطوس  املاقــــواةثالثــــة والاةــــرين ال اويفتــــر رت الاامـــــا٬ الفريــــ  واطت ــــ   .ودــــاالد مقبــــا )الــــالمنمث

مقـــريفة لعفـــ ة املمتـــدة مـــن ســـاطوس الثا /ينـــاير حىل   - ٬ الةـــالدة سايفدـــ ا يف الةـــة٢0١4األول/ايةـــمرب 
                .٢0١5ساطوس األول/ايةمرب 

  
   أنشطة الفريق العام  -ثانياا  

اصا ــة تأ ــا نسالــاس اعتبــايف  يقــد ٬ لقــا  مقاتــا مــاا ٬ األمنالــة و  الاةــ رية الةــرسة تُاــر    -4
 واملق ـــــــوا . منالــــــة توادــــــاة  شـــــــ ات يبالاالــــــ  و/ و سالاطــــــاا قاطوطالــــــةن/ و  ــــــدماا عةــــــ رية و

ا رت ذلــ  الت اـــال  ٬ اـــتتاعـــ  تاألعمــال الاةــ ريةمت   ــة  ــدماا ن هـــو الاةــ رية تاصــدماا
 و البحــر   و اجلــو ٬ وعمعالــاا الاــ اس  اادــ اتالج  واادــت بايفاا والتحقالــ  واادــتا   الــرب 

ذاا واملراقبــة تالةــواتا٬ و   طــو  مــن  طــوا  طقــا املاــايف   ٬املأهولــة  و غــ  املأهولــة يــا  ســاس طوعحــا٬ 
 مــا  .ذاا ال ـعةناأل ـرى األطةــاة و والـدعم املــاا  والتقـا لعقـواا املةـعحة  التابالقـاا الاةـ رية٬

دـــــة  و ا مايـــــة املةـــــعحة لعمبـــــا  واملنةـــــ ا واملمتع ـــــاا املق ـــــوا تاصـــــدماا األمنالـــــة فحـــــو نا را
نالـــة واصا ـــة تالةـــرية٬ ووضـــ  بالقـــاا األمذاا التاواألشـــ ات٬ و   طـــو  مـــن  طـــوا  طقـــا املاـــايف  

    .مث١)ن األطةاة ذاا ال عةنوتنفالذ التدات  األمنالة واملاعوماتالة وغ ها م
  

  

__________ 

 .٬ املرف مثA/HRC/15/25مةرو  اتفاقالة تةأس الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة )اطظر  مث١) 
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 ن يإلى الرابعة والعشر ن يالثانية والعشر  من لفريق العام ا دورات -ألف 
 
ـــــر  ١تـــــدة مـــــن معقـــــد الفريـــــ  الاامـــــا  ـــــ   اويفاا رت الفـــــ ة امل -5  3١حىل  ٢0١4متوز/يولال

 ١8حىل  ١4و  نـــا  اويفتـــر الثاطالـــة والاةـــرين املاقـــواة رت طالويـــويفا رت الفـــ ة مـــن  .٢0١5 ذايف/مـــايفو 
ادــت دا  املنظمــة ت املتاعقــة ٬ اجتمــ  تاملةــؤول  رت األمــم املتحــدة ملناقةــة الديفادــة٢0١4متوز/يولالــر 

عفريــــــ  الاامــــــا قــــــد  حىل اجلماالــــــة الاامــــــة لشــــــرساا األمــــــن اصا ــــــة٬ الــــــ  شــــــ ع   دــــــاو تقريــــــر 
A/69/338)تةـــــأس ا  لع ــــربا  تةـــــأس حم اطالـــــة وضـــــ   ــــ  او  معـــــز  قاطوطـــــا  سمــــا عقـــــد اجتماعـــــ  .مث

 .الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة
  5حىل  ١الثالثــة والاةـــرين املاقــواة رت جنالـــف رت الفــ ة مـــن وعقــد الفريـــ  الاامــا رت اويفتـــر  -6

واجتمـ  مـ  بثعـ  الـدول لع ـربا  تةـأس املقـاتع  األجاطـ ٬ ا  اجتماعـ ٢0١4ساطوس األول/ايةـمرب 
 .قارية وحبث املةا ا املتاعقة توايترالزيايفاا لعنظر رت الاألعضا  

 6حىل  ٢لفــ ة مــن املاقــواة رت جنالــف رت اوعقــد الفريــ  الاامــا رت اويفتــر الراتاــة والاةــرين٬  -7
مــنق  رت مةــرو  ا  وطظــر  يضــ .لع ــربا  تةــأس املقــاتع  األجاطــ  ا   اطالــ ا  اجتماعــ ٢0١5 ذايف/مــايفو 

 .اا  عة ترذاتفاقالة تةأس الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة ورت ويفقة مفاهالم 
  

          الرسائ  -باء  
 
ـــــ منـــــذ  س قـــــد   الفريـــــ  الاامـــــا -8 ر يفدـــــا ا تقريـــــر  األ ـــــ  حىل وعـــــإل نقـــــوو ااطةـــــاس٬ وج 

تااشــــ اا مــــ  امل عفــــ  توايــــاا رت حيــــايف ااجــــرا اا اصا ــــة حىل البنــــ  الــــدو  وحىل ن ومــــاا 
 .مث٢) د الالا وحطدوطالةالا وتاتوا غالنالا اجلديدة

  
 الزيارات القطرية -جيم 

 
تةـــــــرين  ١0حىل  7الفـــــــ ة مـــــــن قـــــــا  الفريـــــــ  الاامـــــــا تزيـــــــايفة يف الـــــــة حىل ســـــــوا ايفـــــــوايف رت  -٩

 .مثA/HRC/30/34/Add.1)اطظر  ٢0١4األول/ ستوتر 
  

          معلومات عن األفراد المدانين بالقيا  بةنشطة المرتزقة -دال  
 
حىل الفريــ  الاامـــا  س ينةـــب قاعـــدة تالاطـــاا  ٢١/8يعــ  وعـــإل نقـــوو ااطةـــاس رت قـــرايف    -١0

 شــفوية مــذسرة الاامــا الفريــ   يفدــا الاعــ ٬ هلــذا وادــتجاتة .املرتزقــةليتفــراا املــداط  تالقالــا  تأطةــاة 
ياعــــ  فالحــــا ماعومــــاا عــــن قضــــايا  ٢0١3ســــاطوس الثا /ينــــاير   ٢٢الــــدول األعضــــا  رت  مجالــــ ىل ح

__________ 

 .دو  تديفج موجزاا الردا ا رت تقرير دالقد  حىل وعإل نقوو ااطةاس رت اويفتر الث    مث٢) 
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 .٢0١3 ذايف/مــايفو  6 رت الاعــ   ــذا تــذس يفدــا ا  و يفدــا  .املرتزقــة الــذين  ااطــتحم طــاسم وينالــة
                   .تالتقرير املةمولة الف ة   نا  يفاوا    يتع  ومل

  
          أنشطة أخرى ألعضاء الفريق العام  -هاء  

 
٬ شـــايفس  الةـــالدة سايفدـــ ا سمحاضـــرة ٢0١4تةـــرين الثـــا /طوفمرب  6حىل  5رت الفـــ ة مـــن  -١١

قـــدم   وت ـــفتحا يف الةـــة الفريـــ  الاامـــا٬ .رت مـــؤمتر عقـــد رت الدونـــة تةـــأس األمـــن ونقـــوو ااطةـــاس
تـــالنظر رت حم اطالـــة وضـــ  لفريـــ  الاامـــا ا  ـــوم  الـــدو  املفتـــومل تـــال الاضـــوية املاـــا  مـــا  اعرضـــا  
قبتحــا٬ رت اويفتــر الراتاــة ار متنظــالم  طةــاة الةــرساا الاةــ رية واألمنالــة اصا ــة ويف ــدها و لاو  حيــايف 

 .٢0١5 يايف/مايو  ١طالةاس/ تريا حىل  ٢7املاقواة رت الف ة من 
وشـــايفس  الةـــالدة  يفيـــاو رت نعقـــة ايفادـــالة تةـــأس الةـــرساا الاةـــ رية واألمنالـــة اصا ـــة رت  -١٢

 .٢0١5 يايف/مايو  8حىل  4غواتالماا٬ عقدا رت الف ة من 
عــن تابالــ  الفريــ  الاامــا املبــااة التوجالحالــة تةــأس األعمــال ا    الةــالد غــاتويف يفوطــا عرضــوقــد   -١3

يتمــم املتحــدة٬ ونــااا مــا تاــد لاملبـااة التوجالحالــة التجايفيـة ونقــوو ااطةــاس رت نعقــة عمــا تةــأس 
والــــدول اهلةــــة٬ عقــــدا رت جاماــــة طوتنغحــــا ٬ املمع ــــة املتحــــدة لربيااطالــــا الاظمــــ  و يرلنــــدا  النــــزا 

 .٢0١5 يايف/مايو  ٢١و ٢0الةمالالة٬ يوم  
 ٢5 بــايف املةــؤول  رت جلنــة م افحــة اايفهــال الةــاواية رت ت مقبــا دــاالد واجتمــ  الةــالد -١4
مــ  العجنـــة التحضــ ية لعمـــؤمتر الــدو  املاـــا اوضـــو  ا  وتاــاوس  يضـــ .٬ رت الريـــا ٢0١5يف/مــايو  يا
 .٢0١5حياالالا٬ رت  يعول/دبتمرب  ٬٬ املقريف عقد  رت البندقالةناألمن واص و الة مقاتا حيفهالن

  
 التشريعات الوطنية المتعلقة بالشركات العسكرية واألمنية الااصة -ثالثاا  

 
 مقدمة -ألف 

 
وا ـــا الفريـــ  الاامـــا ايفادـــتر الااملالـــة تةـــأس القـــواط  الوينالـــة املتاعقـــة تالةـــرساا الاةـــ رية  -١5

 وهتــد   .واألمنالــة اصا ــة لتقالــالم فاالالتحــا رت  ايــة نقــوو ااطةــاس وتازيــز املةــا لة عــن ااطتحاســاا
 هــــذا ويرســــز .احملتمعــــة ةالتنظالمالــــ والثغــــراا اجلالــــدة واملمايفدــــاا املةــــ سة النقــــا  حتديــــد حىل الديفادــــة
 ٬تنمـــا) ال ــايفيي البحـــر ومناقــة الودـــا   مري ــا رت تعـــداس مثاطالــة رت واألطظمـــة القــواط  ععـــ  التقريــر

وهنـــدويفاومث٬ ومثاطالـــة تعـــداس  ٬وطال ـــايفاغوا ٬وامل ةـــال  ٬وسودـــتايفي ا ٬وسوتـــا ٬وغواتالمـــاا ٬والةـــعفااويف
املتاــــــداة  -وتولالفالــــــا )اولــــــة  ٬والربازيــــــا ٬و ويفوغــــــوا  ٬وحســــــوااويف ٬ مري ــــــا اجلنوتالــــــة )األيفجنتــــــ رت 

واملمع ــة املتحــدة  ٬وفرطةــا ٬ ويفوتــا )دويةــرارت وسولومبالــامث و يفتاــة تعــداس  ٬وشــالع  ٬وتــ و ٬القومالــاامث
حىل وعـإل  ٢0١4اـا  ز الفريـ  الاامـا رت تقريـر  لسـيف و  .وهنغايفيـامث ٬لربيااطالا الاظم  و يرلندا الةـمالالة
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ومثــــــــــــا  اول  دــــــــــــالوية  مث3)نقــــــــــــوو ااطةــــــــــــاس٬ ععــــــــــــ  مثــــــــــــا  اول  فريقالــــــــــــة طايقــــــــــــة تالفرطةــــــــــــالة
(A/HRC/27/50اولـــــــــة  فريقالــــــــــة طايقــــــــــة تااط عالزيــــــــــة  ١3عــــــــــ  ع٬ ٢0١3؛ ورت تقريـــــــــر  لاــــــــــا  مث4)مث
(A/HRC/24/45ر رت رت تقريـــر  املقبـــا حىل اجملعـــإل٬ املقـــريف تقد ـــويزمـــ  الفريـــ  الاامـــا  س يرســـز٬  .مث5)مث

ومناقــــة احملــــال  اهلــــااة و مري ــــا الةــــرقالة ععــــ  التةــــريااا الوينالــــة لعبعــــداس رت  ويفوتــــا  ٢0١6عــــا  
          .الةمالالة

ااملالــــة حىل وضـــــ  توجالحــــاا تةــــاعد الـــــدول ال ترويأمــــا الفريــــ  الاامــــا رت  س تـــــؤا  ايفادــــ -١6
رت هـــذا ا وقـــد نع ـــ .اصا ـــةاألعضـــا  ععـــ  تنظـــالم الاـــدا املتزايـــد مـــن الةـــرساا الاةـــ رية واألمنالـــة 

مـــن منظـــويف الانا ـــر التالالـــةإ ) مث طاـــاو التةـــريااا؛ واط  الوينالـــة تةـــأس هـــذ  الةـــرساا القـــالتقريـــر 
 هـــذ  مـــو ف  ا تالـــايفمث ج) طـــاا ال زمـــة وتةـــجالعحا؛ اأُلذو  ومنححـــا الةـــرساا هلـــذ  ال  ـــال مث ل) 

 ععالحــــا؛ احملظــــويفة وتعــــ  امايفدـــتحا الةــــرساا هلــــذ  يةــــم  الـــ  األطةــــاةمث ا)  الةـــرساا وتــــديفيبحم؛
 الةـرساا هـذ  مـو ف  ادـت دا مث و) ليتدـعحة؛ الةـرساا هـذ  مـو ف  تاقتنا  اصا ة القواعد مثه)

ـــــة؛ وليتدـــــعحة لعقـــــوة لقـــــاطوس ودـــــبا ااطتحاســـــاا عـــــن لةـــــرساا ا هـــــذ  مـــــو ف  مةـــــا لةمث ز) النايفي
 املرتزقــــــة جتنالــــــد ناهضــــــةمل الدولالــــــة ااتفاقالــــــة ععــــــ  الت ــــــدي مث مل)و ااطت ــــــا  املتانــــــة لعضــــــحايا؛ 

                     .                وتديفيبحم ومتويعحم وادت دامحم
  

          التحلي  -باء  
 

 وروبا الغربيةأ  
 طااو التةريااا  

دـــن  دويةـــرا وفرطةـــا واملمع ـــة املتحـــدة وهنغايفيـــا تةـــريااا وينالـــة تةـــأس  ـــناعة األمـــن  -١7
تالـــد  طـــر ا يوجـــد لـــدى املمع ـــة املتحـــدة دـــوى تاـــ  األن ـــا  املتاعقـــة تـــال  ال  هلـــذ   .اصـــات

ـــــا  تنظالمالـــــا  وتاتمـــــد  جـــــ .الةـــــرساا ومنححـــــا األذوطـــــاا ال زمـــــة ـــــة  رتا  ذاتال حيـــــايف الراتاـــــة الربيااطال
اصا ـــة يةـــما جواطـــ  مثـــا اجلـــزا اا املالالـــة واويفاا تديفيبالـــة حلزامالـــة٬ وعمعالـــاا  نالـــةعةـــرساا األمل

 .مث6)وتاعال  نقوو الاضوية  و دحبحا املالدا تالش التف

__________ 

 .واملغرل ٬وما  ٬وسوا ايفوايف ٬وال ام وس ٬والةنغال ٬ومجحويفية ال وطغو الد قرايالة ٬وتوطإل ٬تويفسالنا فادو مث3) 
 .واهلند ٬ومالالزيا ٬والفعب  ٬وال   ٬ودنغافويفة ٬ودر  اط ا ٬وتاسةتاس ٬اامايفاا الارتالة املتحدة مث4) 
 ٬ومويفيةـالوو ٬ولالةـوتو ٬وسالنالـا ٬وغاطا ٬وغامبالا ٬ود الالوس ٬ودوازيعند ٬وزمباتو  ٬وجنول  فريقالا ٬وتوتةواطا ٬ وغندا مث5) 

 .طالج ياو  ٬وطامالبالا
 Kerry Alexander and Nigel White, “The regulatory context of private military and security services مث6) 

in the UK”, (University of Sheffield, 30 June 2009), pp. 16-18. 
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٬ اــا رت مث7)اصا ــة نالــةةــرساا األمالوجلمالــ  البعــداس األيفتاــة تةــريااا وينالــة تغاــ   طةــاة  -١8
و ايــــة وشــــحن النقــــوا  ٬ذلــــ  املراقبــــة و ايــــة ونرادــــة األشــــ ات واملمتع ــــاا  و الةــــع ٬ والنقــــا
املمع ـة  قـواط وتغاـ   .واجملوهراا واملاااس النفالةة وغ هـا مـن األشـالا  الثمالنـة٬ وحجـرا  التحقالقـاا

ورت دويةــرا٬ عضــ  لعــوا    .املتحــدة اصــدماا املقدمــة مــن اصــربا  اادتةــايفي  رت املةــا ا األمنالــة
٬ وتقــدا املةــاعدة حىل الةــعااا الاامــة٬ وطقــا األطةــاة املتاعقــة تــحاايفة نرســة املــرويفا  التنظالمالــة  يضــ

 .احملتجزين و دماا التحقالقاا اصا ة
فرطةـــا  ُتاب ـــ فـــ   .مـــن نالـــث الناـــاو اجلغـــرارت٬ عتعـــف التةـــريااا رت اجملـــال واملضـــموسو  -١٩

تالــــد  س التةــــري  الةويةـــــر ٬ ا يغاــــ   طةـــــاة  .مث8) ـــــايفج ا ــــدوا ااقعالمالـــــة ماتةــــريااهت وهنغايفيــــا
اصــدماا الــ  تقــدمحا هــذ  الةــرساا دــوا  ا  فحةــ ٬ تــا  يضــ مث٩)احملعالــةاصا ــة  منالــةالةــرساا األ

اصا ـة رت اصـايفج ععـ   الـةةـرساا األمنالو  مث١0)   رت اصايفج مـن جاطـ  ا  ومـةا   ساط  تو ف طعال
وياـــا  .ااقعالمالـــةالوايـــة ويقـــو  النظـــا  القـــاطو  رت املمع ـــة املتحـــدة ععـــ   دـــاو مبـــد   .مث١١)الةـــوا 

 ايفجحــــــا وهــــــا ايفت بالــــــ  را م اجلــــــذلــــــ   طــــــر ا   ــــــن طاسمــــــة األفــــــراا رت املمع ــــــة املتحــــــدة عــــــن 
 .مثA/HRC/10/14/Add.2 )اطظر

 
 وتةجالعحا اصا ة األمنالة لعةرساا واألذوطاا ال ا ال  ح دايف  

رت فرطةــــا واملمع ــــة املتحــــدة٬ تاــــ   املؤدةــــاا الــــ  ت ــــديف األذوطــــاا وال ا ــــال  الــــوزايفُة  -٢0
هــذ  ففــ  فرطةــا٬  .  ــن  س ت ــوس هــذ  املؤدةــاا اا ــا الــوزايفةاملةــؤولة عــن األمــن الــدا ع   و 

الــذ  ياتمــد  وعــإل الدولــة٬ تالنمــا ت ــديف  ٬مث١٢)الةــرية رت تــايفيإلمثدير  و مــاملؤدةــة هــ  احملــافا )
 .مث١3)من ال ناع  رت املمع ة املتحدة ال ا ال  املتاعقة اتاحد  األطةاة األمنالةهالئة األ

__________ 

ملردـو  املتاعـ  ٬ وا١٩٩6لاـا   نالـةةـرساا األمال؛ ولدى دويةـرا ااتفـاو املتاعـ  ت6٢٩-83فرطةا القاطوس يفقم دى ل مث7) 
؛ ولعممع ــة املتحــدة ٢005لاــا   CXXXIII؛ وهلنغايفيــا القــاطوس يفقــم ٢007اصا ــة لاــا   نالــةةــرساا األمتتو الــف ال

 .٢00١قاطوس  ناعة األمن اصات لاا  
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, ReportonSwiss-basedMilitaryand مث8) 

SecurityServiceProvidersOperatinginCrisisandConflictPhaseComparativeStudyof:II,Regions

Regulatoryمتامل عع  الانواس التا إ ٬ وهوApproaches (2007) 
  https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/sicherheitsfirmen/ber-dcaf-teil2-e.pdf. 
 .٢0١0اصا ة لاا   نالةةرساا األمالتفاو تةأس  دماا ا مث٩) 
 .٢007اصا ة لاا   نالةةرساا األمالاملردو  املتاع  تتو الف  مث١0) 
 .٢0١3القاطوس ااحتاا  تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا   مث١١) 
 .6٢٩-83من القاطوس يفقم  ٢5و 7اطظر املاات   مث١٢) 
 .٢00١من قاطوس  ناعة األمن اصات لاا   7املااة اطظر  مث١3) 
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وفالمــــا يتاعــــ  ااــــاي  ح ــــدايف األذوطــــاا٬ ا تتاعــــ  قــــواط  فرطةــــا وهنغايفيــــا التقالــــد ااــــاي   -٢١
غـــ   طـــر ا   ـــن اعتمـــاا املةـــؤول  التنفالـــذي  واملـــو ف  الـــذين  اينـــوا تايفت ـــال  .نقـــوو ااطةـــاس

 . و جر ة جنحة
وسمــا انــا  .وا توجــد    حشــايفة٬ رت قــاطوس املمع ــة املتحــدة٬ حىل ماــاي  نقــوو ااطةــاس -٢٢

تــايف الةــرساا نةــ  مث٬ عُ A/HRC/10/14/Add.2) ٢008ايف رت عــا  ا ــ  الالفريــ  الاامــا رت تقريــر 
تةـــم   تـــو  مجالـــ  الاقـــوا ععـــ  شـــرو حتو  .املاـــاي  الـــ  قـــداها قةـــم املةـــ ياا التـــات  لعح ومـــة

 ــات اراجاــة ومــ  ذلــ ٬ ا يوجــد طظــا  يف ــ   .تح ــا  الاقــد حذا ايفُت ــ  اطتحــاا  قــوو ااطةــاس
 .الاقوا
ا  لعتةــري  الةويةــر ٬   ــن نلعةــعااا امل ت ــةن  س تقــريف نظــر  طةــاة ماالنــة٬ سعالــا  ووفقــ -٢3

تـؤا   ـن  س القـاطوس٬ اـا رت ذلـ  اصـدماا الـ    مقا ـدتةب  انتمـال تاايفضـحا مـ  ا ٬  و جز ال
 .اطتحاا نقوو ااطةاسحىل 
   تعـــد مـــن البعـــداس الـــ  جـــرى حتعالعحـــا رت هـــذا قتضـــ    يفـــفالمـــا يتاعـــ  تالتةـــجالا٬  مـــا  -٢4

تةـجالا عـا  القالـا  توـرا الةرساا الاةـ رية واألمنالـة اصا ـة حجـرا  تةـجالا  ـات؛ تـا  منالتقرير 
 .رت دج ا التجايفة والتباال التجايف 

 
 الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة وتديفيبحم الاامع  رتا تالايف   

 .ااشــــايفاا حىل املاـــــاي  ذاا ال ـــــعة حبقـــــوو ااطةـــــاس  سثـــــرالقـــــاطوس الةويةـــــر  تضــــمن ي -٢5
ا قــوو  ععــ  ععــ  القــاطوس الــويا والــدو ٬ اــا رت ذلــ  الاــامع  فالحــاوياالــ  الةــرساا تتــديفي  

مــدة هــذ   ا تتجــاوز لةــرساا٬ نالــث يــن  القــاطوس ععــ  األدادــالة٬ حا عنــدما ا يتــامل مثــا هــذ  ا
 .دتة  شحر الاقوا
وا توجـــد حشـــايفة رت قـــواط  فرطةـــا وهنغايفيـــا واملمع ـــة املتحـــدة حىل التـــديفي  رت وـــال نقـــوو  -٢6

 .ااطةاس
 

 احملظويفة واألطةاة  ا املةمومل األطةاة  
هــ  لــ  يضــاع   ــا مقــد مو اصــدماا األمنالــة يؤســد القــاطوس الفرطةــ   س األطةــاة الونالــدة ا -٢7

ا رادــة و ايــة األشــ ات واملمتع ــاا  و الةــع  وتــوف  ا مايــة لنقــا األمــوال واجملــوهراا واملاــااس 
اصا ــة معزمــة تــأس تبــ  توضــومل الابالاــة اصا ــة ألعماهلــا مــن  جــا  نالــةةــرساا األمالو  .مث١4)النفالةــة

وتاملثـا٬ يـن  التةـري  اهلنغـايف  ععـ   .الةـرية جحـازجتن  االتباو م  مؤدةاا األمن الاـا  مثـا 
ا  زيـــ يرتـــدوا طـــر لـــالإل لعمةـــايفس  رت األطةـــاة األمنالـــة اصا ـــة  ـــ نالاا الةـــعاة الاامـــة٬ وععـــ   س 

الةـــعااا مـــن تاـــاي   طـــر ا قـــ  هلـــم منـــ  ععـــ   لقـــال الةـــعااا ويفموزهـــا و  واةـــتامعي٬ و ا يف الـــا  
__________ 

 .6٢٩-83من القاطوس يفقم  ٢١و ٢و ١املواا  مث١4) 
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ال ـعة رت املمع ـة املتحـدة قا مـة تاألطةـاة احملظـويفة٬ تالـد  طـر يةـ   ووا يتضمن القاطوس ذ . طةاتحا
 .مث١5)ية ا جنحة تر ال ا   يةتوج دعوا حتالاس حىل  س 
مباشـــــرة رت  عمـــــال القتـــــال رت ت ـــــويفة املةـــــايفسة ا   ـــــرقا  قظـــــر القـــــاطوس الةويةـــــر  نظـــــر و  -٢8

لعمةــايفسة حيفدــاهلم و  مــن وتــديفيبحم تاالــ   فــراا  عــن يريــ النزاعــاا املةــعحة رت اصــايفج٬ اــا رت ذلــ  
تةـــ ا مباشـــر رت  عمـــال قتـــال رت اصـــايفج  و حطةـــا  شـــرسة رت دويةـــرا تةـــاهم رت هـــذ  األطةـــاة  و 

ملتحـــدة النةـــا  الاةـــ ر   و األمـــا الـــذ  وا قـــدا قـــاطوس املمع ـــة ا .مث١6)حاايفهتـــا  و الـــتح م فالحـــا
ععــ   س النةــا  الاةــ ر  رت نــااا يوجــد اتفــاو ول ــن    ــن  س يُاحــد تــر حىل شــرساا  ا ــة

وا يبـــ   .مث١7)املةـــع  ا   ـــن  س يضـــاع  تـــر حا األفـــراا الاةـــ ريوس رت  ـــا قالـــااة ضـــات  النـــزا 
 ن امــر ول ــن  .اشــرة رت  عمــال القتــالمبالةــرساا ت ــويفة رت الاــامع  التةــري  اهلنغــايف  رت مةــايفسة 

يتضـمن القـاطوس  وا .مث١8)ا تنابـ  ععـ   فـراا القـواا املةـعحة ووسـااا حطفـاذ القـاطوس التاتاـة لعدولـة
مباشـرة رت مةـايفسة الةـرساا الاةـ رية واألمنالـة اصا ـة الاـامع  رت تةـأس مةـايفسة ا  الفرطة   ن امـ
 . عمال القتال

مـــــو ف  حطفـــــاذ القـــــاطوس رت  طةـــــاة الةـــــرساا الاةـــــ رية واألمنالـــــة ورت مـــــا يتاعـــــ  اةـــــايفسة  -٢٩
الةــرية الةــاتقوس  فــراا  س يتــوىل األفــراا الاةــ ريوس  و  رت فرطةــا٬ سقاعــدة عامــة  ٬اصا ــة٬ ا   ــن

الةـرية و جحـزة األمـن  ألفـرااا   ـن  ررت هنغايفيا٬ يؤسـد القـاطوس  طـو  .مث١٩)منا   رت هذ  الةرساا
يةـــايفسوس رت  فـــراا الةـــرية واألمـــن الـــذين غـــ  يـــؤاوس واجبـــاا يف الـــة٬ واألفــراا  نالــويا املـــد  الـــذي

 .محــا  يف الــة ذاا  ــعة٬  س ينضــموا حىل شــرساا تقــدا  ــدماا األمــن اصا ــة  و  س يــديروها اا  
 .تةأس هذ  املةألةا  وا تتضمن قواط  دويةرا واملمع ة املتحدة  ن ام

 
 األدعحةاز النتالقواعد اصا ة تا  

ـــوا   تةـــأس  -30 ورت  .دـــعحةليتغـــ  القـــاطو   ازالـــنتااا توجـــد رت فرطةـــا وهنغايفيـــا ودويةـــرا ل
رت الةــــع  ععــــ  ضــــوات  التجــــايفة  ٢00٢املمع ــــة املتحــــدة٬ يــــن  قــــاطوس مراقبــــة ال ــــاايفاا لاــــا  
بعــــداس  ــــايفج املمع ــــة املتحــــدة )تابــــ  الالاةــــ رية وشــــبر الاةــــ رية وتاــــ  الةــــع  األ ــــرى تــــ  

 الــ   ــر  ااضــا  الضــوات  ععــ  يفعايــا املمع ــة املتحــدة رت    م ــاس رت الاــامل وععــ  األطةــاة 
ــــ ــــا   ــــا سعال ععــــ  الاــــامع  رت ا  و  ــــن  س تنابــــ  الضــــوات   يضــــ ٬مث٢0)رت املمع ــــة املتحــــدةمثا   و جز ال

__________ 

 .٢00١مث٬ من قاطوس  ناعة األمن اصات ١)3املااة  مث١5) 
 .٬8 املااة ٢0١3القاطوس ااحتاا  تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا   مث١6) 
٬ ويفا ن ومة املمع ة املتحدة ععـ  يعـ  الفريـ  الاامـا تةـأس التةـريااا والعـوا   ٬53 الفقرة A/HRC/22/41اطظر  مث١7) 

 .الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ةاملتاعقة تالوينالة 
 .٬٢ املااة ٢005لاا   CXXXIIIالقاطوس  مث١8) 
 .٬٩ املااة 6٢٩-83القاطوس يفقم  مث١٩) 
 .4-١األن ا  ٬ ٢00٢قاطوس مراقبة ال اايفاا لاا   مث٢0) 
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ىل تنظــالم ال ــناعة ح ــرانة يحــد  القــاطوس ا الةــرساا الاةــ رية واألمنالــة اصا ــة٬ تــالرغم مــن  س 
 .الاة رية اصا ة

غـــ  ت ـــويفة هـــذ  الةـــرساا الاـــامع  رت از نتالـــوياتـــرب عـــد  وجـــوا  ن ـــا  طـــداة تةـــأس ا -3١
 .تنظالمدعحة وااجتايف  ا٬  غرة واضحة رت اليتل ةقاطوطال
الـــــذين يقومـــــوس تأطةـــــاة مراقبـــــة  ةالاامـــــ نالـــــةةـــــرساا األمالورت فرطةـــــا٬   ـــــن لعاـــــامع  رت  -3٢

تالةـرو  املن ـوت ععالحـا رت مـا اامـوا يتقالـدوس  س قمعـوا الةـ مل  تحااملمتع اا  و الةع   و نراد
ـــة ـــة٬  ٬رت هنغايفيـــا ٬وتاملثـــا٬   ـــن  ـــراو األمـــن .مردـــو  وعـــإل الدول ول ـــن  س قمعـــوا  دـــعحة طايفي

 .مث٢١)لعدفا  عن النفإل وعند الضرويفة  ن ادت دامحا حا  ا
 

 ألدعحة النايفيةالقوة و اادت دا    
ل ـن  ٬مث٢٢)رت دويةرا٬ ا   ن ملـو ف  شـرساا األمـن الاـا   س ي وطـوا مةـعح  رت اصـايفج -33

األدــعحة رت نــااا الــدفا  املةــرو   الاــامعوس فالحــات ــويفة ادــتثنا الة  س قمــا   األوضــا  حذا اقتضــ
ورت املقاتـــا٬  .ععـــ  ذلـــ  رت الاقـــد عـــن الـــنفإل  و عنـــد الضـــرويفة٬  ـــ   س تـــن  الةـــعاة املتااقـــدة

٬ تةــأس ادــت دا  مــو ف  الةــرساا الاةــ رية واألمنالــة  ن ــا  تةــرياالة توجــد رت املمع ــة املتحــدة ا
 .اصا ة القوة واألدعحة النايفية

 
 ااطت ا  املتانة لعضحاياعن ااطتحاساا ودبا ةا لة امل  

ـــــ  الاامـــــا  ن امـــــ اا يتضـــــمن    تةـــــري  مـــــن التةـــــريااا الـــــ  ادتارضـــــح -34 تةـــــأس ا  الفري
الاامــة  و عــن  الــةةــرساا األمنالالتزامــاا ااتــ   عــن اطتحاســاا القــاطوس الــ  يرت بحــا الاــامعوس رت 

 .لضحايا اطتحاساا نقوو ااطةاس ال  يرت بحا هؤا  األفراا املتانة دبا ااطت ا  الفاالة
الةــــرساا الاةــــ رية واألمنالــــة اصا ــــة تةــــ ا مراقبــــة وعــــ وة ععــــ  ذلــــ ٬ تــــنظم القــــواط   -35

ورت دويةـرا٬  .مث٢3)ععـ  هـذ  الةـرساايفقاتـة اا مـة فف  فرطةا٬  ـايفو  فـراا الةـرية والـديفا  .خمتعف
ويـــن  القـــاطوس  .مث٢4)ذوطـــاا  طةـــاة هـــذ  الةـــرساا رت اصـــايفجاأل تح ـــدايف الةـــعاة امل ت ـــةتراقـــ  

الةويةـــر  ععـــ  عقوتـــاا طـــداة٬ اـــا رت ذلـــ  الغرامـــاا وعقوتـــاا تالةـــجن٬ عـــن اطتحاســـاا مـــن 
ويةـــ   القـــاطوس  .قبالـــا املةـــايفسة املباشـــرة رت  عمـــال القتـــال وااطتحاســـاا اصاـــ ة  قـــوو ااطةـــاس

تاتــــرب هــــذ   و  ــــن  س .امل ــــاير املت ــــعة تأطةــــاة الةــــرسةقبــــا الغــــ  ععــــ   املدطالــــة تــــأم  املةــــؤولالة
 .الدةاجل من قبالا املمايفداا مايفدااامل

__________ 

 .مث4)٬٢7 املااة ٢005لاا   CXXXIIIالقاطوس  مث٢١) 
 .مث١)٬34 املااة ٢0١3اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا   نالةدماا األماصالقاطوس ااحتاا  تةأس  مث٢٢) 
 .     6٢٩-83 من القاطوس يفقم 30و ١3 املااتاس مث٢3) 
 .37 ة٬ املاا٢0١3 مة رت اصايفج لاا القاطوس ااحتاا  تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقد مث٢4) 
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رت هنغايفيــا٬ عضـــ  شــرساا تنفالـــذ اصــدماا األمنالـــة ملراقبــة الةـــرية٬ الــ  تر ـــد مةـــروعالة و  -36
وا توجـــد٬ رت املمع ـــة املتحـــدة٬  ن ـــا  قاطوطالـــة ععـــ  ال ـــاالد الـــويا  .مث٢5)الةـــرساا هـــذ   طةـــاة
الـــ  تقـــ  ةـــؤولالة املول ـــن يفحـــم  س  .ةااتـــ   عـــن اجلـــرا م وااطتحاســـاا املزعومـــ مقتضـــالااملااجلـــة 
ععــ  الاــامع  ا   يضــتقــ  يرت بــوس جــرا م نــرل  نععــ  اجلنــوا الــذيالقــاطوس ااطةــا  الــدو  اوجــ  

 .رية اصا ة ال  تةايفا رت النزاعاا املةعحةرت الةرساا الاة 
تادـــــتثنا  دويةـــــرا٬ ا تتضـــــمن القـــــواط  و  .سوعتعـــــف  لالـــــاا الر ـــــد رت الةـــــ ا واملضـــــمو  -37

ومـــن الضـــرويف    .تةـــأس امتثـــال الةـــرسة  و الاـــامع  فالحـــا لعماـــاي  الدولالـــة  قـــوو ااطةـــاسا   ن امـــ
تعــد مع  فالحــا  مــا  ن ومــة تعــد املنةــأ  و اسفالــة مةــا لة الةــرساا الاةــ رية واألمنالــة اصا ــة والاــ

ومثــة ناجــة حىل وضــ  طظــم و لالــاا مةــا لة مونــدة وفاالــة ت فــا وجــول طفــاذ  .الامــاالتةــجالا  و 
ا لة اجلنا الــــة عــــن املةــــ الــــ  تــــنظم  طةــــاة الةــــرساا الاةــــ رية واألمنالــــة اصا ــــة٬ فضــــ    األطظمــــة

 .مث٢6)واملةؤولالة املدطالة ليتفراا والةرساا عن اطتحاساا نقوو ااطةاس
 

 الت دي  عع  ااتفاقالاا املتاعقة تاملرتزقة  
مل ي ـــدو  و يوقـــ     مـــن البعـــداس األيفتاـــة ععـــ  ااتفاقالـــة الدولالـــة ملناهضـــة جتنالـــد املرتزقـــة  -38

ــــديفيبحم٬  رت الربوتوســــول ااضــــارت حا  س البعــــداس األيفتاــــة مجالاحــــا  يــــرا  وادــــت دامحم ومتــــويعحم وت
واملتاعـــ  حبمايـــة ضـــحايا املنازعـــاا املةـــعحة  ١٩4٩  غةـــاإل/ ل ١٢ اتفاقالـــاا جنالـــف املؤيف ـــة

 .ناملرتزونمنر م اع   47   املااةالدولالة )الربوتوسول األولمث٬ الذ  تار  
 

 أمريكا الوسطى  
 طااو التةريااا  

القـــواط  ذاا ال ـــعة حا اا ـــا البعـــد )وا يـــن     منحـــا ععـــ  تابالقحـــا  ـــايفج ا تنابـــ   -3٩
 .ندوا الواية ااقعالمالةمث

٬ مثــــــا نرادــــــة املمتع ــــــاا واألشــــــ ات  طةــــــاة ماالنــــــةوتــــــن  مجالــــــ  التةــــــريااا ععــــــ   -40
و ـــــايتحم٬ ونفـــــا النظـــــا  رت املنادـــــباا الاامـــــة٬ وتـــــوف   ـــــدماا ا ـــــراو الة  ـــــال ٬ وتــــــوف  

 .املةويفة األمنالة وحددا وتةويقحا٬  ةطظماآلمن٬ و ن  املاداا األمنالة واأل دماا النقا 
وفالمـا يتاعـ  تااشـايفة حىل نقـوو ااطةـاس٬ قمـ  القـاطوس رت غواتالمـاا نقـوو ااطةــاس حىل  -4١

ـــة وـــال مـــن وـــااا ال سالـــز ا   يضـــوهـــذ  ا قـــوو هـــ   .جاطـــ   ايـــة ا قـــوو الة  ـــالة واجلماعال
 .ا  رت الةعفااويفالر الةالة ليتمن الا

__________ 

 .مث5)8 ٬ املااة٢005 لاا  CXXXIII يفقم القاطوس مث٢5) 
 .ونقوو ااطةاس التجايفية اطظر املبااة التوجالحالة تةأس األعمال مث٢6) 
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ويةــــ   .املةتارضــــة ةطظمــــوا يوجــــد ذســــر لعقــــاطوس ااطةــــا  الــــدو  رت    طظــــا  مــــن األ 
القــاطوس رت غواتالمــاا حىل املااهــداا الدولالــة  قــوو ااطةــاس٬ تالنمــا يةــ  القــاطوس رت سودــتايفي ا حىل 

 .املااهداا الدولالة رت دالاو  من الباثاا الدتعومادالة
 

 وتةجالعحا اصا ة األمنالة لعةرساا واألذوطاا ال ا ال  ح دايف  
ـــن مـــن ا  ـــول ععـــ   ذوطـــاا وت ــــايفي  ا  ععـــ  الـــرغم مـــن  س جلمالـــ  البعـــداس  ن امــــ -4٢ مت  

 .حىل قــــاطوس نقــــوو ااطةــــاس سةــــر  مةــــب  لعح ــــول ععالحــــاا  حتديــــد ماظمحــــاةــــ  يتةــــغالا٬ ا 
نا اا٬ ومــ  ذلـ  فح ــا مل تـديفج اطتحاســاا نقــوو ادـتثسودــتايفي ا والةـعفااويف وغواتالمــاا٬ وتةـ ا  
 .رت قا مة امل الفااااطةاس 

 .ةــؤولة عــن األمــن الاــا ٬ ورت نــااا قعالعــة٬ الةــريةاملوزايفاا الــومتــايفو دــعاة ااشــرا   -43
 .اصا ـة الـةةـرساا األمنالوهذ  املؤدةـاا مةـؤولة عـن ضـماس اامتثـال لعقـواط  الـ  تـنظم  طةـاة 

ـــة عـــد  اامتثـــال٬  .٬ وح ـــدايف الت ـــايفي اااامتثـــال لعةـــرو  ومـــن  األذوطـــا  وتر ـــد عمومـــ ورت نال
وجتـــدا  .تاعالـــ  الت ـــري   و حلغا ـــر تـــاتامـــد حىل تابالـــ  اجلـــزا اا٬ الـــ  تـــ اومل تـــ  الغرامـــة وااطـــذايف 

ــــاهت الديفادــــالة وتــــأذس  ــــا دا ورت تاــــ  ا ــــااا٬ حتــــ .ال ا ــــال  والت ــــايفي  تــــرامت التــــديفي  واملن
 الــةةــرساا األمنالالةــج ا املقدمــة مــن  ومتةــ عمعالــاا تفتــالش اويفيــة ا  وتنفــذ  يضــ .مث)غواتالمــاا
 .اصا ة
 و ـــا  تا  مرفقـــيعـــ   اـــ  حىل الةـــعاة امل ت ـــة تقـــدا مجالـــ  البعـــداس املةتارضـــة  وتةـــ   -44
ويعـز ٬ لعح ـول ععـ   . و شـرسةا  مـا حذا سـاس مقـد  الاعـ  فـرانةـ  ٬ نة  طو  اصدمـة و طداة

ةــــرسة وماعومــــاا  دادــــالة عــــن الاــــامع  فالحــــا وحاايفهتــــا وطــــو  النظــــا  األدادــــ  لعتقــــدا الت ــــري ٬ 
افــ  الردــو  والتــأم   األطظمــةمجالــ   وتتضــمن .تــو الفحم والاــامع  املقــ ملاملزمــ  القالــا   ــا األطةــاة 

عةـــرسة لوحذا ساطـــ   .ععـــ  األضـــرايف الـــ  قـــد تعحـــ  تـــاأليرا  الثالثـــة والتـــأم  ال ـــح  لعمـــو ف 
قـــد  الاـــامع  لـــديحام ـــاس  مـــن و س تةـــحد تـــأس  رت  ـــااصا ـــة  دـــعحة طايفيـــة٬  ـــ   س عز   الـــةاألمن

ـــــديفي  املاعـــــول ـــــوا الت ـــــزاا الةـــــرسة وماـــــداهتا  . سمع و ـــــ  تقـــــدا ماعومـــــاا حضـــــافالة تةـــــأس جتحال
وجُتـــــد ا الت ـــــايفي  لعفـــــ اا  .و ـــــ   س عضـــــ   الـــــة التةـــــغالا ملوافقـــــة الةـــــعاة .و دـــــعحتحا النايفيـــــة

وت ععالحــا )دــنتاس رت طال ــايفاغوا وهنــدويفاو٬ و ــ   دــنواا رت غواتالمــاا والةــعفااويف واــإل املن ــ
و  ــن يففضــحا  و تاعالقحـا  و حلغا هــا رت نالــة عـد  اامتثــال لعةــرو   .دـنواا رت سودــتايفي ا وسوتـامث

 .واالتزاماا القاطوطالة
ت ـويفة  ا ـة  ن تـ ٬ نالـثىخيتعف القاطوس ال ـو  رت جواطـ  هامـة عـن القـواط  األ ـر و  -45
طظـــا  األمــــن واصـــدماا الـــ    ــــن ععـــ  حطةــــا  وتنظـــالم  ١86/١٩٩8 مـــن القــــاطوس يفقـــم 3 املـــااة

 .تقد حا رت هذا القاا 
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مث٬ 4 ٬ املــااة٢١/١٩٩٢ مــن مواينالحــا )القــاطوس يفقــم ةوتةــ   تنمــا  س ي ــوس   ــحال الةــرس -46
ويةــ   القــاطوس  .ا  ومالــة والاــدلتالنمــا يتاــ  ععــ  األجاطــ  يعــ  حذس  ــات مــن وزايفة الةــؤوس 

ألفـــــــراا الـــــــذين يرغبـــــــوس رت حاايفة الةـــــــرساا ععـــــــ  اااحتـــــــاا  رت امل ةـــــــال  اجلنةـــــــالة امل ةـــــــال الة 
 ــــدماا مــــن قبالــــا  تتقــــداوتةــــم  سودــــتايفي ا ليتجاطــــ  املقالمــــ   .مثوداادــــا   ٬  وا  ٢5 ة)املــــاا
طةـايحا  س تنضـم ذطـا  ملمايفدـة  ما رت هندويفاو٬ فالتا  عع  الةـرساا األجنبالـة الـ  تاعـ  ح ا راو

 .مث١38 ةهندويفاد  املولد )املااا  حىل شرساا هندويفاو ال  تاما رت طفإل النةا  و س تا  مدير 
تاحـد  اصـدماا األمنالـة اصا ـة حشـرا  متةـ  دـج   ملضـة دـعاة وجلمال  البعـداس املةتار   -47

 .مث٢7)يتضمن ماعوماا عن  طةاتحم والاامع  لديحم
 

 الاامع  رت الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة وتديفيبحما تالايف   
ول ــن و ــف لامعالــاا ا تالــايف الاــامع  رت البعــداس موضــو  اادــتارا  ا ٬ عمومــ ٬ا يوجــد -48
واملـو ف ٬ عتعـف نةـ  مـا حذا سـاس الاـامعوس رت الةـرسة مةـعح  اا تتاع  تـاااايفة اش اي توجد

 .ة و غ  مةعح ٬ ونة  اصدماا املانال
 متــوا ا ــد األا   تــالغ و ــ   س ي ــوس الاــامعوس رت الةــرساا الاةــ رية واألمنالــة اصا ــة  -4٩

 .ان ــررت سوتــا وهنــدويفاو حىل هــذا ال األطظمــةا تةــ  و  .مــن التاعــالم ااتتــدا    و التاعــالم األدادــ 
ورت سوتــا٬  ــ   .مث٢8)ود رت امل ةــال  وطال ــايفاغوا وهنــدويفاوقــ   س ي ــوس الاــامعوس مــن يفعايــا البعــ

ورت الةــــــعفااويف وسودــــــتايفي ا٬   ــــــن  س ي ــــــوس الاــــــامعوس رت هــــــذ   . س ي وطــــــوا مقالمــــــ  رت البعــــــد
٬ فحطــــر ا يتضــــمن القــــاطوس    حشــــايفة حىل اجلنةــــالة رت غواتالمــــااوتالنمــــا  .الةــــرساا  جاطــــ  مقالمــــ 

رت البعـد  ــ ل الةـنواا اصمــإل   و حقـامتحمتةـجالا املقالمــ  األجاطـ  رت تعـدا م األ ــعالة  يةـ  
 .املاضالة
األ ــــ و٬ و عــــو الةــــ ة ونةــــن واملاالـــايف املةــــ ا ألهعالــــة الاــــامع  رت الةــــرسة هـــو نةــــن  -50

ملرشــــح  مـــن اجلـــرا م لفــــ ة ادـــجا   عـــو   قـــاطوس سودــــتايفي ا ةـــوي .دـــجا الةـــرية مـــن اجلــــرا م
مــن ةــرية لــدى الدــجا ا ــراو   عــو يفويةــ   القــاطوس رت الةــعفااو  .مث٢٩)الةــنواا الاةــر الةــاتقة

وغواتالمــاا هــ  البعــد الونالــد الــذ  يةــ   ععــ  املرشــح  ح بــاا  س عقــد عمعحــم الةــات   .اجلــرا م
 ا ي وطــوا  و ــ  ععــ  املرشــح  رت تنمــا .مل ينــر تةــب  ايفت ــال جر ــة  و اطتحــاا نقــوو ااطةــاس

 .مث30)ة ا   ال جر ة  و خمالفة حاايفية قد يراوا من مؤدةة عامة تةب  ايفت

__________ 

 .8 ٬ املااة٢006 قاطوس عا  مث٢7) 
 .)لمث34 ٬ املااة0١3/٢00٩ هندويفاو٬ ااتفاو يفقم مث٢8) 
 .)جمث١4املااة  ٢٢7/٢000٬القاطوس يفقم  مث٢٩) 
 .٩و ١ ٬ املااتاس٢١/١٩٩٢ األمر التنفالذ  يفقم مث30) 



A/HRC/30/34 
 

 

GE.15-11553 15/32 

 

 .املرشــــح  ا تبــــايفاا طفةــــالة وتدطالــــة اجتالــــازوتةــــ   الةــــعفااويف وغواتالمــــاا وسودــــتايفي ا  -5١
 .وتة   الةعفااويف وطال ايفاغوا  س ي وس الة   دعالم الاقا والبدس

ـــا الةـــرو  الـــ  يتاـــ  ععـــ   -5٢ هـــذ   وحتـــدا . س يةـــتوفوها الاـــامع وا حتـــدا األطظمـــة رت سوت
 .ة ووزايفة الاما والضماس ااجتماع الةرو  وزايفة الدا عال

عامـــة٬ شـــرو  تـــرتب  حبقـــوو ااطةـــاس رت  طظمـــة هـــذ  البعـــداس٬ مـــا عـــدا  ٬ ت ـــويفةوا توجـــد -53
 س يثبـــ  املرشــحوس الـــذين  ــدموا رت اجلـــالش  و الةــرية املدطالـــة الوينالـــة  و   ــ غواتالمــاا٬ نالـــث 

 جحزة اادت بايفاا ا  ومالة  و    شـرساا  مـن  ا ـة   ـم مل ُية ـر نوا تةـب  ايفت ـال جر ـة  و 
 .اطتحاا نقوو ااطةاس

ا األطظمــة متاتاــة اويفاا ايفادــالة واجتالــاز امتحاطاهتــا رت مؤدةــة ماــ    ــ ماظــموتقتضــ   -54
املنـــاهت الديفادـــالة  و مـــدهتا٬ حا رت نـــااا قعالعـــة٬ تـــوى حتـــدا طل ـــن القـــواط  واألطظمـــة ا  .ا  قاطوطـــ
وا توجـــد ماـــاي  مقـــريفة  و حشـــرا  فالمـــا يتاعـــ  تنوعالـــة  .هـــذ  املاعومـــاا تابـــايفاا عامـــةفالحـــا تُـــذسر 

 .التديفي ٬ عع  الرغم من وجوا تا  الةرو  اصا ة تادت دا  األدعحة النايفية
وتةـ   تنمـا التـديفي   .وحتظر طال ايفاغوا ادت دا  األدـعحة النايفيـة الـ  تاتـرب  دـعحة قتالالـة -55

 .مث3١)ويا  الرمايــة دــن ةاويفتــ  ملمايفدــعــن مــا ا يقــا نضــويف ععــ  حاايفة األدــعحة النايفيــة وادــت دامحا و 
وتةــ   سودــتايفي ا ععــ  الاــامع  رت شــرساا األمــن اصا ــة نضــويف اويفة تديفيبالــة تنظمحــا  ساا الــة 

 .ااهتالةرية الوينالة واجتالاز ا تبايف 
حبقـوو ااطةـاس٬ تادـتثنا  الةـعفااويف وغواتالمـاا تتاعـ  مقـريفاا البعـداس حىل  ماظموا تة   -56

مــرة  ٬دماا تنظــالم اويفاا ايفادــالة ملو فالــرامل ةــال  مــن مقــد  اصــ األطظمــة رتوتقضــ   .وامل ةــال 
 .نقـــوو ااطةـــاسعـــن  تتبـــ  النمـــوذج املـــأذوس تـــر الــذ  يتضـــمن طتـــوا  جاطبـــا   ٬ععـــ  األقـــا رت الةــنة

ويتضــمن تةــري  الةــعفااويف تاــ  التفا ــالا عــن احملتويــاا ويةــ  حىل اويفاا لعاــامع  رت الةــرساا 
غواتالمــاا القالــا  تتــديفي  طظــر  وعمعــ  وتةــ    .تةــما حجــرا اا تتاعــ  حبقــوو ااطةــاس اصا ــة

 .مث3٢)لعمااي  الدولالة٬ وعع  ادت دا  القوة واألدعحة النايفيةا  عع  نقوو ااطةاس وفق
ععــــ  انــــ ا  نقــــوو ا  ويةــــ ا ضــــاف الةــــرو  املتاعقــــة احتــــوى التــــديفي  ومدتــــر  اــــر  -57

التاعـالم لعاـامع  رت  مـنا  ااطةاس و ايتحا٬ ا دـالما عنـدما ا ُيةـ   دـوى مةـتوى مـن ف  طةـبال
اطب  ت فـــا استةـــال الاـــامع  رت ومـــن الضـــرويف   س توضـــ  ماـــاي  اطالـــا ل ـــ  اجلـــ .تعـــ  الةـــرساا

تعـــ  الةــــرساا املاــــايف  األدادــــالة وادــــتالاال ماـــاي  نقــــوو ااطةــــاس ت ــــفتحا اايــــايف األ  قــــ  
ــــةةــــرساا األمنالوالقــــاطو  ألطةــــاة  ةــــؤولالة رت و ــــ   س يت ــــرفوا مــــن مناعــــ  نــــإل امل .اصا ــــة ال

__________ 

 .3 ٬ املااة٢٢/١٩٩٢ األمر التنفالذ  يفقم مث3١) 
 .)جمث5١ ٬ املااة5٢/٢0١0 القاطوس يفقم مث3٢) 
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جتالـــــز ا ــــااا الـــــ  قتمــــا فالحـــــا ادــــت دا  القـــــوة ت ـــــويفة مةــــروعة٬ ا دـــــالما و س مجالــــ  األطظمـــــة 
 .ادت دا  األدعحة

 
 احملظويفة واألطةاة  ا املةمومل األطةاة  

تةــما األطةــاة املةــمومل  ــا نرادــة املمتع ــاا واألشــ ات واملنادــباا الاامــة و ايتحــا٬  -58
ا رادـــة الة  ـــالة٬ وتـــوف   ـــدماا النقـــا اآلمنـــة٬ و ـــن  طظـــم األمـــن وتةـــويقحا وحتانـــة  ـــدماا 

و شــــايف مجالــــ  البعــــداس٬ تادــــتثنا  طال ــــايفاغوا٬ حىل حجــــرا  الةــــرساا  .وحدــــدا  املةــــويفة املتاعقــــة تــــاألمن
ويةـــــما القـــــاطوس ااحتـــــاا  رت امل ةـــــال   ـــــدماا األمـــــن لعح ـــــول ععـــــ   .تحقالقـــــاا اصا ـــــةال

 .  وتالاحاتديفيال مايفير املاعوماا األدادالة٬ وسذل  ترسال  طظاملاعوماا اا رت ذل  تق
ويقت ـــر عمـــا الةـــرساا اصا ـــة ععـــ  األمـــاسن  و املبـــا  الـــ  جـــرى التااقـــد ماحـــا لعامـــا  -5٩
 الــةةــرساا األمنالورت نــااا ادــتثنا الة٬ ععــ  دــبالا املثــال رت طال ــايفاغوا٬ يةــم  لعاــامع  رت  .فالحــا

األزيـــا  وادـــت دا  ايفتــدا  لتجنــ     التبـــاو٬ ا   ـــن ا  ودـــاال .امـــةاصا ــة تالامـــا رت األمــاسن الا
و ــــا   التفــــوي  والةــــاايفاا و لــــواس املرسبــــاا املما عــــة لتعــــ  الــــ  تةــــت دمحا الةــــرية  و القــــواا 

 .ادت دا  األدعحة  و  عحا اوس ا  ول عع  ااذس ال ز ا  وُقظر  يض .املةعحة
سودــــتايفي ا ففـــ    .امل   ـــة لعةـــرية والقــــواا املةـــعحةويتاعـــ  نظـــر مةـــ ا تاألطةــــاة  -60

تــر اااايفة  و الةــعاة القضــا الة  و ضــاع  الــذ  تيــتقم  الــدويف يبــدو  طــر ن فاــاحتالــاس قــاطوس القظــر 
وحتظـر  .مث33)سعـن حتانـة اصـدماا رت الةـجو  فضـ    ٬ن٬  و يتد ا رت الاما الـذ  تقـو  تـرقا طعر

الةـــعفااويف التحقالقـــاا الـــ  تنـــديفج ضـــمن اا ت ـــات ا  ـــر  مل تـــ  املـــدع  الاـــا   و الةـــرية 
 الــــةعةــــرساا األمنلنالــــث يــــن  ععــــ   طــــر ا   ــــن ٬ وقــــاطوس غواتالمــــاا  سثــــر تف ــــال    .مث34)الوينالــــة

وقظـــــر قـــــاطوس امل ةـــــال  ععـــــ  الاـــــامع  رت  .مث35)ن ومالـــــةا  اصا ـــــة تـــــو  املحـــــا  الـــــ  تاتـــــرب محامـــــ
اصا ة القالـا  تالامـا املنـو  تاملـدع  الاـا  والةـرية٬ مثـا ا  ـول ععـ  ماعومـاا  الةةرساا األمنال

وحتظـــــر هنـــــدويفاو ادـــــت دا  منةـــــ ا الةـــــرية الوينالـــــة  و ماـــــداهتا  .مث36) دادـــــالة عـــــن األشـــــ ات
 .اصا ة الةةرساا األمناللتديفي  األش ات  و الاامع  رت 

نظـر   ـن  س ت ـوس هلـا  ـعة تأطةـاة ذاا يـات   وتديفج عدة تعداس رت تةـريااهتا  شـ ال -6١
ففـ  الةـعفااويف وسودـتايفي ا٬ قظـر القـاطوس وجـوا    طـو  مـن  .عة ر   و تاملالعالةـالاا  و تاملرتزقـة

مقتضـــالاا واـــا يتاـــايف  مـــ  حذس ا  ـــول ععـــ  اوس  عمعحـــا طـــوا  اجملموعـــاا اصا ـــة املةـــعحة  و 
ــــدويفاو ععــــ  يفعاياهــــا  .مث37)القــــاطوس ــــديفيباا تغــــر  تقــــدا  وععــــ وحتظــــر هن األجاطــــ  حجــــرا     ت

__________ 

 . وا مث)ملمث)45 ٬ املااة83٩6/٢003 القاطوس يفقم مث33) 
 .)امث4٩ ٬ املااة٢٢7/٢000 القاطوس يفقم مث34) 
 .5٩ ٬ املااة5١/٢0١0 القاطوس يفقم مث35) 
 .مث) الثا  5 ٬ املااة٢0١١  ستوتر/تةرين األول ١8 قاطوس امل ةال  ااحتاا  املؤيفخ مث36) 
 .٬ عع  التوا ٬60 املااة ٬٢٢7 والقاطوس يفقم ٬6 املااة 83٩5/03القاطوس يفقم  مث37) 
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ادــتجواتر  و وقظــر قــاطوس سودــتايفي ا انتجــاز    شــ    .مث38) ــدماا األمــن اصا ــة رت اصــايفج
 مـا القــاطوس  . و نجـز ٬ اـا ينتحــ  شـرفر ودــ متر البدطالـة٬ واعـ ا  مرادــ تر والتـد ا رت ات ــااتر

ي  الدولالـــة  قـــوو ااطةـــاس٬ فالقضـــ  تـــأس يـــرتب  تاامتثـــال لعماـــاا  امل ةـــال  ٬ الـــذ  يتضـــمن نظـــر 
تتجنــ   ــدماا األمـــن٬ رت مجالــ  األوقـــاا٬ ايفت ــال  عمـــال التاــذي  ودـــو  املاامعــة٬ حىل جاطـــ  
ا  املاامعــة القادــالة  و ال حطةــاطالة  و املحالنــة٬  و التغاضــ  عنحــا  و الةــمامل  ــا نــ  عنــدما تُنف ــذ وفقــ

٬ مثــا األ اــايف الــ  هتــدا مف ضــةو   ا ــة ٬  و رت  ــا  ــر ايفجــةألمــر  ــاايف عــن مو ــف  ععــ  
 ــوز رت     ــر  مــن الظــرو  التــذيف   ععــ   طــر اا وتاملثــا٬ تــن  طظــم سودــتايفي  .مث3٩)األمــن الاــا 

اجـــرا الااعــــة سمـــربيف لعتاــــذي   و غــــ   مـــن ضــــرول املاامعــــة القادـــالة  و ال حطةــــاطالة  و املحالنــــة  و 
 .مث40)ااف ا من الاقال عع  ذل 

الـــة ةـــرساا األمنالعـــدا املـــو ف  الاـــامع  رت تقالـــد  طـــداةوهنـــدويفاو  طظمـــة  ال ودـــتايفي و  -6٢
رت  ١0 يتجـــاوزعـــدا مـــن نـــراو األمـــن  تو الـــفععـــ  هـــذ  الةـــرساا  اتحظـــر سودـــتايفي ف .اصا ـــة

ويـــن  قـــاطوس هنـــدويفاو ععـــ   س عـــدا  .مث4١)املا ـــة مـــن  عضـــا  قـــواا الةـــرية٬ نةـــ  طـــو  اصدمـــة
 .رت املا ـة مـن قـواا الةـرية الوينالـة 6 س يتجـاوز   ـوز اع  الةـرساا ا راو الذين تةت دمحم ت

وتالنظر حىل منـو  طةـاة قاـا  األمـن اصـات رت املناقـة وايفتفـا  عـدا الاـامع  فالـر تاملقايفطـة مـ   عـداا 
 .القاطوس بايفدة جالدة ا فراا الةرية٬ ياترب هذ

 
 األدعحة تانتالازالقواعد اصا ة   

ا توجـــد  ن ـــا   ا ـــة تةـــأس م ـــديف األدـــعحة ونالازهتـــا رت ماظـــم البعـــداس املةتارضـــة.  -63
الةـرساا األمنالـة اصا ـة ت ـويفة غـ  مةـروعة األدـعحة رت  انتالـازفف  دباة منحا٬ ا ينظم القـاطوس 

رت تنمــا يقضــ  تحم اطالــة شــرا  األدــعحة  ٢١األدــواو الوينالــة  و الدولالــة٬ رت نــ   س القــاطوس يفقــم 
ويةـــ ا عـــد  وجـــوا طظـــم رت هـــذا اجملـــال حنـــدى الثغـــراا  .مث4٢)ة رت الةـــوو احملعالـــة اوس غ هـــاالنايفيـــ

 ال  لونظ  رت هذ  املناقة.
 

 ادت دا  القوة واألدعحة النايفية  
اصا ــــة األدــــعحة النايفيــــة األمنالــــة ةــــرساا التةــــم  مجالــــ  التةــــريااا حبمــــا الاــــامع  رت  -64

ا تتاعــ  تنــو  األدــعحة املــأذوس  ــا فحةــ ٬ تــا  وادــت دامحا٬ ضــمن نــدوا. وتوجــد ا ت فــاا
ســـا دـــ مل طـــايف  ع ــال    يضــا  تةـــرو  امت سحـــا وادــت دامحا. فاعـــ  دـــبالا املثــال٬ تةـــ   تنمـــا 

__________ 

 .٬١40 املااة 67/٢008القاطوس يفقم  مث38) 
 .مث)عاشرا   3٢القاطوس ااحتاا  لعم ةال ٬ املااة  مث3٩) 
 .مث3)٬٢٩ املااة 33١٢8ال  حة يفقم  مث40) 
 .٬١٩ املااة 83٩5/٢003القاطوس يفقم  مث4١) 
 .٬8 املااة ٢١/١٩٩٢القاطوس يفقم  مث4٢) 
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وتةـــم   .مث43)اصا ـــة؛ ويةـــ ا عـــد  القالـــا  تـــذل  خمالفـــة الـــةةـــرساا األمنالايفو  مـــن طـــدا رت  ـــ
ة  دــــعحتحم النايفيــــة تاــــد حتــــ   الةــــرية اصا ــــ الــــةةــــرساا األمنالالةــــعفااويف تادــــت دا  ا ــــراو رت 

 .مث44)الوينالة تذل 
ــــة املــــأذوس  ــــ -65 ــــا   اوت ــــفة عامــــة٬ يةــــت د  الاــــامعوس رت هــــذ  الةــــرساا األدــــعحة النايفي   ن

 دــاعاا الــدوا . وتةــم  تنمــا حبمــا األدــعحة النايفيــة ت ــويفة ادــتثنا الة عنــد الةــفر. ورت سوتــا٬ ا  ــوز
 .مث45)تحذس  اايف عن وزير الدا عالةحا ععنا   ا األدعحة النايفية 

ــز  قــاطوس امل ةــال   -66  الــةةــرساا األمنالوا تةــما ماظــم األطظمــة عالــايف األدــعحة النايفيــة. ويُع
اصا ــة تادــت دا  األدــعحة النايفيــة املةــجعة فقــ ٬ تالنمــا ا قــدا القــاطوس ال ــو  الاالــايف الــذ  تــأذس 

 .مث46)تر وزايفة الدا عالة
   س األشـــ ات املـــداط  تايفت ـــال جـــرا م ضـــد النظـــا  الاـــا  وتـــن   طظمـــة طال ـــايفاغوا ععـــ -67
 مــــن الدولــــة  و تاملةــــايفسة رت عمــــا حيفهــــا   و ااجتــــايف تالبةــــر والانــــف املنــــز ٬ واجلــــرا م اجلنةــــالة   و
ورت تنمـا٬ ورت نالــة  .مث47)يةـتاالاوس امـت ا األدـعحة النايفيـة ألغـرا  اادـت دا  املـد   و  عحـا ا

حعــ س ا ــرل٬ عضــ  األدــعحة النايفيــة الــ  متع حــا شــرساا األمــن اصا ــة اطــدا  طــزا  اا عــ   و 
ورت الةــعفااويف٬ ورت نالــة حضــرال اصــدماا  .مث48)لإلشــرا  املباشــر لــوزايفة الةــؤوس ا  ومالــة والاــدل

األمنالـــة اصا ـــة  و توقفحـــا عـــن الامـــا٬ حتالـــا اهلالئـــة املةـــرفة األدـــعحة والـــذ  ة واملاـــداا األ ـــرى 
تاالـــــــدها حىل   ـــــــحا ا حا عنـــــــدما تاـــــــوا األوضـــــــا  حىل دـــــــالف ا رية الوينالـــــــة٬ و املتانـــــــة حىل الةـــــــ

وياترب هذا النـو  مـن التقالالـد بايفدـة جالـدة٬ هتـد  حىل التقعالـا مـن  اـر  ـا األدـعحة  .مث4٩)عحدها
 النايفية وادت دامحا عندما ت وس األوضا  غ  مةتقرة.

و ــ  اعــاذ اصاــواا ال فالعــة انــ  الضــريف وُقظــر ادــت دا  القــوة غــ  املــربيفة رت غواتالمــاا.  -68
ورت سودــــتايفي ا٬  .مث50)الــــذ  قــــد يعحــــ  تا الــــاة والةــــ مة البدطالــــة واطتحــــاا نقــــوو األفــــراا األ ــــرى

اصا ــة املبــااة األ  قالــة القاطوطالـــة املنظمــة ألطةــاة الةــرية٬ اـــا رت  الـــةةــرساا األمنالتنابــ  ععــ  
 ضرويفة الق وى.ذل  مبد  عد  ادت دا  القوة حا رت نااا ال

__________ 

 )امث.٬٢7 املااة ٢١/١٩٩٢األمر التنفالذ  يفقم  مث43) 
 .٬٢7 املااة ٢٢7/٢000القاطوس يفقم  مث44) 
 .٬34 املااة ١86/١٩٩8املردو  يفقم  مث45) 
 .٬6 املااة 5٢/١٩8٢القاطوس يفقم  مث46) 
 .١5املااة  5١0/٢005٬القاطوس يفقم  مث47) 
 .٬١8 املااة ٢١/١٩٩٢األمر التنفالذ  يفقم  مث48) 
 .٬١6 املااة ٢٢7/٢000القاطوس يفقم  مث4٩) 
 ) مث.٬5٩ املااة 5١/٢0١0القاطوس يفقم  مث50) 
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تاـر   غـرة و ثا اافتقايف حىل  طظمة حت م ادـت دا  األدـعحة النايفيـة وتـن  ععـ  جـزا اا  -6٩
األشـــ ات لع اـــر. ورت ضـــو  اادـــت دا  املةـــمومل تـــر ليتدـــعحة النايفيـــة مـــن جاطـــ  الاــــامع  رت 

 .مااجلة هذا األمراصا ة٬ ينبغ  النظر رت  الةةرساا األمنال
 

 طتحاساا ودبا ااطت ا  املتانة لعضحاياعن ااةا لة امل  
فالمــا يتاعــ  تــاجلزا اا ضــد اطتحاســاا نقــوو ااطةــاس٬ توجــد ا ت فــاا رت القــواط  الــ   -70

خمالفـــة  اـــ ة التاـــد  ععـــ  ا ـــ  رت ال رامـــة٬ يةـــ ا  ٬فـــ  غواتالمـــاافادتارضـــحا الفريـــ  الاامـــا. 
قمالــــر الددـــتويف واملااهــــداا الدولالــــة و  و ـــالة الفــــرا و دـــرتر ودــــرية مرادــــ تر٬  و    نـــ    ــــر 

 .مث5١) قوو ااطةاس
وغواتالماا ه  الدولة املةتار ضة الونالدة الـ  حتظـر ععـ  الةـرساا األمنالـة اصا ـة تو الـف  -7١

  وتااقـــــ شـــــ   عمـــــا رت شـــــرسة با عـــــة   ـــــرى٬ ويُـــــرا منحـــــا تةـــــب  اطتحـــــاا نقـــــوو ااطةـــــاس. 
فـــرو  ععــ  انتجــاز شـــ   مــا ونرماطــر مـــن سودــتايفي ا الةــرسة  و الفــرا الـــذ  ينتحــ  ا ظــر امل

 نريتر.
ويــــن  القــــاطوس امل ةــــال   ععــــ  ماــــاي  حتديــــد الاقوتــــة املنادــــبة املنابقــــة ععــــ  امل الفــــة.  -7٢

هــذ  اصــدماا اوس  تقــد تقــدا  ــدماا األمــن اصا ــة غــ  القاطوطالــةن عنــدما نوجر مــ  غواتالمــاا 
دـــــنة حىل جاطـــــ  افـــــ   ١٢ودـــــنواا  6 حذس. وتنـــــزل حبـــــ  مقـــــدمالحا عقوتـــــة تالةـــــجن تـــــ اومل تـــــ 

نــــال اصا ــــة٬ رت األمنالــــة ةــــرساا الورت سودــــتايفي ا   ــــن  س تُنــــزل حبــــ  الاــــامع  رت  .مث5٢)غرامــــة
يفغــــم تاعالــــ  ت ــــايفقحم  و حلغا حــــا٬ عقوتــــة تالةــــجن تــــ اومل تــــ     ــــة  شــــحر رت الامــــا  هاادــــتمرايف 
 .مث53)ودنت 

 
 الت دي  عع  ااتفاقالاا املتاعقة تاملرتزقة  

الــــ  اعتحــــا الديفادــــة ععــــ  ااتفاقالــــة الدولالــــة  الثماطالــــة مل ي ــــدو دــــوى    ــــة مــــن البعــــداس -73
مث ٢007ملناهضـــــة جتنالـــــد املرتزقـــــة وادـــــت دامحم ومتـــــويعحم وتـــــديفيبحم. وهـــــذ  البعـــــداس هـــــ إ سوتـــــا )

 مث. ومل تةر القواط  املةتارضة حىل  ن ا  هذ  ااتفاقالة.٢008مث وهندويفاو )٢00١وسودتايفي ا )
 

 أمريكا الجنوبية  
 طااو التةريااا  

٬ تنفــذ  طظمتــر ســا مقاياــة٬ فقــد ا تــايف الفريــ  الاامــا احتاايــا   حىل  س ليتيفجنتــ  طظامــا   طظــرا   -74
 حتعالا  طظمة مقاياة توينإل  يرو.

__________ 

 لمث.3)٬58 املااة 5١/٢0١0القاطوس يفقم  مث5١) 
 .٬66 املااة 5١/٢0١0القاطوس يفقم  مث5٢) 
 .٬53 املااة 83٩5/٢003القاطوس يفقم  مث53) 
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وتةـــما مجالـــ  األطظمـــة املةتارضـــة  ـــدماا األمـــن اصا ـــة اا ـــا ذلـــ  البعـــد. وا توجـــد  -75
الوينالــة وا حشــايفة حىل التابالــ   ــايفج نــدوا الوايــة ااقعالمالــة. وا خيضــ  قــواط  تابــ   ــايفج ا ــدوا 

 ت دير اصدماا األمنالة اصا ة وادت ااها لضوات .
 الــــــةةــــــرساا األمنالوا تــــــنظم العــــــوا    ــــــدماا األمــــــن الاةــــــ ر  اصا ــــــة وا تةــــــ  حىل  -76

 اصا ة.
تع ـاا واألشـ ات٬ اـا رت ذلـ  ألغـرا  نرادـة املم الـةدماا األمناصـوت فة عامة٬ تُتـامل  -77

رت املنادـــباا الاامــــة٬ عــــن يريـــ  ا ــــراو الة  ــــال  واحملققــــ   و احملققـــ  اصا ــــ ٬ مــــن  ــــ ل 
اصـــدماا اادتةـــايفية واملراقبـــة الت نولوجالـــة و ـــدماا ااطـــذايف٬ وتةـــوي  املاـــداا لعحرادـــة واألمـــن 

ــــــ  تالنقــــــا امل ــــــف  رت ا ــــــة. وفالمــــــا يتاع ــــــ ٬ اصــــــات وطقــــــا األشــــــالا  الثمالن القــــــاطوس  يةــــــماأليفجنت
)تــوينإل  يــرومث    عمعالــة طقــا قاطوطالــة ونرادــتحا و ايتحــا٬ تادــتثنا  طقــا  ١٢/١٩٩٩-٢٩7 يفقــم

 اصدماا اصا ة٬ مثا ا  ول عع   الة رت اعاوى القاطوس املد .يةما األموال. سما 
ة. اصا ــــة حىل  ــــدماا مةــــعحة  و غــــ  مةــــعح الــــةدماا األمناصــــوت ــــندف عــــدة  طظمــــة  -78

ويــــن  القــــاطوس رت سولومبالــــا ععــــ  حم اطالــــة تقــــدا األفــــراا  ــــدماا تــــدوس  دــــعحة طايفيــــة. وت ــــنف 
وا   ــن  .مث54)حســوااويف اصــدماا حىل نرادــة  اتتــة ونرادــة توادــاة نــراو متنقعــ  والتحــر  اصــات

 لعحراو  ا األدعحة النايفية رت اولة تولالفالا املتاداة القومالاا.
  يضــا ٬ مثــا  طظمــة سولومبالــا٬ مــدماا األمــن اصا ــة٬ الــ  متثــا جــز ا  وتاــ   عــدة  طظمــة  -7٩

 ــدماا ا ــراو اصا ــ  و ــدماا  وتوجــد  يضــا   .مث55)مــن األن ــا  األمنالــة املتاعقــة تالةــرسة ذاهتــا
تقــد  األمــن اصا ــة اجملتماالــة الــ  تامــا رت شــ ا تااوطالــاا و فرقــة وتماالــة  و مؤدةــاا وتماالــة٬ 

ضـــا حا. وتعـــز  شـــالع  املؤدةـــاا امل ـــرفالة واملالالـــة واهلالئـــاا الاامـــة وشـــرساا  ـــدماا األمـــن حىل  ع
 .مث56)النقا املديف  والةرساا ااد اتالجالة واصدماا الاامة تالتاحد مدماا ا رادة اصا ة  ا

وا تةــــ  ماظــــم التةــــريااا حىل ااتفاقالــــاا واملااهــــداا الدولالــــة تةــــأس نقــــوو ااطةــــاس  -80
 ٢0١٢وحتظـر تـ و  طةـاة املرتزقـة. ويةـ  مردـو  ترازيعـ  لاـا   .مث57)تـ و وسولومبالـاتادتثنا  الربازيـا و 

منــاهت التـديفي . ويـن  قـاطوس سولومبالـا ععـ  نوجــول  تتنـاولحىل نقـوو ااطةـاس٬ رت املرفقـاا الـ  
حتانــة دــبا اطت ــا  قاطوطالــة سافالــة لعمــواين  اــا   ــنحم مــن بايفدــة ا قــوو الددــتويفية الــ  تضــمن 

 .مث58)ناملااهداا وااتفاقالاا الدولالة  قوو ااطةاس ا تفاالالة ان ا وحتف

__________ 

 .٬٢ املااة ٢003/١٢القاطوس يفقم  مث54) 
 .٬١7 املااة 356/١٩٩4القاطوس يفقم  مث55) 
 .٬3 املااة 3-607القاطوس يفقم  مث56) 
 مث.٬7 املااة ١١8١/٢008حسوااويف رت  طظمتحا املتاعقة تالتحقالقاا اصا ة )القاطوس يفقم  مث57) 
 .٢٩74/١٩٩7القاطوس يفقم  مث58) 
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اصا ــة حتــ   الةــعااا  الــةةــرساا األمنالوتةــ   األطظمــة رت سولومبالــا ععــ  الاــامع  رت  -8١
امل ت ــــة عنــــدما يتنـــــاه  حىل ععمحــــم    عمـــــا حجرامــــ   و اطتحـــــاا  قــــوو ااطةـــــاس   نــــا  القالـــــا  

 تأطةاتحم.
البعــــداس املةتارضــــة  ــــرانة ععــــ   فــــراا الةــــرية والقــــواا املةــــعحة تاــــاي   وقظــــر ماظــــم -8٢

ععــــ   فــــراا الةــــرية مــــن  ٢75/١٩٩٩ طةــــاة األمــــن اصا ــــة. ورت  ويفوغــــوا  قظــــر القــــاطوس يفقــــم 
 و شــرسا  فالحــا  و ت ــفة مــ ا هلــا تقــدا  ــدماا األمــن اصا ــة رت شــرساا مةــتوى مــدير املةــايفسة 

   ــعة  و ع قــة تةــرساا األمــن اصا ــة. ويبةــ  قــاطوس ااســوااويف بثعــ  هلــا٬  و  س ت ــوس هلــم  
ا ظـــــر ععـــــ  األزواج واألقـــــايفل مـــــن الديفجـــــة الثاطالـــــة٬ تالنةـــــبة حىل األعضـــــا  النةـــــا  رت الةـــــرية٬ 
واملةـــــــؤول  والـــــــر ال  واملـــــــو ف  املـــــــدطال  الـــــــذين يامعـــــــوس رت وزايفة الـــــــدفا  الـــــــويا ووزايفة اااايفة 

الــة والقــواا املةــعحة وم تــ  الرقاتــة ععــ  األعمــال التجايفيــة. ورت سولومبالــا٬ ا  ومالــة والةــرية الوين
و ف  وزايفة الـــدفا  الـــويا والةـــرية٬ وحاايفة ملـــ٬ و الفاعالـــةفـــراا اجلـــالش والةـــرية رت اصدمـــة  ـــوز أل ا

األمــــن وم تــــ  الرقاتــــة واألمــــن اصــــات  س ي وطــــوا شــــرسا  رت مؤدةــــاا  ــــراو األمــــن  و عــــامع  
ــــــة هــــــذ  رت تــــــوينإل  يــــــرو حىل الاــــــامع  رت وــــــال األمــــــن ومــــــو ف   ومتتــــــد .مث5٩)فالحــــــا عــــــد  األهعال

 وا يوجد هذا ا ظر رت شالع  وت و. .مث60)اادت بايفاا و دماا الةجوس
ا حتظـــر ععـــ  ل و ـــا وجتـــديف ااشـــايفة تةـــ ا  ـــات حىل اولـــة تولالفالـــا املتاـــداة القومالـــاا٬  -83

حتظرهــا املةــايفسة رت اصــدماا األمنالــة اصا ــة٬ تــا فحةــ   فــراا القــواا املةــعحة والةــرية الوينالــة 
وهـــو نظـــر  .مث6١)الفاعالـــةرت اصدمـــة  سععـــ  املـــو ف  الامـــومال  رت    مةـــتوى عنـــدما ي وطـــو   يضـــا  

مـــن  فريــد مــن طوعـــر٬ تــالنظر حىل وجـــوا مــا يةــم  ت تالبـــة األمــن املـــاا  اصا ــة٬ الــ  تةـــ ا جــز ا  
. وتةــــتند ااطتقــــاااا املوجحــــة حىل  فــــراا  مــــنت ــــفتحم الةــــرية الوينالــــة٬ والــــ  تاــــ    فــــراا الةــــرية 

ــــاا حىل شــــرساا األمــــن اصا ــــة  ــــ  ت ــــديف األذوط ــــة هــــ  املؤدةــــة ال ال تالبــــة حىل  س الةــــرية الوينال
وتةــر  ععالحــا وتقــو  تتفتالةــحا٬ وتــد ع  هــذ  الةــرساا  طــر تةــب  عــد  ااذس هلــا حبمــا األدــعحة 

 .مث6٢)م  ال تالبةالنايفية٬ فح ا رت وض  غ  مؤاا رت التنافإل 
وتادــتثنا  شــالع ٬ ُقظـــر ععــ  األفـــراا الةــاتق  رت الةـــرية والقــواا املةـــعحة الــذين ُ ـــرفوا  -84

 تةب  ايفت ال خمالفاا  و جرا م تقدا اصدماا األمنالة اصا ة.

__________ 

 .78املااة  356/١٩٩4٬القاطوس يفقم  مث5٩) 
 .8املااة  ١٢/١٩٩٩٬-٢٩7القاطوس يفقم  مث60) 
 .٬38 املااة ٢٢٢544/٢004القاطوس يفقم  مث6١) 
 ,”Patricia Arias, “Seguridad privada en América Latina: el lucro and los dilemas de una regulation deficitariaاطظــر مث6٢) 

FLACSO-Chile (2008), p. 34 . 
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ععـــ  املواقـــ  واملبـــا  واألمـــاسن اصا ـــة احملـــداة رت  وتقت ـــر  طةـــاة األمـــن اصا ـــة عمومـــا   -85
 ـدماا ا رادــة اجملتماالـة رت سولومبالــا  مـن قبالــاوي ـب  هــذا التقالالـد  قــا اقـة رت  طةــاة  .مث63)الاقـوا

 .والنقا امل ف ٬ ال  تغا  مناي   سثر اتةاعا  
ــا وعمومـا   -86 . وتــن  عــدة  طظمــة ااصا ـة عمــا  الةــرية وهــ  تاتاـة هلــ الــةطةــاُة األمناأل٬ ت م 

الةـــرية رت نـــااا قـــداها القـــاطوس. ففـــ    ععـــ  واجـــ  الةـــرساا األمنالـــة اصا ـــة رت التاـــاوس مـــ 
سولومبالــــــا٬ تاالــــــ  هــــــذ  الةــــــرساا تالتاــــــاوس رت وــــــال منــــــ  اجلر ــــــة واعــــــم الةــــــرية رت نــــــااا 

وتقضــــ   طظمــــة  ويفوغــــوا  تواجــــ  هــــذ  الةــــرساا اعــــم الةــــرية والتاــــاوس ماحــــا٬  .مث64)ال ــــوايف 
ويةـــ   قـــاطوس تـــ و التاـــاوس تنـــا  ععـــ  يعـــ  الةـــعاة  .مث65)تتزويـــدها تاملاعومـــاا ععـــ  دـــبالا املثـــال

اصا ــة التاــاوس ععــ   الــةةــرساا األمنالورت حســوااويف٬ يتاــ  ععــ   .مث66)التنفالذيــة رت نــااا الاــوايفة
عضــ  لةــعاة القــواا املةــعحة رت نــااا الاــوايفة. ورت مقاياــة هــ  الفــويف مــ  الةــرية الوينالــة. و 
و س  مث67)اصا ـة  س تةـاعد الةـرية ععـ  القالـا  تأطةـاتحا الـةةـرساا األمنالتوينإل  يرو٬    عع  

واوجــ   .مث68)تضــ  موايفاهــا املاايــة والبةــرية حتــ  ت ــر  الةــرية رت نــااا ال ــوايف   و الاــوايفة
اصا ـــــة  س تتاـــــاوس مـــــ  الةـــــرية عنـــــد  الـــــةةـــــرساا األمنالاألطظمـــــة الةـــــايفية رت تولالفالـــــا  ـــــ  ععـــــ  

ذ  األن ــا  ععــ  نقــوو ااطةــاس عنــد تقادــم األطةــاة ويعــز  حطاــا  النظــر رت   ــايف هــ .مث6٩)ااقتضــا 
 م  قواا األمن الويا.

 
ح دايف ال ا ال  واألذوطاا لعةرساا األمنالة اصا ة وتةجالعحا  

اصا ــة٬ رت  الــةعةــرساا األمنلعضــ  دــعاة ااشــرا  والتفتــالش امل عفــة تح ــدايف ال ا ــال   -87
ماظـــم البعـــداس٬ لعـــوزايفة املةـــؤولة عـــن األمـــن الاـــا . واادـــتثنا  الونالـــد هـــو سولومبالـــا٬ نالـــث تنـــا  

وسالـــة تقنالـــة وينالـــة تتمتـــ  تاادـــتق ل اااايف  واملـــا   ووهـــ ٬الةـــعاة ا تـــ  املراقبـــة واألمـــن اصـــات
 تةر  ععالحا وزايفة الدفا  الويا.

ةــــ    ععــــ  الةــــرساا ا  ــــول ععــــ  تــــرا ال  و ذوطــــاا ورت مجالــــ  البعــــداس املةتارضــــة٬ يُ  -88
اتانــة اصــدماا األمنالــة اصا ــة. و  ــن  س ت ــوس الةــرو  عامــة )تــوينإل  يــرومث  و طــداة تقت ــر 

ااضـــا   تاألطةــاة الـــ   ععــ  اصــدماا املقدمـــة. ويةــ   ععـــ  مقــدم  اصــدماا األمنالـــة اا مــا  
  ديف  ا تر ال   و حذس وط   ععالحا الاقوا.

__________ 

 .٬١ املااة 3-607شالع ٬ القاطوس يفقم  مث63) 
 مث.١٢مث و)6)٬74 املااة 356/١٩٩4القاطوس يفقم  مث64) 
 مث.3-٢)٬٢ املااة ٢75/١٩٩٩القاطوس يفقم  مث65) 
 ) مث.٬٢3 املااة ٢8/٢006-87٩القاطوس يفقم  مث66) 
 .١ ٬ املااة١٢/١٩٩٩-٢٩7القاطوس يفقم  مث67) 
 .١١-٬٩ املواا ١٢/١٩٩٩-٢٩7القاطوس  مث68) 
 .٬34 املااة ٢٢٢/٢004-544القاطوس يفقم  مث6٩) 
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اصا ــــة شــــحااة  عــــو دــــجا الةــــرية  الــــةةــــرساا األمنالالاــــامع  رت شــــر  تقــــدا ويُات ــــرب  -8٩
ونةـــن    قحـــم. وتـــن   طظمـــة نةـــن دـــ هتم يضـــمن  عاايـــا   والةـــجا الاـــد  مـــن اجلـــرا م شـــريا  

الربازيــا ععــ  تفا ــالا سامعــة عــن شــرو  ا  ــول ععــ  ال  ــال ٬ اــا رت ذلــ  شــحااة معــو دــجا 
الاةـــ رية مؤدةـــاا الوايـــاا واملؤدةـــاا يفة عـــن املؤدةـــاا ااحتاايـــة و الةـــرية مـــن اجلـــرا م  ـــاا

 ومؤدةاا الادالة ااطت اتالة.
ـــــ  شـــــرو  طـــــداة تتاعـــــ  تةـــــج ا اطتحاســـــاا نقـــــوو  -٩0 وا يـــــن  ماظـــــم التةـــــريااا عع

اصا ـــة  الـــةةـــرساا األمن س تضـــم الااطةـــاس. واادـــتثنا  الونالـــد هـــو تـــوينإل  يـــرو٬ نالـــث قظـــر 
واهتمـــوا تايفت ـــال اطتحاســـاا نقـــوو  ٢3-5٢١ويفقـــم  ٢3-4٩٢الافـــو يفقـــم  شـــرسا  ادـــتفااوا مـــن
و ــ   .مث70)شـحااة ح بــاا  ـاايفة عـن دــعااا نقـوو ااطةــاس امل ت ـةتتقــدا ااطةـاس. وياـالبوس 

ح بـاا  عـو دـجا الةـرية مـن اجلـرا م تةـحااة مـن الةـجا الـويا لعاـواة حىل اجلر ـة واان ـا اا 
يفة الاـــدل واألمـــن وحقـــرايف مةـــفو  تالقةـــم تاـــد  التـــويف  رت قضـــالة اجلنا الـــة٬ وشـــحااة  ـــاايفة عـــن وزا

تتاعــ  انايـــاا  و جـــن  ذاا  ــعة تأطةـــاة  منالـــة. وتةــ ا هـــذ  الةـــرو  بايفدــة جالـــدة رت تـــدقال  
 املاعوماا األدادالة املتاعقة تالاامع  رت هذ  الةرساا.

ــــزا  تاقــــد تــــأم  املةــــؤو  -٩١ لالة قبــــا الغــــ  والةــــر  املةــــ ا لعح ــــول ععــــ  ت ــــري  هــــو االت
املتاــداة القومالـاامث٬ وسولومبالـا٬ ومقاياـة تــوينإل  يـرومث  و التـأم  ععــ   - )حسـوااويف وتولالفالـا )اولـة

املـو ف  )الربازيــا وشــالع مث؛ وتقــدا منــاذج مق نــة ليتزيــا  الر الــة وو ــا   التفــوي  ت ــوس خمتعفــة عــن 
ة النايفيــة. وعضــ  ال ا ــال  تعــ  الــ  تةــت دمحا الةــرية؛ وح بــاا وجــوا م اتــ  ايــدا  األدــعح

 ملدة طداة٬ عتعف نة  البعداس.واألذوس 
ععــ   وتقضــ  ماظــم التةــريااا تةــجا  ــات لعةــرساا األمنالــة اصا ــة )ا ي ــوس اومــا   -٩٢

ال ـــاالد الـــويامث و  ـــر ليتفـــراا الـــذين يقـــدموس اصـــدماا األمنالـــة. وت ـــفة عامـــة٬  ـــ   س متةـــ  
الاقــــوا وعمعالــــاا التفتــــالش الــــ  طفــــذا الحــــا ودــــج ا مو فاصا ــــة دــــج ا  الــــةةــــرساا األمنال

ـــة  واملةـــتفالدين ودـــج ا املةـــا ا املتاعقـــة تاألدـــعحة النايفيـــة والـــذ ا ر. واادـــتثنا  الونالـــد هـــو اول
ـــــاا٬ الـــــ   ـــــا املتاـــــداة القومال افـــــاتر ودـــــج ا األطةـــــاة الالومالـــــة والاقـــــوا دـــــوى تةـــــ   ا تولالفال

 .مث7١)وا واا  والتو الف والف ا والنقا والت ايفي 
اصا ـــــة لـــــدى الةـــــرية ااحتاايـــــة تالنمـــــا ُتةـــــج ا  الـــــةةـــــرساا األمنالُتةـــــج ا رت الربازيـــــا٬ و  -٩3

ورت حســـــوااويف٬  ـــــ   س  .مث7٢)الةـــــرساا املت   ـــــة رت  ـــــدماا الارتـــــاا امل ـــــفحة لـــــدى اجلـــــالش
ورت تـ و٬  ةـ  دــجا  .مث73)ُتةـج ا الةـرساا رت افـ   دـتاذ  ـات تــات  لةـجا األعمـال التجايفيـة

__________ 

 .٢3-5٢١ويفقم  ٢3-4٩٢مث؛ القاطوطاس يفقم ٢)٬8 املااة ١٢-٢٩7القاطوس يفقم  مث70) 
 .٬٢6 املااة ٢٢٢544/٢004القاطوس يفقم  مث7١) 
 .3١و ١7املااتاس  7/١٩83-١0٢القاطوس يفقم  مث7٢) 
 .٬١٢ املااة ٬١١8١/٢008 والقاطوس يفقم ١١و ٬١0 املااتاس ٢003/١٢ القاطوس يفقم مث73) 
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الةـرساا واألفــراا م تــ  مراقبــة  ــدماا األمـن واألدــعحة النايفيــة والــذ ا ر واملتفجــراا ل دــت دا  
٬ رت سولومبالــا٬ م تـ  املراقبــة يتــوىل ذلـ ٬ تالنمـا مث74)دــج   الةـرية مــديفا  ةـ   املـد . ورت شــالع ٬ 

 .مث75)واألمن اصات
  دــجا ليتشــ ات املــأذوس هلــم تتقــدا وتةــ   تــوينإل  يــرو ععــ  دــعاة ااشــرا  مةــ -٩4

 ـــدماا األمــــن اصا ــــة وليتشــــ ات الــــذ  يفُفـــ  هلــــم ااذس تةــــب  ايفت ــــال خمالفــــاا ألن ــــا  
هــذ  املمايفدــة اعُتمــدا وحذا . ويةــ ا مةــ  هــذا الةــجا بايفدــة جالــدة. ١٢-٢٩7القــاطوس يفقــم 

ت الــذين ايفت بــوا حىل حتةــ  يف ــد الاــامع  رت قاــا  األمــن اصــافقــد تــؤا  ععــ  ال ــاالد الــويا٬ 
 خمالفاا.

 
   ا تالايف الاامع  رت هذ  الةرساا وتديفيبحم  

تةــما الةــرو  املةــ سة لعاــامع  رت  طةــاة األمــن اصا ــة تعــو  دــن الرشــد و عــو دــجا  -٩5
 ٬وتـ و ٬والربازيـا ٬و ويفوغـوا  ٬الةرية من اجلرا م. وُيةـ   ح بـاا العالاقـة البدطالـة والنفةـالة )حسـوااويف

اشـــتغعوا مـــن قبـــا رت قـــد لعاـــامع  رت هـــذ  الةـــرساا  س ي وطـــوا  ـــوز نإل  يـــرومث. وا وشـــالع ٬ وتـــوي
 تةب  ايفت ال خمالفاا.و ُقالعوا جحاز الةرية  و القواا املةعحة 

 ٬والربازيـا ٬وية   الاديد من البعداس  س ي وس الاـامعوس مـن مـوايا ذلـ  البعـد )حسـوااويف -٩6
وسولومبالــــامث. وتةــــم  تــــ و لعحــــراو تــــأس ي وطــــوا مــــن ذو  اجلنةــــالاا األجنبالــــة٬ رت نــــ   ٬وشــــالع 

تةـــم  اولـــة تولالفالـــا املتاـــداة القومالـــاا تتو الـــف املةتةـــايفين األجاطـــ  وتةـــ   تقـــدا شـــحااة مـــن 
الدولالــة لعةــرية اجلنا الــة تتضــمن ماعومــاا  دادــالة عــن املو ــف املاــا. ورت سولومبالــا  ــ  املنظمــة 

اصا ـــــة و عضـــــا  تااوطالـــــاا األمـــــن اصا ـــــة مولـــــواين رت  الـــــةةـــــرساا األمنال س ي ـــــوس الةـــــرسا  رت 
 .مث76)البعد
ورت ماظــــــم ا ــــــااا٬  ــــــ   س ي ــــــوس ا ــــــراو قــــــد ادــــــت معوا تاعمــــــالحم األدادــــــ   و  -٩7

 ورت ت و٬ ُية    س ي وطوا قد ادت معوا التاعالم الثاطو .ااتتدا  . 
وتةـــتثا حســـوااويف     .مث77)ويةـــ   مجالـــ  البعـــداس ح بـــاا  عـــو دـــجا الةـــرية مـــن اجلـــرا م -٩8

شــ    ــديفا حبقــر عقوتــة تالةــجن  و ُدــردمل مــن شــرسة  مــن  ا ــة   ــرى تةــب   بــاا ايفت ــال 
مــن    تــويف  رت ايفت ــال جر ــة  و  الالــا  ع  ورت الربازيــا٬  ــ   س ي ــوس دــجا الاــام .مث78)جــرا م

من عقوتـة  ـاايفة حبقحـم عـن ط مـة احتاايـة  و عةـ رية  و اطت اتالـة. تالـد  س ذلـ  ا يةـ ا عقبـة 
__________ 

 .٬٢3 املااة ١773/١٩٩4القاطوس يفقم  مث74) 
 مث.٩مث و)4)٬4 املااة ٢355/٢006القاطوس يفقم  مث75) 
 مث.4)٬١٢ املااة 356/١٩٩القاطوس يفقم  مث76) 
 )امث.4١)جمث و٬١8 املااتاس 003/٢0١١القاطوس يفقم  مث77) 
 .5و ٬4 املااتاس ٢003/0٢القاطوس يفقم  مث78) 
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ـم  و نـوسم مقاتـا ايفت ـال جر ـة و ُطزقلـ  حبقـر عقوتـة   ما  التةجالا حذا سـاس الةـ   املاـا قـد اهتو
دـنواا ععـ  األقـا مـن اطتحـا  مـدة الاقوتـة٬ ورت قضـايا تالةجن مث  ُعالد تأهالعر٬ تاـد اطقضـا  اـإل 

 .مث7٩)التاعال  املةرو  لعدعوى
وتةــ   مجالــ  البعــداس املةتارضــة ا  ــول ععــ  تــر ال  يبــ   طــو  الةــ مل النــايف  ويــأذس  -٩٩

 حبمعر.
وا تـــرتب  ااشـــايفة حىل نقـــوو ااطةـــاس عـــااة تالتـــدقال  رت شـــؤوس الاـــامع  رت وـــال األمـــن  -١00

تادــتثنا  تــوينإل  يــرو. وا تغاــ  األطظمــة اطتحــاا الاــامع  ا قــوو األدادــالة٬ وهــ   غــرة اصــات٬ 
  ا ة.
وتتبـــاين الفـــ ة الزمنالـــة لـــيتذوس وال ا ـــال  وو ـــا   التفـــوي  ال ـــاايفة لفا ـــدة ا ـــراوإ مـــن  -١0١

 دنت  لع دماا اصا ة رت سولومبالا حىل اإل دنواا رت الربازيا.
الفالــا املتاــداة القومالــاا٬ يةــ   ععــ  الاــامع  رت  طةــاة األمــن اصا ــة وتادــتثنا  اولــة تول -١0٢

تــديفي  طــدا. ففــ  تــوينإل  يــرو٬ ت ـديف دــعاة ااشــرا  األذوطــاا ملراســز التــديفي  وتقــر لاصضـو  
وا حتـــدا األطظمـــة رت شـــالع  املنـــاهت الديفادـــالة  و مـــدهتا٬ وتضـــاع  الةـــرية  .مث80)مناهجحـــا الديفادـــالة

وتةـم  حسـوااويف جلحـاز الةـرية الوينالـة تحطةـا  مراسـز  .مث8١)الـربامت وطتوياهتـا تتقدا التاعالماا وتقـر
 التديفي . تالد  س نقوو ااطةاس غ  ُمديفجة رت املناهت الديفادالة.

وزايفة  ــذ  املراســز  ــ   س تــأذس و وتاــ   تــ و اراســز التــديفي  األمــا اصــات املت   ــة٬  -١03
حشــــايفة حىل نقــــوو ااطةــــاس رت الــــدويفاا التديفيبالــــة٬ تالــــد  طــــر  التاعــــالم ووزايفة الدا عالــــة. وا توجــــد   

ُقظ ـــر ععـــ  مراســـز التـــديفي  املت   ـــة تـــديفي  املرتزقـــة وحتانـــة املمايفدـــة هلـــم٬ رت حيـــايف امتثـــال تـــ و 
الــدقال  التزاماهتــا اوجــ  املااهــداا وااتفاقــاا الدولالــة الةــايفية. وتــ و هــ  البعــد الونالــد مــن تــ  

   تة  حىل املرتزقة رت قاطوس األمن اصات.البعداس املةتارضة ال
ــــديفي  ت ــــفة  ا ــــة ععــــ  انــــ ا  نقــــوو ااطةــــاس -١04 ــــا٬  ــــ   س يرســــز الت  .مث8٢)ورت سولومبال

وتالنةـــبة حىل  ـــدماا األمـــن اصا ـــة و ـــدماا األمـــن اجملتماالـــة٬ تـــنح  ا  ومـــة تـــربامت تديفيبالـــة 
وتظحــــر  .مث83)جاطــــ  مواضـــال    ـــرى ا ـــة تةـــأس نقـــوو ااطةــــاس والقـــاطوس ااطةـــا  الـــدو  حىل 

وتااضــافة حىل ذلــ ٬ تــن  األطظمــة  .مث84)عــدة مــراا رت تةــريااا الربازيــا ننقــوو ااطةــاسنعبــايفة 
__________ 

 مث.4 ٬ الفقرة) امنا   ٬١55 املااة 3٢33/٢0١٢املردو  يفقم  مث7٩) 
 .٬١8 املااة ١٢/١٩٩٩-٢٩7القاطوس يفقم  مث80) 
 .٬٩ املااة ٩3/85القاطوس يفقم  مث8١) 
 .٬74 املااة 365/١٩٩4القاطوس يفقم  مث8٢) 
 .٬٢١ املااة ٢٩74/١٩٩7القاطوس يفقم  مث83) 
٬ املـــااة 3٢33/٢0١٢يفقـــم املردـــو  ؛ و ٬١6 املـــااة 7/١٩83-٬١0٢ املرفقـــاا؛ القـــاطوس يفقـــم 3٢33يفقـــم  املردـــو  مث84) 

 مث.)داادا   ١55
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ععــــ   س يةــــما التـــــديفي  ا فــــاد ععــــ  العالاقـــــة البدطالــــة ليتشــــ ات الـــــذين يةــــت دموس القـــــوة رت 
 عمعحم٬ وفقا  ملبااة نقوو ااطةاس ال  تدعو حلالحا األمم املتحدة.

 
 األطةاة املةمومل  ا واألطةاة احملظويفة  

مراقبـــة األشـــ ات واملمتع ـــاا و ـــايتحم وفقـــا  ملـــا هـــ  األطةـــاة الـــ  يةـــم   ـــا القـــاطوس  -١05
وفقــا  ألن ــا  القــاطوس وشــرو  حذا مت القالــا   ــا  تقضــ  تــر األطظمــة. وُيةــم  امالــ  هــذ  األطةــاة

 الاقد.
عــن املةــايفسة رت رت  س متتنــ  اصا ــة  الــةةــرساا األمنالععــ   القالــد املةــ ا املفــرو ويتمثــا  -١06

األطةــاة امل   ــة ملؤدةــاا األمــن الاــا . فقــاطوس الةــرية الوينالــة رت تولالفالــا قظــر األطةــاة الــ  
النظــا  الاــا  املتاعقــة ت ــ نالاا تــأس الوتقضــ   طظمــة  ويفوغــوا   .مث85)تةــبر  طةــاة الةــرية الوينالــة

تعـــ  الـــ   ـــ   س تقت ـــر ععـــ  املـــر   هلـــم تتقـــدا هـــذ  اصـــدماا٬  ليتفـــراا والةـــرسااواملااـــاة 
 نححـــا القـــاطوس ليتفـــراا. وحتظـــر تـــ و ععـــ  الةـــرساا القالـــا  تنـــو  األطةـــاة الـــ  تقـــو   ـــا القـــواا 

ورت حســـوااويف٬ ا   ـــن ألطةـــاة األمـــن اصا ـــة  س تتاـــدى ععـــ   .مث86)املةـــعحة  و الةـــرية الوينالـــة
 .مث88)ول ولومبالا  طظمة با عة .مث87)وال عما الةرية

ولبـــ و لـــوا   تنظالمالـــة مف ـــعة عـــن األطةـــاة احملظـــويفة٬ اـــا رت ذلـــ  تعـــ  الـــ  تتنـــافإل مـــ   -١07
ـــة ةـــرسة املتاعقـــة توقـــد ي ـــوس هـــذا ا ظـــر طتالجـــة الفضـــالحة  .مث8٩)القـــواا املةـــعحة  و الةـــرية الوينال

تأطةـاة تنتحـ  ا قـوو الفرايـة  قظـر ععـ  هـذ  الةـرساا القالـا  عامـا   فويفزا. ويضالف النظـا  ن مـا  
 مــا سولومبالــا٬ فتحظــر ععــ  الةــرساا األمنالــة اصا ــة املةــايفسة  .مث٩0)املن ــوت ععالحــا رت ادــتويف تــ و

رت األطةــــــــاة املتاعقــــــــة تاصــــــــدماا اصا ــــــــة واصــــــــدماا اجملتماالــــــــة و ــــــــدماا ا رادــــــــة و طةــــــــاة 
و غــ  ذلــ  مــن األطةــاة غــ  اادــت بايفاا والتــديفي  ععــ  القتــال وامل ــاايفة والتفتــالش وااعــ ا   

ـــــ  األفـــــراا 3-607 يفقـــــم مـــــن القـــــاطوس 5واوجـــــ  املـــــااة  .مث٩١)املةـــــروعة ٬ حتظـــــر شـــــالع  ععـــــ  مجال
 .نحذا اقتض  ذل  امل عحة الوينالةنوالةرساا حتانة نراو مةعح  

__________ 

 .٬١35 املااة 734القاطوس يفقم  مث85) 
 .٢8)جمث و٬٢4 املااتاس ٢8٬878/٢006القاطوس يفقم  مث86) 
 .٬٢003/١٢ والقاطوس يفقم ٩ا  م الاا  يفقم  مث87) 
 مث.٢)74و 73املااتاس ٬ 356/١٩٩4القاطوس يفقم  مث88) 
 .٬٢4 املااة ٢8-87٩القاطوس يفقم  مث8٩) 
 ) مث.٬60 املااة ٢8-87٩ ن ا  القاطوس يفقم  مث٩0) 
 .٬٢٢ املااة ٢٩74/١٩٩7القاطوس يفقم  مث٩١) 
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الضـــــماطاا  هتـــــد  حىل  ايـــــةوتةـــــما قـــــواط   ويفوغـــــوا  وتـــــوينإل  يـــــرو  شـــــ ال نظـــــر  -١08
لعةـــرساا التـــد ا رت النزاعـــاا الةالادـــالة  و الدينالـــة  و  ـــوز ا  ٬٬ وتالتـــا مث٩٢)وا قـــوو الددـــتويفية

  س تؤ ر رت اآليفا  الةالادالة  و النقاتالة  و الدينالة. وز  الام الالة وا
 

 نالازة األدعحة  
تةــ   البعــداس الةــباة سافــة٬ الــ  تةــم  حبمــا األدــعحة النايفيــة٬ ا  ــول ععــ  تـــر ال   -١0٩

 مــــا هــــذ  األدــــعحة املــــأذوس  ــــا٬ دــــوا  تالنةــــبة حىل الةــــرساا  و ا ــــراو. ويةــــما ذلــــ  نالــــازة 
األدــعحة النايفيــة و عحــا ععــ  الةــوا . و ــ  ععــ  الةــرساا  س متتثــا لةــرو  ادــتاماهلا وحيــداعحا. 

عـــدة الاامـــة رت عـــد  حم اطالـــة ادـــت دا  األدـــعحة احملظـــويفة٬  و اقت ـــايف ادـــت دا  تاـــ  وتتمثـــا القا
الةــــرية  و القــــواا املةــــعحة. و ــــ  ععــــ  ا ــــراو  ــــا و ــــا   التفــــوي  ععــــ  األدــــعحة النايفيــــة 

تادتمرايف. سما     س تتضمن هذ  الو ا   طـو  األدـعحة النايفيـة املـأذوس تـر. واولـة تولالفالـا املتاـداة 
هــ  البعــد الونالــد مــن البعــداس املةتارضــة الــ  ا تةــم  ملقــدم  اصــدماا األمنالــة اصا ــة  القومالــاا

 حبما األدعحة النايفية.
وحتــدا مجالــ  التةــريااا اصــدماا الــ    ــن ااضــا    ــا تأدــعحة طايفيــة  و تــدو ا؛ ورت  -١١0

ادـت دا  األدـعحة النايفيـة تا  ا ااا٬ مُتن  الةرسة اصالايف. فاعـ  دـبالا املثـال٬ حتظـر  طظمـة تـ و 
عنــدما يــؤا  شــ    ــدماا نرادــة ل ــاة  يــرا   الثــة. وتتــال  سولومبالــا ليتفــراا تقــدا  ــدماا 

وا تةـــم  شـــالع  لعةـــرساا حبـــراو مةـــعح . ورت الربازيـــا٬  .مث٩3) منالـــة٬ ععـــ   ا ي وطـــوا مةـــعح 
ععــــ   ٢8-87٩ورت تــــ و٬ يــــن  القــــاطوس يفقــــم  .مث٩4)قــــ   ــــايفو  ــــا دــــ مل طــــايف    نــــا  الــــدوا 

وجــــول ادت ــــدايف الةــــرساا األمنالــــة اصا ــــة املت   ــــة ت ــــايفي  ليتدــــعحة النايفيــــة والــــذ ا ر غــــ  
القتالالــة. ورت سولومبالــا٬  الــز القــاطوس املتاعــ  تاألدــعحة النايفيــة تــ  تــر ال   الــازة األفــراا والةــرساا 

اا األمنالــة اصا ــة. ألفـراا وا ــراو واصــدم مــا هـذ  األدــعحة مــن قبــا ااألدـعحة النايفيــة وتــر ال  
لعـدفا   سثـر مـن دـ مل طـايف  وانـد لعةـرساا األمنالـة اصا ـة  وز  س يتامل عع   طر ا  وين   يضا  

عـدا األدـعحة املـأذوس  ــا يتنادـ  عـن الـنفإل ل ـا    ـة نـراو يامعـوس رت الةـرسة. ورت حسـوااويف٬ 
ا شــالع ٬ تةــ مل طــايف  . وتةــم  تعــداس   ــرى٬ مثــمث٩5)مــ  اصــدماا املم نــة الــ  تقــدمحا الةــرساا

 واند ل ا نايفو  ات.
وُية   عع  شرساا األمن اصا ة عااة  س تتـال  مـا ي فـ  مـن اهلالاسـا األدادـالة لت ـزين  -١١١

األدـــعحة النايفيـــة والـــذ ا ر٬  ـــايفج  وقـــاا اوا  ا ـــراو٬ ععـــ  دـــبالا املثـــال. و ـــ  ععالحـــا  يضـــا   س 
 لتدوين ا ول األدعحة النايفية و روجحا. متة  دج   
__________ 

 مث.٢-4)٬4 املااة ٢75/١٩٩٩. ورت  ويفوغوا ٬ القاطوس يفقم ٬١4 املااة ١٢/١٩٩٩-٢٩7القاطوس يفقم  مث٩٢) 
 .٬٢ املااة ٢١87/٢00١القاطوس يفقم  مث٩3) 
 .٬١64 املااة 3٢33/٢0١٢يفقم  املردو  مث٩4) 
 .٬١١ املااة ٢535/١٩٩3القاطوس يفقم  مث٩5) 
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نالازهتــا ت ــويفة غــ  مةــروعة  و تــتم األطظمــة املةتارضــة حىل األدــعحة النايفيــة الــ  وا تةــ   -١١٢
ععـ  نالـازة األدـعحة النايفيــة جتالـز املااقبـة حىل جتـايفة األدـعحة غـ  املةـجعة. وا تتضـم ن    خمالفــاا 

  و  عحا ت ويفة غ  مةروعة.
 

 ادت دا  القوة واألدعحة النايفية  
الــــازة األدــــعحة النايفيــــة و عحــــا ععــــ  األمــــاسن الــــ  تُتــــامل فالحــــا  ــــدماا األمــــن تقت ــــر ن -١١3

وا رادة اوج  الاقد املرب . ويةـتتب  عـد  اامتثـال لـذل  م ـاايفة الةـ مل النـايف  وحطـزال جـزا اا 
 ا راو  دعحتحم النايفية  ايفج  وقاا الدوا . س خيزس و    .مث٩6)  رى ين  ععالحا القاطوس

البعـــداس الثماطالـــة التـــديفي  ععـــ  ادـــت دا  األدـــعحة النايفيـــة٬ تـــالرغم مـــن  س  ويةـــ   مجالـــ  -١١4
الةرو  عتعف من تعد حىل   ـر. وت م ـا قـواط  األدـعحة النايفيـة القواعـد الـ  حت ـم  ـا األدـعحة 

. وعنـدما ا تبـ  قـواط  األمـن اصا ـة نـد الاالـايف األق ـ ٬ حاوتقد  تفا الا عن النايفية وادت دامحا
 ندوا عامة٬ مثا ناألدعحة غ  القتالالةن  و امل   ة نل دت دا  املد ن. تة  حىل
شــــــأ ا شـــــأس    مؤدةـــــة   ـــــرى.  ٬اصا ـــــة آللالـــــاا املةـــــا لة الـــــةةـــــرساا األمنالوعضـــــ   -١١5
توجــد قواعـــد تااقــ  ععـــ  دـــعوا الاــامع  رت الةـــرساا  شــد بـــا تااقـــ  ععــ  دـــعوا املـــواين   وا

ةــرساا خمولــوس  ــا األدــعحة النايفيــة٬ رت ماظــم الالاــامع  رت هــذ   الاــااي  وذلــ  تــالرغم مــن  س
 ا ااا٬ ويامعوس رت حيايف تفوي  تاادت دا  املةرو  لعقوة.

مــــن األطظمــــة الــــ  تتنــــاول ادــــت دا  القــــوة  جــــدا   قعــــال    وتتضــــمن ماظــــم التةــــريااا عــــداا   -١١6
وجـــوا ا حـــة تنظالمالـــة دـــة بالـــزة رت واألدـــعحة النايفيـــة رت ضـــو  ماـــاي  نقـــوو ااطةـــاس. وتتجعـــ  بايف 

 ف  ا  اة ايفادالة ل اة نراو األمن اصات تةما نقوو ااطةاس.تمث ٢0١٢)ترازيعالة 
 

 طتحاساا ودبا ااطت ا  املتانة لعضحاياعن ااةا لة امل  
اطتحاســــــاا نقــــــوو ااطةــــــاس رت القــــــواط  الــــــ  جــــــرى تةــــــأس ا توجــــــد حجــــــرا اا طــــــداة  -١١7

ادتاراضــــحا. وا توجــــد حشــــايفة حىل اطتحاســــاا نقــــوو ااطةــــاس رت    فــــر  مــــن الفــــرو  الــــ  تتنــــاول 
 عمعالاا التفتالش واجلزا اا٬  و حىل تاوي  ضحايا ااطتحاساا.

املةتارضــــة. رت ماظــــم البعــــداس  جــــدا  وُت ــــن ف امل الفــــاا مــــن األقــــا  اــــويفة حىل اصاــــ ة  -١١8
تاعالـ  الت ـري  فحلغا ـر. وتـرتب  و  ـا تـ  ااطـذايف والغرامـاا الاما و  ن  س ت اومل اجلزا اا اجلايف  

امل الفـــــاا رت املقـــــا  األول تاـــــد  اامتثـــــال لإلجـــــرا اا والةـــــرو  املتاعقـــــة تالت ـــــايفي  واألذوطـــــاا 
تاعقـة تادـت دا  الـز  واملنةـ ا٬ واألطظمة ال  حت م نالـازة األدـعحة النايفيـة و عحـا٬ واملقتضـالاا امل

 األفاال واا  ل تالواجباا وعد  ان ا  ا ظر.توسذل  

__________ 

 مث.٢)٩7رت سولومبالا٬ املااة  ٬365 والقاطوس يفقم 4رت حسوااويف٬ املااة  ١١8١القاطوس يفقم  مث٩6) 
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اصا ــة نقــوو األفــراا ونريــاهتم  الــةةــرساا األمنالوتقضــ   طظمــة سولومبالــا توجــول انــ ا   -١١٩
ويقــــ  ععــــ  مقــــدم   ــــدماا ا رادــــة واألمــــن واجــــ  التاــــاوس مــــ  م تــــ  الرقاتــــة  .مث٩7)األدادــــالة

واألمــــن اصــــات رت عمعالــــاا التفتــــالش الــــ  يضــــاع   ــــا. و ــــ  ععــــالحم  يضــــا  حطةــــا   لالــــاا يفقاتــــة 
اا عالة. ورت نالة اصدماا اصا ة وا رو اجملتماـ ٬ تـن  األطظمـة ععـ  وجـول حتـ   الةـعااا 

سـاا  قـوو ااطةـاس والقـاطوس ااطةـا  الـدو  الـ    ـن  س تتنـاه  حىل تأ   عمـال حجرامالـة واطتحا 
ـــة٬ يقـــد  تقـــايفير  ععمحـــم   نـــا  القالـــا  تامعحـــم. وتالنةـــبة حىل اصـــدماا اجملتماالـــة٬  طةـــب وعـــإل يفقات

البـــال  مـــا  فـــر  يفقاتـــة عامـــة ف ـــعالة حىل امل تـــ  مةـــفوعة تتو ـــالاا تضـــمن األمـــن الاـــا ٬ وتفـــت  
     وية ا ذل  بايفدة جالدة.  .مث٩8)لر د عع  حنو فاالوتتال  اعع  األطةاة 

ورت الربازيــا٬ تتــوىل ااشــرا  ععــ  هــذ  األطةــاة حاايفة الةــرية ااحتاايــة. وتةــ   األطظمــة  -١٢0
 الئــاا األمــن اصا ــة املت   ــة  و جلــاس التفتــالش رت  اصا ــة اات ــال فــويفا   الــةةــرساا األمنالععــ  

 .مث٩٩)غحا تاألطةاة غ  املةروعة ال  يةايفا فالحا نرادحااملناقة ال  توجد فالحا وحت 
يــرو٬ تضــاع  دــعاة ااشــرا  اراجاــة اجلــزا اا وتابالقحــا. وقــ  ععالحــا  س  ورت تــوينإل  -١٢١

تقــــو  تامعالــــة تفتــــالش دــــنوية ععــــ  األقــــا. ورت حســــوااويف٬ يــــن  القــــاطوس ععــــ   س تقــــو  وزايفة اااايفة 
 الـــةةـــرساا األمناللرقاتـــة ععـــ  األعمـــال التجايفيـــة٬ تر ـــد ا  ومالـــة والةـــرية٬ تالتاـــاوس مـــ  م تـــ  ا

اصا ـة وتنظالمحــا. و  ــن  س جُتــرى عمعالــاا التفتــالش رت    وقــ  مــن األوقــاا ورت  ــا     ــر  
امل الفــــاا املرت بــــة. ورت اولــــة تولالفالــــا تأ ــــحال مــــن الظــــرو . وتتاحــــد الــــوزايفة تــــحطزال الاقوتــــاا 

املةــــؤولة عــــن الةــــرساا اصا ــــة ععــــ  عمعالــــاا هــــذ   املتاــــداة القومالــــاا٬ تةــــر  اهلالئــــة الوينالــــة
 الةــرساا اويفيــا  وتفتــالش الةــرساا وتر ــدها. وت فــا التقالــد تاألطظمــة وسفــا ة الامعالــاا وشــفافالتحا 

أ  فالمــا يتاعــ  تــوحتــدا األطظمــة املةــؤولالة عــن حاايفة الةــرساا ومو فالحــا  .مث١00)التحــذيرااوت ــديف 
  نا  الاما.ايفت ال جرا م  ت طةاة تناو  عع  حمهال٬  و 

ورت تــ و٬ يةـــر  م تــ  مراقبـــة اصــدماا األمنالـــة واألدــعحة النايفيـــة والــذ ا ر واملتفجـــراا  -١٢٢
ل دــــت دا  املــــد  ععــــ   طةــــاة األمــــن اصا ــــة ويقاضــــ  منتح ــــ  نقــــوو ااطةــــاس امل ردــــة رت 

ووزايفة الدا عالـــة٬ رت  ويفوغـــوا ٬ هـــ  املةـــؤولة عـــن تنظـــالم الةـــرساا األمنالـــة اصا ـــة  .مث١0١)الددـــتويف
الةــــرية مــــدير تــــوىل يوتفتالةــــحا٬ واقــــ امل توقالــــ  جــــزا اا رت نالــــة ايفت ــــال خمالفــــاا. ورت شــــالع ٬ 
 ااشرا  عع  شرساا ا راو املةعح  وغ  املةعح  وتفتالةحا وتنظالمحا.

__________ 

 مث.٢)74و ٬7٢ املااتاس 365/١٩٩4القاطوس يفقم  مث٩7) 
 .١3املااة ٬ ٢٩74/١٩٩7القاطوس يفقم  مث٩8) 
 .٬١65 املااة 3٢33/١0١٢يفقم  املردو  مث٩٩) 
 .٬7 املااة ٢٢٢544القاطوس يفقم  مث١00)
 ) مث.60و 5٩و ٬55 املواا 003/٢0١١القاطوس يفقم  مث١0١)
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 قة تاملرتزقةالت دي  عع  ااتفاقالاا املتاع  
 ـــد و تعـــداس فقـــ  مـــن البعـــداس املةتارضـــة ععـــ  ااتفاقالـــة الدولالـــة ملناهضـــة جتنالـــد املرتزقـــة  -١٢3

مث. وا توجــــد  طظمــــة ٢007مث وتــــ و )١٩٩٩وادــــت دامحم ومتــــويعحم وتــــديفيبحم٬ ومهــــاإ  ويفوغــــوا  )
تــــ و املتاعقــــة  حقعالمالـــة حت ــــم  طةــــاة املرتزقــــة. وا يــــرا ذســــر مفحـــو   طةــــاة املرتزقــــة حا رت تةــــريااا

 تاصدماا األمنالة اصا ة.

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
كشف البحث أنر  برالر م مرن أن لكر  بلرد مرن البلردان التري جررى تحليلهرا تشرريعات  -١٢4

تررن م الشررركات األمنيررة الااصررة، يتنرراول كرر  بلررد خصاصررة قطرراط الارردمات األمنيررة بطريقررة 
. ويشردد الفريرق العامر  علرى أن تجانسرهاألن مرة وعرد  ماتلفرة، بمرا ير د  إلرى عرد  اتسراق ا

النُّهج الماتلفة والثغرات التن يمية التري أبرتتهرا الدراسرة قرد تر د  إلرى تقرويل خطيرر لسريادة 
القرانون ومسراءلة العراملين فرري الشرركات العسركرية واألمنيرة الااصررة بشرةن انتهاكرات القررانون. 

ماتلرررف حقررروق تتهررردد يرررة إلرررى ماررراطر  محتملرررة وعرررالوة علرررى ذلرررك، تررر د  الثغررررات  التن يم
اإلنسرران األساسرررية، مثررر  الحرررق فررري األمرررن والحرررق فررري الحيررراة وح رررر الحرمررران التعسرررفي مرررن 
الحريررة وح ررر التعررليع والمعاملررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة وحررق الضررحايا فرري سررب  

 انتصاف فعالة.
أنشررطة الشررركات العسرركرية واألمنيررة  ولعرردد قليرر  مررن البلرردان تشررريعات وطنيررة تغطرري -١٢5

الااصة في الارار.. وبرالن ر إلرى الطرابع عبرر الروطني للاردمات العسركرية واألمنيرة الااصرة، 
سرريادة جرردياا بنطرراق التشررريعات الترري جرررى تحليلهررا يضررعف المتعلررق فرر ن عررد  كفايررة التن رريم 

سرد الثغررات  ،لبلردانالحردود برين ااخترراق فيهرا يسره  القانون. ومرن الضررور ، فري سرياقات 
وتعزيرررز االتفاقرررات اإلقليميرررة ودون اإلقليميرررة لتن ررريم الشرررركات العسررركرية واألمنيرررة الااصرررة، 

تررروفير الحمايرررة الفعالرررة لسررريادة القرررانون وحقررروق اإلنسررران وممارسرررة حرررق الشرررعوب فررري تقريرررر و 
 المصير.
ب  العسركرية مباشررة لننشرطة شراألن مرة وتتمث  ثغرة هامة أخرى في عد  تطرق هرل   -١٢6

عبرر الحردود التري والاردمات أو الشركات العسكرية واألمنيرة الااصرة. فالاردمات العسركرية 
تقرررد  فررري حررراالت النرررزاط و يرررر  مرررن السررريناريوهات المعقررردة مثررر  مرررا يسرررمى برررالحرب علرررى 
المادرات، تزيرد مرن احتمراالت اسرتادا  العراملين فري الشرركات العسركرية واألمنيرة الااصرة 

يلرز  وعرع أن مرة دقيقرة ترن م  ،نارية ومرن ماراطر انتهراك حقروق اإلنسران. وبالترالياألسلحة ال
اسرررتادا  القررروة واألسرررلحة الناريرررة، إلرررى جانرررع عرررمان إمكانيرررة مالحقرررة المسررر ولين خرررار. 
الحررردود الوطنيرررة. وللبراتيررر  أن مرررة تقتضررري التررردرب علرررى اسرررتادا  القررروة بصرررورة تدريجيرررة 

نيررررة لنشررررااي الررررلين يتعرعررررون السررررتادا  القرررروة أثنرررراء ومتزايرررردة بمررررا يحفررررد السررررالمة البد
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األنشرررطة األمنيرررة الااصرررة، وفقررراا لمبرررادل األمرررم المتحررردة لحقررروق اإلنسررران. ويوصررري الفريرررق 
 الجيدة. ةالعام  بهل  الممارس

 يررر القررانوني باالحتيررات إلررى وجررود ثغرررات تن يميررة خطيرررة تتعلررق  ويشررير البحررث أيضرراا  -١٢7
عرررررن طريرررررق العرررراملين فررررري الشرررررركات العسررررركرية واألمنيرررررة الااصرررررة  نسررررلحة واالتجرررررار بهرررررال

مررن عواقررع، إلررى جانررع ن هررج متباينررة بشررةن اسررتادا  القرروة واألسررلحة علررى ذلررك يترتررع  ومررا
الناريررررة. ومثررررال السررررلفادور، الررررل  يتضررررمن إتاحررررة األسررررلحة والررررلخيرة والمعرررردات األخرررررى 

أو توقفهرررا عرررن العمررر  بصرررورة للشررررطة الوطنيرررة فررري حالرررة إعرررراب خررردمات األمرررن الااصرررة 
تررروفر جيررردة ي وصرررى بهرررا علرررى الصرررعيد الررروطني. ومرررن شرررةن اتفاقيرررة دوليرررة أن  ةقانونيرررة، ممارسررر

الموحرررردة واألسرررراليع عرررراملين فرررري الشررررركات العسرررركرية واألمنيررررة الااصررررة بعررررل القواعررررد لل
واسرررتادامها وأن تضرررمن مسررراءلتهم عرررن واقتنائهرررا األسرررلحة وتصرررديرها واسرررتيرادها الحتيرررات 
 نسلحة واالتجار بها وح ر استادا  القوة في جميع أنحاء العالم.ل ير القانوني االحتيات 
وبصررررورة عامررررة، تفتقررررر التشررررريعات فرررري ماتلررررف المنرررراطق إلررررى اإلشررررارة إلررررى امتثررررال  -١٢8

انون اإلنسرررراني، الشررررركات أو العرررراملين فيهررررا لمعررررايير القررررانون الرررردولي لحقرررروق اإلنسرررران والقرررر
عررن  الشررركات، فضررالا فرري والمسرراءلة الجنائيررة والمسرر ولية المدنيررة لنفررراد والجهررات الفاعلررة 

سب  االنتصاف الفعالة للضحايا. وبالن ر إلى حرق عرحايا انتهاكرات حقروق اإلنسران فري سرب  
قطرراط تن رريم عررد  فعاليررة االنتصرراف الفعالررة، فرر ن االفتقررار إلررى القواعررد المناسرربة يرر د  إلررى 

األمن الااي. ومن شرةن وعرع اتفاقيرة دوليرة أن يضرمن مسراءلة الشرركات العسركرية واألمنيرة 
أن تضرررمن  الااصرررة بتررروفير مليرررات موحررردة للمسررراءلة الفعالرررة. ومرررن شرررةن هرررل  ا ليرررات أيضررراا 

إمكانيررة إنفرراذ األن مررة الترري تررن م أنشررطة الشررركات العسرركرية واألمنيررة الااصررة، فضررالا عررن 
اءلة الجنائيرررة والمسررر ولية المدنيرررة لنفرررراد والشرررركات عرررن انتهاكرررات حقررروق مقتضررريات المسررر

 اإلنسان.
 األساسررية، فضررالا الشاصررية اختيررار العرراملين والتحقررق مررن المعلومررات ن ررم وعررعف  -١٢٩

لقواعرد والمبرادل القانونيرة يجعر  مرن األصرعع علريهم فهرم اعن تدريع الموظفين التنفيليين، 
ولمعالجررة هررل  التحررديات، يجررع وعررع معررايير لتقيرريم أنشررطة تتجرراوت  واسررتيعابها.فهمرراا جيررداا 

الماالفرررات الملموسرررة ومرررا تبرررين مجررررد االمتثرررال لتجرررراءات وتغرررر  روق احتررررا  الحقررروق و 
يقابلهررا مررن جررزاءات. ويجررع تحسررين إجررراءات اختيررار العرراملين فرري هررل  الشررركات والتحقررق 

حقروق اإلنسران والقرانون اإلنسراني الردولي  إشرارة محرددة إلرىإيرراد ، إلرى جانرع خلفيراتهممن 
شررررول التررردريع الحرررد األدنرررى مرررن المعرررايير الااصرررة بالمررردة اسرررتيفاء فررري معرررايير االختيرررار، و 

 وبمحتوى حقوق اإلنسان بصورة خاصة.
وبررالر م مررن أن للرردول بصررفة عامررة أن مررة مفصررلة بشررةن الارردمات األمنيررة الااصررة،  -١30
هيئرة متفر رة واحردة مسر ولة عرن إصردار وجرود أ  إشرارة إلرى تتضمن القروانين ذات الصرلة  ال



 A/HRC/30/34 

 

32/32 GE.15-11553 

 

التررراخيأل ألنشررطة الشررركات العسرركرية واألمنيررة الااصررة ورصرردها، أو قواعررد محررددة بشررةن 
 مضمون أنشطة الرصد والتفتيش.

هررو  ويكرررر الفريررق العامرر  اعتقرراد  بررةن وعررع صررك تن يمرري دولرري شررام  وملررز  قانونرراا  -١3١
متسررق فرري جميرررع أنحرراء العررالم وحمايررة حقرروق اإلنسرران بصرررورة يم تن ررأفضرر  طريقررة لكفالررة 

وافيرررة لجميرررع المتضرررررين مرررن أنشرررطة الشرررركات العسررركرية الااصرررة واألمنيرررة. ويشررردد الفريرررق 
العامرررر  علررررى حاجررررة الرررردول الماسررررة إلررررى وعررررع معررررايير دوليررررة دنيررررا تررررن م أنشررررطة الشررررركات 

 مرال حقروق اإلنسران األساسرية هرل ، وفقراا إلع العسكرية واألمنية الااصة والعاملين فيهرا سرعياا 
إطررراراا . ومررن شررةن اتفاقيررة دوليررة أن تترري  اإلنسررانيلحقرروق اإلنسرران الدوليررة ومعررايير القررانون 

وهيئررررة مكرسررررة وحيرررردة لماتلررررف المسررررائ  األساسررررية ذات الصررررلة بةنشررررطة تن يميرررراا موحررررداا 
فرري الشررركات العسرركرية الشررركات العسرركرية واألمنيررة الااصررة، وأن تكفرر  مسرراءلة العرراملين 

واألمنيررة الااصررة، وتضررمن الحررق فرري سررب  انتصرراف فعالررة لجميررع الضررحايا فرري سررائر أنحرراء 
العالم. ومرن شرةن أحكرا  اتفاقيرة دوليرة بشرةن إصردار الترراخيأل واألذونرات، واختيرار العراملين 
فرررري الشررررركات العسرررركرية واألمنيررررة الااصررررة وترررردريبهم أن تسررررهم فرررري إنشرررراء أن مررررة مشررررتركة 

ل يررررمتسررررقة تكفرررر  الترررردقيق الفعررررال فرررري إدارة الشررررركات العسرررركرية واألمنيررررة الااصررررة، وتنفو 
عررن كفالررة مسرراءلة العرراملين فرري الشررركات  المعررايير الدوليررة الالتمررة لحقرروق اإلنسرران، فضررالا 
 العسكرية واألمنية الااصة عن انتهاك القانون.

تيجيات التن يميررررة ومررررن الضرررررور  دون شررررك مواصررررلة إجررررراء البحررررو  فرررري االسررررترا -١3٢
الوطنية الفعالة بهدف تحديرد االتجاهرات والثغررات والممارسرات الجيردة فري تن ريم الشرركات 
العسررركرية واألمنيرررة الااصرررة. ولهرررلا الغررررا، يشرررجع الفريرررق العامررر  الررردول األعضررراء، التررري 

تسرررتجع بعرررد لطلبررر  برررةن تطلعررر  علرررى قوانينهرررا وأن متهرررا المتعلقرررة بالشرررركات العسررركرية  لرررم
 ألمنية الااصة، على القيا  بللك.وا

وفرري هررل  الدراسررة، الحررد الفريررق العامررر  أن خمسررة فقررت مررن البلرردان المستعرعرررة  -١33
صرردقع علررى االتفاقيررة الدوليررة لمناهضررة تجنيررد المرتزقررة واسررتادامهم وتمررويلهم وترردريبهم، 

الفريررق  بيرررو، تح ررر أنشررطة المرتزقررة علررى الصررعيد المحلرري. ويرردعوواحرردة منهررا فقررت، وأن 
االتفاقيرررة إلرررى إدرا. ح رررر هرررل  األنشرررطة فررري تشرررريعاتها هرررل  العامررر  البلررردان األطرررراف فررري 

 المحلية.
دور مناقشرررة ويشررجع الفريررق العامررر  أيضرراا الحكومرررات فرري هرررل  المنرراطق علرررى حفررز  -١34

الااصة فري سرياق األمرن اإلقليمري فري جرداول أعمرال المن مرات الحكوميرة  يةشركات األمنال
 اإلقليمية ودون اإلقليمية.و  الدولية

    

 


