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 خالصة

                            نسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب                                                               أنشئ الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإل 
  . ٢ /    ٢٠٠٥    ً                         عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان     ٢٠٠٥      يوليه  /                  يف تقرير املصري يف متوز

                 أمادا بينافيديس          السيدة   و  )                           اجلماهريية العربية الليبية   (            اة احلجاجي                                            ويـتألف الفـريق العامل من السيدة جن        
  ،  )             االحتاد الروسي  (                            والسيد ألكسندر نيكيتني      ، )       إسبانيا (                                         السـيد خوسيه لويس غوميز ديل برادو            و  ، )          كولومبـيا  (

  .                                     والرئيسة املقررة هي السيدة بينافيديس  ).    فيجي (      ا مشيم  ت    شايس        والسيدة 

         تشرين    ١٤       إىل     ١٠                                                                                        ويقـدم هذا التقرير نتائج الدورة األوىل اليت عقدها الفريق يف جنيف يف الفترة من                 
                                               سامية حلقوق اإلنسان وأجرى مشاورات مع الدول                                             وقد اجتمع الفريق مبمثلي املفوضية ال       .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /    األول

  .                                                             واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن تنفيذ واليته

                                                                                                          وفيما يتعلق بأساليب عمله، تناول الفريق املسائل ذات الصلة بتواتر ومكان عقد االجتماعات، وما إذا                
                                                      ية الرئاسة، وإنشاء آلية لتقدمي الشكاوى، والتشاور                                                               كان جيب أن تكون هذه االجتماعات خاصة أم عامة، ودور         

  .    ٢٠٠٦                                          وقرر الفريق عقد دورته الثانية يف أوائل عام   .                                                مع جهات فاعلة من القطاع اخلاص، والبعثات امليدانية

                                                                                              وفيما يتعلق مبجاالت العمل األساسية، فقد وافق الفريق العامل على تركيز اهتمامه يف البداية على قضيتني  
 ً                                            ً                                                            الً، دور الدولة باعتبار أهنا اجلهة اليت حتتكر أساساً سلطة اللجوء إىل استخدام القوة، والقضايا ذات الصلة            أو  :   مها

     ً   ثانياً،   .                                                                                            مثل سيادهتا ومسؤوليتها فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتأمني احترامها من جانب مجيع اجلهات الفاعلة
                                                           للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وملوظفيها احلصانة من                                                           يـنوي الفريق تناول االتفاقات احلكومية اليت تؤمن       

  .                  انتهاك حقوق اإلنسان

                       ً                                                                              ووافق أعضاء الفريق أيضاً على مواصلة املناقشات بشأن الوالية وأساليب العمل؛ إرسال خطاب تعريف               
             اء شبكة من                                                                                                واستفسـار إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ حبث إمكانية إنش            

                                                                                                  األكادمييني ممن يتناول عملهم األنشطة ذات الصلة باالرتزاق؛ إجراء حتليل مقارن للتشريعات الوطنية ذات الصلة؛ 
                                                                                   ً                                 والنظر يف عقد اجتماع مائدة مستديرة ملناقشة دور الدولة باعتبار أهنا اجلهة اليت حتتكر أساساً سلطة اللجوء إىل                  

   .              استخدام القوة



E/CN.4/2006/11 
Page 3 

 حملتوياتا

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤  ٥-     ١ ............................................................................      مقـدمة

  ٥   ٢٥-     ٦ ........................................................                   أنشطة الفريق العامل -   ً  أوالً 

  ٩   ٣٠-  ٢٦ .............................................................      العمل       أساليب  -     ً  ثانياً 

  ٩   ٣٥-  ٣١ ...............................................................     أخرى       أنشطة -     ً  ثالثاً 

   ١٠   ٣٩-  ٣٦ ...............................................................           االستنتاجات -     ً  رابعاً 
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 مقدمة

               ارسة حق الشعوب                                                                            أنشئ الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة مم - ١
                                 عمال بقرار جلنة حقوق اإلنسان          ٢٠٠٥       يوليه   /      يف متوز   )                                             املشار إليه فيما بعد باسم الفريق العامل       (                يف تقرير املصري    

        واليت      ١٩٨٧                                                                                       وهـو خيلـف والية املقرر اخلاص املعين باستخدام املرتزقة، اليت كانت قائمة منذ عام                  .  ٢ /    ٢٠٠٥
   من   )     فيجي (                         والسيدة شايستا مشيم         ٢٠٠٤       إىل       ١٩٨٧    من    )    بريو (   س                                             اضـطلع هبا السيد إنريك برناليس بايستريو      

   .     ٢٠٠٥     إىل     ٢٠٠٤

  :           من قرارها  ١٢                                              وطلبت اللجنة إىل الفريق العامل ما يلي يف الفقرة  - ٢

                                                                                إعداد وتقدمي مقترحات ملموسة بشأن ما ميكن وضعه من معايري جديدة، ومبادئ توجيهية عامة   ) أ ( 
                                                                        دة محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حق الشعوب يف تقرير املصري، ومواجهة                                                أو مبادئ أساسية للتشجيع على زيا     

                                                                        التهديدات احلالية والناشئة اليت يشكلها املرتزقة أو األنشطة املتصلة باملرتزقة؛

                                                                                        التماس اآلراء واملسامهات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             ) ب ( 
          ة بواليته؛                 بشأن املسائل املتصل

                                                                               مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلف أحناء العامل؛  ) ج ( 

                                                                                                 دراسـة وحتديـد القضايا واملظاهر واالجتاهات الناشئة فيما يتعلق باملرتزقة أو األنشطة املتصلة                ) د ( 
           قرير املصري؛                                                     باملرتزقة وتأثريها على حقوق اإلنسان، وخاصة حق الشعوب يف ت

                                                                                         رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدة العسكرية وخدمات                 ) ه ( 
                                                                                                                 استشارية وأمنية يف السوق الدولية من آثار على التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما حق الشعوب يف تقرير املصري،                  

         ِ                               إلنسان من ِقبل هذه الشركات يف ما متارسه من                                                        وإعداد مشروع مبادئ أساسية دولية تشجع على احترام حقوق ا 
       أنشطة؛

                 ً                                                                                       وطلبـت اللجنة أيضاً إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي اضطلع به املقررون اخلاصون السابقون                 - ٣
                                                                                      ً                بشـأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع وحظر جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، آخذاً يف االعتبار    

  ، E/CN.4/2004/15 (                                                                    ّ                    تراح املتعلق بوضع تعريف قانوين جديد للمرتزق الذي قام بصياغته السيد بالّيستريوس                االق
                                                                                                             ؛ أن يقدم إىل اللجنة وإىل اجلمعية العامة تقارير سنوية عن التقدم احملرز يف تنفيذ واليته؛ أن يأخذ يف                    )  ٤٧        الفقرة  

                                                ً           قة مستمرة يف العديد من أحناء العامل وأهنا تتخذ أشكاالً                                                                   اعتـباره، لدى اضطالعه بواليته، حقيقة أن أنشطة املرتز        
                                                                                                              ومظاهـر وطرائق جديدة، والقيام، يف هذا الصدد، بإيالء اهتمام خاص ملا يترتب على أنشطة الشركات اخلاصة                 
                                                                                                 الـيت تقدم املساعدة العسكرية واملشورة وخدمات األمن يف السوق الدولية من آثار على متتع مجيع األفراد ومجيع   

                             ويقدم هذا التقرير وفقا للطلب   .                                                               لشـعوب حبقـوق اإلنسان، وخاصة على ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري    ا
  . ٢ /    ٢٠٠٥                الوارد يف القرار 
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                 أمادا بينافيديس          السيدة      و  ، )                          اجلماهريية العربية الليبية   (            اة احلجاجي                                          ويـتألف الفريق العامل من السيدة جن       - ٤
  ،  )             االحتاد الروسي  (                            ، والسيد ألكسندر نيكيتني      )       إسبانيا (            ديل برادو                                السـيد خوسيه لويس غوميز          و  ، )          كولومبـيا  (

                  وقرر األعضاء ترك     .         مقررة -                                                     وانتخب الفريق العامل السيدة بينافيديس رئيسة          ).    فيجي (        ا مشيم    ت    شايس           والسـيدة   
  .                                                                                      منصب نائب الرئيسة شاغرا على أن يتقرر ملؤه مىت دعت احلاجة إىل ذلك على أساس كل حالة على حدة

     أوال،   :                                                                                    ظرا إىل تعقد والية الفريق العامل، فقد وافق األعضاء على تركيز عملهم يف البداية على قضيتني  ون - ٥
                                          ً                                                              دور الدولة باعتبار أهنا اجلهة اليت حتتكر أساساً سلطة اللجوء إىل استخدام القوة، والقضايا ذات الصلة مثل سيادهتا 

     ً         ثانياً، ينوي    .                                       حترامها من جانب مجيع اجلهات الفاعلة                                                               ومسـؤوليتها فـيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتأمني ا         
                                                                                                               الفـريق تناول االتفاقات احلكومية اليت تؤمن للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وملوظفيها احلصانة من انتهاك               

  .           حقوق اإلنسان

  أنشطة الفريق العامل-   ً أوال  

  .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٤       إىل   ١٠                                                              عقـد الفـريق العامل دورته األوىل يف جنيف يف الفترة من              - ٦
                                 واشترك السيد غوميز ديل برادو       .                                                                         وحضرت السيدة احلجاجي والسيدة بينافيديس والسيدة مشيم الدورة بأكملها        

         تشرين    ١٤                                واشترك السيد نيكيتني فيها يف        .                         أكتوبر إىل هناية الدورة    /              تشرين األول    ١١                             فـيها مـن بعد ظهر يوم        
  .      أكتوبر /    األول

                                                                                 لعامل باملفوضة السامية حلقوق اإلنسان اليت طلبت احلصول على معلومات عن النهج                               واجـتمع الفريق ا    - ٧
                     وأكدت املفوضة السامية   .                                                   وحددت الرئيسة عدة قضايا كمجاالت ينبغي التركيز عليها  .                       الذي ينتهجه ألداء واليته

  .                                                               حلقوق اإلنسان دعم املفوضية ألعضاء الفريق العامل لدى اضطالعهم بواليتهم

                                                                                              وظفو املفوضية السامية حلقوق اإلنسان معلومات إىل الفريق العامل عن تاريخ ووضع عمل األمم                     وقدم م  - ٨
                                                                                                          املـتحدة بشأن املرتزقة، واإلجراءات املتعلقة باألمن والسفر، واالنتقال من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق             

  .                    اإلنسان املقترح إنشاؤه

                  املشاورات مع الدول

                                                                           ته األوىل مبمثلي منسقي اجملموعات اإلقليمية اخلمس ملناقشة الشواغل اإلقليمية                                 اجتمع الفريق خالل دور    - ٩
                                                 وقد مشل ذلك تقاسم املعلومات، وتشجيع أعضاء اجملموعات    .                                                     والقطـرية والتماس تعاوهنم معه لدى أدائه لواليته       

                             ة، واقتراح إنشاء أطر تشريعية                                                                                       اإلقليمية على التصديق على االتفاقية الدولية املتعلقة بتجنيد ومتويل وتدريب املرتزق          
  .                                                                                  وشدد الفريق العامل على أمهية مواصلة احلوار مع الدول إلحراز تقدم يف معاجلة مشكلة االرتزاق  .               إقليمية ووطنية

                                                                                          وأعرب املمثلون عن الرغبة يف احلصول على مزيد من املعلومات بشأن كيفية تفسري الفريق العامل لواليته  -  ١٠
                                                                        وشرحت الرئيسة قائلة إن الفريق ال يزال يف طور تفسري واليته وتأسيس              .                ا مباشرة عمله                          والطـريقة الين ينوي هب    

  .           أساليب عمله
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                                    املشاورات مع املنظمات احلكومية الدولية

                                                                                                       اجـتمع الفـريق العامل مبمثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون                -  ١١
  .      الالجئني

                                      خصخصة احلرب، واالستعانة مبصادر خارجية     "                                             اللجنة الدولية للصليب األمحر بيانا عن                       وقدمت ممثلة عن   -  ١٢
                                                                                   وأكدت أن االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ أنشطة عسكرية أمر من املرجح أن يظل                ".                        ألداء املهـام العسكرية   

                    رية واألمنية اخلاصة                                    وأفيد بأن موظفي الشركات العسك      .                                                         ظاهـرة غربية طاملا أن املنطقة مصدر التجنيد الرئيسي        
    وإن   .                                                                                                      الذيـن يؤدون عملهم يف حاالت النـزاع املسلح ملتزمون صراحة مبراعاة أحكام القانون اإلنساين الدويل              

                                                                                                مشاركتهم املباشرة احملتملة يف األعمال العدوانية تؤثر على مركزهم ومن مث على محايتهم مبوجب القانون اإلنساين 
                                                                                لرقابة اليت ميارسها القادة العسكريون بالفعل على اجلهات اليت يتعاقدون معها                                    ومت االستفسار عن درجة ا      .      الدويل

  .                                                  ودرجة حتملهم املسؤولية عما ترتكبه هذه اجلهات من أفعال

                                                                                           وشددت املمثلة على أن الشغل الشاغل للجنة الدولية للصليب األمحر هو احترام القانون اإلنساين الدويل،  -  ١٣
                                                                         لعسكرية اخلاصة به، وامتثاهلم له لدى قيامهم بالعمليات وتطبيق قواعد االشتباك،                          وخباصة علم موظفي الشركات ا
  .                           فضال عن إنشاء آليات للمساءلة

          ً                          ِّ                                                      وشددت أيضاً على مسؤولية الدول اليت تعيِّن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة عن ضمان احترام هذه  -  ١٤
              وإذا كانت هذه   .           ً                      سؤولة أيضاً يف حالة حدوث انتهاكات                                               اجلهات للقانون اإلنساين الدويل وأشارت إىل أن الدول م

                  وأشري إىل أنه يكاد   .                                                                                            املسـؤولية قائمـة بالفعل حبكم القانون، فإن وضعها موضع التنفيذ يثري الكثري من املشاكل            
  :                 ً                       وطرحت املمثلة أيضاً األسئلة الثالثة التالية  .                                                  ال يوجد أي نظام وطين للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

                                                                                 ل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على استعداد ألن حتترم بالفعل القانون اإلنساين الدويل  ه  �
  ؟ "           بدون مناقشة "                                 إىل حد يتجاوز األنشطة اليت تضطلع هبا 

                                                                               هل لدى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة القدرة على االضطالع مبسؤوليتها مبوجب القانون   �
                                               من بينها عدم وجود قوات احتياطية متاحة لديها؟                         اإلنساين الدويل نظرا إىل أمور

                                                                              ما هي الطريقة اليت ميكن هبا التصدي حلاالت ال يغطيها القانون اإلنساين الدويل إال هامشيا؟  �

                  ومت التأكيد على أن   .                                                                               وتناولت املناقشات اليت تلت ذلك اإلعفاءات اليت متنح للمجموعات شبه العسكرية           -  ١٥
                                                                                      ولية للصليب األمحر هو عدم مساءلة القوات شبه العسكرية وال حىت القوات العسكرية،                                       ما يشغل بال اللجنة الد    

                                                                                                            واإلصـرار على أن من واجب الدول أن تكفل احترام القانون اإلنساين الدويل من جانب مجيع األشخاص الذين                  
                        ة ختضع لعدد أقل من قواعد          ً                                                         وأشري أيضاً إىل أن املنازعات الداخلية األكثر انتشارا يف احلروب احلديث       .             تتعاقد معهم 

                                                          هذا عالوة على أن ليس هناك ما يوضح املرحلة اليت تصل             .                                                   القانون اإلنساين الدويل املنصوص عليها يف املعاهدات      
                                                                                                                 فيها حاالت العنف إىل عتبة النـزاع املسلح وال يعرف من مث القانون الواجب تطبيقه بالفعل، مثال على القوات                  
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                                                                                ت اليت ال تصل إىل هذه العتبة، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان هو الواجب                                              شـبه العسـكرية؛ أما يف احلاال      
  .       التطبيق

                                                                                                    وقـدم ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني معلومات إىل الفريق العامل بشأن اجملاالت                -  ١٦
                               ات اخلاصة تساعد يف إيالء املزيد من                       فأفاد بأن آليات اإلجراء  .                                                 ذات االهتمام املشترك وإمكانية إقامة التعاون بينهما

          ولئن كانت   .                                                                                      االهـتمام للمسائل ذات الصلة بالالجئني، وتسهم من مث يف أداء املفوضية لوظائفها يف جمال احلماية  
                                                           يف نظره عن هذا احمليط، فإن استخدام املرتزقة ميثل رابطة            "    خترج "                                               الصلة بني عمل املفوضية وعمل الفريق العامل        

                                                                  ومن اجملاالت األخرى ذات االهتمام املشترك عدم جتنيد الجئني وغريهم من           .               بب يف التشريد                      مهمـة لكونـه يتس    
         ً                                                   وشجع أيضاً التنسيق بني املفوضية والفريق العامل لعدم وضع معايري   .                                    األشخاص الذين تعىن هبم املفوضية كمرتزقة
                              ربوا لـه عن رغبتهم يف أن تشاطر                             ووجه األعضاء الشكر للممثل وأع  .                                    متفاوتة ميكن أن تؤثر على مركز الالجئني

  .                                                       املفوضية املعلومات اليت قد تفيد يف تنفيذ والية الفريق العامل

                               املشاورات مع املنظمات غري احلكومية

                       منظمة العفو الدولية،     :                                                                            اجتمع الفريق مبمثلني عن ثالث منظمات غري حكومية خالل انعقاد دورته األوىل            -  ١٧
  .                            واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان                            ومكتب كويكر لدى األمم املتحدة،

          وأعربت عن   .                                                                               وأشارت ممثلة عن إحدى املنظمات إىل اهتمامها بالصلة القائمة بني املرتزقة والرتاع املسلح -  ١٨
                                                                                                                 رأيها لإلفادة بأن ظاهرة املرتزقة ال حتظى باهتمام كبري من جانب األمم املتحدة وأن من املرجح أن تتضخم وأن                   

                                                                                 ومن املشاكل الرئيسية اليت حددهتا تطبيق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين،             .   طة                     تغطي جمموعة من األنش   
  .                                                               والتزامات الدول، واحلاجة إىل تأمني املساءلة يف إطار قانوين أكثر وضوحا

                                                                                                          وأراد ممـثل آخر معرفة آراء الفريق العامل فيما يتعلق بكيفية اضطالعه بالوالية املنوطة به، وما إذا كان            -  ١٩
                                                                                                                عتـرب حـق تقريـر املصري عامال أساسيا لن يقيد تناول اهتمامات أخرى، والطريقة اليت سيتصدى هبا ملا ختلفه                     ي

                             وأفاد الفريق بأنه ال يزال       .                                                                                  الشركات اخلاصة اليت تعرض خدماهتا يف السوق الدولية من آثار على حقوق اإلنسان            
                                             ان ميثل شاغال، فإنه ليس باملسألة اليت هلا الغلبة،                                                      يف مرحلة وضع إطار أساليب عمله، وأن حق تقرير املصري وإن ك

                                                                                                                   وأن عـنوان القرار يشري بوضوح إىل أن النظر يف أنشطة املرتزقة يتم من زاوية انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف                    
                                                                         وصرح الفريق العامل بأنه ينوي إيالء األولوية للنظر يف دور الدولة يف اللجوء إىل   .                          ذلـك احلـق يف تقرير املصري   

  .             استخدام القوة

                                                                                                وفيما يتعلق بتعريف االرتزاق واقتراح املبادئ لتناول أنشطة املرتزقة، أعربت ممثلة عن اعتراض املنظمة اليت  -  ٢٠
                      وقالت إن ما يشغلها      .                                                                                       تعمل لديها على فرض التزامات مراعاة حقوق اإلنسان على جهات فاعلة من غري الدول             

                                       وأكدت على أن الدولة هي املسؤولة يف         .                          االجتماعية مثل السجون                                           مثال هو االجتاه حنو خصخصة إدارة اخلدمات      
  .                                                            النهاية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، ال اجلهات الفاعلة من غري الدول

                                                                                                        وأعرب ممثل آخر عن القلق الذي يساور املنظمة اليت يعمل لديها إزاء التغريات اليت طرأت على واليات                  -  ٢١
                                                                     ح بأن ما كان موضع خالف هو االستعاضة عن مقرر خاص بفريق عامل                وصر  .                              وأنشطة نظام اإلجراءات اخلاصة   
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                                                          فما خيشاه هو تأثر جماالت مثل صنع القرار، والشفافية، والتركيز   .                                        ألن ذلك ميكن أن يقلل يف رأيه من قوة الوالية
    ارت                            ومن األسباب األخرى اليت أث      .                                                                           وشـدة االهـتمام بقضايا معينة، تأثرا سلبيا حبكم عمل الفريق كمجموعة           

                            وأفاد بأن املطلوب ليس هو       .                                                                                   اخلـالف نتيجة هلذا التغيري هو عدم تعيني أعضاء الفريق العامل على أساس مستقل             
                                                                                                                   هيـئة تتألف من خرباء قانونيني يف جنيف ملناقشة املسائل القانونية مثل التعاريف، بل زيادة االشتراك على أرض                  

                                                              العامل على القيام ببعثات ميدانية والعمل كهيئة معنية                     وشجع الفريق   .                                          الواقـع حيث جيري تنفيذ أنشطة املرتزقة      
  .                                  حبقوق اإلنسان أكثر منه كهيئة قانونية

                                                                                             وأفاد الفريق بأن الشواغل املتعلقة مبكان وتواتر عقد االجتماعات أمور جيري النظر فيها يف إطار أساليب  -  ٢٢
                                          لفردي، منها مرونة حتديد جداول البعثات        ُ        ً                                                        وأُفـيد أيضاً بأن للعمل يف إطار فريق مزايا مقارنة بالعمل ا             .       عملـه 

                                                          وأعربت الرئيسة عن أمل الفريق يف تنفيذ أعماله مبرونة           .                                                    واإلسهام يف اكتساب اخلربة واإلملام باألوضاع اإلقليمية      
          ً                                                           وأكدت أيضاً على أن الفريق يؤدي عمله من زاوية أوسع نطاقا من              .                                       واالطالع على جمموعة كبرية من املعلومات     

                      وأشار األعضاء إىل أن      .                                                                       لعقوبات، وذلك هبدف منع انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة السلم                        جمـرد تطبيق ا   
                                                                                                                املعلومـات الـيت ترد من املنظمات غري احلكومية بشأن ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان الناشئة عن املرتزقة أو                  

                             ى القضايا القانونية وأن يعيد                                                                           األنشـطة ذات الصـلة جيب أن تسمح للفريق العامل بأن ال يركز اهتمامه فقط عل     
  .                                      توجيه الوالية لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان

           أنشطة أخرى

                                                        أكتوبر، يف حلقة دراسية عقدت يف قصر األمم املتحدة بشأن تعزيز  /            تشرين األول  ١٢                اشترك األعضاء، يف  -  ٢٣
  .                               ودعم فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة

                                                      ل فترة انعقاد دورهتم بشخصني آخرين مكلفني بوالية يف                                                   كما اجتمع األعضاء يف مناسبات منفصلة خال       -  ٢٤
  .                                                                         إطار نظام اإلجراءات اخلاصة لتبادل اآلراء بشأن تفسري الواليات ووضع أساليب العمل

                                                                                                وقـدم أحـد األعضـاء معلومات إىل الفريق العامل بشأن التطورات القانونية اليت شهدهتا مؤخرا دول          -  ٢٥
                                                                 فأشار إىل مشروع القانون النموذجي الذي وضعته دول الكومنولث           .      شرقية                                     الكومنولـث املسـتقلة يف أوروبا ال      

                                                                               وإىل أنه توىل قيادة هذه العملية مع جمموعة من القانونيني واخلرباء العسكريني              "                مكافحة االرتزاق  "               املستقلة بشأن   
                     نائي والقانون املدين يف                                                                   وقام الفريق جبمع ودراسة التشريعات املوجودة بشأن االرتزاق يف القانون اجل  .          واألكادمييني

                                                                                                       دول الكومنولث املستقلة وبتطبيق املبادئ التوجيهية اليت اقترحها السيد باييستروس بشأن املنهجية الواجب اتباعها 
                                                                                                               فضـال عن املبادئ التوجيهية اليت اقترحت يف اجتماعات اخلرباء السابقة اليت عقدت بدعوة من املفوضية السامية                 

ُ       وُعمم م   .             حلقوق اإلنسان                 بلدا وتلقى     ١٢                                                                    شروع القانون النموذجي الذي وضعته دول الكومنولث املستقلة على           
  ،     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٣    و   ١٢    ويف    .                        وزارة وجلنة برملانية     ٢٠                                          الفـريق معلومات ارجتاعية من أكثر من        

                        يف مشروع القانون يف                                                                                               نظرت جلنة الدفاع واألمن التابعة للجمعية الربملانية املشتركة بني دول الكومنولث املستقلة           
                                                                                                                   القراءة الثالثة ووافقت عليه، ومن املقرر عرض القانون على اجلمعية الربملانية املشتركة بني هذه الدول للتصويت                

  .    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩                                                عليه واعتماده يف دورهتا اليت ستجتمع بكامل هيئتها يف 
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  أساليب العمل-     ً ثانيا  

                                                                            ره بشأن تواتر عقد االجتماعات إىل العام القادم ريثما تتضح احلالة املتعلقة بإنشاء                       أرجأ الفريق العامل قرا -  ٢٦
                                                               وقرر عقد دورته الثانية قبل انعقاد الدورة القادمة للجنة           .                                                 جملـس حلقوق اإلنسان ألن ذلك سيؤثر على أنشطته        
                             سألة املتعلقة بتفسري الوالية                     فرباير ملناقشة امل   /       شباط -       يناير   /                                                  حقوق اإلنسان، على أن يفضل ذلك يف كانون الثاين        

                                           وستعقد االجتماعات يف جنيف ما مل يتقرر خالف ذلك   .                                                       املـنوطة به والقضايا املعلقة ذات الصلة بأساليب عمله     
  .                                توقفا على االحتياجات احملددة للوالية

     ومات        ً                                                                                        ومبدئياً، سيعقد الفريق العامل اجتماعات خاصة، ولكنه سيعقد جلسات استشارية مع ممثلي احلك             -  ٢٧
  .                                                                                                         واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة من غري الدول واألفراد، حسب االقتضاء            

                                                                                                          ومع مراعاة خصوصية الوالية املنوطة به، ميكن أن جيري الفريق العامل مشاورات مع شركات خاصة أو مع أفراد            
  .                      يعملون لدى هذه الشركات

                      أكتوبر تتوىل الرئيسة    /                                                        تكون مدة الرئاسة لعام واحد اعتبارا من تشرين األول                                  ووافـق األعضاء على أن       -  ٢٨
                                             وستتم الرئاسة بالتناوب على أساس إقليمي حتقيقا   .                                                         خالهلـا متثـيل الفـريق يف مجـيع االجتماعات ذات الصلة          

  .                                                            للدميقراطية يف إطار الفريق واالستفادة من األفكار الثاقبة العاملية

                                   واتفق على ضرورة إجراء مناقشات أخرى   .                                     شأن إمكانية إنشاء آلية لتقدمي الشكاوى                 ومل يتخذ أي قرار ب -  ٢٩
  .                                خالل الدورة القادمة للفريق العامل

                                                                             ً                               وفـيما يتعلق بالبعثات امليدانية، قرر األعضاء أن يقوم الفريق العامل بزيارات أساساً بناء على دعوة من             -  ٣٠
  .                           ة احلكومات يف ذلك عند االقتضاء                                  ً      احلكومات، وإن كان ميكنه املبادرة أيضاً مبفاحت

  أنشطة أخرى-     ً ثالثا  

       وستكون   .                                                                               وافق األعضاء على مواصلة املناقشات بشأن الوالية وأساليب العمل لتوضيح هنجهم وأنشطتهم -  ٣١
  .                                                                         هاتان املسألتان البندين الرئيسني املدرجني يف جدول أعمال الفريق يف دورته القادمة

                                                                   مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، وافق الفريق على إرسال رسالة إىل احلكومات                        وملواصلة إجراء مشاوراته  -  ٣٢
                                                                                                          واملـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية لطلب احلصول على معلومات نظرية وفنية بشأن تنفيذ              

  .     واليته

                  ول عملهم األنشطة                                                                                         وقـرر الفريق العامل البحث عن إمكانية إنشاء شبكة عاملية من األكادمييني ممن يتنا              -  ٣٣
                                               وميكن أن تضم الشبكة أفرادا يقترح ممثلو احلكومات     .                                                          ذات الصـلة باالرتـزاق لدعم عمله املفاهيمي والتحليلي        

  .                             أمساءهم من خالل املنسقني اإلقليميني

                             ً                                                                              وقرر أعضاء الفريق العامل أيضاً إجراء حتليل مقارن للتشريعات الوطنية املتعلقة باملرتزقة واألنشطة ذات               -  ٣٤
  .                                                  وهذا نشاط ميكن أن تدعمه الشبكة األكادميية سالفة الذكر  .               الصلة باالرتزاق
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                                                                                                        ولتـناول واحدة من األولويات اليت حددها، وافق الفريق العامل على البحث عن إمكانية عقد اجتماع                 -  ٣٥
  .                                                       ً                              مائدة مستديرة عن الدولة باعتبار أهنا اجلهة اليت حتتكر أساساً سلطة اللجوء إىل استخدام القوة

  االستنتاجات-     ً رابعا  

    ١٠                                                                                                       لقد أنشئ الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة يف اآلونة األخرية وعقد دورته األوىل يف الفترة من                  -  ٣٦
                                                                   وخالل االجتماع، أجرى الفريق مشاورات مع جهات فاعلة خمتصة بشأن            .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٤    إىل  

  . ه                                  القضايا املتعلقة بأساليب عمله وواليت

                                                                                                        واختـذ الفـريق العامل قرارات بشأن العناصر الرئيسية اخلاصة بأساليب عمله، مبا يف ذلك مكان عقد                  -  ٣٧
                                                                                                                االجتماعات، وما إذا كان جيب أن تكون هذه االجتماعات خاصة أم عامة، ودورية الرئاسة، والبعثات امليدانية،                

                                          ملعلقتان مها تواتر االجتماعات وإمكانية إنشاء                 وكانت القضيتان ا  .                                       واملشاورات مع جهات فاعلة من القطاع اخلاص
   .                   آلية لتقدمي الشكاوى

                           ً                                                     ً                  وقرر الفريق أن يتناول أساساً يف البداية دور الدولة باعتبار أهنا اجلهة اليت حتتكر أساساً سلطة اللجوء إىل  -  ٣٨
               واألمنية اخلاصة                                                                                             اسـتخدام القوة، واالتفاقات بني احلكومات اليت أسفرت عن عدم مساءلة الشركات العسكرية              

  .                                             وموظفيها عما يرتكبونه من انتهاكات حلقوق اإلنسان

         ً            وقرر أيضاً أن تشمل      .     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط -       يناير   /                                                      وقـرر الفـريق عقد دورته الثانية يف كانون الثاين          -  ٣٩
       مكانية                                                                                                        األنشـطة املقبلة إجراء مناقشات لتفسري واليته وأساليب عمله؛ املراسالت مع اجلهات الفاعلة املختصة؛ إ              

                                                                                                               إنشـاء شـبكة عاملـية مـن األكادمييني ممن يتناول عملهم األنشطة ذات الصلة باالرتزاق؛ إجراء حتليل مقارن                   
                                                                                                                   للتشـريعات الوطنية ذات الصلة؛ وعقد اجتماع مائدة مستديرة ملناقشة دور الدول باعتبار أهنا اجلهة اليت حتتكر                 

  .     ً                              أساساً سلطة اللجوء إىل استخدام القوة

_ _ _ _ _ 


