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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون 

   من جدول األعمال٣البند 
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية       

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

استخدام املرتزقة كوسيلة   سألة  التقرير السنوي للفريق العامل املعين مب         
  صريامل حق الشعوب يف تقرير ةالنتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارس

  كاتز السيد أنطون :املقرر/الرئيس

  موجز    
، د االسـتعراض  قييقدم هذا التقرير استعراضاً ألنشطة الفريق العامل أثناء الفترة            

  .يف ذلك الدورات العادية للفريق العامل والرسائل والزيارات القطرية مبا
ويعرض اجلزء املواضيعي من هذا التقرير استنتاجات الدراسة االستقصائية اليت جيريها             

األمنيـة  أو  /الفريق العامل حالياً للقوانني واألنظمة الوطنية املتعلقة بالـشركات العـسكرية و           
أوغنـدا  :  وهـي  ، بلداً أفريقيـاً   ١٣ويركز الفريق العامل على القوانني واألنظمة يف        . اخلاصة

وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسوازيلند وسرياليون وغامبيا وغانا وكينيـا وليـسوتو            
وموريشيوس وناميبيا ونيجرييا، ويناقش االجتاهات واالختالفات يف النهج التنظيمية يف تلـك            

ضح للفريق العامل أنه على الرغم من وجود عناصر مـشتركة يف قـوانني تلـك                ويت. البلدان
البلدان، فإن السياقات املتنوعة على املستوى الوطين تؤثر يف الطريقة اليت جيـري هبـا تنظـيم                 

األمنية اخلاصة حيث تتباين النهج التنظيمية بشكل كـبري يف تلـك            أو  /الشركات العسكرية و  
لعامل من جديد على ضرورة إجياد أنظمة فعالة ألنـشطة الـشركات            ويؤكد الفريق ا  . البلدان

األمنية اخلاصة ويدعو كافة الدول األعضاء إىل تيسري الدراسة اليت جيريها بشأن            أو  /العسكرية و 
التشريعات الوطنية واليت ترمي إىل حتديد االجتاهات واملمارسات اجليدة وإىل وضع توجيهـات    

  .رقابة الفعالة ألنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةللدول األعضاء يف ممارسة ال
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  مقدمة  -أوالً  
استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك    سألة  يف هذا التقرير، يصف الفريق العامل املعين مب         -١

األنشطة اليت اضطلع هبا منذ أن      صري  املحقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير         
ويقدم اجلزء املواضـيعي    ). A/HRC/21/43(عرض تقريره السابق على جملس حقوق اإلنسان        

من التقرير نتائج املرحلة األولية للدراسة الشاملة اليت جيريها الفريق العامل بشأن التـشريعات     
  . على بلدان خمتارة يف أفريقياتركزواليت الوطنية، 

، الذي أنشأت فيه اللجنة     ٢٠٠٥/٢ التقرير عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان        ويقدَّم  -٢
 اللذين مـدد فيهمـا      ١٥/١٢ و ٧/٢١والية الفريق العامل، وقراري جملس حقوق اإلنسان        

  . ٢١/٨اجمللس تلك الوالية، وقرار اجمللس 
 :ويتكون الفريق العامل من مخسة خرباء مستقلني يعملون بصفتهم الشخصية وهـم             -٣

فايزة و ،)فريقياأجنوب  (، وأنطون كاتز    )بولندا (كارسكا ، وإجلبيينا )شيلي(باتريسيا أرياس   
 ،٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول   ).الواليات املتحدة األمريكية  (رونا  غابور  و،  )باكستان(باتيل  

قرر للفريق العامـل يف      امل - رئيسمنصب ال السيد أنطون كاتز    يشغل  قرر الفريق العامل أن     
  .٢٠١٣ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١٣يناير /لفترة من كانون الثاينا

  أنشطة الفريق العامل   -ثانياً  
 اثنتـان يف    :سرياً على املمارسة املتبعة املعتادة، عقد الفريق العامل ثالث دورات عاديـة             -٤

ظمات  ومن ،وعقد الفريق اجتماعات عادية مع ممثلي الدول األعضاء       . جنيف وواحدة يف نيويورك   
واستعرض االدعاءات املتعلقة بأنشطة املرتزقـة والـشركات العـسكرية          .  وخرباء ،غري حكومية 

  . وبت يف اإلجراءات املناسب اختاذها،األمنية اخلاصة وآثارها على حقوق اإلنسان أو/و
األمنية اخلاصة بأهنـا    أو  /وألغراض هذا التقرير، ميكن تعريف الشركة العسكرية و         -٥
أو أمنية بواسـطة أشـخاص      /قدِّم، لقاء مقابل مادي، خدمات عسكرية و       ي اعتباريكيان  "

اخلدمات املتخصصة املتعلقة    ":واملقصود باخلدمات العسكرية  ". أو كيانات قانونية  /طبيعيني و 
بالعمل العسكري، مبا يف ذلك التخطيط االستراتيجي واالستخبارات والتحقيقات وعمليات          

اجلوي، وعمليات الطـريان أيـاً كـان نوعهـا، بطيـار            االستطالع الربي أو البحري أو      
 الصناعية، وأي نوع من أنواع نقل املعارف بواسطة تطبيقات          السواتلطيار، واملراقبة ب   بال أو

 ."عسكرية، والدعم املادي والتقين للقوات املسلحة وغري ذلك من األنـشطة ذات الـصلة             
ين واملنـشآت   لمبـا املـسلحة ل  مايـة   حلاراسة أو   احل" :املقصود باخلدمات األمنية فهو    أّما

،  وشرطية قل املعارف بواسطة تطبيقات أمنية    ، وأي نوع من أنواع ن     واملمتلكات واألشخاص 
   .)١("وغري ذلك من األنشطة ذات الصلةاستخباراتية، تدابري أمنية ووضع وتنفيذ 

__________ 

مشروع اتفاقية ممكنة بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لكي ينظر فيه جملس حقـوق اإلنـسان                 )١(
 .األول، املرفق A/HRC/15/25ويتخذ تدابري بشأنه، 
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  الدورات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة للفريق العامل  -ألف  
يوليـه  / متوز ٣٠عقد الفريق العامل دورته السادسة عشرة يف نيويورك يف الفترة من              -٦
ويف إطار هذ الدورة، عقد الفريق العامل مناقـشات مائـدة           . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣ إىل

مستديرة مع اخلرباء لبحث مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، ومع            
ة العاملة يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان لبحـث           ممثلي املنظمات غري احلكومي   

إمكانية الربط بني عمل الفريق العامل وتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن األعمـال التجاريـة              
ويعرب الفريق العامل عن امتنانه للخرباء وممثلي املنظمات غري احلكوميـة           . وحقوق اإلنسان 

التقى الفريق العامل بوكيل األمني العام إلدارة        ذلك،   إضافة إىل . الذين شاركوا يف املناقشات   
ستار، ملناقشة وضع سياسات تتعلق باستخدام الشركات       ورين  غغريشؤون السالمة واألمن،    

ويف هناية الدورة، قرر الفريق . من قبل هيئات ووكاالت األمم املتحدة   املسلحة  األمنية اخلاصة   
الشركات بشأن  األمنية لألمم املتحدة اتالسياستعليقات بشأن مشروعي دليل العامل إرسال 
املبادئ التوجيهيـة    -ودليل عمليات إدارة األمن     ) دليل السياسات (املسلحة  األمنية اخلاصة   

  ).دليل العمليات(املتعلقة باستخدام اخلدمات املسلحة املقدمة من الشركات األمنية اخلاصة 
 ١٩ إىل   ١٧ يف جنيف يف الفترة مـن        قدت الدورة السابعة عشرة للفريق العامل     وُع  -٧

وأثناء هذه الدورة، عقد الفريق العامل مؤمتراً صـحفياً عـن       . ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
، كمـا أجـرى     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٨زيارته إىل الصومال يف الفترة من       

فضالً و. نسانمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل          
 الذي طلب فيه إىل الفريـق العامـل         ٢١/٨امتثاالً لقرار جملس حقوق اإلنسان      عن ذلك، و  

ية إىل الـدول    وإنشاء قاعدة بيانات للمرتزقة املدانني، قرر الفريق العامل إرسال مذكرة شف          
  .وطنيةالاكم احملاألعضاء يلتمس فيها معلومات عن قضايا املرتزقة املدانني من قبل 

 دورتـه الثامنـة   ٢٠١٣مارس / آذار١٥ إىل   ١١وعقد الفريق العامل يف الفترة من         -٨
عشرة يف جنيف، حيث تشاور مع ممثلي الدول األعضاء وجلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن            
اجلمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، ومكتـب تنـسيق الـشؤون             

وقرر الفريق العامل خالل هذه الدورة إطالق دراسة عن         . وميةاإلنسانية ومنظمات غري حك   
األمنية اخلاصة من قبل األمم املتحدة وتقدمي تقرير عـن          أو  /استخدام الشركات العسكرية و   

ويف إطار هذه الدراسة، قرر الفريق العامـل        . ٢٠١٤تلك املسألة إىل اجلمعية العامة يف عام        
. وضوع خالل الدورة املقبلة املقرر عقدها يف نيويـورك أيضاً عقد ندوة للخرباء بشأن هذا امل    

استعرض الفريق العامل الردود املقدمة من الدول التالية على طلبه للحصول       فضالً عن ذلك،    و
 أملانيا والبحرين والبوسنة واهلرسك   : على معلومات عن األشخاص املدانني بالقيام بأنشطة املرتزقة       

  .رنسا وموريشيوسوبولندا وتوغو وسويسرا وغانا وف
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  الرسائل  -باء  
أرسل الفريق العامل منذ تقدمي تقريره األخري إىل جملس حقوق اإلنسان، أربع رسـائل      -٩

بلـغ  وقـد أُ  . كل من كولومبيا وليربيا وهندوراس والواليات املتحدة األمريكية       حكومات  إىل  
كـل مـن   إىل جهـة   الثانية والعشرين مبلخصات الرسائل املو    تهجملس حقوق اإلنسان يف دور    
لواليـات  إىل ا درج موجز الرسالة املوجهـة      ، وأُ )A/HRC/22/67(كولومبيا وليربيا وهندوراس    

ويعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة كولومبيـا        . املتحدة األمريكية يف إضافة هلذا التقرير     
  .وقت ممكن ويدعو احلكومات األخرى إىل القيام بذلك يف أقرب ،اليت قدمت ردها هبذا الشأن

  الزيارات القطرية  -جيم  
فقد قام بزيارة إىل .  قيد االستعراضأجرى الفريق العامل زيارتني قطريتني أثناء الفترة    -١٠

 وإىل هنـدوراس يف الفتـرة   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٨الصومال يف الفترة من  
  . هلذا التقريرنياتالزيارتني كإضافتقريرا قدم ُيو. ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢ إىل ١٨ من

املـسلحة  تعليقات على دليلي السياسات والعمليات بشأن استخدام اخلدمات           -دال  
  املقدمة من الشركات األمنية اخلاصة

وضع دليل السياسات ودليل العمليات بشأن استخدام اخلدمات        الفريق العامل   يتابع    -١١
 إدارة شؤون السالمة واألمن من       مع يتعاون و ،املقدمة من الشركات األمنية اخلاصة    املسلحة  

أجل اإلسهام يف وضع إطار للسياسات متسق وممتثل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بقيام هيئات              
. ووكاالت األمم املتحدة بشراء واستخدام اخلدمات املسلحة للشركات األمنيـة اخلاصـة           

ياسات ، قدم الفريق العامل تعليقات على مشروعي دليل الس        ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٨ ويف
ودليل العمليات، حيث شدد على ضرورة تعميم معايري حقوق اإلنسان بـشكل فعـال يف               

وأوصى الفريق العامل، من بني مجلة أمور، بضرورة تعزيز معـايري اختيـار             . هاتني الوثيقتني 
الشركات األمنية اخلاصة املسلحة باشتراط أن يكون لدى الشركة سجل نظيـف يف جمـال               

  .على حقوق اإلنسانلألثر  تقييم حقوق اإلنسان وإجراء

التعامل مع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين بـالنظر يف      -هاء  
أنشطة الشركات  ورصد ورقابة   إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل بشأن تنظيم        

  العسكرية واألمنية اخلاصة 
يل املفتوح العـضوية املعـين      للفريق العامل احلكومي الدو   عرضاً  قدم الفريق العامل      -١٢

أنـشطة الـشركات    ورصد ورقابة   بالنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل بشأن تنظيم          
 ١٧ إىل   ١٣العسكرية واألمنية اخلاصـة يف دورتـه الثانيـة املعقـودة يف الفتـرة مـن                 
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، السيدة باتـل، يف     آنذاك املقررة للفريق العامل   - وشاركت الرئيسة . ٢٠١٢ أغسطس/آب
وقدمت السيدة باتل رؤية الفريق العامل ومفادها أن        . ورة الثانية باعتبارها خبرية يف اجملال     الد

أو /حتدي تنظيم الـشركات العـسكرية و      ملواجهة  إبرام اتفاقية دولية هو أكثر احللول فعالية        
بتلك الـشركات  األمنية اخلاصة، حيث إن القانون الدويل ال حيظر يف شكله احلايل االستعانة   

قيام بوظائف الدولة وال حيدد بوضوح احلد األدىن اللتزامات الدولة ببذل العناية الواجبـة              لل
. قوق اإلنـسان  حل قانون الدويل الواإلنساين  الشركات القانون الدويل    تلك  لضمان أن حتترم    

أشارت السيدة باتل إىل عدم وجود تشريعات وطنية مناسبة تنظم الشركات العسكرية             كما
 اخلاصة وإىل الطابع عرب الوطين الذي تتسم به العديد من أنشطة تلك الشركات،              األمنية أو/و

  .اباعتبار ذلك من العوامل اإلضافية اليت تربز احلاجة إىل اتفاقية دولية بشأهن

  مجع معلومات عن األفراد املدانني بالقيام بأنشطة املرتزقة  -واو  
 قاعدة بيانات   أن ُينشئ " العامل    إىل الفريق  ٢١/٨طلب قرار جملس حقوق اإلنسان        -١٣

واستجابة هلذا الطلب، أرسل الفريـق      ). ١٨الفقرة  " (لألفراد املدانني بالقيام بأنشطة املرتزقة    
 يطلب فيها   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢ية إىل كافة الدول األعضاء يف       والعامل مذكرة شف  

 ٦رسل تذكري هبذا الطلـب يف     وأُ. معلومات عن قضايا املرتزقة املدانني من قبل حماكم وطنية        
:  بلداً هـي   ١٧وأثناء إعداد هذا التقرير، تلقى الفريق العامل ردوداً من          . ٢٠١٣مارس  /آذار

االحتاد الروسي وأملانيا وأوكرانيا والبحرين والبوسنة واهلرسك وبولنـدا وتوغـو وتـونس             
. وبـا وموريـشيوس  األسود وسويسرا وصربيا والعراق وغانا وغواتيماال وفرنسا وك    واجلبل

 حمددة، يف   ةومن بني هذه الردود، أبلغ كل من اجلبل األسود وفرنسا وكوبا عن حاالت إدان             
حني رد آخرون بعدم وجود قضايا للمرتزقة أو بعدم وجود معلومات ذات صـلة بـسبب                

  .االفتقار إىل تشريع حمدد حيظر أنشطة املرتزقة

  أنشطة أخرى ألعضاء الفريق العامل   -زاي  
، شاركت السيدة باتل يف مؤمتر املائدة       ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦يف الفترة من      -١٤

املستديرة السنوي اخلامس والثالثني الذي نظمه املعهد الدويل للقانون اإلنساين يف سان رميو             
، حيث قدمت استعراضـاً ملـشروع       اإلنساين بإيطاليا، حول القضايا الراهنة للقانون الدويل     

  . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةاتفاقية بشأن
، شارك السيد رونا يف اجتماع للمجتمع املدين نظمته     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١ويف    -١٥
لر، يف واشنطن العاصمة، حول مشروع ميثـاق آلليـة          ظمة العفو الدولية ومؤسسة روكف    من

  .مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصةقواعد سلوك دونة الدولية لاملمراقبة 
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، قدم السيد رونا ورقة عن عمل الفريق العامل، يف كلية           ٢٠١٣فرباير  / شباط ٥ويف    -١٦
  .القانون جبامعة مينيسوتا

، نظم السيد رونا حلقة نقاش عن مساءلة الـشركات          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٥ويف    -١٧
األمنية اخلاصة، يف االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للقانون الـدويل يف           أو  /العسكرية و 

  .واشنطن العاصمة، وشاركت السيدة باتل يف تلك احللقة النقاشية باعتبارها عضوة فيها
 السيدة باتل والسيد رونا وفداً من كليـة         ت، استضاف ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١ويف    -١٨

يزهناور لألمن الوطين واستراتيجية املوارد ملناقشة التحديات املعاصـرة املتعلقـة           أ. ددوايت  
  .األمنية اخلاصةأو /لعسكرية وبأنشطة الشركات ا

  األمنية اخلاصةأو /دراسة األنظمة الوطنية املتعلقة بالشركات العسكرية و  -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
، A/HRC/21/43(كما أشار تقرير السنة املاضية املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان              -١٩

نهج التشريعية املتعلقـة  ، يرى الفريق العامل أن من املهم دراسة وحتديد ال        )٢٦-٢٤الفقرات  
األمنية اخلاصة وتقييم فعالية تلك التـشريعات يف محايـة          أو  /بأنشطة الشركات العسكرية و   

وسوف توجه تلك الدراسة جهود الفريـق       . حقوق اإلنسان وتعزيز املساءلة عن االنتهاكات     
 أهنا ستساعد   كما. العامل لتبني احلاجة إىل صك دويل ملزم قانوناً ينظم أنشطة القطاع املعين           

على حتديد املمارسات اجليدة وقد توجه املشاريع املقبلة لوضع توجيهات للدول األعـضاء             
  .األمنية اخلاصةأو /الساعية إىل تنظيم الشركات العسكرية و

 رسالة إىل كافة    ٢٠١٢مايو  / أيار ٩وألغراض تلك الدراسة، أرسل الفريق العامل يف          -٢٠
 من القوانني واألنظمة املتاحة للجمهور واملتعلقة بالـشركات      الدول األعضاء يطلب فيها نسخاً    

. ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٦رسل تذكري بذلك الطلب يف   وأُ. األمنية اخلاصة أو  /العسكرية و 
  .ويود الفريق العامل أن يشكر كافة الدول األعضاء اليت قدمت تلك القوانني واألنظمة

امل حبثاً مستقالً عن التـشريعات الوطنيـة         الفريق الع  يوإىل جانب هذا الطلب، جير      -٢١
وقـد  . األمنية اخلاصة على أساس كل منطقة على حـدة        أو  /املتعلقة بالشركات العسكرية و   

 ويقدم  ،ركزت املرحلة األوىل من البحث على عينات من البلدان الناطقة باإلنكليزية يف أفريقيا            
وسوف تركز املرحلة   . مل يف هذا البحث   هذا التقرير االستنتاجات اليت توصل إليها الفريق العا       

  .املقبلة من الدراسة على البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، مث على مناطق أخرى من العامل
أوغندا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا    : والبلدان األفريقية اليت تناوهلا التحليل يف هذا التقرير هي          -٢٢

  .غانا وكينيا وليسوتو وموريشيوس وناميبيا ونيجريياوزمبابوي وسوازيلند وسرياليون وغامبيا و



A/HRC/24/45 

GE.13-15370 8 

وقد أظهرت هذه الدراسة أنه ال يوجد يف أي بلد من البلدان حمـل االسـتعراض،                  -٢٣
توجـد  لكن،  و. باستثناء جنوب أفريقيا، تشريع يغطي تصدير اخلدمات العسكرية أو األمنية         

وكانت املوضوعات الرئيـسية    . ليةبلدان قوانني تنظم الشركات األمنية اخلاصة احمل      عدة  لدى  
مسألة ما إذا كانت التشريعات يف تلك البلـدان         ) أ(: اليت تناولتها الدراسة االستقصائية هي    

 مـسألة   )ب(تغطي الشركات العسكرية اخلاصة والشركات األمنية اخلاصة على حد سواء؛           
خارج ت العسكرية   أو اخلدما /طبق على تصدير اخلدمات األمنية و     نإذا كانت التشريعات ت    ما

مسألة ما إذا كانت تلك القوانني، إن وجدت، تطبـق خـارج حـدودها               )ج(حدودها؛  
األمنيـة  أو  /كما تسلط الدراسة الضوء على شروط إنشاء الشركات العسكرية و         . اإلقليمية

كمـا مت   . اخلاصة، مبا يف ذلك اآلليات ذات الصلة املتعلقة بإصدار التـراخيص والتـسجيل            
أو أنظمة تتناول استخدام القـوة واألسـلحة        /ة ما إذا كانت هناك قوانني و      استعراض مسأل 

. النارية وقيام مقدمي اخلدمات األمنية ومقدمي اخلدمات العسكرية باالجتـار يف األسـلحة            
  .جيري تناول إصدار القوانني الرامية إىل تنفيذ الصكوك الدولية بشأن املرتزقة كما

  التحليل  -باء  
 شدة التباين يف مستويات تنظـيم أنـشطة الـشركات العـسكرية             تبني الدراسة   -٢٤
نظاماً ملنح خصيصاً فمن جهة، قد تنشئ البلدان . األمنية اخلاصة بني البلدان حمل التحليل أو/و

عد جنوب أفريقيا مثاالً على     تو. الشركات القيام ببعض األنشطة   تلك  التراخيص وحتظر على    
تلـك  تشريع شامل يـنظم أنـشطة   يوجد لديه ة الذي ذلك النهج والبلد الوحيد يف الدراس   

نظم عدد مـن البلـدان      يوال  . وحيظر حتديداً تصدير اخلدمات العسكرية واألمنية     الشركات  
األخرى اليت مشلها التحليل سوى الشركات األمنية اخلاصة بدرجات خمتلفة يف اإلطار احمللي             

وتشري اجلهود اليت تبـذهلا هـذه       . رجوال حتظر تقدمي اخلدمات العسكرية أو األمنية يف اخلا        
 اخلاصة إىل إقرارها مبستوى معني من       أو األمنية /والدول لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية      

هنالك ومن جهة أخرى،    . املخاطر يف االستعانة بتلك الشركات اخلاصة ألداء وظائف الدولة        
 أو  ،ية واألمنية اخلاصـة   تشريعات تتناول حتديداً أنشطة الشركات العسكر     ليس لديها   بلدان  

  . تنظر حالياً يف إنشاء إطار تشريعي هبذا الصدد
ورغـم أن   . ويعد تشريع جنوب أفريقيا فريداً أيضاً حيث إنه حيظر أنشطة املرتزقة            -٢٥

بشكل خمتلف عـن التعريـف الـوارد يف         " املرتزقة"تشريع جنوب أفريقيا يعرف مصطلح      
مي حتديداً إىل حظر أنشطة املرتزقة ويقتضي احلـصول         الصكوك الدولية أو اإلقليمية، فإنه ير     

أما بقية  . بلد معني لعلى إذن لتقدمي اخلدمات العسكرية أو األمنية لطرف يف نزاع مسلح أو             
  .البلدان اليت تناوهلا التحليل، فإهنا ال متتلك أي قوانني حلظر أنشطة املرتزقة

شتركة يف قوانني البلـدان حمـل       هج، فإن هناك عناصر م    ومع مراعاة تنوع تلك النُ      -٢٦
  .االستعراض، اليت تستخدم كأساس للتحليل املقارن الوارد أدناه
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  األمنية اخلاصةأو /تنظيم أنشطة الشركات العسكرية و  -١  
 بلداً، متتلك مجيع البلـدان      ١٣من بني البلدان اليت تناوهلا التحليل واليت يبلغ عددها            -٢٧

وال يوجد حالياً قـانون     . )٢(ات خاصة بقطاع األمن اخلاص    باستثناء كينيا وسوازيلند تشريع   
يتناول حتديداً قطاع اخلدمات األمنية اخلاصة يف كينيا، أما التشريعات يف سـوازيلند، فهـي      

 أو حىت موظفي األمن، لكنها تنظم فقط        ،الشركاتاملؤسسات أو    أو   ،تنظم هذا القطاع   ال
األجـور  مرسوم الئحـة    ات األمنية، من خالل     املرتبطة بالعاملني يف قطاع اخلدم    " األجور"
  .٢٠١١لعام ) لقطاع اخلدمات األمنية(

 حيـث   ،وهناك بلدان ميران حالياً مبرحلة انتقالية ومها جنوب أفريقيا وبوتـسوانا            - ٢٨
 تنظر بوتـسوانا يف مـشروع تعـديل    ،فمن جهة.  قوانينهما احلالية ت على جيريان تعديال 

نظـر  ت، ومن جهة أخـرى،      ٢٠٠٨ات األمنية اخلاصة لسنة     القانون املتعلق بتنظيم اخلدم   
جنوب أفريقيا يف مشروع تعديل القانون املتعلق بتنظيم قطاع اخلدمات األمنيـة اخلاصـة              

وميكن القول بأن من شأن ذلك أن جيعل اإلطار التنظيمي املتعلـق بـاألمن    . ٢٠١٢  لسنة
 أخـرى يف    اًأن يشجع ذلك بلدان   أيضاً  املرجح  ومن  . اخلاص يف هذين البلدين أكثر فعالية     

أو سن تشريعات يف املستقبل القريب من أجـل مواكبـة           /املنطقة على النظر يف تعديل و     
   .الديناميات املتطورة لقطاع اخلدمات األمنية

 جنوب أفريقيا النهج األكثر مشوالً وتـشريعاً        توعلى النحو املذكور أعاله، اعتمد      -٢٩
نية اخلاصة وإمنا حيظر أيضاً تصدير اخلـدمات العـسكرية          ينظم فقط قطاع اخلدمات األم     ال

 املتعلق بتنظيم قطاع اخلدمات األمنية اخلاصة ينشئ        ٢٠٠١ لسنة   ٥٦فالقانون رقم   . واألمنية
 حمددة ميكن أن جتري     شروطاًسلطة تنظيمية لقطاع اخلدمات األمنية اخلاصة وحيدد بالتفصيل         

كمـا أن   . منيـة األ اتلخدملاعتباره مقدماً   تسجيل شخص اعتباري ب   مبوجبها  هذه السلطة   
 ٢٧ املتعلق بتنظيم املساعدات العسكرية األجنبية والقانون رقم      ١٩٩٨ لسنة   ١٥القانون رقم   

يف بلد يواجه نزاعاً مـسلحاً      معينة   املتعلق حبظر أنشطة املرتزقة وتنظيم أنشطة        ٢٠٠٦لسنة  
عدات أو اخلدمات ألحد أطراف نـزاع       حيظران حتديداً أنشطة املرتزقة وينظمان تقدمي املسا      

__________ 

القانون : ؛ وبوتسوانا )اصةمراقبة املؤسسات األمنية اخل    (٢٠٠٤ ولسنة   ١٩٩٧أنظمة الشرطة لسنة    : أوغندا )٢(
 ٥٦القـانون رقـم   :  املتعلق مبراقبة خدمات احلراسة األمنيـة؛ وجنـوب أفريقيـا    ١٩٨٤ لسنة   ٢٨رقم  
خلاصني وحراس  القانون املتعلق مبراقبة احملققني ا    : ؛ وزمبابوي األمن اخلاص  املتعلق بتنظيم قطاع     ٢٠٠١ لسنة

 املتعلـق بـاألمن الـوطين    ٢٠٠٢ لـسنة  ١٠رقم القانون  : ؛ وسرياليون )١٩٩٦(١٠:٢٧األمن، الفصل   
:  املتعلق بشركات احلراسة األمنية اخلاصة؛ وغانا      ٢٠١١ لسنة   ٥القانون رقم   : واملخابرات املركزية؛ وغامبيا  

، بالـصيغة   ١٥٧١، الصك التشريعي رقم     ١٩٩٢لسنة  ) األمنية اخلاصة املؤسسات  (أنظمة خدمة الشرطة    
 املتعلق مبوظفي األمن اخلـاص؛      ٢٠٠٢قانون سنة   : ؛ وليسوتو ١٥٧٩م  املعدلة مبوجب الصك التشريعي رق    

 ٢٠٠٨ املتعلق باألمن اخلاص بالصيغة املعدلة مبوجب قانون سنة          ٢٠٠٤  لسنة ٥القانون رقم   : وموريشيوس
 شركات األمـن  ب املتعلق   ١٩٩٨ لسنة   ١٩القانون رقم   : ؛ وناميبيا )تعديل(املتعلق باخلدمات األمنية اخلاصة     

 املتعلـق بـشركات األمـن    ٢٠٠٢ سنة ل٢١، بالصيغة املعدلة مبوجب قانون التعديل رقم       األمن موظفيو
 . املتعلق بشركات احلراسة اخلاصة١٩٨٦ لسنة ٢٣القانون رقم : وموظفي األمن؛ ونيجرييا
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ووفقاً هلذين القانونني، ال ميكن ألي شخص أن يقـدم أي مـساعدة             . مسلح أو لبلد معني   
، على حنـو    "خاضع لنظام حمدد  "د  أي خدمة لطرف من أطراف أي نزاع مسلح أو يف بل           أو
  .دده الرئيس بناء على توصية اللجنة الوطنية لتحديد األسلحة التقليديةحي ما
هجاً شىت لتنظيم قطاع اخلدمات األمنية اخلاصة على املستوى         وتعتمد بلدان أخرى نُ     -٣٠
ـ خييف هذه التـشريعات     املتوخى  ورغم أن نطاق التشريعات ومستوى الرقابة       . احمللي  انتلف

بشكل كبري من بلد آلخر، فإن العديد منها يضع إجراءات ومعـايري إلصـدار التـراخيص                
  .األمنية اخلاصة ولتسجيلهاأو /كرية ووالتصاريح للشركات العس

ابوي أنظمة صارمة للغاية فيما خيص قطاع اخلدمات األمنية، مبا يف ذلك            بومتتلك زم   -٣١
تقع على عاتق احملققني    معينة  أنشطة احملققني اخلاصني، وحتدد نظاماً ملنح التراخيص وواجبات         

تعلق مبراقبة خدمات احلراسة األمنية    ويف بوتسوانا، ينظم القانون امل     .)٣(اخلاصني وحراس األمن  
وينص هذا القانون على إجياد مراقب مايل خلدمات احلراسة األمنيـة،           . قطاع األمن اخلاص  

وهـو  . ليكون مسؤوالً عن منح الترخيص للمشاركة يف األعمال املتصلة بتوفري حراس األمن      
تعديل القـانون املتعلـق     ينظم سلوك حراس األمن اخلاص يف حد ذاته، ويسعى مشروع            ال

بتنظيم خدمات األمن اخلاص املذكور أعاله إىل معاجلة هذه الفجوة عن طريق إنشاء جملـس             
اخلدمات باملعايري الدنيا   تلك  لضمان أن يلتزم مقدمو     اخلاصة  تنظيمي لقطاع اخلدمات األمنية     

مـوظفي  ن  شـؤو ويف حالة ليسوتو، ينظم القانون املتعلق مبوظفي األمن اخلـاص           . للسلوك
 وحيظـر علـى أي شـخص     ،وحراس األمن اخلاص من خالل جملس موظفي األمن اخلاص        

. اعتباري تقدمي خدمات أمنية خاصة دون احلصول على شهادة تسجيل صادرة عن اجمللـس             
تعديل الوُيعىن تشريع ناميبيا املتمثل يف القانون املتعلق بشركات األمن وموظفي األمن وقانون             

من خالل  " موظفي األمن "و" شركات األمن "من وموظفي األمن بتنظيم     شركات األ املتعلق ب 
  .اجمللس التنظيمي لشركات األمن وموظفي األمن

واألشخاص العاملني لـدى    " شركات احلراسة األمنية اخلاصة   "وينظم تشريع غامبيا      -٣٢
كما ينشئ سلطة منح التراخيص لـشركات       . تلك الشركات باعتبارهم حراس أمن خاص     

مراقبـة  (ويف أوغندا، حتظر أنظمة الـشرطة       . ة األمنية اخلاصة داخل وزارة الداخلية     احلراس
خدمات أمنية ما مل تكن مسجلة      عرض  على أي مؤسسة أداء أو      ) املؤسسات األمنية اخلاصة  

وباملثل، حيظر التشريع النـيجريي     . لدى املفتش العام للشرطة باعتبارها مؤسسة أمنية خاصة       
راقبـة  امل اتخدم"ة اخلاصة على أي مؤسسة أداء       املتعلق بشركات احلراس  املتمثل يف القانون    

مـا مل تكـن    " نقود بغرض توفري احلماية من اجلرمية     ال أو محل    اتراسة أو القيام بدوري   احل أو
  . )٤(مسجلة لدى وزارة الشؤون الداخلية

__________ 

 .انظر قانون مراقبة احملققني اخلاصني وحراس األمن )٣(
 .١٩٨٦ من قانون شركات احلراسة اخلاصة لسنة) ١(١املادة  )٤(
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عمال القـوانني  وباستثناء سوازيلند، تتشابه البلدان حمل الدراسة من حيث توفري أنظمة إل   -٣٣
وتتحمل الـوزارات املعنيـة     . الرئيسية اليت تتناول قطاعات اخلدمات األمنية اخلاصة يف كل بلد         

 .مسؤولية إصدار األنظمة اليت تنفذ القوانني املتعلقة باألمن اخلـاص         ) تنص خمتلف القوانني   كما(
 األنظمة إال يف حالة      مسؤوالً عن إصدار   - باعتباره رئيس الدولة واحلكومة    - يكون الرئيس  وال

  .يف جنوب أفريقيامتبع يف البلدان اليت تواجه نزاعاً مسلحاً، كما هو معينة املشاركة يف أنشطة 

  نطاق التشريعات  -٢  

  املصطلحات  ) أ(  
األمنية اخلاصة مـن بلـد      أو  /خيتلف نطاق التشريعات اليت تنظم الشركات العسكرية و         -٣٤

اخلدمات العسكرية واألمنية اليت ختـضع لتلـك        تعاريف  ف  آلخر، ويرجع ذلك جزئياً إىل اختال     
بكـثري  ومن بني كافة األطر التنظيمية، يتميز تشريع جنوب أفريقيا بأنه أكثر تفصيالً             . التشريعات

تعريفاً واسـعاً لتتـضمن محايـة       " اخلدمة األمنية "تشريعات البلدان األخرى، حيث يعرف       من
طريقة؛ وتقدمي املشورة بشأن محاية أو حراسة األشخاص        حراسة األشخاص أو املمتلكات بأي       أو
 وتـصنيع أو    ؛ما يتعلـق باملبـاين     وتقدمي خدمات تفاعلية أو خدمات استجابة في       ؛املمتلكات أو

؛ وأداء مهام احملقق اخلاص؛ وتوفري تـدريبات أو         اإلعالن عنها رصد أو   ال ةأو توزيع أجهز   استرياد
ات األمنية؛ وتركيب األجهـزة األمنيـة أو صـيانتها أو           توجيهات يف جمال األمن ملقدمي اخلدم     

مثالً اخلدمات األمنيـة    موريشيوس  ويف املقابل، يعرف تشريع     . )٥(إصالحها؛ وأداء مهام القفالني   
األعمال املتصلة بتوفري خدمة أمنية وخدمات احلراسة األمنيـة ونقـل وتوصـيل             "اخلاصة بأهنا   

   .)٦("باخلدمات األمنية" حيدد املقصود دون أن" مكافأة أجر أواملمتلكات بطريقة مأمونة مقابل 
للخـدمات األمنيـة    "ورغم أن عدداً من البلدان األخرى ال يضع تعريفاً حمـدداً              -٣٥

، فإنه يبدو أن املصطلح ُيفهم يف كثري من األحيان بأنه يعين فقط خدمات املراقبـة                "اخلاصة
فعلى سـبيل املثـال، يعـرف       . من اجلرائم واحلراسة والقيام بدوريات بغرض توفري احلماية       

كل من غانا ونيجرييا الكيانات اخلاضعة للتشريع بأهنا الكيانـات الـيت تقـدم              يف  تشريع  ال
ويركز أيـضاً   . خدمات املراقبة واحلراسة والقيام بدوريات بغرض توفري احلماية من اجلرائم         

الشخص الذي يضطلع   ب" حارس األمن "تشريع زمبابوي على احلراسة، حيث يعرف أساساً        
حارس "وباملثل، يعرف تشريع بوتسوانا     . مبهمة حراسة املمتلكات أو األشخاص لقاء مكافأة      

، )٧(بالشخص الذي يعمل كحارس أو الشخص الذي يؤدي خدمة احلراسة أو املراقبة           " األمن
حلمايـة أو حراسـة     مـستخدم   بـشخص   " حارس األمن اخلاص  "ويعرف تشريع ليسوتو    

    .)٨(متلكاتاألشخاص أو امل
__________ 

 .٢٠٠١لسنة اخلاصة من قانون تنظيم قطاع اخلدمات األمنية ) ١(١املادة  )٥(
 . من القانون املتعلق باخلدمات األمنية اخلاصة٢املادة  )٦(
 .١٩٨٤ من القانون املتعلق مبراقبة خدمات احلراسة األمنية لسنة ٢املادة  )٧(
 .٢٠٠٢ من القانون املتعلق مبوظفي األمن اخلاص، لسنة ٢املادة  )٨(
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إن ما ذُكر من عدم اتساق يف حتديد مصطلح ونطاق اخلدمات املشمولة بالتشريع يف            -٣٦
أو األمنيـة اخلاصـة     /كل بلد يسفر عن ثغرات تنظيمية، حيث توفر الشركات العسكرية و          

طائفة متنوعة من اخلدمات جبانب جمرد احلراسة وتنظيم الدوريات، مثل خدمات التـدريب             
  .ورة بشأن املسائل األمنية وتنفيذ التدابري األمنيةوإسداء املش

  تطبيق القوانني خارج احلدود اإلقليمية  ) ب(  
 يتضمن بنداً يتعلـق بـالتطبيق       إن تشريع جنوب أفريقيا هو التشريع الوحيد الذي         -٣٧

من قانون تنظيم قطاع اخلدمات     ) ١(٣٩يرد ذلك يف املادة     . والوالية القضائية خارج اإلقليم   
نص على أن أي عمل يشكل جرماً مبوجب القانون ويرتكب خـارج            ت  يت، ال  اخلاصة منيةاأل

ظر جنوب أفريقيـا حتديـداً،      حتوعالوة على ذلك،    . جنوب أفريقيا يعد مرتكباً داخل البلد     
طرف يف نزاع مسلح أو إىل بلـد        أي  سبق الذكر، تقدمي خدمات عسكرية وأمنية إىل         كما

  ".لنظام حمدد"خاضع 
األمنية اخلاصـة يف البلـدان      أو  /تكون القوانني املتعلقة بالشركات العسكرية و     وال    -٣٨

 وال تنظم عملية تقدمي اخلـدمات العـسكرية        ،األخرى قابلة للتطبيق إال على املستوى احمللي      
املـشاركة  املذكورة  وباألخص، ال حتظر تلك القوانني على الشركات        . األمنية يف اخلارج   أو

، وهذه هي أهم ثغـرة    . عمال العدائية  املشاركة بشكل مباشر يف األ     يف بعض األنشطة، مثل   
الشركات يف الرتاعات املسلحة ويف مراحل ما بعد الرتاع ويف حاالت           تلك  نظراً لتزايد دور    

  .الرتاع املسلح املنخفض احلدة

   الفاعلةالكيانات اليت تراقب أو تنظم اجلهات األمنية اخلاصة  -٣  
مثل غامبيا ونيجرييا وزمبابوي، يتم تعيني الكيانـات واألفـراد          يف عدد من البلدان       -٣٩

رة املـسؤولة عـن     ابل الوز أو ينظمون قطاع اخلدمات األمنية اخلاصة من قِ       /الذين يراقبون و  
الـشؤون  األمن الداخلي، حيث يكونون جزءاً منها، مثل وزارة الشؤون الداخلية أو وزارة             

 املثال، يكون املوظف املسؤول عن األمن اخلاص من      وفيما خيص نيجرييا على سبيل     .الداخلية
الداخلية اليت تشكل أساساً اهليئة املعنية بإصدار التراخيص لـشركات        الشؤون  موظفي وزارة   

ويف بوتسوانا، تقع املسؤولية على عاتق وزارة       . احلراسة اخلاصة كما ينص القانون النيجريي     
ريقيا، تتوىل وزارة السالمة واألمن مـسؤولية       وفيما يتعلق جبنوب أف   . الدفاع والعدل واألمن  

تنظيم توفري األمن اخلاص، رغم أن وزارة الدفاع تنظم تقدمي املساعدات العسكرية األجنبيـة         
املشاركة يف بعض األنشطة يف بلد يواجه نزاعاً مسلحاً من خالل اللجنة الوطنية لتحديد            أو/و

  . )٩(األسلحة التقليدية

__________ 

 والقانون املتعلق حبظر أنـشطة املرتزقـة        ،١٩٩٨ظر القانون املتعلق باملساعدات العسكرية األجنبية لسنة        ان )٩(
 .٢٠٠٦وتنظيم بعض األنشطة يف البلدان اليت تواجه نزاعات مسلحة لسنة 
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يتوىل جهاز الشرطة منح التـراخيص للـشركات العـسكرية          ويف بعض البلدان،      -٤٠
الشرطة قطاع اخلدمات األمنية    جهاز  قانون  ينظم  ويف غانا،   . األمنية اخلاصة وتسجيلها   أو/و

. اخلاصة وتتوىل وزارة الداخلية مع جهاز الشرطة يف غانا مسؤولية تنظيم قطاع األمن اخلاص             
ؤولية منح التراخيص لتقـدمي اخلـدمات       وفيما خيص موريشيوس، يتوىل مفوض الشرطة مس      

وباملثل، يف أوغندا، يضطلع كل من املفتش العام للشرطة ورئيس جلنة املقاطعة . األمنية اخلاصة
  .وقائد املنطقة التابع لقوة الشرطة األوغندية بدور حاسم يف تنظيم قطاع األمن اخلاص

مشتركة بني جهات   ىل هيئة   ويف بلدان أخرى، مثل ليسوتو وناميبيا وسرياليون، تتو         -٤١
تابعة إلدارة الوزارة املكلفة باألمن الداخلي مـسؤولية إصـدار التـراخيص       تكون  حكومية  

ففي سرياليون، على سبيل املثال، تقـع       . األمنية اخلاصة وتنظيمها  أو  /للشركات العسكرية و  
بشكل عام  على عاتق جملس األمن الوطين الذي يشمل الرؤساء السياسيني ملختلف الوزارات            
كما ينص . ومكتب األمن القومي بوجه خاص مسؤولية تنظيم قطاع اخلدمات األمنية اخلاصة

التنظيمي لقطاع اخلدمات األمنية اخلاصة يف كينيا علـى أن تتـوىل هيئـة              القانون  مشروع  
  .معنية بتنظيم األمن اخلاص مسؤولية تنظيم هذا القطاعتكون حكومية مشتركة بني جهات 

سؤولية إصدار التراخيص   مكرسة لالضطالع حصراً مب   تلك أي من البلدان هيئة      وال مي   -٤٢
ورغم إمكانية وجود منـاذج     . األمنية اخلاصة وتنظيمها ورصدها   أو  /وللشركات العسكرية   

متنوعة من الرقابة كما توضح السياقات احمللية، فإن خربات الفريق العامل تشري إىل أنه قـد                
تلـك   حىت يتسىن متحيص سـلوك       املكرسةذ إجياد هذه اهليئة     يكون من الضروري ومن احملب    

  .الشركات على حنو سليم وضمان مراقبة أنشطتها بفعالية

  األمنية اخلاصة للقوة واألسلحة الناريةأو /األنظمة املتعلقة باستخدام الشركات العسكرية و  -٤  
لناريـة مـن    يضع عدد من البلدان أنظمة فيما خيص امتالك واستخدام األسـلحة ا             -٤٣

ويف جنوب أفريقيا،   . األمنية اخلاصة، حني يسمح هلا بذلك     أو  /جانب الشركات العسكرية و   
مـن قـانون تنظـيم قطـاع     ) م(٣٥ام األسلحة النارية يف املادة      يرد احلكم املتعلق باستخد   

صدر الوزير أنظمة تتعلق، من بني مجلة       نص على إمكانية أن يُ    ت  يتاخلدمات األمنية اخلاصة، ال   
م األسلحة النارية وغريها من األسلحة وامتالكها       يمور، بقيام مقدمي اخلدمات األمنية بتسل     أ

ويف ليسوتو وموريشيوس، تقتضي القوانني أن يكـون اسـتخدام مقـدمي            . واستخدامها
اخلدمات األمنية اخلاصة لألسلحة النارية وفقاً للقوانني اليت حتكم استخدام السكان بوجـه              

) راقبة املؤسسات األمنية اخلاصـة    مل(وتشكل أنظمة الشرطة األوغندية     . ية لألسلحة النار  عام
تناقضاً مثرياً لالهتمام، حيث إهنا توضح حتديداً الظروف اليت ميكن مـن خالهلـا ملقـدمي                

تلك اخلدمات األمنية اخلاصة أن يستخدموا األسلحة النارية وتقتضي أن يكون كافة مقدمي             
ألسلحة حاصلني على التدريب املالئم وعلى شهادة أهليـة يف          اخلدمات املعينني الستخدام ا   

  .إدارة األسلحة النارية
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ورغم أن تشريع سرياليون ينص على استخدام مقدمي اخلدمات األمنيـة اخلاصـة               -٤٤
لألسلحة النارية، فإن ذلك غري مسموح به بوجه عام على أرض الواقـع، بـسبب حظـر                 

مع ذلك، متتلك شركة سرياليون للروتيل خـدمات        و. األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة    
للروتيـل  شركة سريا   اتفاق  ) التصديق على (أمنية مسلحة خاصة وهو ما يعاقب عليه قانون         

  .٢٠٠٢للروتيل لسنة شركة سريا اتفاق التصديق على ، وقانون ١٩٨٩لسنة 
حة وحتظر بعض البلدان صراحة استخدام مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصـة لألسـل             -٤٥

الذخائر علـى مقـدمي      وأأو استخدام األسلحة النارية     /ففي غامبيا، حيظر امتالك و    . النارية
ونفس األمر ينطبق على التشريع النيجريي الذي حيظر اسـتخدام          .  اخلاصة اخلدمات األمنية 

  . ملهامهماخلدمات أثناء أدائهمتلك األسلحة النارية والذخائر على مقدمي 
غفل القوانني مسألة استخدام مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصـة         ويف بلدان أخرى، ت     -٤٦

بـشأن  فعلى سبيل املثال، يصمت التشريع الغاين ومشروع القانون الكيين          . لألسلحة النارية 
إزاء مسألة ما إذا كان مسموحاً ملقدمي اخلدمات األمنية اخلاصـة باسـتخدام      األمن اخلاص   

لة يف األنظمة اليت ستوضع لتنفيذ القانون الكيين بشأن         عاجل تلك املسأ  وقد تُ . األسلحة النارية 
  .األمن اخلاص

رقابـة  الورغم أن تنظيم استخدام القوة واألسلحة النارية يشكل أحد أهم عناصـر           -٤٧
، فإنه يبدو، استناداً إىل التشريعات الوطنيـة الـيت          األمنية اخلاصة أو  /لشركات العسكرية و  ل
ـ         تيحت للفريق العامل فيما يتعل    أُ بـامتالك  ا  ق بتلك الشركات، أن البلدان اليت تـسمح هل

ورغم أن القانون   . أنظمة مفصلة مبا يكفي يف هذا الصدد      تضع  واستخدام األسلحة النارية ال     
تنص من بني مجلة أمور     واملعايري ذات الصلة    اإلنساين  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل      

اسيب يف سياق الدفاع عن النفس أو الدفاع عـن          على أن األسلحة النارية تستخدم بشكل تن      
من خطر حدوث ضرر ال موجب له، فإن القـوانني          على األرجح   وبطريقة تقلل   فقط  الغري  

  .اليت تناوهلا التحليل يف هذه الدراسة ال تدرج هذه االشتراطات أو ال تدرج سوى جزء منها

األمنية اخلاصة  أو  /شركات العسكرية و  تعزيز املعايري يف األنظمة املتعلقة باختيار موظفي ال         -٥  
  وتدريبهم وجتهيزهم وسلوكهم

حتدد القوانني يف بعض البلدان حمل االستعراض معـايري دنيـا الختيـار مـوظفي                 -٤٨
تتضمن هذه املعايري مسألة ما إذا كـان        وعادة ما    ،األمنية اخلاصة أو  /الشركات العسكرية و  

مـن حيـث الشخـصية،      ئم خطرية، وأهليتهم    أي جرا بارتكاب  املوظفون املعنيون مدانني    
فعلى سبيل املثال، ينص تشريع ليسوتو على أنه ال جيوز اعتبـار الـشخص              . ووضعهم املايل 

أي جرميـة   بارتكاب  مؤهالً للتسجيل كموظف أو حارس يف األمن اخلاص إذا سبقت إدانته            
باسـتخدام  تتعلق  و  يعاقب عليها بالسجن أو إذا ثبتت إدانته بارتكاب جرمية خملة بالشرف أ           

يعاين من اضطراب عقلي أو من عادة السكر أو إدمان املخدرات           إذا كان   أسلحة خطرية، أو    
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وبعـض  .  ُمعسر مل يصحح وضـعه      أو ،هبا، أو إذا كان دون سن الثامنة عشرة       االرهتان  أو  
التشريعات تذهب إىل أبعد من ذلك، حيث تتطلب من املوظفني احلصول علـى تـدريب               

الـشهادات  يع جنوب أفريقيا مثالً يقتضي أن ميتثل املوظفون للتدريبات حسب           فتشر. مالئم
  .قطاع السالمة واألمن التابعة لهيئة التعليم والتدريباليت متنحها 

ويف بعض البلدان اليت خضعت هلذه الدراسة، يعهد أيضاً للكيانات املسؤولة عن تنظيم               -٤٩
سؤولية كفالة معايري التـدريب ملـوظفي األمـن    مباخلاصة أو مراقبة قطاع اخلدمات األمنية    /و

فعلى سبيل املثال، ينص قانون ناميبيا املتعلق بشركات األمن وموظفي األمن           . اخلاص وتعزيزها 
موظفي األمن تقدمي املـشورة فيمـا يتعلـق         شؤون  على أمور من بينها أن خيول جملس تنظيم         

ومبوجب هذا القانون، ميكن    . )١٠(لتدريببتدريب موظفي األمن يف ناميبيا وتعزيز معايري هذا ا        
وينص قانون تنظيم قطـاع     . )١١(للوزير أيضاً أن يضع أنظمة فيما يتعلق بتدريب موظفي األمن         

ز يتعزبهليئة املعنية، من بني مجلة أمور،       تقوم ا  يف جنوب أفريقيا على أن    اخلاصة  اخلدمات األمنية   
  . )١٢(قدمي اخلدمات األمنية احملتملنييف تدريب مقدمي اخلدمات األمنية ومعالية معايري 
عترف باحترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون ويبدو من هذا البحث أنه مل يُ    -٥٠

باعتباره من العناصر املهمة يف اختيـار مـوظفي الـشركات العـسكرية             اإلنساين  الدويل  
لعامـل، ال يراعـي أي بلـد    واستناداً إىل املعلومات املتاحة للفريـق ا   . األمنية اخلاصة  أو/و
سجالت أو تقارير عن االنتهاكات اليت يرتكبها موظفو تلك الشركات حلقوق اإلنسان             أي

ويف ذات الوقت، ال ميتلك أي بلـد تـشريعاً          . يف اختاذ القرار بشأن اختيار الشخص املعين      
الدويل  يف القانون  احلصول على تدريب مالئم   املذكورة  يقتضي حتديداً من موظفي الشركات      

  .اإلنساينالدويل حلقوق اإلنسان والقانون 

  التصديق على الصكوك اإلقليمية والدولية املتعلقة باملرتزقة  -٦  
مل يصدق أي بلد من البلدان حمل االستعراض على االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيـد                -٥١

فيمـا  و. عة عليها املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، رغم أن نيجرييا من الدول املوق         
 ١٢تعريف املرتزقة، يتضمن الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخـة           ب يتعلق
، )الربوتوكول األول (، املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية        ١٩٤٩أغسطس  /آب

 األول  وقد انضمت بوتسوانا إىل الربوتوكـول     . ٤٧ من املادة    ٢يف الفقرة   " للمرتزقة"تعريفاً  
 عليه جنـوب    ت، وصدق ١٩٩٤، وناميبيا يف عام     ١٩٩٤، وليسوتو يف عام     ١٩٧٩يف عام   

وهذا يعين أن تلـك البلـدان       . ١٩٩٢ وزمبابوي يف عام     ١٩٩٥أفريقيا وسوازيلند يف عام     
  .ملزمة قانوناً بتنفيذ الربوتوكول

__________ 

 .٢٠٠١من قانون التعديل املتعلق بشركات األمن وموظفي األمن، لسنة ) ج(٤املادة  )١٠(
 .٢٠٠١انون التعديل املتعلق بشركات األمن وموظفي األمن، لسنة من ق) ج()١(٣٨املادة  )١١(
 .٢٠٠١، لسنة  اخلاصةمن قانون تنظيم قطاع اخلدمات األمنية) ي(٣املادة  )١٢(
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اء ألفريقية للقض ى اتفاقية منظمة الوحدة ا    ووفقاً لقائمة حالة البلدان اليت صدقت عل        -٥٢
سوى زمبابوي وغامبيـا    عليها  ، مل تصدق    ١٩٧٧على االرتزاق يف أفريقيا املعتمدة يف عام        

لكن، ال يبدو أن البلدان اليت صـدقت علـى االتفاقيـة متتلـك              . وغانا وليسوتو ونيجرييا  
  . بفعالية يف إطار واليتها القضائية احملليةهاقوانني لتنفيذ أي

  والتوصياتاالستنتاجات   -رابعاً  
يبني البحث الذي أجري بشأن التشريعات احمللية املتعلقة بالشركات العـسكرية             -٥٣
األمنية اخلاصة أن خمتلف الدول األفريقية اليت تناولتها هـذه الدراسـة بالتحليـل              أو  /و

ونظراً لعدم وجود صك دويل ملزم      . تفاوتت يف ردود فعلها إزاء خصخصة قطاع األمن       
األمنية اخلاصة، يقل التوجيه بشأن كيفية معاجلـة        أو  /كات العسكرية و  قانوناً بشأن الشر  

وقد جنم عن ذلك هنج تنظيمية متباينة علـى         . خصخصة قطاع األمن معاجلة فعالة    ظاهرة  
  .املستوى الوطين، وحدوث فجوات تنظيمية يف بعض النواحي

حها خصخصة  وتعكس الطريقة اليت تصاغ هبا قوانني البلدان التحديات اليت تطر           -٥٤
ـ    ت واجه يت ال ،فجنوب أفريقيا مثالً  . قطاع األمن يف خمتلف الدول      ا ظاهرة قيام مواطنيه

من ذوي املهارات واخلربات العسكرية الواسعة بتقدمي اخلدمات العسكرية واألمنيـة يف            
 عن طريق إصدار تشريع تاخلارج وحتول بعضهم إىل املشاركة يف أنشطة املرتزقة، استجاب

اً القيام بأنشطة املرتزقة وتصدير اخلدمات العسكرية واألمنية، ويـنظم أيـضاً   حيظر حتديد 
ويف بلدان أخرى، حيث يركز     . يف اإلطار احمللي  اخلاصة  األمنية  أو  /الشركات العسكرية و  
يف معظمه على احلراسة التقليدية لألشخاص واملمتلكات،       اخلاصة  قطاع اخلدمات األمنية    
  .صدي لتلك التحدياتمل تتطور القوانني بعد للت

كما أن األحكام املتعلقة باستخدام أو عدم استخدام األسلحة النارية مـن قبـل      -٥٥
مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصة، وباألخص املتعلقة باستخدام القوة القاتلة، تعـد أيـضاً             
مؤشرات، من بني أمور أخرى، تعكس كيف ترى تلك الدول قطاع اخلدمات األمنيـة              

األمنية اخلاصة  أو  /ر استخدام األسلحة النارية على الشركات العسكرية و       فحظ. اخلاصة
يف بعض البلدان يشري إىل االعتراف مبخاطر االستعانة جبهات خارجية للقيام مبـا ميكـن               

ويف بلدان أخرى، حيث يسمح القانون باستخدام األسـلحة         . اعتباره من وظائف الدولة   
 إزاء تلك املسألة، هناك خطر يتمثل يف أن يـؤدي  النارية أو حيث تلتزم القوانني الصمت 

الشركات إىل حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان،      تلك  استخدام األسلحة النارية من قبل      
حيث إن القوانني القائمة ال تقدم توجيهاً كافياً بشأن استخدام القوة وفقاً للمعايري الدولية         

  .حلقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية الدولية
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ويشدد الفريق العامل على أن احلق يف األمن هو حق إنساين أصـيل للجميـع                 -٥٦
  .ويدعم التمتع حبقوق اإلنسان األخرى

ودون وجود رقابة وسيطرة فعالة، قد تؤدي أنـشطة الـشركات العـسكرية               -٥٧
القانون وسـري العمـل     لسيادة  ض خطري   يإىل تقو احلاالت  األمنية اخلاصة يف بعض      أو/و

سة الدولة الدميقراطية املسؤولة عن كفالة السالمة العامة وفقـاً للمعـايري     الفعال يف مؤس  
دنيا وهناك حاجة ماسة إىل وضع معايري دولية        . الدولية حلقوق اإلنسان والقوانني الوطنية    

عمال هذا احلق األساسـي  سعياً إلوموظفيها املذكورة أنشطة الشركات  الدول  كي تنظم   
  .من حقوق اإلنسان

أمول أن جتعل هذه الدراسة اليت مازالت جارية الفريق العامل يف وضـع             ومن امل   -٥٨
يسمح له بتحديد املمارسات اجليدة وبوضع توجيهات للدول األعضاء فيما يتعلق بتنظيم            

. متتع اجلميع باحلق يف األمنبشكل فعال وكفالة اخلاصة األمنية أو /الشركات العسكرية و
دير اخلدمات األمنية والعسكرية مثاالً للممارسـات        سبيل املثال، يشكل تنظيم تص     ىفعل

ومن الـضروري دون    . اجليدة، اليت ينبغي للدول النظر يف تناوهلا داخل أطرها التنظيمية         
الوطنيـة الفعالـة لتحديـد      التنظيمية  شك مواصلة إجراء البحوث يف االستراتيجيات       

األمنيـة  أو  /عـسكرية و  االجتاهات والثغرات واملمارسات اجليدة يف تنظيم الشركات ال       
وهلذا الغرض، يشجع الفريق العامل الدول األعضاء اليت مل تستجب بعد لطلبـه             . اخلاصة

على األمنية اخلاصة   أو  /أن تطلعه على قوانينها وأنظمتها املتعلقة بالشركات العسكرية و        ب
  .لقيام بذلكا

شامل وملزم  ويؤكد الفريق العامل من جديد رأيه بأن إصدار صك تنظيمي دويل              -٥٩
ويف هذا الصدد، يرحـب  . قانوناً هو أفضل السبل لكفالة احلماية املناسبة حلقوق اإلنسان  

الفريق العامل بعمل الفريق العامل احلكومي الدويل الذي أنشأه جملس حقوق اإلنـسان             
األمنيـة  أو  /هبدف النظر يف إمكانية وضع صك دويل لتنظيم الـشركات العـسكرية و            

  . على املشاركة بفعالية يف هذه العمليةفة الدول ويشجع كا،اخلاصة

        


