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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

التقريررر السررنو للفريررق العامر المعنرري بمسررةلة اسررتادا المرتزقررة كوسرريلة

المصير
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير
موجز
يتضمن هذا التقرير حملة عامـة عـن األطةـاة الـ اضـاع ـا الفريـ الاامـا املاـا تادـت دا
املرتزقــة سود ـالعة اطتحــاا نقــوو ااطةــاس وحعاقــة بايفدــة ن ـ الةــاول رت تقريــر امل ـ نــا الف ـ ة
املة ـ ــمولة تااد ـ ــتارا  .ويتض ـ ــمن ماعوم ـ ــاا ع ـ ــن اويفاا الفريـ ـ ـ الاام ـ ــا والرد ـ ــا ا الـ ـ ـ وجحح ـ ــا
والزيايفاا القارية ال قا ا.
وياــر هــذا التقريــر ادــتنتاجاا الديفادــة الااملالــة ال ـ ريحــا الفري ـ الاامــا نالالــا لعق ـواط
واألطظمــة الوينالــة املتاعقــة تالةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة .ويرســز الفريـ الاامــا عع ـ الق ـواط
واألطظمـ ـ ــة رت مثاطالـ ـ ــة تعـ ـ ــداس رت مري ـ ـ ــا الودـ ـ ــا ومناقـ ـ ــة البحـ ـ ــر ال ـ ـ ــايفيي (تنمـ ـ ــا ٬والةـ ـ ــعفااويف٬
وغواتالم ــاا ٬وسوتـ ــا ٬وسودـ ــتايفي ا ٬وامل ة ـ ـال  ٬وطال ـ ــايفاغوا ٬وهنـ ــدويفاومث ٬ومثاطالـ ــة تعـ ــداس رت مري ـ ــا
اجلنوتالـة (األيفجنتـ  ٬وحسـوااويف ٬و ويفوغـوا  ٬والربازيــا ٬وتولالفالـا (اولــة  -املتاـداة القومالــاامث ٬وتـ و٬
وش ـالع  ٬وسولومبالــامث و يفتاــة تعــداس رت ويفوتــا (دوية ـرا ٬وفرطةــا ٬واملمع ــة املتحــدة لربيااطالــا الاظم ـ
و يرلنــدا الةــمالالة ٬وهنغايفيــامث .وهتــد الديفادــة الااملالــة ال ـ ريحــا الفري ـ الاامــا حىل تقال ـالم الق ـواط
الوينالــة القا مــة املتاعقــة تالةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة وتفاالالتحــا رت ايــة نقــوو ااطةــاس
وتازيــز املةــا لة ع ــن ااطتحاســاا .وترم ـ الديفاد ــة ٬ع ـ وة عع ـ ذل ـ  ٬حىل حتديــد النقــا املة ـ سة
واملمايفداا اجلالدة والثغراا التنظالمالة احملتمعة.
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وي نــا الفريـ الاامــا طــر ععـ الــرغم مــن وجــوا عنا ــر مةـ سة رت قـواط هــذ البعــداس٬
يتبــاين الــنحت التنظالم ـ لعةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة ت ـ تعــد و ــر .ويؤســد الفري ـ الاامــا
مــن جديــد ضــرويفة تنظ ـالم طةــاة الةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة تنظالمــا فاــاا .ويــدعو مجال ـ
الـدول األعضــا حىل تالةـ الديفادــة الـ ريحــا ٬ــد وضـ توجالحــاا لعــدول األعضــا رت بايفدــة
الرقاتة الفاالة عع طةاة هذ الةرساا.
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أوالا -مقدمة
 -١يتضــمن هــذا التقريــر عرضــا ليتطةــاة الـ اضــاع ــا الفريـ الاامــا املاــا اةــألة ادــت دا
املرتزقــة سودـالعة اطتحــاا نقــوو ااطةــاس وحعاقــة بايفدــة نـ الةــاول رت تقريــر امل ـ منــذ س قــد
تقريــر الةــات ععـ وعــإل نقــوو ااطةــاس )A/HRC/27/50مث .وتااضــافة حىل ذل ـ  ٬يتضــمن التقريــر
طت ــا ت الديفاد ــة ال ـ ـ ريح ــا الفري ـ ـ الاام ــا ع ــن التة ــريااا الوينال ــة املتاعق ــة تالة ــرساا الاة ـ ـ رية
واألمنالة اصا ة رت مري ا الودا ومناقة البحر ال ايفيي و مري ا اجلنوتالة و ويفوتا.
 -٢ويقــد التقريــر عم ـ تق ـرايف جلنــة نقــوو ااطةــاس الةــاتقة  ٢/٢005الــذ طةــأا العجنــة
اوجبــر وايــة الفريـ الاامــا ٬وقـرايف وعــإل نقــوو ااطةــاس  ١0/٢7الـذ مــدا اجملعــإل اوجبــر تع ـ
الواية.
 -3ويت ـوس الفري ـ الاامــا مــن اةــة ـربا مةــتقع هــمإ حلزتالالتــا سايفد ـ ا (تولنــدامث ٬و طاــوس
س ــاتإل (جن ــول فريقال ــامث ٬وتاتريثال ــا يفي ــاو (شـ ـالع مث ٬وغ ــاتويف يفوط ــا (الواي ــاا املتح ــدة األمري ال ــةمث٬
ود ـ ـاالد مقبـ ــا (ال ـ ـالمنمث .واطت ـ ـ الفري ـ ـ الاامـ ــا ٬رت اويفتـ ــر الثالثـ ــة والاة ـ ـرين املاقـ ــواة رت سـ ــاطوس
األول/ايةــمرب  ٬٢0١4الة ـالدة سايفد ـ ا يف الةــة  -مق ـريفة لعف ـ ة املمتــدة مــن ســاطوس الثا /ينــاير حىل
ساطوس األول/ايةمرب .٢0١5

ثانيا -أنشطة الفريق العام
 -4تُاــر الةــرسة الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة تأ ــا نسالــاس اعتبــايف يقــد  ٬لقــا مقاتــا مــاا ٬
ـ ـ ــدماا عة ـ ـ ـ رية و /و منالـ ـ ــة توادـ ـ ــاة ش ـ ـ ـ ات يبالاال ـ ـ ـ و /و سالاطـ ـ ــاا قاطوطالـ ـ ــةن .واملق ـ ـ ــوا
ــة تتاع ـ تاألعمــال الاة ـ رية ٬ا ـا رت ذل ـ الت ا ـال
تاصــدماا الاة ـ رية هــو ن ــدماا مت
ااد ـ اتالج واادــت بايفاا والتحقال ـ واادــتا الــرب و البحــر و اجلــو  ٬وعمعالــاا الا ـ اس
يــا ســاس طوعحــا ٬املأهولــة و غ ـ املأهولــة ٬واملراقبــة تالة ـواتا ٬و طــو مــن ط ـوا طقــا املاــايف ذاا
التابالقـاا الاةـ رية ٬والـدعم املــاا والتقـا لعقـواا املةـعحة واألطةــاة األ ـرى ذاا ال ـعةن .مــا
املق ـ ــوا تاص ـ ــدماا األمنال ـ ــة فح ـ ــو نا راد ـ ــة و ا ماي ـ ــة املة ـ ــعحة لعمب ـ ــا واملنة ـ ـ ا واملمتع ـ ــاا
واألش ـ ات ٬و طــو مــن ط ـوا طقــا املاــايف ذاا التابالقــاا األمنالــة واصا ــة تالةــرية ٬ووض ـ
وتنفالذ التدات األمنالة واملاعوماتالة وغ ها من األطةاة ذاا ال عةن(١مث.

__________
(١مث مةرو اتفاقالة تةأس الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة (اطظر  ٬A/HRC/15/25املرف مث.
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ألف -دورات الفريق العام من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين
 -5عق ـ ــد الفري ـ ـ الاام ـ ــا ـ ـ اويفاا رت الف ـ ـ ة املمت ـ ــدة م ـ ــن  ١متوز/يولال ـ ــر  ٢0١4حىل 3١
ذايف/مــايفو  .٢0١5و نــا اويفتــر الثاطالــة والاة ـرين املاقــواة رت طالوي ـويفا رت الف ـ ة م ــن  ١4حىل ١8
متوز/يولالــر  ٬٢0١4اجتمـ تاملةــؤول رت األمــم املتحــدة ملناقةــة الديفادــة املتاعقــة تادــت دا املنظمــة
ش ـ ــرساا األم ـ ــن اصا ـ ــة ٬الـ ـ ـ شـ ـ ـ ع د ـ ــاو تقري ـ ــر لعفريـ ـ ـ الاام ـ ــا ق ـ ــد حىل اجلماال ـ ــة الاام ـ ــة
)A/69/338مث .سمـ ــا عقـ ــد اجتماع ـ ـا لع ـ ـربا تةـ ــأس حم اطالـ ــة وض ـ ـ ـ ـ او معـ ــز قاطوط ـ ـا تةـ ــأس
الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة.
 -6وعقــد الفري ـ الاامــا رت اويفتــر الثالثــة والاة ـرين املاقــواة رت جنالــف رت الف ـ ة مــن  ١حىل 5
ساطوس األول/ايةـمرب  ٢0١4اجتماعـا لع ـربا تةـأس املقـاتع األجاطـ  ٬واجتمـ مـ بثعـ الـدول
األعضا لعنظر رت الزيايفاا القارية وحبث املةا ا املتاعقة توايتر.
 -7وعقــد الفريـ الاامــا رت اويفتــر الراتاــة والاةـرين ٬املاقــواة رت جنالــف رت الفـ ة مــن  ٢حىل 6
ذايف/مــايفو  ٢0١5اجتماع ـا اطال ـا لع ـربا تةــأس املقــاتع األجاطـ  .وطظــر يض ـا رت مةــرو مــنق
اتفاقالة تةأس الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة ورت ويفقة مفاهالم ذاا عة تر.

باء -الرسائ
 -8من ـ ــذ س ق ـ ــد الفريـ ـ ـ الاام ـ ــا تقري ـ ــر األ ـ ـ ـ حىل وع ـ ــإل نق ـ ــوو ااطة ـ ــاس ٬وجـ ـ ـر يفد ـ ــا ا
تااشـ ـ اا مـ ـ امل عفـ ـ تواي ــاا رت حي ــايف ااجـ ـرا اا اصا ــة حىل البنـ ـ ال ــدو وحىل ن وم ــاا
د الالا وحطدوطالةالا وتاتوا غالنالا اجلديدة(٢مث.

جيم -الزيارات القطرية
 -٩قـ ـ ــا الفري ـ ـ ـ الاامـ ـ ــا تزيـ ـ ــايفة يف الـ ـ ــة حىل سـ ـ ــوا ايف ـ ـ ـوايف رت الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  7حىل  ١0تة ـ ـ ـرين
األول /ستوتر ( ٢0١4اطظر A/HRC/30/34/Add.1مث.

دال -معلومات عن األفراد المدانين بالقيا بةنشطة المرتزقة
 -١0يع ـ وعــإل نقــوو ااطةــاس رت ق ـرايف  8/٢١حىل الفري ـ الاامــا س ينةــب قاعــدة تالاطــاا
ليتفـراا املــداط تالقالــا تأطةــاة املرتزقــة .وادــتجاتة هلــذا الاعـ  ٬يفدــا الفريـ الاامــا مــذسرة شــفوية
حىل مجالـ ـ ال ــدول األعض ــا رت  ٢٢س ــاطوس الثا /ين ــاير  ٢0١3ياعـ ـ فالح ــا ماعوم ــاا ع ــن قض ــايا
__________
(٢مث دو تديفج موجزاا الردا ا رت تقرير دالقد حىل وعإل نقوو ااطةاس رت اويفتر الث
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املرتزقــة الــذين ااطــتحم طــاسم وينالــة .و يفدــا يفدــا ا تــذس
يفاوا نا الف ة املةمولة تالتقرير.
ومل يتع

ــذا الاع ـ رت  6ذايف/مــايفو .٢0١3

هاء -أنشطة أخرى ألعضاء الفريق العام 
 -١١رت الف ـ ة مــن  5حىل  6تة ـرين الثــا /طوفمرب  ٬٢0١4شــايفس الة ـالدة سايفد ـ ا سمحاضــرة
رت م ـؤمتر عقــد رت الدونــة تةــأس األمــن ونقــوو ااطةــاس .وت ــفتحا يف الةــة الفري ـ الاامــا ٬قــدم
عرضــا مــا الفري ـ الاامــا ا ــوم الــدو املفتــومل تــال الاضــوية املاــا تــالنظر رت حم اطالــة وض ـ
حيــايف او لتنظ ـالم طةــاة الةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة ويف ــدها ومراقبتحــا ٬رت اويفتــر الراتاــة
املاقواة رت الف ة من  ٢7طالةاس /تريا حىل  ١يايف/مايو .٢0١5
 -١٢وش ــايفس الة ـالدة يفي ــاو رت نعق ــة ايفاد ـالة تة ــأس الة ــرساا الاة ـ رية واألمنال ــة اصا ــة رت
غواتالماا ٬عقدا رت الف ة من  4حىل  8يايف/مايو .٢0١5
 -١3وقــد الةـالد غــاتويف يفوطــا عرضـا عــن تابالـ الفريـ الاامــا املبــااة التوجالحالــة تةــأس األعمــال
التجايفيـة ونقــوو ااطةــاس رت نعقــة عمــا تةــأس املبـااة التوجالحالــة ليتمــم املتحــدة ٬ونــااا مــا تاــد
الن ـ ـزا والـ ــدول اهلةـ ــة ٬عقـ ــدا رت جاماـ ــة طوتنغحـ ــا  ٬املمع ـ ــة املتحـ ــدة لربيااطالـ ــا الاظم ـ ـ و يرلنـ ــدا
الةمالالة ٬يوم  ٢0و ٢١يايف/مايو .٢0١5
 -١4واجتم ـ الة ـالد د ـاالد مقبــا ت بــايف املةــؤول رت جلنــة م افحــة اايفهــال الةــاواية رت ٢5
يايف/مــايو  ٬٢0١5رت الريــا  .وتاــاوس يض ـا م ـ العجنــة التحض ـ ية لعم ـؤمتر الــدو املاــا اوضــو
ناألمن واص و الة مقاتا حيفهالن ٬املقريف عقد رت البندقالة ٬حياالالا ٬رت يعول/دبتمرب .٢0١5

ثالثا -التشريعات الوطنية المتعلقة بالشركات العسكرية واألمنية الااصة
ألف -مقدمة
 -١5وا ــا الفري ـ الاامــا ايفادــتر الااملالــة تةــأس الق ـواط الوينالــة املتاعقــة تالةــرساا الاة ـ رية
واألمنالــة اصا ــة لتقالـالم فاالالتحــا رت ايــة نقــوو ااطةــاس وتازيــز املةــا لة عــن ااطتحاســاا .وهتــد
الديفاد ــة حىل حتدي ــد النق ــا املةـ ـ سة واملمايفد ــاا اجلال ــدة والثغـ ـراا التنظالمالـ ـة احملتمع ــة .ويرس ــز ه ــذا
التقريــر عع ـ الق ـواط واألطظمــة رت مثاطالــة تعــداس رت مري ــا الودــا ومناقــة البحــر ال ــايفيي (تنمــا٬
والةــعفااويف ٬وغواتالمــاا ٬وسوتــا ٬وسودــتايفي ا ٬وامل ة ـال  ٬وطال ــايفاغوا ٬وهنــدويفاومث ٬ومثاطالــة تع ــداس
رت مري ـ ــا اجلنوتال ـ ــة (األيفجنت ـ ـ ـ  ٬وحس ـ ـ ـوااويف ٬و ويفوغ ـ ـ ـوا  ٬والربازي ـ ــا ٬وتولالفال ـ ــا (اول ـ ــة  -املتا ـ ــداة
القومالــاامث ٬وتـ و ٬وشـالع  ٬وسولومبالــامث و يفتاــة تعــداس رت ويفوتــا (دويةـرا ٬وفرطةــا ٬واملمع ــة املتحــدة
لربيااطالا الاظم و يرلندا الةـمالالة ٬وهنغايفيـامث .ويفسـز الفريـ الاامـا رت تقريـر لاـا  ٢0١4حىل وعـإل
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نق ـ ـ ـ ـ ــوو ااطة ـ ـ ـ ـ ــاس ٬ععـ ـ ـ ـ ـ ـ مث ـ ـ ـ ـ ــا اول فريقال ـ ـ ـ ـ ــة طايق ـ ـ ـ ـ ــة تالفرطةـ ـ ـ ـ ـ ـالة(3مث ومث ـ ـ ـ ـ ــا اول دـ ـ ـ ـ ـ ـالوية
(A/HRC/27/50مث(4مث؛ ورت تقري ـ ـ ـ ــر لا ـ ـ ـ ــا  ٬٢0١3ععـ ـ ـ ـ ـ  ١3اول ـ ـ ـ ــة فريقال ـ ـ ـ ــة طايق ـ ـ ـ ــة تااط عالزي ـ ـ ـ ــة
(A/HRC/24/45مث(5مث .ويزم ـ الفري ـ الاام ــا س يرس ــز ٬رت تقري ــر املقب ــا حىل اجملع ــإل ٬املق ـريف تقد ـر رت
ع ــا  ٢0١6ععـ ـ التةـ ـريااا الوينال ــة لعبع ــداس رت ويفوت ــا الة ــرقالة ومناق ــة احملـ ـال اهل ــااة و مري ــا
الةمالالة.
 -١6ويأمـ ــا الفري ـ ـ الاامـ ــا رت س تـ ــؤا ايفاد ـ ـتر الااملالـ ــة حىل وض ـ ـ توجالحـ ــاا تةـ ــاعد الـ ــدول
األعضــا عع ـ تنظ ـالم الاــدا املتزاي ــد مــن الة ــرساا الاة ـ رية واألمنال ــة اصا ــة .وق ــد نع ـا رت ه ــذا
التقريــر الق ـواط الوينالــة تة ــأس هــذ الة ــرساا م ــن منظ ـويف الانا ــر التالالــةإ ( مث طا ــاو التة ـريااا؛
(لمث ال ـ ـال هل ــذ الة ــرساا ومنحح ــا األُذوط ــاا ال زم ــة وتةـ ـجالعحا؛ (جمث ا تال ــايف م ــو ف ه ــذ
الة ــرساا وت ــديفيبحم؛ (امث األطة ــاة الـ ـ ية ــم هل ــذ الة ــرساا امايفد ــتحا وتعـ ـ احملظـ ـويفة ععالح ــا؛
(همث القواعد اصا ة تاقتنا مـو ف هـذ الةـرساا ليتدـعحة؛ (ومث ادـت دا مـو ف هـذ الةـرساا
لعق ـ ــوة وليتد ـ ــعحة النايفي ـ ــة؛ (زمث مة ـ ــا لة م ـ ــو ف ه ـ ــذ الة ـ ــرساا ع ـ ــن اطتحاس ـ ــاا الق ـ ــاطوس ود ـ ــبا
ااطت ـ ــا املتان ـ ــة لعض ـ ــحايا؛ و(ملمث الت ـ ــدي عع ـ ـ ـ ااتفاقال ـ ــة الدولال ـ ــة ملناهض ـ ــة جتنال ـ ــد املرتزق ـ ــة
وادت دامحم ومتويعحم وتديفيبحم.

باء -التحلي 
أوروبا الغربية

طااو التةريااا
 -١7د ــن دويةـ ـرا وفرطة ــا واملمع ــة املتح ــدة وهنغايفي ــا تةـ ـريااا وينال ــة تة ــأس ــناعة األم ــن
اص ــات .تال ــد ط ــر ا يوج ــد ل ــدى املمع ــة املتح ــدة د ــوى تاـ ـ األن ــا املتاعق ــة ت ــال ال هل ــذ
الة ـ ــرساا ومنحح ـ ــا األذوط ـ ــاا ال زم ـ ــة .وتاتم ـ ــد ج ـ ـا تنظالمال ـ ـا ذاتال ـ ـا رت حي ـ ــايف الراتا ـ ــة الربيااطال ـ ــة
لعةــرساا األمنالــة اصا ــة يةــما جواط ـ مثــا اجل ـزا اا املالالــة واويفاا تديفيبالــة حلزامالــة ٬وعمعالــاا
التفتالش املالدا وتاعال نقوو الاضوية و دحبحا(6مث.

__________
(3مث تويفسالنا فادو ٬وتوطإل ٬ومجحويفية ال وطغو الد قرايالة ٬والةنغال ٬وال ام وس ٬وسوا ايفوايف ٬وما  ٬واملغرل.

(4مث اامايفاا الارتالة املتحدة ٬وتاسةتاس ٬ودر اط ا ٬ودنغافويفة ٬وال  ٬والفعب  ٬ومالالزيا ٬واهلند.
(5مث وغندا ٬وتوتةواطا ٬وجنول فريقالا ٬وزمباتو  ٬ودوازيعند ٬ود الالوس ٬وغامبالا ٬وغاطا ٬وسالنالـا ٬ولالةـوتو ٬ومويفيةـالوو٬
وطامالبالا ٬وطالج يا.
(6مث Kerry Alexander and Nigel White, “The regulatory context of private military and security services
.in the UK”, (University of Sheffield, 30 June 2009), pp. 16-18
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 -١8وجلمالـ البعــداس األيفتاــة تة ـريااا وينالــة تغا ـ طةــاة الةــرساا األمنالــة اصا ــة(7مث ٬اــا رت
ذلـ ـ املراقب ــة و اي ــة ونراد ــة األش ـ ـ ات واملمتع ــاا و الة ــع  ٬والنق ــا ٬و اي ــة وش ــحن النق ــوا
واجملوهراا واملاااس النفالةة وغ هـا مـن األشـالا الثمالنـة ٬وحجـرا التحقالقـاا .وتغاـ قـواط املمع ـة
املتحــدة اصــدماا املقدمــة مــن اص ـربا اادتةــايفي رت املةــا ا األمنالــة .ورت دوية ـرا ٬عض ـ لع ـوا
التنظالمالــة يض ـا األطةــاة املتاعقــة تــحاايفة نرســة املــرويف ٬وتقــدا املةــاعدة حىل الةــعااا الاامــة ٬وطقــا
احملتجزين و دماا التحقالقاا اصا ة.
 -١٩وم ــن نال ــث النا ــاو اجلغـ ـرارت ٬عتع ــف التةـ ـريااا رت اجمل ــال واملض ــموس .فـ ـ تُابـ ـ فرطة ــا
وهنغايفيـ ــا تة ـ ـريااهتما ـ ــايفج ا ـ ــدوا ااقعالمالـ ــة(8مث .تالـ ــد س التة ـ ـري الةويةـ ــر  ٬ا يغا ـ ـ طةـ ــاة
الةــرساا األمنالــة اصا ــة احملعالــة(٩مث فحة ـ  ٬تــا يض ـا اصــدماا ال ـ تقــدمحا هــذ الةــرساا د ـوا
ساط تو ف طعالا رت اصايفج مـن جاطـ ا ومـة(١0مث والةـرساا األمنالـة اصا ـة رت اصـايفج ععـ
الة ـوا (١١مث .ويق ــو النظ ــا الق ــاطو رت املمع ــة املتح ــدة عع ـ د ــاو مب ــد الواي ــة ااقعالمال ــة .ويا ــا
ذلـ ـ ـ ط ـ ــر ا ـ ــن طاسم ـ ــة األفـ ـ ـراا رت املمع ـ ــة املتح ـ ــدة ع ـ ــن اجلـ ـ ـرا م الـ ـ ـ ايفت بوه ـ ــا ايفجح ـ ــا
(اطظر A/HRC/10/14/Add.2مث.

ح دايف ال ا ال

واألذوطاا لعةرساا األمنالة اصا ة

وتةجالعحا

 -٢0رت فرطة ــا واملمع ــة املتح ــدة ٬تاـ ـ املؤدة ــاا الـ ـ ت ــديف األذوط ــاا وال ا ـ ـال ال ــوزايفةُ
املةــؤولة عــن األمــن الــدا ع و ــن س ت ــوس هــذ املؤدةــاا اا ــا الــوزايفة .فف ـ فرطةــا ٬هــذ
املؤدةــة ه ـ احملــافا ( و م ـدير الةــرية رت تــايفيإلمث(١٢مث ٬الــذ ياتمــد وعــإل الدولــة ٬تالنمــا ت ــديف
هالئة األمن ال ناع رت املمع ة املتحدة ال ا ال املتاعقة اتاحد األطةاة األمنالة(١3مث.

__________
(7مث لدى فرطةا القاطوس يفقم 6٢٩-83؛ ولدى دويةـرا ااتفـاو املتاعـ تالةـرساا األمنالـة لاـا  ٬١٩٩6واملردـو املتاعـ
تتو الــف الةــرساا األمنالــة اصا ــة لاــا ٢007؛ وهلنغايفيــا القــاطوس يفقــم  CXXXIIIلاــا ٢005؛ ولعممع ــة املتحــدة
قاطوس ناعة األمن اصات لاا .٢00١

(8مث

andMilitarySwiss-basedonGeneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Report
ofStudyComparativeII:PhaseRegions,ConflictandCrisisinOperatingProvidersServiceSecurity

)Approaches (2007 ٬Regulatoryوهو متامل عع الانواس التا إ

.https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/sicherheitsfirmen/ber-dcaf-teil2-e.pdf
(٩مث اتفاو تةأس دماا الةرساا األمنالة اصا ة لاا .٢0١0
(١0مث املردو املتاع تتو الف الةرساا األمنالة اصا ة لاا .٢007
(١١مث القاطوس ااحتاا تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا .٢0١3
(١٢مث اطظر املاات  7و ٢5من القاطوس يفقم .6٢٩-83
(١3مث اطظر املااة  7من قاطوس ناعة األمن اصات لاا .٢00١
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 -٢١وفالم ــا يتاعـ ـ اا ــاي ح ــدايف األذوط ــاا ٬ا تتاعـ ـ قـ ـواط فرطة ــا وهنغايفي ــا التقال ــد اا ــاي
نقــوو ااطة ــاس .غ ـ ط ــر ا ــن اعتم ــاا املة ــؤول التنفالــذي وامل ــو ف الــذين اين ـوا تايفت ــال
جنحة و جر ة.
 -٢٢وا توجــد حشــايفة ٬رت قــاطوس املمع ــة املتحــدة ٬حىل ماــاي نقــوو ااطةــاس .وسمــا انــا
الفري ـ الاامــا رت تقريــر ال ـاايف رت عــا A/HRC/10/14/Add.2( ٢008مثُ ٬عتــايف الةــرساا نة ـ
املاــاي ال ـ ق ــداها قة ــم املة ـ ياا الت ــات لعح وم ــة .وحتت ــو مجال ـ الاق ــوا عع ـ ش ــرو تة ــم
تح ــا الاقــد حذا ايفتُ ـ اطتحــاا قــوو ااطةــاس .وم ـ ذل ـ  ٬ا يوجــد طظــا يف ـ ــات اراجاــة
الاقوا.
 -٢3ووفقـا لعتةـري الةويةــر  ٬ــن نلعةــعااا امل ت ــةن س تقـريف نظــر طةــاة ماالنــة ٬سعالـا
ـن س تـؤا
و جز الا ٬تةب انتمـال تاايفضـحا مـ مقا ـد القـاطوس ٬اـا رت ذلـ اصـدماا الـ
حىل اطتحاا نقوو ااطةاس.
تع ــد م ــن البع ــداس ال ـ ج ــرى حتعالعح ــا رت ه ــذا
 -٢4م ــا فالم ــا يتاع ـ تالتة ـجالا ٬ف ـ يقتض ـ
التقرير من الةرساا الاةـ رية واألمنالـة اصا ـة حجـرا تةـجالا ـات؛ تـا وـرا القالـا تتةـجالا عـا
رت دج ا التجايفة والتباال التجايف .

ا تالايف الاامع رت الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة وتديفيبحم
 -٢5يتضـ ــمن القـ ــاطوس الةويةـ ــر سثـ ــر ااشـ ــايفاا حىل املاـ ــاي ذاا ال ـ ــعة حبقـ ــوو ااطةـ ــاس.
وياال ـ الةــرساا تتــديفي الاــامع فالحــا عع ـ القــاطوس الــويا والــدو  ٬اــا رت ذل ـ عع ـ ا قــوو
األدادـالة ٬حا عنــدما ا يتــامل مثــا هــذ الةــرساا ٬نالــث يــن القــاطوس ععـ ا تتجــاوز مــدة هــذ
الاقوا دتة شحر.
 -٢6وا توجــد حشــايفة رت ق ـواط فرطةــا وهنغايفيــا واملمع ــة املتحــدة حىل التــديفي رت وــال نقــوو
ااطةاس.

األطةاة املةمومل ا واألطةاة

احملظويفة

 -٢7يؤســد القــاطوس الفرطةـ س األطةــاة الونالــدة الـ يضــاع ــا مقــدمو اصــدماا األمنالــة هـ
ا رادــة و ايــة األش ـ ات واملمتع ــاا و الةــع وتــوف ا مايــة لنقــا األم ـوال واجملــوهراا واملاــااس
النفالةــة(١4مث .والةــرساا األمنالــة اصا ــة معزمــة تــأس تب ـ توضــومل الابالاــة اصا ــة ألعماهلــا مــن جــا
جتن االتباو م مؤدةاا األمن الاـا مثـا جحـاز الةـرية .وتاملثـا ٬يـن التةـري اهلنغـايف ععـ
طــر ل ـالإل لعمةــايفس رت األطةــاة األمنالــة اصا ــة ـ نالاا الةــعاة الاامــة ٬وعع ـ س يرتــدوا زي ـا
يف الــا ٬و ا يةــتامعوا لقــال الةــعااا ويفموزهــا وعع ـ طــر ا ق ـ هلــم من ـ الةــعااا مــن تاــاي
__________
(١4مث املواا  ١و ٢و ٢١من القاطوس يفقم .6٢٩-83
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طةاتحا .وا يتضمن القاطوس ذو ال ـعة رت املمع ـة املتحـدة قا مـة تاألطةـاة احملظـويفة ٬تالـد طـر يةـ
حىل س حتالاس دعوا يةتوج تر ال ا ية ا جنحة(١5مث.
 -٢8وقظـ ــر القـ ــاطوس الةويةـ ــر نظـ ــرا ـ ــرقا املةـ ــايفسة ت ـ ـويفة مباشـ ــرة رت عمـ ــال القتـ ــال رت
النزاعــاا املةــعحة رت اصــايفج ٬اــا رت ذلـ عــن يريـ تاالـ فـراا مــن وتــديفيبحم وحيفدــاهلم لعمةــايفسة
تة ـ ا مباشــر رت عمــال قتــال رت اصــايفج و حطةــا شــرسة رت دوية ـرا تةــاهم رت هــذ األطةــاة و
حاايفهتــا و الــتح م فالح ــا(١6مث .وا قــدا ق ــاطوس املمع ــة املتح ــدة النةــا الاة ـ ر و األمــا ال ــذ
ــن س يُاحــد تــر حىل شــرساا ا ــة ول ــن يوجــد اتفــاو عع ـ س النةــا الاة ـ ر رت نــااا
النـ ـزا املة ــع ا ــن س يض ــاع ت ــر حا األفـ ـراا الاةـ ـ ريوس رت ــا قال ــااة ض ــات (١7مث .وا يبـ ـ
التةـري اهلنغــايف رت مةــايفسة الاــامع رت الةــرساا ت ـويفة مباشــرة رت عمــال القتــال .ول ــن ن امــر
ا تنابـ ععـ فـراا القـواا املةـعحة ووسـااا حطفـاذ القـاطوس التاتاـة لعدولـة(١8مث .وا يتضـمن القـاطوس
الفرطة ن امـا تةـأس مةـايفسة الاـامع رت الةـرساا الاةـ رية واألمنالـة اصا ـة مةـايفسة مباشـرة رت
عمال القتال.
 -٢٩ورت مـ ــا يتاع ـ ـ اةـ ــايفسة م ـ ــو ف حطفـ ــاذ الق ـ ــاطوس رت طةـ ــاة الة ـ ــرساا الاة ـ ـ رية واألمنال ـ ــة
اصا ــة ٬ا ــن ٬سقاعــدة عامــة رت فرطةــا ٬س يتــوىل األفـراا الاةـ ريوس و فـراا الةــرية الةــاتقوس
رت هذ الةرساا(١٩مث .ورت هنغايفيا ٬يؤسـد القـاطوس طـر ا ـن ألفـراا الةـرية و جحـزة األمـن
منا
الــويا املــد الــذين يــؤاوس واجبــاا يف الــة ٬واألف ـراا غ ـ ف ـراا الةــرية واألمــن الــذين يةــايفسوس رت
اا محــا يف الــة ذاا ــعة ٬س ينضــموا حىل شــرساا تقــدا ــدماا األمــن اصا ــة و س يــديروها.
وا تتضمن قواط دويةرا واملمع ة املتحدة ن اما تةأس هذ املةألة.

القواعد اصا ة تانتالاز األدعحة
 -30ا توج ــد رت فرطة ــا وهنغايفي ــا ودويةـ ـرا ل ـوا تة ــأس اانتال ـاز غـ ـ الق ــاطو ليتد ــعحة .ورت
املمع ـ ــة املتحـ ــدة ٬يـ ــن قـ ــاطوس مراقبـ ــة ال ـ ــاايفاا لاـ ــا  ٢00٢عع ـ ـ ض ـ ـوات التجـ ــايفة رت الةـ ــع
الاة ـ ـ رية وشـ ــبر الاة ـ ـ رية وتا ـ ـ الةـ ــع األ ـ ــرى ت ـ ـ البعـ ــداس ـ ــايفج املمع ـ ــة املتحـ ــدة (تاب ـ ـ
الضـوات ععـ يفعايــا املمع ــة املتحــدة رت م ــاس رت الاــامل وععـ األطةــاة الـ ــر ااضــا
ــا سعال ـ ـا و جز ال ـ ـا رت املمع ــة املتح ــدةمث(٢0مث ٬و ــن س تناب ـ ـ الض ـ ـوات يض ـ ـا عع ـ ـ الا ــامع رت
__________
(١5مث املااة ١(3مث ٬من قاطوس ناعة األمن اصات .٢00١

(١6مث القاطوس ااحتاا تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا  ٬٢0١3املااة .8
(١7مث اطظر  ٬A/HRC/22/41الفقرة  ٬53ويفا ن ومة املمع ة املتحدة ععـ يعـ الفريـ الاامـا تةـأس التةـريااا والعـوا
الوينالة املتاعقة تالةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة.
(١8مث القاطوس  CXXXIIIلاا  ٬٢005املااة .٢
(١٩مث القاطوس يفقم  ٬6٢٩-83املااة .٩
(٢0مث قاطوس مراقبة ال اايفاا لاا  ٬٢00٢األن ا .4-١
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الةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة ٬تــالرغم مــن س القــاطوس ا يحــد
الاة رية اصا ة.

ـرانة حىل تنظ ـالم ال ــناعة

 -3١ويات ــرب ع ــد وج ــوا ن ــا ط ــداة تة ــأس انتالـ ـاز الا ــامع رت ه ــذ الة ــرساا ت ـ ـويفة غـ ـ
قاطوطالة ليتدعحة وااجتايف ا ٬غرة واضحة رت التنظالم.
 -3٢ورت فرطةـ ــا ٬ـ ــن لعاـ ــامع رت الةـ ــرساا األمنالـ ــة الاام ـ ـة الـ ــذين يقومـ ــوس تأطةـ ــاة مراقبـ ــة
املمتع اا و الةع و نرادتحا س قمعـوا الةـ مل مـا اامـوا يتقالـدوس تالةـرو املن ـوت ععالحـا رت
مرد ــو وع ــإل الدول ــة .وتاملث ــا ٬ــن ـ ـراو األم ــن ٬رت هنغايفي ــا ٬س قمع ـوا د ــعحة طايفي ــة ٬ول ــن
ا ن ادت دامحا حا لعدفا عن النفإل وعند الضرويفة(٢١مث.

ادت دا القوة واألدعحة النايفية
 -33رت دويةرا ٬ا ن ملـو ف شـرساا األمـن الاـا س ي وطـوا مةـعح رت اصـايفج(٢٢مث ٬ل ـن
حذا اقتضـ األوضــا ت ـويفة ادــتثنا الة س قمــا الاــامعوس فالحــا األدــعحة رت نــااا الــدفا املةــرو
عــن الــنفإل و عنــد الضــرويفة ٬ـ س تــن الةــعاة املتااقــدة عع ـ ذل ـ رت الاقــد .ورت املقاتــا٬
ا توجــد رت املمع ــة املتحــدة ن ــا تةـرياالة ٬تةــأس ادــت دا مــو ف الةــرساا الاةـ رية واألمنالــة
اصا ة القوة واألدعحة النايفية.

املةا لة عن ااطتحاساا ودبا ااطت ا

املتانة لعضحايا

 -34ا يتض ـ ــمن تة ـ ـري م ـ ــن التة ـ ـريااا الـ ـ ـ ادتارض ـ ــحا الفري ـ ـ الاام ـ ــا ن ام ـ ـا تة ـ ــأس
التزامــاا اات ـ عــن اطتحاســاا القــاطوس ال ـ يرت بحــا الاــامعوس رت الةــرساا األمنالــة الاامــة و عــن
دبا ااطت ا الفاالة املتانة لضحايا اطتحاساا نقوو ااطةاس ال يرت بحا هؤا األفراا.
 -35وعـ ـ وة ععـ ـ ذلـ ـ  ٬ت ــنظم القـ ـواط مراقب ــة الة ــرساا الاةـ ـ رية واألمنال ــة اصا ــة تةـ ـ ا
خمتعف .فف فرطةا ٬ـايفو فـراا الةـرية والـديفا يفقاتـة اا مـة ععـ هـذ الةـرساا(٢3مث .ورت دويةـرا٬
تراق ـ الة ــعاة امل ت ــة تح ــدايف األذوط ــاا طة ــاة ه ــذ الة ــرساا رت اص ــايفج(٢4مث .وي ــن الق ــاطوس
الةويةــر عع ـ عقوتــاا طــداة ٬اــا رت ذل ـ الغرامــاا وعقوتــاا تالةــجن ٬عــن اطتحاســاا مــن
قبال ــا املة ــايفسة املباش ــرة رت عم ــال القت ــال وااطتحاس ــاا اصاـ ـ ة ق ــوو ااطة ــاس .ويةـ ـ الق ــاطوس
ت ــأم املة ــؤولالة املدطال ــة قب ــا الغـ ـ ععـ ـ امل ــاير املت ــعة تأطة ــاة الة ــرسة .و ــن س تات ــرب ه ــذ
املمايفداا من قبالا املمايفداا اجلالدة.
__________
(٢١مث القاطوس  CXXXIIIلاا  ٬٢005املااة 4(٢7مث.

(٢٢مث القاطوس ااحتاا تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا  ٬٢0١3املااة ١(34مث.
(٢3مث املااتاس  ١3و 30من القاطوس يفقم .6٢٩-83
(٢4مث القاطوس ااحتاا تةأس اصدماا األمنالة اصا ة املقدمة رت اصايفج لاا  ٬٢0١3املااة .37
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 -36ورت هنغايفيــا ٬عض ـ شــرساا تنفالــذ اصــدماا األمنالــة ملراقبــة الةــرية ٬ال ـ تر ــد مةــروعالة
طة ــاة ه ــذ الة ــرساا(٢5مث .وا توج ــد ٬رت املمع ــة املتح ــدة ٬ن ــا قاطوطال ــة ععـ ـ ال ـ ـاالد ال ــويا
ملااجلــة مقتض ـالاا اات ـ عــن اجل ـرا م وااطتحاســاا املزعوم ـة .ول ــن يفحــم س املةــؤولالة ال ـ تق ـ
اوجـ القــاطوس ااطةــا الــدو ععـ اجلنــوا الــذين يرت بــوس جـرا م نــرل تقـ يضـا ععـ الاــامع
رت الةرساا الاة رية اصا ة ال تةايفا رت النزاعاا املةعحة.
 -37وعتعـ ــف لالـ ــاا الر ـ ــد رت الة ـ ـ ا واملضـ ــموس .وتادـ ــتثنا دوية ـ ـرا ٬ا تتضـ ــمن الق ـ ـواط
ن ام ـا تة ــأس امتث ــال الة ــرسة و الا ــامع فالح ــا لعما ــاي الدولال ــة ق ــوو ااطة ــاس .وم ــن الض ــرويف
سفالــة مةــا لة الةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة والا ـامع فالحــا مــا ن ومــة تعــد املنةــأ و تعــد
التةـجالا و الامــا .ومثــة ناجــة حىل وضـ طظــم و لالــاا مةــا لة مونــدة وفاالــة ت فــا وجــول طفــاذ
األطظمـ ــة ال ـ ـ تـ ــنظم طةـ ــاة الةـ ــرساا الاة ـ ـ رية واألمنالـ ــة اصا ـ ــة ٬فض ـ ـ عـ ــن املة ـ ـا لة اجلنا الـ ــة
واملةؤولالة املدطالة ليتفراا والةرساا عن اطتحاساا نقوو ااطةاس(٢6مث.

الت دي عع ااتفاقالاا املتاعقة تاملرتزقة
م ــن البع ــداس األيفتا ــة عع ـ ااتفاقال ــة الدولال ــة ملناهض ــة جتنال ــد املرتزق ــة
 -38مل ي ــدو و يوقـ ـ
واد ــت دامحم ومت ــويعحم وت ــديفيبحم ٬حا س البع ــداس األيفتا ــة مجالاح ــا ي ـ ـرا رت الربوتوس ــول ااض ــارت
اتفاقالــاا جنالــف املؤيف ــة  ١٢ل /غةــاإل  ١٩4٩واملتاع ـ حبمايــة ضــحايا املنازعــاا املة ــعحة
الدولالة (الربوتوسول األولمث ٬الذ تار املااة  47منر م اع ناملرتزون.
أمريكا الوسطى

طااو التةريااا
 -3٩ا تنابـ ـ القـ ـواط ذاا ال ــعة حا اا ــا البع ــد (وا ي ــن
ندوا الواية ااقعالمالةمث.

منح ــا ععـ ـ تابالقح ــا ــايفج

 -40وت ـ ــن مجال ـ ـ ـ التة ـ ـ ـريااا عع ـ ـ ـ طة ـ ــاة ماالن ـ ــة ٬مث ـ ــا نراد ـ ــة املمتع ـ ــاا واألش ـ ـ ـ ات
و ـ ــايتحم ٬ونف ـ ــا النظ ـ ــا رت املناد ـ ــباا الاام ـ ــة ٬وت ـ ــوف ـ ــدماا ا ـ ـ ـراو الة ـ ـ ـال  ٬وت ـ ــوف
دماا النقا اآلمن ٬و ن املاداا األمنالة واألطظمة وتةويقحا ٬وحددا املةويفة األمنالة.
 -4١وفالمـا يتاعـ تااشـايفة حىل نقـوو ااطةـاس ٬قمـ القـاطوس رت غواتالمـاا نقـوو ااطةــاس حىل
اي ــة ا ق ــوو الة ـ ـالة واجلماعال ــة .وه ــذ ا ق ــوو هـ ـ يضـ ـا و ــال م ــن و ــااا ال سال ــز
جاطـ ـ
الر الةالة ليتمن الاا رت الةعفااويف.
__________
(٢5مث القاطوس يفقم  CXXXIIIلاا  ٬٢005املااة 5(8مث.

(٢6مث اطظر املبااة التوجالحالة تةأس األعمال التجايفية ونقوو ااطةاس.
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وا يوجـ ــد ذسـ ــر لعقـ ــاطوس ااطةـ ــا الـ ــدو رت طظـ ــا مـ ــن األطظم ـ ـة املةتارضـ ــة .وية ـ ـ
القــاطوس رت غواتالمــاا حىل املااهــداا الدولالــة قــوو ااطةــاس ٬تالنمــا يةـ القــاطوس رت سودــتايفي ا حىل
املااهداا الدولالة رت دالاو من الباثاا الدتعومادالة.

ح دايف ال ا ال

واألذوطاا لعةرساا األمنالة اصا ة

وتةجالعحا

 -4٢ععـ ـ ال ــرغم م ــن س جلمالـ ـ البع ــداس ن امـ ـا مت ــن م ــن ا ــول ععـ ـ ذوط ــاا وت ــايفي
تة ـ ـغالا ٬ا ية ـ ـ ماظمحـ ــا حتديـ ــدا حىل قـ ــاطوس نقـ ــوو ااطةـ ــاس سةـ ــر مةـ ــب لعح ـ ــول ععالحـ ــا.
وتةـ ا سودــتايفي ا والةـعفااويف وغواتالمــاا ٬ادـتثنا اا ٬ومـ ذلـ فح ــا مل تـديفج اطتحاســاا نقــوو
ااطةاس رت قا مة امل الفاا.
 -43ومتــايفو دــعاة ااش ـرا ال ـوزايفاا املةــؤولة عــن األمــن الاــا  ٬ورت نــااا قعالعــة ٬الةــرية.
وهذ املؤدةـاا مةـؤولة عـن ضـماس اامتثـال لعقـواط الـ تـنظم طةـاة الةـرساا األمنالـة اصا ـة.
وتر ــد عموم ـا اامتث ــال لعة ــرو وم ــن األذوط ـاا ٬وح ــدايف الت ــايفي  .ورت نال ــة ع ــد اامتث ــال٬
تامــد حىل تابال ـ اجل ـزا اا ٬ال ـ ت ـ اومل ت ـ الغرامــة وااطــذايف تــا تاعال ـ الت ـري و حلغا ــر .وجتــدا
ال ا ـ ـال والت ــايفي  .ورت تا ـ ـ ا ــااا ٬حت ـ ـدا ت ـ ـرامت الت ــديفي واملن ــاهت الديفاد ـ ـالة وت ــأذس ــا
(غواتالمــاامث .وتنفــذ يض ـا عمعالــاا تفت ـالش اويفيــة ومتة ـ الةــج ا املقدمــة مــن الةــرساا األمنالــة
اصا ة.
 -44وتة ـ مجال ـ البعــداس املةتارضــة تقــدا يع ـ ا ـ حىل الةــعاة امل ت ــة مرفق ـا تو ــا
طداة ٬نة طو اصدمـة ونةـ مـا حذا سـاس مقـد الاعـ فـراا و شـرسة .ويعـز  ٬لعح ـول ععـ
الت ـ ـري  ٬تق ــدا النظ ــا األداد ـ ـ لعة ــرسة وماعوم ــاا داد ـ ـالة ع ــن الا ــامع فالح ــا وحاايفهت ــا وط ــو
األطةــاة املزمـ القالــا ــا والاــامع املق ـ مل تــو الفحم .وتتضــمن مجالـ األطظمــة اف ـ الردــو والتــأم
ععـ ـ األضـ ـرايف الـ ـ ق ــد تعحـ ـ ت ــاأليرا الثالث ــة والت ــأم ال ــح لعم ــو ف  .وحذا ساطـ ـ لعة ــرسة
األمنال ــة اصا ــة د ــعحة طايفي ــة ٬ـ س عز ــا رت م ــاس م ــن و س تة ــحد ت ــأس الا ــامع ل ــديحا ق ــد
سمع ـ ـوا الت ـ ــديفي املاع ـ ــول .و ـ ـ تق ـ ــدا ماعوم ـ ــاا حض ـ ــافالة تة ـ ــأس جتحال ـ ـزاا الة ـ ــرسة وما ـ ــداهتا
وجتـ ــدا الت ـ ــايفي لعف ـ ـ اا
و دـ ــعحتحا النايفي ـ ــة .و ـ ـ س عض ـ ـ الـ ــة التة ـ ـغالا ملوافقـ ــة الة ـ ــعاةُ .
املن ـوت ععالحــا (دــنتاس رت طال ــايفاغوا وهنــدويفاو ٬و ـ دــنواا رت غواتالمــاا والةــعفااويف واــإل
دـنواا رت سودــتايفي ا وسوتـامث .و ــن يففضــحا و تاعالقحـا و حلغا هــا رت نالــة عـد اامتثــال لعةــرو
واالتزاماا القاطوطالة.
 -45وخيتعف القاطوس ال ـو رت جواطـ هامـة عـن القـواط األ ـرى ٬نالـث تـن ت ـويفة ا ـة
ــن
امل ــااة  3م ــن الق ــاطوس يفق ــم  ١٩٩8/١86ععـ ـ حطة ــا وتنظـ ـالم طظ ــا األم ــن واص ــدماا الـ ـ
تقد حا رت هذا القاا .
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 -46وتة ـ تنمــا س ي ــوس ــحال الةــرسة مــن مواينالحــا (القــاطوس يفقــم  ٬١٩٩٢/٢١املــااة 4مث٬
تالنمــا يتاـ ععـ األجاطـ يعـ حذس ــات مــن وزايفة الةــؤوس ا ومالــة والاــدل .ويةـ القــاطوس
ااحت ـ ـ ــاا رت امل ةـ ـ ـ ـال اجلنةـ ـ ـ ـالة امل ةـ ـ ـ ـال الة ععـ ـ ـ ـ األفـ ـ ـ ـراا ال ـ ـ ــذين يرغب ـ ـ ــوس رت حاايفة الة ـ ـ ــرساا
(املـ ــااة  ٬٢5وا وداادـ ــامث .وتةـ ــم سودـ ــتايفي ا ليتجاط ـ ـ املقالم ـ ـ تتقـ ــدا ـ ــدماا مـ ــن قبالـ ــا
ا راو ما رت هندويفاو ٬فالتا عع الةـرساا األجنبالـة الـ تاعـ حذطـا ملمايفدـة طةـايحا س تنضـم
حىل شرساا هندويفاو ال تاما رت طفإل النةا و س تا مديرا هندويفاد املولد (املااة ١38مث.
 -47وجلمال البعـداس املةتارضـة دـعاة حشـرا متةـ دـج ملتاحـد اصـدماا األمنالـة اصا ـة
يتضمن ماعوماا عن طةاتحم والاامع لديحم(٢7مث.

ا تالايف الاامع رت الةرساا الاة رية واألمنالة اصا ة وتديفيبحم
 -48ا يوجــد ٬عمومـا ٬و ــف لامعالــاا ا تالــايف الاــامع رت البعــداس موضــو اادــتارا ول ــن
توجد اش اياا تتاع تـاااايفة واملـو ف  ٬عتعـف نةـ مـا حذا سـاس الاـامعوس رت الةـرسة مةـعح
و غ مةعح  ٬ونة اصدماا املانالة.
 -4٩و ـ س ي ــوس الاــامعوس رت الةــرساا الاة ـ رية واألمنالــة اصا ــة تــالغ مت ـوا ا ــد األا
مــن التاع ـالم ااتتــدا و التاع ـالم األداد ـ  .وا تةـ األطظمــة رت سوتــا وهنــدويفاو حىل هــذا الان ــر.
وق ـ س ي ــوس الاــامعوس مــن يفعايــا البع ـد رت امل ة ـال وطال ــايفاغوا وهنــدويفاو(٢8مث .ورت سوتــا ٬ـ
س ي وطـ ـ ـوا مقالمـ ـ ـ رت البع ـ ــد .ورت الة ـ ــعفااويف وسود ـ ــتايفي ا ٬ـ ــن س ي ـ ــوس الا ـ ــامعوس رت ه ـ ــذ
الة ــرساا جاطـ ـ مقالمـ ـ  .وتالنم ــا ا يتض ــمن الق ــاطوس حش ــايفة حىل اجلنةـ ـالة رت غواتالم ــاا ٬فحط ــر
يةـ تةـجالا املقالمـ األجاطـ رت تعـدا م األ ـعالة و حقـامتحم رت البعـد ـ ل الةـنواا اصمــإل
املاضالة.
 -50واملاال ــايف املةـ ـ ا ألهعال ــة الا ــامع رت الة ــرسة ه ــو نة ــن الةـ ـ ة ونة ــن األ ـ ـ و ٬و ع ــو
د ــجا الة ــرية م ــن اجلـ ـرا م .ويةـ ـ ق ــاطوس سود ــتايفي ا ع ــو د ــجا املرش ــح م ــن اجلـ ـرا م لفـ ـ ة
الةــنواا الاةــر الةــاتقة(٢٩مث .وية ـ القــاطوس رت الةــعفااويف عــو دــجا ا ـراو لــدى الةــرية مــن
اجلـرا م .وغواتالمــاا هـ البعــد الونالــد الــذ يةـ عع ـ املرشــح ح بــاا س عقــد عمعحــم الةــات
مل ينــر تةــب ايفت ــال جر ــة و اطتحــاا نقــوو ااطةــاس .و ـ ععـ املرشــح رت تنمــا ا ي وط ـوا
قد يراوا من مؤدةة عامة تةب ايفت ال جر ة و خمالفة حاايفية ا ة(30مث.
__________
(٢7مث قاطوس عا  ٬٢006املااة .8

(٢8مث هندويفاو ٬ااتفاو يفقم  ٬٢00٩/0١3املااة (34لمث.
(٢٩مث القاطوس يفقم  ٬٢000/٢٢7املااة (١4جمث.
(30مث األمر التنفالذ يفقم  ٬١٩٩٢/٢١املااتاس  ١و.٩
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 -5١وتةـ ـ الة ــعفااويف وغواتالم ــاا وسود ــتايفي ا اجتال ــاز املرش ــح ا تب ــايفاا طفة ـ ـالة وتدطال ــة.
دعالم الاقا والبدس.
وتة الةعفااويف وطال ايفاغوا س ي وس الة
 -5٢وا حت ــدا األطظم ــة رت سوت ــا الة ــرو ال ـ يتا ـ عع ـ الا ــامع
الةرو وزايفة الدا عالة ووزايفة الاما والضماس ااجتماع .

س ية ــتوفوها .وحت ــدا ه ــذ

 -53وا توجــد ٬ت ـويفة عامــة ٬شــرو ت ـرتب حبقــوو ااطةــاس رت طظمــة هــذ البعــداس ٬مــا عــدا
غواتالمــاا ٬نالــث ـ س يثب ـ املرشــحوس الــذين ــدموا رت اجل ـالش و الةــرية املدطالــة الوينالــة و
جحزة اادت بايفاا ا ومالة و شـرساا مـن ا ـة ـم مل يُةـرنوا تةـب ايفت ـال جر ـة و
اطتحاا نقوو ااطةاس.
ـا
 -54وتقتض ـ ماظــم األطظمــة متاتاــة اويفاا ايفاد ـالة واجتالــاز امتحاطاهتــا رت مؤدةــة ما ـ
قاطوط ـا .ل ــن الق ـواط واألطظمــة ا حتــدا طت ــوى املنــاهت الديفاد ـالة و م ــدهتا ٬حا رت نــااا قعالع ــة٬
تُــذسر فالحــا هــذ املاعومــاا تابــايفاا عامــة .وا توج ــد ماــاي مق ـريفة و حش ـرا فالمــا يتاع ـ تنوعال ــة
التديفي  ٬عع الرغم من وجوا تا الةرو اصا ة تادت دا األدعحة النايفية.
 -55وحتظر طال ايفاغوا ادت دا األدـعحة النايفيـة الـ تاتـرب دـعحة قتالالـة .وتةـ تنمـا التـديفي
ععـ حاايفة األدــعحة النايفيــة وادــت دامحا ونضـويف مــا ا يقــا عــن اويفتـ ملمايفد ـة الرمايــة دــنويا(3١مث.
وتة ـ سودــتايفي ا عع ـ الاــامع رت شــرساا األمــن اصا ــة نض ـويف اويفة تديفيبالــة تنظمحــا ساا الــة
الةرية الوينالة واجتالاز ا تبايفاهتا.
 -56وا تة ماظم البعـداس حىل مقـريفاا تتاعـ حبقـوو ااطةـاس ٬تادـتثنا الةـعفااويف وغواتالمـاا
وامل ةـال  .وتقض ـ األطظمــة رت امل ة ـال مــن مقــد اص ـدماا تنظ ـالم اويفاا ايفادـالة ملو فالــر ٬مــرة
رت الةــنة عع ـ األقــا ٬تتب ـ النمــوذج املــأذوس تــر الــذ يتضــمن طت ـوا جاطبــا عــن نقــوو ااطةــاس.
ويتضــمن تة ـري الةــعفااويف تا ـ التفا ـالا عــن احملتويــاا وية ـ حىل اويفاا لعاــامع رت الةــرساا
اصا ــة تةــما حج ـرا اا تتاع ـ حبقــوو ااطةــاس .وتة ـ غواتالمــاا القالــا تتــديفي طظــر وعمع ـ
عع نقوو ااطةاس وفقا لعمااي الدولالة ٬وعع ادت دا القوة واألدعحة النايفية(3٢مث.
 -57وية ـ ـ ا ضـ ــاف الةـ ــرو املتاعقـ ــة احتـ ــوى التـ ــديفي ومدتـ ــر اـ ــرا عع ـ ـ ان ـ ـ ا نقـ ــوو
ااطةاس و ايتحا ٬ا دـالما عنـدما ا يُةـ دـوى مةـتوى مـن ف طةـبالا مـن التاعـالم لعاـامع رت
تع ـ الةــرساا .ومــن الضــرويف س توض ـ ماــاي اطالــا ل ـ اجل ـاطب ت فــا استةــال الاــامع رت
تعـ ـ الة ــرساا املا ــايف األدادـ ـالة وادـ ـتالاال ما ــاي نق ــوو ااطة ــاس ت ــفتحا ااي ــايف األ قـ ـ
والق ــاطو ألطة ــاة الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة .و ـ ـ س يت ــرفوا م ــن مناع ـ ـ ن ــإل املة ــؤولالة رت
__________
(3١مث األمر التنفالذ يفقم  ٬١٩٩٢/٢٢املااة .3

(3٢مث القاطوس يفقم  ٬٢0١0/5٢املااة (5١جمث.
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ا ـ ــااا ال ـ ـ قتمـ ــا فالحـ ــا ادـ ــت دا القـ ــوة ت ـ ـويفة مةـ ــروعة ٬ا د ـ ـالما و س مجال ـ ـ األطظمـ ــة جتالـ ــز
ادت دا األدعحة.

األطةاة املةمومل ا واألطةاة

احملظويفة

 -58تةــما األطةــاة املةــمومل ــا نرادــة املمتع ــاا واألش ـ ات واملنادــباا الاامــة و ايتحــا٬
وحتانــة ــدماا ا رادــة الة ـالة ٬وتــوف ــدماا النقــا اآلمنــة ٬و ــن طظــم األمــن وتةــويقحا
وحد ــدا املةـ ـويفة املتاعق ــة ت ــاألمن .و ش ــايف مجالـ ـ البع ــداس ٬تاد ــتثنا طال ــايفاغوا ٬حىل حجـ ـرا الة ــرساا
التحقالقـ ــاا اصا ـ ــة .ويةـ ــما القـ ــاطوس ااحتـ ــاا رت امل ة ـ ـال ـ ــدماا األمـ ــن لعح ـ ــول عع ـ ـ
املاعوماا اا رت ذل تقايفير املاعوماا األدادالة ٬وسذل ترسال طظم التديفي وتالاحا.
 -5٩ويقت ــر عمــا الةــرساا اصا ــة عع ـ األمــاسن و املبــا ال ـ جــرى التااقــد ماحــا لعامــا
فالحــا .ورت نــااا ادــتثنا الة ٬عع ـ د ـبالا املثــال رت طال ــايفاغوا ٬يةــم لعاــامع رت الةــرساا األمنالــة
التبــاو ٬ا ــن ايفتــدا األزيــا وادــت دا
اصا ــة تالامــا رت األمــاسن الاامــة .ود ـاالا لتجن ـ
و ـ ــا التفـ ــوي والةـ ــاايفاا و ل ـ ـواس املرسبـ ــاا املما عـ ــة لتع ـ ـ ال ـ ـ تةـ ــت دمحا الةـ ــرية و الق ـ ـواا
وقظر يضا ادت دا األدعحة و عحا اوس ا ول عع ااذس ال ز .
املةعحةُ .
ــة لعة ــرية والقـ ـواا املة ــعحة .ففـ ـ سود ــتايفي ا
 -60ويتاعـ ـ نظ ــر مةـ ـ ا تاألطة ــاة امل
قظــر القــاطوس حتالــاس فاــا نيبــدو طــر يــتقم الــدويف الــذ تضــاع تــر اااايفة و الةــعاة القضــا الة و
قا طعر ٬و يتد ا رت الاما الـذ تقـو تـرن ٬فضـ عـن حتانـة اصـدماا رت الةـجوس(33مث .وحتظـر
الة ــعفااويف التحقالق ــاا الـ ـ تن ــديفج ض ــمن اا ت ــات ا ــر مل تـ ـ امل ــدع الا ــا و الة ــرية
الوينال ــة(34مث .وق ــاطوس غواتالم ــاا سث ــر تف ـ ـال  ٬نال ــث ي ــن عع ـ ـ ط ــر ا ــن لعة ــرساا األمنال ــة
اصا ـ ــة تـ ــو املحـ ــا ال ـ ـ تاتـ ــرب محام ـ ـا ن ومالـ ــة(35مث .وقظـ ــر قـ ــاطوس امل ة ـ ـال عع ـ ـ الاـ ــامع رت
الةرساا األمنالة اصا ة القالـا تالامـا املنـو تاملـدع الاـا والةـرية ٬مثـا ا ـول ععـ ماعومـاا
داد ـ ـالة ع ـ ــن األش ـ ـ ات(36مث .وحتظ ـ ــر هن ـ ــدويفاو ادـ ــت دا منة ـ ـ ا الةـ ــرية الوينال ـ ــة و ما ـ ــداهتا
لتديفي األش ات و الاامع رت الةرساا األمنالة اصا ة.
 -6١وتديفج عدة تعداس رت تةـريااهتا شـ ال نظـر ـن س ت ـوس هلـا ـعة تأطةـاة ذاا يـات
عة ر و تاملالعالةـالاا و تاملرتزقـة .ففـ الةـعفااويف وسودـتايفي ا ٬قظـر القـاطوس وجـوا طـو مـن
ط ـوا اجملموعــاا اصا ــة املةــعحة و عمعحــا اوس ا ــول عع ـ حذس واــا يتاــايف م ـ مقتض ـالاا
ت ــديفيباا تغ ــر تقـ ــدا
الق ــاطوس(37مث .وحتظ ــر هن ــدويفاو عع ـ ـ يفعاياه ــا وعع ـ ـ األجاط ـ ـ حج ـ ـرا

__________
(33مث القاطوس يفقم  ٬٢003/83٩6املااة (45ملمث( وامث.

(34مث القاطوس يفقم  ٬٢000/٢٢7املااة (4٩امث.
(35مث القاطوس يفقم  ٬٢0١0/5١املااة .5٩
(36مث قاطوس امل ةال ااحتاا املؤيفخ  ١8تةرين األول /ستوتر  ٬٢0١١املااة  (5الثامث.
(37مث القاطوس يفقم  ٬03/83٩5املااة  ٬6والقاطوس يفقم  ٬٢٢7املااة  ٬60عع التوا .
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و ادــتجواتر
ــدماا األمــن اصا ــة رت اصــايفج(38مث .وقظــر قــاطوس سودــتايفي ا انتجــاز ش ـ
و نجـز  ٬اـا ينتحـ شـرفر ودـ متر البدطالـة ٬واعـ ا مرادـ تر والتـد ا رت ات ــااتر .مـا القــاطوس
امل ة ـال  ٬الــذ يتضــمن نظــرا ي ـرتب تاامتثــال لعماــاي الدولالــة قــوو ااطةــاس ٬فالقض ـ تــأس
تتجن ـ ــدماا األمــن ٬رت مجال ـ األوقــاا ٬ايفت ــال عمــال التاــذي ودــو املاامعــة ٬حىل جاط ـ
املاامعــة القاد ـالة و ال حطةــاطالة و املحالنــة ٬و التغاض ـ عنحــا و الةــمامل ــا ن ـ عنــدما تُنفــذ وفق ـا
ألمــر ــاايف عــن مو ــف ععـ ايفجــة ٬و رت ــا ــرو ا ــة مف ضــة ٬مثــا األ اــايف الـ هتــدا
ــر مــن الظــرو التــذيف
األمــن الاــا (3٩مث .وتاملثــا ٬تــن طظــم سودــتايفي ا ععـ طــر ا ــوز رت
اج ــرا الااع ــة سمـ ـربيف لعتا ــذي و غـ ـ م ــن ض ــرول املاامع ــة القادـ ـالة و ال حطة ــاطالة و املحالن ــة و
ااف ا من الاقال عع ذل (40مث.
 -6٢ول ودــتايفي ا وهنــدويفاو طظمــة طــداة تقالــد عــدا املــو ف الاــامع رت الةــرساا األمنالــة
اصا ــة .فتحظــر سودــتايفي ا عع ـ هــذ الةــرساا تو الــف عــدا مــن ن ـراو األمــن يتجــاوز  ١0رت
املا ــة مــن عضــا ق ـواا الةــرية ٬نة ـ ط ــو اصدمــة(4١مث .ويــن قــاطوس هنــدويفاو عع ـ س ع ــدا
ا راو الذين تةت دمحم تع الةـرساا ا ـوز س يتجـاوز  6رت املا ـة مـن قـواا الةـرية الوينالـة.
وتالنظر حىل منـو طةـاة قاـا األمـن اصـات رت املناقـة وايفتفـا عـدا الاـامع فالـر تاملقايفطـة مـ عـداا
فراا الةرية ٬ياترب هذا القاطوس بايفدة جالدة.

القواعد اصا ة تانتالاز األدعحة
 -63ا توج ــد ن ــا ا ــة تة ــأس م ــديف األد ــعحة ونالازهت ــا رت ماظ ــم البع ــداس املةتارض ــة.
فف دباة منحا ٬ا ينظم القـاطوس انتالـاز الةـرساا األمنالـة اصا ـة ت ـويفة غـ مةـروعة األدـعحة رت
األد ـواو الوينالــة و الدولالــة ٬رت ن ـ س القــاطوس يفقــم  ٢١رت تنمــا يقض ـ تحم اطالــة ش ـرا األدــعحة
النايفي ـة رت الةــوو احملعالــة اوس غ هــا(4٢مث .وية ـ ا عــد وجــوا طظــم رت هــذا اجملــال حنــدى الثغ ـراا
ال لونظ رت هذ املناقة.

ادت دا القوة واألدعحة النايفية
 -64تةـ ــم مجال ـ ـ التة ـ ـريااا حبمـ ــا الاـ ــامع رت الةـ ــرساا األمنالـ ــة اصا ـ ــة األدـ ــعحة النايفيـ ــة
وادــت دامحا ٬ضــمن نــدوا .وتوجــد ا ت فــاا ا تتاع ـ تنــو األدــعحة املــأذوس ــا فحة ـ  ٬تــا
يضــا تةــرو امت سحــا وادــت دامحا .فاع ـ د ـبالا املثــال ٬تة ـ تنمــا ع ـال ســا د ـ مل طــايف
__________
(38مث القاطوس يفقم  ٬٢008/67املااة .١40

(3٩مث القاطوس ااحتاا لعم ةال  ٬املااة ( 3٢عاشرامث.
(40مث ال حة يفقم  ٬33١٢8املااة 3(٢٩مث.
(4١مث القاطوس يفقم  ٬٢003/83٩5املااة .١٩
(4٢مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩٢/٢١املااة .8
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ـايفو م ــن ط ــدا رت الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة؛ ويةـ ـ ا ع ــد القال ــا ت ــذل خمالف ــة(43مث .وتة ــم
الة ــعفااويف تاد ــت دا ا ـ ـراو رت الة ــرساا األمنال ــة اصا ـ ـة د ــعحتحم النايفي ــة تا ــد حتـ ـ الة ــرية
الوينالة تذل (44مث.
 -65وت ــفة عام ــة ٬ية ــت د الا ــامعوس رت ه ــذ الة ــرساا األد ــعحة النايفي ــة امل ــأذوس ـ ـا ن ــا
دــاعاا الــدوا  .وتةــم تنمــا حبمــا األدــعحة النايفيــة ت ـويفة ادــتثنا الة عنــد الةــفر .ورت سوتــا ٬ا ــوز
ا األدعحة النايفية ععنا حا تحذس اايف عن وزير الدا عالة(45مث.
 -66وا تةــما ماظــم األطظمــة عالــايف األدــعحة النايفيــة .ويُعــز قــاطوس امل ة ـال الةــرساا األمنالــة
اصا ــة تادــت دا األدــعحة النايفيــة املةــجعة فقـ  ٬تالنمــا ا قــدا القــاطوس ال ــو الاالــايف الــذ تــأذس
تر وزايفة الدا عالة(46مث.
 -67وت ــن طظم ــة طال ــايفاغوا عع ـ س األش ـ ات امل ــداط تايفت ــال ج ـرا م ض ــد النظ ــا الا ــا
و م ــن الدول ــة و تاملة ــايفسة رت عم ــا حيفه ــا و ااجت ــايف تالبة ــر والان ــف املن ــز  ٬واجلـ ـرا م اجلنةـ ـالة
ا يةـتاالاوس امـت ا األدـعحة النايفيـة ألغـرا اادـت دا املـد و عحـا(47مث .ورت تنمـا ٬ورت نالــة
اطــدا ط ـزا اا ع ـ و حع ـ س ا ــرل ٬عض ـ األدــعحة النايفيــة ال ـ متع حــا شــرساا األمــن اصا ــة
لإلشـرا املباشــر لــوزايفة الةــؤوس ا ومالــة والاــدل(48مث .ورت الةــعفااويف ٬ورت نالــة حضـرال اصــدماا
األمنال ــة اصا ــة و توقفح ــا ع ــن الام ــا ٬حتال ــا اهلالئ ــة املة ــرفة األد ــعحة وال ــذ ة واملا ــداا األ ــرى
املتانـ ـ ــة حىل الة ـ ـ ـرية الوينالـ ـ ــة ٬وا تاالـ ـ ــدها حىل ـ ـ ــحا ا حا عنـ ـ ــدما تاـ ـ ــوا األوضـ ـ ــا حىل دـ ـ ــالف
عحدها(4٩مث .وياترب هذا النـو مـن التقالالـد بايفدـة جالـدة ٬هتـد حىل التقعالـا مـن اـر ـا األدـعحة
النايفية وادت دامحا عندما ت وس األوضا غ مةتقرة.
وقظــر ادــت دا القــوة غـ املـربيفة رت غواتالمــاا .و ـ اعــاذ اصاـواا ال فالعــة انـ الضـريف
ُ -68
ال ــذ ق ــد يعحـ ـ تا ال ــاة والةـ ـ مة البدطال ــة واطتح ــاا نق ــوو األفـ ـراا األ ــرى(50مث .ورت سود ــتايفي ا٬
تناب ـ عع ـ الةــرساا األمنالــة اصا ــة املبــااة األ قالــة القاطوطالــة املنظمــة ألطةــاة الةــرية ٬اــا رت
ذل مبد عد ادت دا القوة حا رت نااا الضرويفة الق وى.
__________
(43مث األمر التنفالذ يفقم  ٬١٩٩٢/٢١املااة (٢7امث.

(44مث القاطوس يفقم  ٬٢000/٢٢7املااة .٢7
(45مث املردو يفقم  ٬١٩٩8/١86املااة .34
(46مث القاطوس يفقم  ٬١٩8٢/5٢املااة .6
(47مث القاطوس يفقم  ٬٢005/5١0املااة .١5
(48مث األمر التنفالذ يفقم  ٬١٩٩٢/٢١املااة .١8
(4٩مث القاطوس يفقم  ٬٢000/٢٢7املااة .١6
(50مث القاطوس يفقم  ٬٢0١0/5١املااة  (5٩مث.

18/32

GE.15-11553

A/HRC/30/34

 -6٩و ثا اافتقايف حىل طظمة حت م ادـت دا األدـعحة النايفيـة وتـن ععـ جـزا اا غـرة تاـر
األشـ ـ ات لع ا ــر .ورت ض ــو ااد ــت دا املة ــمومل ت ــر ليتد ــعحة النايفي ــة م ــن جاطـ ـ الا ــامع رت
الةرساا األمنالة اصا ة ٬ينبغ النظر رت مااجلة هذا األمر.

املةا لة عن اا طتحاساا ودبا ااطت ا

املتانة لعضحايا

 -70فالمــا يتاع ـ تــاجلزا اا ضــد اطتحاســاا نقــوو ااطةــاس ٬توجــد ا ت فــاا رت الق ـواط ال ـ
ادتارضــحا الفري ـ الاام ــا .فف ـ غواتالمــاا ٬ية ـ ا خمالفــة ا ـ ة التا ــد عع ـ ا ـ رت ال رام ــة٬
و و ـ ـالة الف ــرا و دـ ـرتر ودـ ـرية مرادـ ـ تر ٬و نـ ـ ــر قمال ــر الدد ــتويف واملااه ــداا الدولال ــة
قوو ااطةاس(5١مث.
 -7١وغواتالماا ه الدولة املةتارضة الونالدة الـ حتظـر ععـ الةـرساا األمنالـة اصا ـة تو الـف
عم ـ ــا رت ش ـ ــرسة با ع ـ ــة ـ ــرى ٬ويُـ ــرا منح ـ ــا تة ـ ــب اطتح ـ ــاا نق ـ ــوو ااطة ـ ــاس .وتااق ـ ـ
ش ــ
مــا ونرماطــر مــن
سودــتايفي ا الةــرسة و الفــرا الــذ ينتح ـ ا ظــر املفــرو عع ـ انتجــاز ش ـ
نريتر.
 -7٢وي ــن الق ــاطوس امل ةـ ـال ععـ ـ ما ــاي حتدي ــد الاقوت ــة املناد ــبة املنابق ــة ععـ ـ امل الف ــة.
وجرم ـ غواتالمــاا نتقــدا ــدماا األمــن اصا ــة غ ـ القاطوطالــةن عنــدما تقــد هــذ اصــدماا اوس
حذس .وتنـ ــزل حب ـ ـ مقـ ــدمالحا عقوتـ ــة تالةـ ــجن ت ـ ـ اومل ت ـ ـ  6دـ ــنواا و ١٢دـ ــنة حىل جاط ـ ـ اف ـ ـ
غرامـ ــة(5٢مث .ورت سودـ ــتايفي ا ـ ــن س تُنـ ــزل حب ـ ـ الاـ ــامع رت الةـ ــرساا األمنالـ ــة اصا ـ ــة ٬رت نـ ــال
ــة ش ــحر
اد ــتمرايفها رت الام ــا يفغ ــم تاعالـ ـ ت ــايفقحم و حلغا ح ــا ٬عقوت ــة تالة ــجن تـ ـ اومل تـ ـ
ودنت (53مث.

الت دي عع ااتفاقالاا املتاعقة تاملرتزقة
 -73مل ي ــدو د ــوى ــة م ــن البع ــداس الثماطال ــة الـ ـ اعتح ــا الديفاد ــة ععـ ـ ااتفاقال ــة الدولال ــة
ملناهض ـ ــة جتنال ـ ــد املرتزق ـ ــة واد ـ ــت دامحم ومت ـ ــويعحم وت ـ ــديفيبحم .وه ـ ــذ البع ـ ــداس هـ ـ ـ إ سوت ـ ــا (٢007مث
وسودتايفي ا (٢00١مث وهندويفاو (٢008مث .ومل تةر القواط املةتارضة حىل ن ا هذ ااتفاقالة.
أمريكا الجنوبية

طااو التةريااا
 -74طظـرا حىل س ليتيفجنتـ طظامــا احتاايــا ٬تنفــذ طظمتــر ســا مقاياــة ٬فقــد ا تــايف الفريـ الاامــا
حتعالا طظمة مقاياة توينإل يرو.
__________
(5١مث القاطوس يفقم  ٬٢0١0/5١املااة 3(58لمث.

(5٢مث القاطوس يفقم  ٬٢0١0/5١املااة .66
(53مث القاطوس يفقم  ٬٢003/83٩5املااة .53
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 -75وتةــما مجال ـ األطظمــة املةتارض ــة ــدماا األمــن اصا ــة اا ــا ذل ـ البع ــد .وا توج ــد
قـواط تابـ ــايفج ا ــدوا الوينالــة وا حشــايفة حىل التابالـ ــايفج نــدوا الوايــة ااقعالمالــة .وا خيضـ
ت دير اصدماا األمنالة اصا ة وادت ااها لضوات .
 -76وا ت ـ ــنظم العـ ـ ـوا
اصا ة.

ـ ــدماا األم ـ ــن الاةـ ـ ـ ر اصا ـ ــة وا تةـ ـ ـ حىل الة ـ ــرساا األمنال ـ ــة

 -77وت فة عامة ٬تُتـامل اصـدماا األمنالـة ألغـرا نرادـة املمتع ـاا واألشـ ات ٬اـا رت ذلـ
رت املناد ــباا الاام ــة ٬ع ــن يريـ ـ ا ـ ـراو الة ـ ـال واحملققـ ـ و احملققـ ـ اصا ـ ـ  ٬م ــن ـ ـ ل
اص ــدماا اادتة ــايفية واملراقب ــة الت نولوجال ــة و ــدماا ااط ــذايف ٬وتة ــوي املا ــداا لعحراد ــة واألم ــن
اص ـ ــات وطق ـ ــا األش ـ ـ ـالا الثمالن ـ ــة .وفالم ـ ــا يتاع ـ ـ ـ تالنق ـ ــا امل ـ ــف رت األيفجنت ـ ـ ـ  ٬ية ـ ــما القـ ـ ــاطوس
يفقــم ( ١٩٩٩/١٢-٢٩7تــوينإل يــرومث عمعالــة طقــا قاطوطالــة ونرادــتحا و ايتحــا ٬تادــتثنا طقــا
األموال .سما يةما اصدماا اصا ة ٬مثا ا ول عع الة رت اعاوى القاطوس املد .
 -78وت ـ ـندف ع ــدة طظم ــة اصـ ـدماا األمنال ــة اصا ــة حىل ــدماا مة ــعحة و غـ ـ مة ــعحة.
وي ــن الق ــاطوس رت سولومبال ــا ععـ ـ حم اطال ــة تق ــدا األفـ ـراا ــدماا ت ــدوس د ــعحة طايفي ــة .وت ــنف
حسـوااويف اصــدماا حىل نرادــة اتتــة ونرادــة توادــاة نـراو متنقعـ والتحــر اصــات(54مث .وا ــن
لعحراو ا األدعحة النايفية رت اولة تولالفالا املتاداة القومالاا.
 -7٩وتاـ عــدة طظمــة يضــا ٬مثــا طظمــة سولومبالــا ٬مــدماا األمــن اصا ــة ٬الـ متثــا جــز ا
مــن األن ــا األمنالــة املتاعقــة تالةــرسة ذاهتــا(55مث .وتوجــد يضــا ــدماا ا ـراو اصا ـ و ــدماا
األمــن اصا ــة اجملتماالــة الـ تامــا رت ش ـ ا تااوطالــاا و فرقــة وتماالــة و مؤدةــاا وتماالــة ٬تقــد
ــدماا األم ــن حىل عض ــا حا .وتع ــز ش ـالع املؤدة ــاا امل ــرفالة واملالال ــة واهلالئ ــاا الاام ــة وش ــرساا
النقا املديف والةرساا ااد اتالجالة واصدماا الاامة تالتاحد مدماا ا رادة اصا ة ا(56مث.
 -80وا تةـ ـ ماظ ــم التة ـ ـريااا حىل ااتفاقال ــاا واملااه ــداا الدولال ــة تة ــأس نق ــوو ااطة ــاس
تادتثنا الربازيـا وتـ و وسولومبالـا(57مث .وحتظـر تـ و طةـاة املرتزقـة .ويةـ مردـو ترازيعـ لاـا ٢0١٢
حىل نقـوو ااطةـاس ٬رت املرفقـاا الـ تتنـاول منــاهت التـديفي  .ويـن قـاطوس سولومبالـا ععـ نوجــول
حتانــة دــبا اطت ــا قاطوطالــة سافالــة لعمـواين اــا ــنحم مــن بايفدــة ا قــوو الددــتويفية الـ تضــمن
وحتفا تفاالالة ان ا املااهداا وااتفاقالاا الدولالة قوو ااطةاسن(58مث.
__________
(54مث القاطوس يفقم  ٬١٢/٢003املااة .٢

(55مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/356املااة .١7
(56مث القاطوس يفقم  ٬3-607املااة .3
(57مث حسوااويف رت طظمتحا املتاعقة تالتحقالقاا اصا ة (القاطوس يفقم  ٬٢008/١١8١املااة 7مث.
(58مث القاطوس يفقم .١٩٩7/٢٩74
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 -8١وتة ـ األطظمــة رت سولومبالــا عع ـ الاــامع رت الةــرساا األمنالــة اصا ــة حت ـ الةــعااا
امل ت ـ ــة عنـ ــدما يتنـ ــاه حىل ععمحـ ــم عمـ ــا حجرام ـ ـ و اطتحـ ــاا قـ ــوو ااطةـ ــاس نـ ــا القالـ ــا
تأطةاتحم.
 -8٢وقظ ــر ماظ ــم البع ــداس املةتارض ــة ـ ـرانة ععـ ـ فـ ـراا الة ــرية والقـ ـواا املة ــعحة تا ــاي
طة ــاة األم ــن اصا ــة .ورت ويفوغـ ـوا قظ ــر الق ــاطوس يفق ــم  ١٩٩٩/٢75ععـ ـ فـ ـراا الة ــرية م ــن
مةــتوى مــدير املةــايفسة رت شــرساا تقــدا ــدماا األمــن اصا ــة ت ــفة مـ ا هلــا و شــرسا فالحــا و
ــعة و ع قــة تةــرساا األمــن اصا ــة .ويبة ـ قــاطوس ااس ـوااويف
بثع ـ هلــا ٬و س ت ــوس هلــم
ا ظـ ــر عع ـ ـ األزواج واألقـ ــايفل مـ ــن الديفجـ ــة الثاطالـ ــة ٬تالنةـ ــبة حىل األعضـ ــا النةـ ــا رت الةـ ــرية٬
واملةـ ـ ــؤول والـ ـ ــر ال واملـ ـ ــو ف املـ ـ ــدطال الـ ـ ــذين يامعـ ـ ــوس رت وزايفة الـ ـ ــدفا الـ ـ ــويا ووزايفة اااايفة
ا ومالــة والةــرية الوينالــة والقـواا املةــعحة وم تـ الرقاتــة ععـ األعمــال التجايفيــة .ورت سولومبالــا٬
ا ــوز ألف ـراا اجل ـالش والةــرية رت اصدم ــة الفاعال ــة ٬ومل ـو ف وزايفة ال ــدفا ال ــويا والة ــرية ٬وحاايفة
األم ــن وم تـ ـ الرقات ــة واألم ــن اص ــات س ي وطـ ـوا ش ــرسا رت مؤدة ــاا ـ ـراو األم ــن و ع ــامع
فالح ـ ــا(5٩مث .ومتتـ ـ ــد عـ ـ ــد األهعال ـ ــة هـ ـ ــذ رت تـ ـ ــوينإل يـ ـ ــرو حىل الا ـ ــامع رت وـ ـ ــال األمـ ـ ــن ومـ ـ ــو ف
اادت بايفاا و دماا الةجوس(60مث .وا يوجد هذا ا ظر رت شالع وت و.
 -83وجتــديف ااشــايفة تة ـ ا ــات حىل اولــة تولالفالــا املتاــداة القومالــاا ٬ل و ــا ا حتظــر عع ـ
ف ـراا الق ـواا املةــعحة والةــرية الوينالــة فحة ـ املةــايفسة رت اصــدماا األمنالــة اصا ــة ٬تــا حتظرهــا
يضــا عع ـ امل ــو ف الامــومال رت مة ــتوى عن ــدما ي وط ــوس رت اصدمــة الفاعال ــة(6١مث .وه ــو نظ ــر
فريــد مــن طوعــر ٬تــالنظر حىل وجــوا مــا يةــم ت تالبــة األمــن املــاا اصا ــة ٬ال ـ تة ـ ا جــز ا مــن
الة ــرية الوينال ــة ٬والـ ـ تاـ ـ فـ ـراا الة ــرية ت ــفتحم فـ ـراا م ــن .وتة ــتند ااطتق ــاااا املوجح ــة حىل
ال تالب ــة حىل س الة ــرية الوينال ــة ه ـ ـ املؤدة ــة ال ـ ـ ت ــديف األذوط ــاا حىل ش ــرساا األم ــن اصا ــة
وتةــر ععالحــا وتقــو تتفتالةــحا ٬وتــدع هــذ الةــرساا طــر تةــب عــد ااذس هلــا حبمــا األدــعحة
النايفية ٬فح ا رت وض غ مؤاا رت التنافإل م ال تالبة(6٢مث.
 -84وتادــتثنا ش ـالع ُ ٬قظــر عع ـ األف ـراا الةــاتق رت الةــرية والق ـواا املةــعحة الــذين ُ ــرفوا
تةب ايفت ال خمالفاا و جرا م تقدا اصدماا األمنالة اصا ة.

__________
(5٩مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/356املااة .78

(60مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩٩/١٢-٢٩7املااة .8
(6١مث القاطوس يفقم  ٬٢004/٢٢٢544املااة .38
(6٢مث اطظــر Patricia Arias, “Seguridad privada en América Latina: el lucro and los dilemas de una regulation deficitaria”,
.FLACSO-Chile (2008), p. 34
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 -85وتقت ــر طة ــاة األم ــن اصا ــة عموم ــا ععـ ـ املواقـ ـ واملب ــا واألم ــاسن اصا ــة احمل ــداة رت
الاقـوا(63مث .وي ـب هــذا التقالالـد قــا اقـة رت طةــاة مـن قبالــا ـدماا ا رادــة اجملتماالـة رت سولومبالــا
والنقا امل ف  ٬ال تغا مناي سثر اتةاعا.
 -86وعمومـا ٬ت مــا األطةــاةُ األمنالــة اصا ـة عمــا الةــرية وهـ تاتاـة هلـا .وتــن عــدة طظمــة
عع ـ واج ـ الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة رت التا ــاوس م ـ الة ــرية رت ن ــااا ق ــداها الق ــاطوس .فف ـ
سولومبال ـ ــا ٬تاالـ ـ ـ ه ـ ــذ الة ـ ــرساا تالتا ـ ــاوس رت و ـ ــال منـ ـ ـ اجلر ـ ــة واع ـ ــم الة ـ ــرية رت ن ـ ــااا
ال ـ ـوايف (64مث .وتقض ـ ـ طظمـ ــة ويفوغ ـ ـوا تواج ـ ـ ه ــذ الةـ ــرساا اعـ ــم الةـ ــرية والتاـ ــاوس ماحـ ــا٬
تتزويــدها تاملاعومــاا عع ـ د ـبالا املثــال(65مث .وية ـ قــاطوس ت ـ و التاــاوس تنــا عع ـ يع ـ الةــعاة
التنفالذيــة رت نــااا الاـوايفة(66مث .ورت حسـوااويف ٬يتاـ ععـ الةــرساا األمنالــة اصا ــة التاــاوس ععـ
الف ـويف م ـ الةــرية الوينالــة .وه ـ عض ـ لةــعاة الق ـواا املةــعحة رت نــااا الا ـوايفة .ورت مقاياــة
عع الةـرساا األمنالـة اصا ـة س تةـاعد الةـرية ععـ القالـا تأطةـاتحا(67مث و س
توينإل يرو٬
(68مث
تضـ موايفاهــا املاايــة والبةـرية حتـ ت ــر الةــرية رت نــااا ال ـوايف و الاـوايفة  .واوجـ
األطظمـ ــة الةـ ــايفية رت تولالفالـ ــا ـ ـ عع ـ ـ الةـ ــرساا األمنالـ ــة اصا ـ ــة س تتاـ ــاوس م ـ ـ الةـ ــرية عنـ ــد
ااقتضــا (6٩مث .ويعــز حطاــا النظــر رت ــايف هـذ األن ــا ععـ نقــوو ااطةــاس عنــد تقادــم األطةــاة
م قواا األمن الويا.

 ح دايف ال ا ال

واألذوطاا لعةرساا األمنالة اصا ة وتةجالعحا 

 -87عضـ دــعاة ااشـرا والتفت ـالش امل عفــة تح ــدايف ال ا ـال لعةــرساا األمنالــة اصا ــة ٬رت
ماظ ــم البع ــداس ٬لع ــوزايفة املة ــؤولة ع ــن األم ــن الا ــا  .وااد ــتثنا الونال ــد ه ــو سولومبال ــا ٬نال ــث تن ــا
الةــعاة ا ت ـ املراقبــة واألمــن اصــات ٬وه ـو وسالــة تقنالــة وينالــة تتمت ـ تاادــتق ل اااايف واملــا
تةر ععالحا وزايفة الدفا الويا.
 -88ورت مجالـ ـ البع ــداس املةتارض ــة ٬يُةـ ـ ععـ ـ الة ــرساا ا ــول ععـ ـ تـ ـرا ال و ذوط ــاا
اتانــة اصــدماا األمنالــة اصا ــة .و ــن س ت ــوس الةــرو عامــة (تــوينإل يــرومث و طــداة تقت ــر
عع ـ اصــدماا املقدمــة .وية ـ عع ـ مقــدم اصــدماا األمنالــة اا مــا ااضــا تاألطةــاة ال ـ
ععالحا الاقوا.
ديف ا تر ال و حذس وط
__________
(63مث شالع  ٬القاطوس يفقم  ٬3-607املااة .١

(64مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/356املااة 6(74مث و(١٢مث.
(65مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩٩/٢75املااة 3-٢(٢مث.
(66مث القاطوس يفقم  ٬٢006/٢8-87٩املااة  (٢3مث.
(67مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩٩/١٢-٢٩7املااة .١
(68مث القاطوس  ٬١٩٩٩/١٢-٢٩7املواا .١١-٩
(6٩مث القاطوس يفقم  ٬٢004/٢٢٢-544املااة .34

22/32

GE.15-11553

A/HRC/30/34

 -8٩ويُات ــرب ش ــر تق ــدا الا ــامع رت الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة ش ــحااة ع ــو د ــجا الة ــرية
والةــجا الاــد مــن اجل ـرا م شــريا عاايــا يضــمن نةــن د ـ هتم ونةــن قحــم .وتــن طظمــة
الربازيــا عع ـ تفا ـالا سامعــة عــن شــرو ا ــول عع ـ ال ـال  ٬اــا رت ذل ـ شــحااة معــو دــجا
الةــرية مــن اجل ـرا م ــاايفة عــن املؤدةــاا ااحتاايــة ومؤدةــاا الوايــاا واملؤدةــاا الاة ـ رية
ومؤدةاا الادالة ااطت اتالة.
 -٩0وا ي ـ ــن ماظ ـ ــم التة ـ ـريااا عع ـ ـ ش ـ ــرو ط ـ ــداة تتاع ـ ـ تة ـ ــج ا اطتحاس ـ ــاا نق ـ ــوو
ااطة ــاس .وااد ــتثنا الونال ــد ه ــو ت ــوينإل ي ــرو ٬نال ــث قظ ــر س تض ــم الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة
ش ــرسا اد ــتفااوا م ــن الاف ــو يفق ــم  ٢3-4٩٢ويفق ــم  ٢3-5٢١واهتم ـوا تايفت ــال اطتحاس ــاا نق ــوو
ااطةـاس .وياـالبوس تتقــدا شـحااة ح بــاا ـاايفة عـن دــعااا نقـوو ااطةــاس امل ت ـة(70مث .و ـ
ح بـاا عـو دـجا الةـرية مـن اجلـرا م تةـحااة مـن الةـجا الـويا لعاـواة حىل اجلر ـة واان ـا اا
اجلنا ال ــة ٬وش ــحااة ــاايفة ع ــن وزايفة الا ــدل واألم ــن وحقـ ـرايف مة ــفو تالقة ــم تا ــد التـ ـويف رت قضـ ـالة
تتاع ـ انايــاا و جــن ذاا ــعة تأطةــاة منالــة .وتة ـ ا هــذ الةــرو بايفدــة جالــدة رت تــدقال
املاعوماا األدادالة املتاعقة تالاامع رت هذ الةرساا.
 -٩١والة ــر املة ـ ـ ا لعح ـ ــول عع ـ ـ ت ـ ـري هـ ــو االت ـ ـزا تاقـ ــد تـ ــأم املة ــؤولالة قبـ ــا الغ ـ ـ
(حسـوااويف وتولالفالـا (اولـة  -املتاــداة القومالـاامث ٬وسولومبالـا ٬ومقاياـة تــوينإل يـرومث و التـأم ععـ
املـو ف (الربازيــا وشـالع مث؛ وتقــدا منــاذج مق نــة ليتزيــا الر الــة وو ــا التفــوي ت ــوس خمتعفــة عــن
تع ـ ال ـ تةــت دمحا الةــرية؛ وح بــاا وجــوا م ات ـ ايــدا األدــعحة النايفيــة .وعض ـ ال ا ـال
واألذوس ملدة طداة ٬عتعف نة البعداس.
 -٩٢وتقض ـ ماظــم التة ـريااا تةــجا ــات لعةــرساا األمنالــة اصا ــة (ا ي ــوس اومــا عع ـ
ال ـاالد ال ــويامث و ــر ليتف ـراا ال ــذين يق ــدموس اص ــدماا األمنال ــة .وت ــفة عام ــة ٬ـ س متة ـ
الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة د ــج ا مو فالح ــا ود ــج ا الاق ــوا وعمعال ــاا التفتـ ـالش الـ ـ طف ــذا
واملة ــتفالدين ود ــج ا املة ــا ا املتاعق ــة تاألد ــعحة النايفي ــة وال ــذ ا ر .وااد ــتثنا الونال ــد ه ــو اول ــة
تولالفال ـ ــا املتا ـ ــداة القومال ـ ــاا ٬الـ ـ ـ ا تةـ ـ ـ د ـ ــوى اف ـ ــاتر ود ـ ــج ا األطة ـ ــاة الالومال ـ ــة والاق ـ ــوا
وا واا والتو الف والف ا والنقا والت ايفي (7١مث.
 -٩3ورت الربازي ـ ــا ٬تُة ـ ــجا الة ـ ــرساا األمنال ـ ــة اصا ـ ــة ل ـ ــدى الة ـ ــرية ااحتااي ـ ــة تالنم ـ ــا تُة ـ ــجا
ـ ــة رت ـ ــدماا الارتـ ــاا امل ـ ــفحة لـ ــدى اجل ـ ـالش(7٢مث .ورت حس ـ ـوااويف ٬ـ ـ س
الةـ ــرساا املت
تُةـجا الةـرساا رت افـ دـتاذ ـات تــات لةـجا األعمـال التجايفيـة(73مث .ورت تـ و ٬ةـ دــجا

__________
(70مث القاطوس يفقم  ٬١٢-٢٩7املااة ٢(8مث؛ القاطوطاس يفقم  ٢3-4٩٢ويفقم .٢3-5٢١

(7١مث القاطوس يفقم  ٬٢004/٢٢٢544املااة .٢6
(7٢مث القاطوس يفقم  ١٩83/7-١0٢املااتاس  ١7و.3١
(73مث القاطوس يفقم  ٬١٢/٢003املااتاس  ١0و ٬١١والقاطوس يفقم  ٬٢008/١١8١املااة .١٢
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الةـرساا واألفـراا م تـ مراقبــة ــدماا األمـن واألدــعحة النايفيــة والــذ ا ر واملتفجـراا ل دــت دا
املـد  .ورت شـالع  ٬ةـ مــديفا الةـرية دــج (74مث ٬تالنمـا يتــوىل ذلـ  ٬رت سولومبالــا ٬م تـ املراقبــة
واألمن اصات(75مث.
 -٩4وتةـ تــوينإل يــرو عع ـ دــعاة ااش ـرا مةـ دــجا ليتشـ ات املــأذوس هلــم تتقــدا
ــدماا األم ــن اصا ــة وليتشـ ـ ات ال ــذ ُيففـ ـ هل ــم ااذس تة ــب ايفت ــال خمالف ــاا ألن ــا
القــاطوس يفقــم  .١٢-٢٩7وية ـ ا مة ـ هــذا الةــجا بايفدــة جالــدة .وحذا اعتُمــدا هــذ املمايفدــة
عع ـ ال ـاالد الــويا ٬فقــد تــؤا حىل حتة ـ يف ــد الاــامع رت قاــا األمــن اصــات الــذين ايفت ب ـوا
خمالفاا.

ا تالايف الاامع رت هذ الةرساا وتديفيبحم
 -٩5تةــما الةــرو املة ـ سة لعاــامع رت طةــاة األمــن اصا ــة تعــو دــن الرشــد و عــو دــجا
الةرية من اجلرا م .ويُةـ ح بـاا العالاقـة البدطالـة والنفةـالة (حسـوااويف ٬و ويفوغـوا  ٬والربازيـا ٬وتـ و٬
وش ـالع  ٬وتــوينإل يــرومث .وا ــوز لعاــامع رت هــذ الةــرساا س ي وط ـوا قــد اشــتغعوا مــن قبــا رت
جحاز الةرية و القواا املةعحة وُقالعوا تةب ايفت ال خمالفاا.
 -٩6وية الاديد من البعداس س ي وس الاـامعوس مـن مـوايا ذلـ البعـد (حسـوااويف ٬والربازيـا٬
وشـ ـالع  ٬وسولومبال ــامث .وتة ــم تـ ـ و لعحـ ـراو ت ــأس ي وطـ ـوا م ــن ذو اجلنةـ ـالاا األجنبال ــة ٬رت نـ ـ
تةــم اولــة تولالفالــا املتاــداة القومالــاا تتو الــف املةتةــايفين األجاط ـ وتة ـ تقــدا شــحااة مــن
املنظمــة الدولالــة لعةــرية اجلنا الــة تتضــمن ماعومــاا داد ـالة عــن املو ــف املاــا .ورت سولومبالــا ـ
س ي ـ ــوس الةـ ــرسا رت الةـ ــرساا األمنالـ ــة اصا ـ ــة و عضـ ــا تااوطالـ ــاا األمـ ــن اصا ـ ــة مول ـ ــواين رت
البعد(76مث.
 -٩7ورت ماظـ ـ ــم ا ـ ـ ــااا ٬ـ ـ ـ س ي ـ ـ ــوس ا ـ ـ ـراو قـ ـ ــد ادـ ـ ــت معوا تاعم ـ ـ ـالحم األداد ـ ـ ـ و
ااتتدا  .ورت ت و ٬يُة س ي وطوا قد ادت معوا التاعالم الثاطو .
 -٩8وية ـ مجال ـ البعــداس ح ب ــاا عــو دــجا الةــرية م ــن اجل ـرا م(77مث .وتةــتثا حس ـوااويف
ــديفا حبقــر عقوتــة تالةــجن و ُدـدرمل مــن شــرسة مــن ا ــة ــرى تةــب بــاا ايفت ــال
شـ
ج ـرا م(78مث .ورت الربازيــا ٬ـ س ي ــوس دــجا الاــامع الالــا مــن ت ـويف رت ايفت ــال جر ــة و
من عقوتـة ـاايفة حبقحـم عـن ط مـة احتاايـة و عةـ رية و اطت اتالـة .تالـد س ذلـ ا يةـ ا عقبـة
__________
(74مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/١773املااة .٢3

(75مث القاطوس يفقم  ٬٢006/٢355املااة 4(4مث و(٩مث.
(76مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩/356املااة 4(١٢مث.
(77مث القاطوس يفقم  ٬٢0١١/003املااتاس (١8جمث و(4١امث.
(78مث القاطوس يفقم  ٬0٢/٢003املااتاس  4و.5
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املاـا قـد واهتـم و نـوسم مقاتـا ايفت ـال جر ـة وُط قزلـ حبقـر عقوتـة
ما التةجالا حذا سـاس الةـ
تالةجن مث ُعالد تأهالعر ٬تاـد اطقضـا اـإل دـنواا ععـ األقـا مـن اطتحـا مـدة الاقوتـة ٬ورت قضـايا
التاعال املةرو لعدعوى(7٩مث.
 -٩٩وتة ـ
حبمعر.

مجال ـ البعــداس املةتارضــة ا

ــول عع ـ تــر ال

يب ـ طــو الة ـ مل النــايف ويــأذس

 -١00وا ت ـرتب ااش ــايفة حىل نقــوو ااطة ــاس ع ــااة تالتــدقال رت ش ــؤوس الاــامع رت و ــال األم ــن
اصــات ٬تادــتثنا تــوينإل يــرو .وا تغا ـ األطظمــة اطتحــاا الاــامع ا قــوو األداد ـالة ٬وه ـ غــرة
ا ة.
 -١0١وتتب ــاين الفـ ـ ة الزمنال ــة ل ــيتذوس وال ا ـ ـال وو ــا التف ــوي
دنت لع دماا اصا ة رت سولومبالا حىل اإل دنواا رت الربازيا.

ال ــاايفة لفا ــدة ا ـ ـراوإ م ــن

 -١0٢وتادــتثنا اولــة تولالفالــا املتاــداة القومالــاا ٬ية ـ عع ـ الاــامع رت طةــاة األمــن اصا ــة
اصضـو لتــديفي طــدا .ففـ تــوينإل يــرو ٬ت ـديف دــعاة ااشـرا األذوطــاا ملراســز التــديفي وتقــر
مناهجحــا الديفاد ـالة(80مث .وا حتــدا األطظمــة رت ش ـالع املنــاهت الديفاد ـالة و مــدهتا ٬وتضــاع الةــرية
تتقدا التاعالماا وتقـر الـربامت وطتوياهتـا(8١مث .وتةـم حسـوااويف جلحـاز الةـرية الوينالـة تحطةـا مراسـز
التديفي  .تالد س نقوو ااطةاس غ ُمديفجة رت املناهت الديفادالة.

ــة ٬و ـ س تــأذس ــذ املراســز وزايفة
 -١03وتاـ تـ و اراســز التــديفي األمــا اصــات املت
التاعـ ـالم ووزايفة الدا عال ــة .وا توج ــد حش ــايفة حىل نق ــوو ااطة ــاس رت ال ــدويفاا التديفيبال ــة ٬تال ــد ط ــر
ــة تــديفي املرتزقــة وحتانــة املمايفدــة هلــم ٬رت حيــايف امتثــال ت ـ و
ُقظــر عع ـ مراســز التــديفي املت
الــدقال التزاماهتــا اوج ـ املااهــداا وااتفاقــاا الدولالــة الةــايفية .وت ـ و ه ـ البعــد الونالــد مــن ت ـ
البعداس املةتارضة ال تة حىل املرتزقة رت قاطوس األمن اصات.

 -١04ورت سولومبال ــا ٬ـ ـ س يرسـ ــز الت ــديفي ت ـ ــفة ا ـ ــة عع ـ ـ ان ـ ـ ا نقـ ــوو ااطةـ ــاس(8٢مث.
وتالنة ــبة حىل ــدماا األم ــن اصا ــة و ــدماا األم ــن اجملتماال ــة ٬ت ــنح ا وم ــة تـ ـربامت تديفيبال ــة
ا ــة تة ــأس نق ــوو ااطة ــاس والق ــاطوس ااطة ــا ال ــدو حىل جاطـ ـ مواضـ ـال ــرى(83مث .وتظح ــر
عبــايفة ننقــوو ااطةــاسن عــدة مـراا رت تة ـريااا الربازيــا(84مث .وتااضــافة حىل ذلـ  ٬تــن األطظمــة

__________
(7٩مث املردو يفقم  ٬٢0١٢/3٢33املااة  ( ١55امنا ٬الفقرة 4مث.

(80مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩٩/١٢-٢٩7املااة .١8
(8١مث القاطوس يفقم  ٬85/٩3املااة .٩
(8٢مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/365املااة .74
(83مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩7/٢٩74املااة .٢١
(84مث املرد ــو يفق ــم  ٬3٢33املرفق ــاا؛ الق ــاطوس يفق ــم  ٬١٩83/7-١0٢امل ــااة ١6؛ واملرد ــو يفق ــم  ٬٢0١٢/3٢33امل ــااة
( ١55داادامث.
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عع ـ ـ س يةـ ــما التـ ــديفي ا فـ ــاد عع ـ ـ العالاقـ ــة البدطالـ ــة ليتش ـ ـ ات الـ ــذين يةـ ــت دموس القـ ــوة رت
عمعحم ٬وفقا ملبااة نقوو ااطةاس ال تدعو حلالحا األمم املتحدة.

 األطةاة املةمومل ا واألطةاة

احملظويفة

 -١05األطة ــاة الـ ـ ية ــم ــا الق ــاطوس هـ ـ مراقب ــة األشـ ـ ات واملمتع ــاا و ــايتحم وفق ــا مل ــا
تقض ـ تــر األطظمــة .ويُةــم امال ـ هــذ األطةــاة حذا مت القالــا ــا وفقــا ألن ــا القــاطوس وشــرو
الاقد.
 -١06ويتمثــا القالــد املةـ ا املفــرو ععـ الةــرساا األمنالــة اصا ــة رت س متتنـ عــن املةــايفسة رت
ــة ملؤدةــاا األمــن الاــا  .فقــاطوس الةــرية الوينالــة رت تولالفالــا قظــر األطةــاة ال ـ
األطةــاة امل
(85مث
تةــبر طةــاة الةــرية الوينالــة  .وتقضـ طظمــة ويفوغـوا تــأس ال ـ نالاا املتاعقــة تالنظــا الاــا
واملااــاة ليتف ـراا والةــرساا امل ــر هلــم تتقــدا ه ــذ اصــدماا ٬ـ س تقت ــر عع ـ تع ـ ال ـ
نحح ــا الق ــاطوس ليتفـ ـراا .وحتظ ــر تـ ـ و ععـ ـ الة ــرساا القال ــا تن ــو األطة ــاة الـ ـ تق ــو ــا القـ ـواا
املة ــعحة و الة ــرية الوينال ــة(86مث .ورت حسـ ـوااويف ٬ا ــن ألطة ــاة األم ــن اصا ــة س تتا ــدى ععـ ـ
وال عما الةرية(87مث .ول ولومبالا طظمة با عة(88مث.
 -١07ولب ـ و ل ـوا تنظالمال ــة مف ــعة عــن األطة ــاة احملظ ـويفة ٬ا ــا رت ذل ـ تع ـ ال ـ تتن ــافإل م ـ
القـ ـواا املة ــعحة و الة ــرية الوينال ــة(8٩مث .وق ــد ي ــوس ه ــذا ا ظ ــر طتالج ــة الفضـ ـالحة املتاعق ــة تة ــرسة
فويفزا .ويضالف النظـا ن مـا عامـا قظـر ععـ هـذ الةـرساا القالـا تأطةـاة تنتحـ ا قـوو الفرايـة
املن ــوت ععالحــا رت ادــتويف ت ـ و(٩0مث .مــا سولومبالــا ٬فتحظــر عع ـ الةــرساا األمنالــة اصا ــة املةــايفسة
رت األطة ـ ـ ــاة املتاعقـ ـ ـ ــة تاصـ ـ ـ ــدماا اصا ـ ـ ــة واصـ ـ ـ ــدماا اجملتماالـ ـ ـ ــة و ـ ـ ــدماا ا رادـ ـ ـ ــة و طةـ ـ ـ ــاة
اادــت بايفاا والتــديفي ععـ القتــال وامل ــاايفة والتفتـالش وااعـ ا و غـ ذلـ مــن األطةــاة غـ
املة ـ ــروعة(٩١مث .واوج ـ ـ امل ـ ــااة  5م ـ ــن الق ـ ــاطوس يفق ـ ــم  ٬3-607حتظ ـ ــر ش ـ ـالع عع ـ ـ مجال ـ ـ األف ـ ـراا
والةرساا حتانة نراو مةعح نحذا اقتض ذل امل عحة الوينالةن.

__________
(85مث القاطوس يفقم  ٬734املااة .١35

(86مث القاطوس يفقم  ٬٢006/٢8٬878املااتاس (٢4جمث و.٢8
(87مث ا م الاا يفقم  ٬٩والقاطوس يفقم .١٢/٢003
(88مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/356املااتاس  73و٢(74مث.
(8٩مث القاطوس يفقم  ٬٢8-87٩املااة .٢4
(٩0مث ن ا القاطوس يفقم  ٬٢8-87٩املااة  (60مث.
(٩١مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩7/٢٩74املااة .٢٢
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 -١08وتةـ ــما ق ـ ـواط ويفوغ ـ ـوا وتـ ــوينإل يـ ــرو ش ـ ـ ال نظـ ــر هتـ ــد حىل ايـ ــة الضـ ــماطاا
وا ق ــوو الدد ــتويفية(٩٢مث ٬وتالت ــا  ٬ا ــوز لعة ــرساا الت ــد ا رت النزاع ــاا الةالادـ ـالة و الدينال ــة و
الامالالة وا وز س تؤ ر رت اآليفا الةالادالة و النقاتالة و الدينالة.

نالازة األدعحة
 -١0٩تة ـ البعــداس الةــباة سافــة ٬ال ـ تةــم حبمــا األدــعحة النايفيــة ٬ا ــول عع ـ تــر ال
م ــا ه ــذ األد ــعحة امل ــأذوس ــا ٬دـ ـوا تالنة ــبة حىل الة ــرساا و ا ـ ـراو .وية ــما ذلـ ـ نال ــازة
األدــعحة النايفيــة و عحــا عع ـ الة ـوا  .و ـ عع ـ الةــرساا س متتثــا لةــرو ادــتاماهلا وحيــداعحا.
وتتمثــا القاع ــدة الاامــة رت ع ــد حم اطالــة اد ــت دا األدــعحة احملظ ـويفة ٬و اقت ــايف اد ــت دا تا ـ
األدـ ــعحة النايفيـ ــة عع ـ ـ الةـ ــرية و الق ـ ـواا املةـ ــعحة .و ـ ـ عع ـ ـ ا ـ ـراو ـ ــا و ـ ــا التفـ ــوي
س تتضمن هذ الو ا طـو األدـعحة النايفيـة املـأذوس تـر .واولـة تولالفالـا املتاـداة
تادتمرايف .سما
القومالــاا هـ البعــد الونالــد مــن البعــداس املةتارضــة الـ ا تةــم ملقــدم اصــدماا األمنالــة اصا ــة
حبما األدعحة النايفية.
ــا تأدــعحة طايفيــة و تــدو ا؛ ورت
ــن ااضــا
 -١١0وحتــدا مجال ـ التةـريااا اصــدماا ال ـ
تا ا اااُ ٬متن الةرسة اصالايف .فاعـ دـبالا املثـال ٬حتظـر طظمـة تـ و ادـت دا األدـعحة النايفيـة
ــدماا نرادــة ل ــاة يـرا الثــة .وتتـال سولومبالــا ليتفـراا تقــدا ــدماا
عنــدما يــؤا شـ
(٩3مث
منال ــة ٬عع ـ ا ي وط ـوا مة ــعح  .وا تة ــم ش ـالع لعة ــرساا حب ـراو مة ــعح  .ورت الربازي ــا٬
قـ ـ ــايفو ــا دـ ـ مل ط ــايف ن ــا ال ــدوا (٩4مث .ورت تـ ـ و ٬ي ــن الق ــاطوس يفق ــم  ٢8-87٩ععـ ـ
ــة ت ــايفي ليتد ــعحة النايفي ــة وال ــذ ا ر غـ ـ
وج ــول ادت ــدايف الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة املت
الــازة األف ـراا والةــرساا
القتالالــة .ورت سولومبالــا ٬الــز القــاطوس املتاع ـ تاألدــعحة النايفيــة ت ـ تــر ال
مــا هـذ األدــعحة مــن قبــا األفـراا وا ـراو واصــدماا األمنالــة اصا ــة.
األدـعحة النايفيــة وتــر ال
وين يضا عع طر ا وز س يتامل لعةـرساا األمنالـة اصا ـة سثـر مـن دـ مل طـايف وانـد لعـدفا
عـن الـنفإل ل ـا ـة نـراو يامعـوس رت الةـرسة .ورت حسـوااويف ٬يتنادـ عـدا األدـعحة املـأذوس ــا
مـ اصــدماا املم نــة الـ تقــدمحا الةــرساا(٩5مث .وتةــم تعــداس ــرى ٬مثـا شـالع  ٬تةـ مل طــايف
واند ل ا نايفو ات.
 -١١١ويُة عع شرساا األمن اصا ة عااة س تتـال مـا ي فـ مـن اهلالاسـا األدادـالة لت ـزين
األدــعحة النايفيــة والــذ ا ر ٬ــايفج وقــاا اوا ا ـراو ٬عع ـ د ـبالا املثــال .و ـ ععالحــا يضــا س
متة دج لتدوين ا ول األدعحة النايفية و روجحا.

__________
(٩٢مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩٩/١٢-٢٩7املااة  .١4ورت ويفوغوا  ٬القاطوس يفقم  ٬١٩٩٩/٢75املااة ٢-4(4مث.

(٩3مث القاطوس يفقم  ٬٢00١/٢١87املااة .٢
(٩4مث املردو يفقم  ٬٢0١٢/3٢33املااة .١64
(٩5مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩3/٢535املااة .١١
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 -١١٢وا تةـ األطظمــة املةتارضــة حىل األدــعحة النايفيــة الـ تــتم نالازهتــا ت ـويفة غـ مةــروعة و
حىل جتـايفة األدـعحة غـ املةـجعة .وا تتضـمن خمالفــاا جتالـز املااقبـة ععـ نالـازة األدـعحة النايفيــة
و عحا ت ويفة غ مةروعة.

ادت دا القوة واألدعحة النايفية
 -١١3تقت ـ ــر نالـ ــازة األدـ ــعحة النايفيـ ــة و عحـ ــا عع ـ ـ األمـ ــاسن ال ـ ـ تُتـ ــامل فالحـ ــا ـ ــدماا األمـ ــن
وا رادة اوج الاقد املرب  .ويةـتتب عـد اامتثـال لـذل م ـاايفة الةـ مل النـايف وحطـزال جـزا اا
س خيزس ا راو دعحتحم النايفية ايفج وقاا الدوا .
رى ين ععالحا القاطوس(٩6مث .و
 -١١4وية ـ مجال ـ البع ــداس الثماطال ــة الت ــديفي عع ـ اد ــت دا األد ــعحة النايفي ــة ٬ت ــالرغم م ــن س
الةرو عتعف من تعد حىل ـر .وت مـا قـواط األدـعحة النايفيـة القواعـد الـ حت ـم ـا األدـعحة
النايفية وادت دامحا وتقد تفا الا عنحا .وعنـدما ا تبـ قـواط األمـن اصا ـة نـد الاالـايف األق ـ ٬
ة نل دت دا املد ن.
تة حىل ندوا عامة ٬مثا ناألدعحة غ القتالالةن و امل
 -١١5وعض ـ ـ الةـ ــرساا األمنالـ ــة اصا ـ ــة آللالـ ــاا املةـ ــا لة ٬ش ـ ــأ ا شـ ــأس مؤدةـ ــة ـ ــرى.
وا توجــد قواعــد تااق ـ عع ـ دــعوا الاــامع رت الةــرساا شــد بــا تااق ـ عع ـ دــعوا امل ـواين
الاــااي وذل ـ تــالرغم مــن س الاــامع رت هــذ الةــرساا خمولــوس ــا األدــعحة النايفيــة ٬رت ماظــم
ا ااا ٬ويامعوس رت حيايف تفوي تاادت دا املةرو لعقوة.
 -١١6وتتض ــمن ماظ ــم التةـ ـريااا ع ــداا قعـ ـال ج ــدا م ــن األطظم ــة الـ ـ تتن ــاول اد ــت دا الق ــوة
واألدــعحة النايفيــة رت ضــو ماــاي نقــوو ااطةــاس .وتتجع ـ بايفدــة بالــزة رت وجــوا ا حــة تنظالمالــة
ترازيعالة (٢0١٢مث تف ا اة ايفادالة ل اة نراو األمن اصات تةما نقوو ااطةاس.

املةا لة عن اا طتحاساا ودبا ااطت ا

املتانة لعضحايا

 -١١7ا توج ـ ــد حجـ ـ ـرا اا ط ـ ــداة تة ـ ــأس اطتحاس ـ ــاا نق ـ ــوو ااطة ـ ــاس رت القـ ـ ـواط الـ ـ ـ ج ـ ــرى
ادتاراض ــحا .وا توج ــد حش ــايفة حىل اطتحاس ــاا نق ــوو ااطة ــاس رت ف ــر م ــن الف ــرو الـ ـ تتن ــاول
عمعالاا التفتالش واجلزا اا ٬و حىل تاوي ضحايا ااطتحاساا.
 -١١8وتُ ــنف امل الف ــاا م ــن األق ــا ا ـ ـويفة حىل اصاـ ـ ة ج ــدا رت ماظ ــم البع ــداس املةتارض ــة.
و ن س ت اومل اجلزا اا اجلايف الاما ـا تـ ااطـذايف والغرامـاا وتاعالـ الت ـري فحلغا ـر .وتـرتب
امل الفـ ــاا رت املق ـ ــا األول تاـ ــد اامتث ـ ــال لإلج ـ ـرا اا والة ـ ــرو املتاعقـ ــة تالت ـ ــايفي واألذوط ـ ــاا
واألطظمة ال حت م نالـازة األدـعحة النايفيـة و عحـا ٬واملقتضـالاا املتاعقـة تادـت دا الـز واملنةـ ا٬
وسذل تاألفاال واا ل تالواجباا وعد ان ا ا ظر.
__________
(٩6مث القاطوس يفقم  ١١8١رت حسوااويف ٬املااة  ٬4والقاطوس يفقم  365رت سولومبالا ٬املااة ٢(٩7مث.
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 -١١٩وتقض ـ طظمــة سولومبالــا توجــول ان ـ ا الةــرساا األمنالــة اصا ــة نقــوو األف ـراا ونريــاهتم
األدادـ ـالة(٩7مث .ويقـ ـ ععـ ـ مق ــدم ــدماا ا راد ــة واألم ــن واجـ ـ التا ــاوس مـ ـ م تـ ـ الرقات ــة
واألم ــن اص ــات رت عمعال ــاا التفتـ ـالش الـ ـ يض ــاع ــا .و ـ ـ ععـ ـالحم يض ــا حطة ــا لال ــاا يفقات ــة
اا عالة .ورت نالة اصدماا اصا ة وا رو اجملتماـ  ٬تـن األطظمـة ععـ وجـول حتـ الةـعااا
ـن س تتنـاه حىل
تأ عمـال حجرامالـة واطتحاسـاا قـوو ااطةـاس والقـاطوس ااطةـا الـدو الـ
ععمح ــم ن ــا القال ــا تامعح ــم .وتالنة ــبة حىل اص ــدماا اجملتماال ــة ٬طة ــب وع ــإل يفقات ــة ٬يق ــد تق ــايفير
ف ـعالة حىل امل ت ـ مةــفوعة تتو ـالاا تضــمن األمــن الاــا  ٬وتفــت البــال مــا فــر يفقاتــة عامــة
عع األطةاة وتتال الر د عع حنو فاال(٩8مث .وية ا ذل بايفدة جالدة.

 -١٢0ورت الربازيــا ٬تتــوىل ااشـرا ععـ هــذ األطةــاة حاايفة الةــرية ااحتاايــة .وتةـ األطظمــة
ــة و جلــاس التفتـالش رت
ععـ الةــرساا األمنالــة اصا ــة اات ــال فـويفا الئــاا األمــن اصا ــة املت
(٩٩مث
املناقة ال توجد فالحا وحت غحا تاألطةاة غ املةروعة ال يةايفا فالحا نرادحا .
 -١٢١ورت تــوينإل يــرو ٬تضــاع دــعاة ااش ـرا اراجاــة اجل ـزا اا وتابالقحــا .وق ـ ععالحــا س
تق ــو تامعال ــة تفتـ ـالش د ــنوية ععـ ـ األق ــا .ورت حسـ ـوااويف ٬ي ــن الق ــاطوس ععـ ـ س تق ــو وزايفة اااايفة
ا ومالــة والةــرية ٬تالتاــاوس م ـ م ت ـ الرقات ــة عع ـ األعمــال التجايفيــة ٬تر ــد الةــرساا األمنال ــة
ــر
اصا ـة وتنظالمحــا .و ــن س ُجتــرى عمعالــاا التفتـالش رت وقـ مــن األوقــاا ورت ــا
م ــن الظ ــرو  .وتتاح ــد ال ــوزايفة ت ــحطزال الاقوت ــاا تأ ــحال امل الف ــاا املرت ب ــة .ورت اول ــة تولالفال ــا
املتا ــداة القومالـ ــاا ٬تةـ ــر اهلالئـ ــة الوينالـ ــة املةـ ــؤولة ع ــن الةـ ــرساا اصا ـ ــة عع ـ ـ عمعالـ ــاا هـ ــذ
الةــرساا وتر ــدها .وت فــا التقالــد تاألطظمــة وسفــا ة الامعالــاا وشــفافالتحا وتفت ـالش الةــرساا اويفيــا
وت ــديف التحــذيراا(١00مث .وحتــدا األطظمــة املةــؤولالة عــن حاايفة الةــرساا ومو فالحــا فالمــا يتاع ـ ت ـأ
طةاة تناو عع حمهال ٬و تايفت ال جرا م نا الاما.
 -١٢٢ورت ت ـ و ٬يةــر
ل دـ ــت دا املـ ــد عع ـ ـ
الدد ــتويف(١0١مث .ووزايفة الدا
وتفتالة ــحا ٬واق ـ ـ امل توقالـ ـ
ااشرا عع شرساا ا

م ت ـ مراقبــة اصــدماا األمنالــة واألدــعحة النايفيــة والــذ ا ر واملتفج ـراا
طةـ ــاة األمـ ــن اصا ـ ــة ويقاض ـ ـ منتح ـ ـ نقـ ــوو ااطةـ ــاس امل ردـ ــة رت
عال ــة ٬رت ويفوغـ ـوا  ٬هـ ـ املة ــؤولة ع ــن تنظـ ـالم الة ــرساا األمنال ــة اصا ــة
ج ـ ـزا اا رت نال ــة ايفت ــال خمالف ــاا .ورت ش ـ ـالع  ٬يت ــوىل م ــدير الة ــرية
راو املةعح وغ املةعح وتفتالةحا وتنظالمحا.

__________
(٩7مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩4/365املااتاس  7٢و٢(74مث.

(٩8مث القاطوس يفقم  ٬١٩٩7/٢٩74املااة .١3
(٩٩مث املردو يفقم  ٬١0١٢/3٢33املااة .١65
(١00مث القاطوس يفقم  ٬٢٢٢544املااة .7
(١0١مث القاطوس يفقم  ٬٢0١١/003املواا  55و 5٩و (60مث.
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الت دي عع ااتفاقالاا املتاعقة تاملرتزقة
 -١٢3ــدو تع ــداس فق ـ م ــن البع ــداس املةتارض ــة ععـ ـ ااتفاقال ــة الدولال ــة ملناهض ــة جتنال ــد املرتزق ــة
واد ــت دامحم ومت ــويعحم وت ــديفيبحم ٬ومه ــاإ ويفوغـ ـوا (١٩٩٩مث وت ـ ـ و (٢007مث .وا توج ــد طظم ــة
حقعالمال ــة حت ــم طة ــاة املرتزق ــة .وا ي ــرا ذس ــر مفح ــو طة ــاة املرتزق ــة حا رت تةـ ـريااا تـ ـ و املتاعق ــة
تاصدماا األمنالة اصا ة.

رابعا -االستنتاجات والتوصيات

 -١٢4كشف البحث أنر برالر م مرن أن لكر بلرد مرن البلردان التري جررى تحليلهرا تشرريعات
تررن م الشررركات األمنيررة الااصررة ،يتنرراول ك ر بلررد خصاصررة قطرراط الارردمات األمنيررة بطريقررة
ماتلفرة ،بمرا ير د إلرى عرد اتسراق األن مرة وعرد تجانسرها .ويشردد الفريرق العامر علرى أن
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.
وعررالوة علررى ذل ررك ،ت ر د الثغر ررات التن يميررة إلررى ما رراطر محتملررة تته رردد ماتلررف حق رروق
اإلنسرران األساسررية ،مث ر الحررق فرري األمررن والحررق فرري الحيرراة وح ررر الحرمرران التعسررفي مررن
الحريررة وح ررر التعررليع والمعاملررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة وحررق الضررحايا فرري سررب
انتصاف فعالة.

 -١٢5ولعرردد قلير مررن البلرردان تشرريعات وطنيررة تغطرري أنشررطة الشررركات العسرركرية واألمنيررة
الااصة في الارار ..وبرالن ر إلرى الطرابع عبرر الروطني للاردمات العسركرية واألمنيرة الااصرة،
ف ر ن عررد كفايررة التن رريم المتعلررق بنطرراق التش رريعات الترري جرررى تحليلهررا يضررعف جررديا سرريادة
القانون .ومرن الضررور  ،فري سرياقات يسره فيهرا اخترراق الحردود برين البلردان ،سرد الثغررات
وتعزي ررز االتفاق ررات اإلقليمي ررة ودون اإلقليمي ررة لتن رريم الش ررركات العس رركرية واألمني ررة الااص ررة،
وترروفير الحمايررة الفعالررة لسرريادة القررانون وحقرروق اإلنسرران وممارسررة حررق الشررعوب فرري تقريررر
المصير.
 -١٢6وتتمث ثغرة هامة أخرى في عد تطرق هرل األن مرة مباشررة لننشرطة شرب العسركرية
أو الشركات العسكرية واألمنيرة الااصرة .فالاردمات العسركرية والاردمات عبرر الحردود التري
تق ررد ف رري ح رراالت النر رزاط و ي ررر م ررن الس رريناريوهات المعق رردة مثر ر م ررا يس ررمى ب ررالحرب عل ررى
المادرات ،تزيرد مرن احتمراالت اسرتادا العراملين فري الشرركات العسركرية واألمنيرة الااصرة
األسلحة النارية ومرن ماراطر انتهراك حقروق اإلنسران .وبالترالي ،يلرز وعرع أن مرة دقيقرة ترن م
اس ررتادا الق رروة واألس ررلحة الناري ررة ،إل ررى جان ررع ع ررمان إمكاني ررة مالحق ررة المسر ر ولين خ ررار.
الح رردود الوطني ررة .وللبراتير ر أن م ررة تقتض رري الت رردرب عل ررى اس ررتادا الق رروة بص ررورة تدريجي ررة
ومتزاي رردة بم ررا يحف ررد الس ررالمة البدني ررة لنش ررااي ال ررلين يتعرع ررون الس ررتادا الق رروة أثن رراء
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األنش ررطة األمني ررة الااص ررة ،وفقر را لمب ررادل األم ررم المتح رردة لحق رروق اإلنس رران .ويوص رري الفري ررق
العام بهل الممارسة الجيدة.
 -١٢7ويشررير البحررث أيضر ا إلررى وجررود ثغررات تن يميررة خطيرررة تتعلررق باالحتيررات يررر القررانوني
لنسر ررلحة واالتجر ررار بهر ررا عر ررن طرير ررق العر رراملين فر رري الشر ررركات العسر رركرية واألمنير ررة الااصر ررة
ومررا يترتررع علررى ذلررك مررن عواقررع ،إلررى جانررع نهررج متباينررة بشررةن اسررتادا القرروة واألسررلحة
النارير ررة .ومثر ررال السر ررلفادور ،الر ررل يتضر ررمن إتاحر ررة األسر ررلحة والر ررلخيرة والمعر رردات األخر رررى
للش رررطة الوطني ررة ف رري حال ررة إعر رراب خ رردمات األم ررن الااص ررة أو توقفه ررا ع ررن العمر ر بص ررورة
قانونيررة ،ممارس رة جيرردة يوصررى بهررا علررى الصررعيد الرروطني .ومررن شررةن اتفاقيررة دوليررة أن ترروفر
للعر رراملين فر رري الشر ررركات العسر رركرية واألمنير ررة الااصر ررة بعر ررل القواعر ررد واألسر رراليع الموحر رردة
الحتي ررات األس ررلحة وتص ررديرها واس ررتيرادها واقتنائه ررا واس ررتادامها وأن تض ررمن مس رراءلتهم ع ررن
االحتيات ير القانوني لنسلحة واالتجار بها وح ر استادا القوة في جميع أنحاء العالم.
 -١٢8وبص ررورة عام ررة ،تفتق ررر التشر رريعات ف رري ماتل ررف المن رراطق إل ررى اإلش ررارة إل ررى امتث ررال
الش ررركات أو الع رراملين فيه ررا لمع ررايير الق ررانون ال رردولي لحق رروق اإلنس رران والقر رانون اإلنس رراني،
والمسرراءلة الجنائيررة والمس ر ولية المدنيررة لنف رراد والجهررات الفاعلررة فرري الشررركات ،فض رالا عررن
سب االنتصاف الفعالة للضحايا .وبالن ر إلى حرق عرحايا انتهاكرات حقروق اإلنسران فري سرب
االنتصرراف الفعالررة ،ف ر ن االفتقررار إلررى القواعررد المناسرربة ي ر د إلررى عررد فعاليررة تن رريم قطرراط
األمن الااي .ومن شرةن وعرع اتفاقيرة دوليرة أن يضرمن مسراءلة الشرركات العسركرية واألمنيرة
الااصررة بترروفير مليررات موحرردة للمسرراءلة الفعالررة .ومررن شررةن هررل ا ليررات أيض را أن تضررمن
إمكانيررة إنفرراذ األن مررة الترري تررن م أنشررطة الشررركات العسرركرية واألمنيررة الااصررة ،فض رالا عررن
مقتضرريات المس راءلة الجنائيررة والمس ر ولية المدنيررة لنف رراد والشررركات عررن انتهاكررات حقرروق
اإلنسان.
 -١٢٩وعررعف ن ررم اختيررار العرراملين والتحقررق مررن المعلومررات الشاصررية األساسررية ،فض رالا
عن تدريع الموظفين التنفيليين ،يجعر مرن األصرعع علريهم فهرم القواعرد والمبرادل القانونيرة
فهمر ا جيرردا واسررتيعابها .ولمعالجررة هررل التحررديات ،يجررع وعررع معررايير لتقيرريم أنشررطة تتجرراوت
مج رررد االمتث ررال لتجر رراءات وتغ ررر روق احتر ررا الحق رروق وتب ررين الماالف ررات الملموس ررة وم ررا
يقابلهررا مررن جرزاءات .ويجررع تحسررين إجرراءات اختيررار العرراملين فرري هررل الشررركات والتحقررق
من خلفيراتهم ،إلرى جانرع إيرراد إشرارة محرددة إلرى حقروق اإلنسران والقرانون اإلنسراني الردولي
فرري معررايير االختيررار ،واسررتيفاء شرررول الترردريع الحررد األدنررى مررن المعررايير الااصررة بالم رردة
وبمحتوى حقوق اإلنسان بصورة خاصة.
 -١30وبررالر م مررن أن للرردول بصررفة عامررة أن مررة مفصررلة بشررةن الارردمات األمنيررة الااصررة،
ال تتضمن القروانين ذات الصرلة أ إشرارة إلرى وجرود هيئرة متفر رة واحردة مسر ولة عرن إصردار
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الت رراخيأل ألنشررطة الشررركات العسرركرية واألمنيررة الااصررة ورصرردها ،أو قواعررد محررددة بشررةن
مضمون أنشطة الرصد والتفتيش.
 -١3١ويكرررر الفريررق العامر اعتقرراد بررةن وعررع صررك تن يمرري دولرري شررام وملررز قانونر ا هررو
أفض ر طريقررة لكفالررة تن ريم متسررق فرري جميررع أنحرراء العررالم وحمايررة حقرروق اإلنسرران بصررورة
وافيررة لجميررع المتضررررين مررن أنشررطة الشررركات العسرركرية الااصررة واألمنيررة .ويشرردد الفريررق
العامر ر عل ررى حاج ررة ال رردول الماس ررة إل ررى وع ررع مع ررايير دولي ررة دني ررا ت ررن م أنش ررطة الش ررركات
العسكرية واألمنية الااصة والعاملين فيهرا سرعي ا إلعمرال حقروق اإلنسران األساسرية هرل  ،وفقر ا
لحقرروق اإلنسرران الدوليررة ومعررايير القررانون اإلنسرراني .ومررن شررةن اتفاقيررة دوليررة أن تترري إطررارا
تن يمير ر ا موحر رردا وهيئر ررة مكرسر ررة وحير رردة لماتلر ررف المسر ررائ األساسر ررية ذات الصر ررلة بةنشر ررطة
الشررركات العسرركرية واألمنيررة الااصررة ،وأن تكف ر مسرراءلة العرراملين فرري الشررركات العسرركرية
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
ف رري الش ررركات العس رركرية واألمني ررة الااص ررة وت رردريبهم أن تس ررهم ف رري إنش رراء أن م ررة مش ررتركة
ومتسر ررقة تكف ر ر التر رردقيق الفعر ررال فر رري إدارة الشر ررركات العسر رركرية واألمنير ررة الااصر ررة ،وتنفي ر رل
المعررايير الدوليررة الالتمررة لحقرروق اإلنسرران ،فض رالا عررن كفالررة مسرراءلة العرراملين فرري الشررركات
العسكرية واألمنية الااصة عن انتهاك القانون.
 -١3٢ومر ررن الضر رررور دون شر ررك مواصر ررلة إج ر رراء البحر ررو فر رري االسر ررتراتيجيات التن يمير ررة
الوطنية الفعالة بهدف تحديرد االتجاهرات والثغررات والممارسرات الجيردة فري تن ريم الشرركات
العس رركرية واألمني ررة الااص ررة .وله ررلا الغ رررا ،يش ررجع الفري ررق العامر ر ال رردول األعض رراء ،الت رري
ل ررم تس ررتجع بع ررد لطلبر ر ب ررةن تطلعر ر عل ررى قوانينه ررا وأن مته ررا المتعلق ررة بالش ررركات العس رركرية
واألمنية الااصة ،على القيا بللك.
 -١33وفرري هررل الدراسررة ،الحررد الفريررق العام ر أن خمسررة فقررت مررن البلرردان المستعرعررة
صرردقع علررى االتفاقيررة الدوليررة لمناهضررة تجنيررد المرتزقررة واسررتادامهم وتمررويلهم وترردريبهم،
وأن واحرردة منهررا فقررت ،بيرررو ،تح ررر أنشررطة المرتزقررة علررى الصررعيد المحلرري .ويرردعو الفريررق
العامر ر البل رردان األطر رراف ف رري ه ررل االتفاقي ررة إل ررى إدرا .ح ررر ه ررل األنش ررطة ف رري تشر رريعاتها
المحلية.
 -١34ويشررجع الفريررق العام ر أيض را الحكومررات فرري هررل المنرراطق علررى حفررز مناقشررة دور
الشركات األمنية الااصة فري سرياق األمرن اإلقليمري فري جرداول أعمرال المن مرات الحكوميرة
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية.

32/32

GE.15-11553

