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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الثالثة والستون    الدورة الثالثة والستون

   من جدول األعمال٧٦البند 
حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقودة      

      اعات املسلحةرت بشأن محاية ضحايا ال١٩٤٩يف عام 
 مــن  العــام األمــني موجهــة إىل٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول ٢رســالة مؤرخــة     

  املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة
 إىل تفـاهم    ،٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  ١٧ توصـلت، يف     * دولـة  ١٧يسرين إعالمكم بأنّ      
ــشأن  ــونترو ”ب ــة م ــصلة      “وثيق ــسليمة ذات ال ــد واملمارســات ال ــضمن القواع ــة تت ــي وثيق ، وه

وهتـدف  ). انظـر املرفـق   (بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الـيت تعمـل أثنـاء الـرتاع املـسلح               
 حكومــة سويــسرا وجلنــة ٢٠٠٦، الــيت جــاءت مثــرةً لعمليــة دوليــة أطلقتــها عــام وثيقــة مــونترو

  .الصليب األمحر الدولية، إىل تعزيز احترام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان
لتـدابري   إىل النظـر يف اعتمـاد ا       هاونأمل أن حتظى الوثيقة باهتمـام الـدول كافـةً، ونـدعو             

إبـالغ الـوزارة االحتاديـة للـشؤون اخلارجيـة           إىل النظـر يف      مجيع الدول كما ندعو   . الواردة فيها 
  .بدعمها للوثيقةيف سويسرا 

ــة يف إطــار          ــة العام ــائق اجلمعي ــن وث ــة م ــا كوثيق ــذه الرســالة ومرفقه  وأرجــو تعمــيم ه
، ومن وثائق جملس األمن، نظـرا ألنّ العمليـة الدوليـة تتـصل مبـسألة محايـة املـدنيني يف               ٧٦ البند
شأن  من تقريركم املقدم إىل جملـس األمـن بـ          ٩شري إليها يف الفقرة     ات املسلحة وألنه قد أُ    الرتاع
  ).S/2007/643 (وضوعهذا امل

  موريربيتر  ) توقيع(
  السفري
  املمثل الدائم

 
  

أفريقيــا والــسويد وسويــسرا وســرياليون   وأملانيــا وأنغــوال وأوكرانيــا وبولنــدا وجنــوب  أســتراليا وأفغانــستان   *  
  والنمـسا والواليـات    يرلنـدا الـشمالية   أ لربيطانيـا العظمـى و     املتحـدة  والصني والعراق وفرنسا وكندا واململكـة     

 .األمريكية دةاملتح
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  األمني العـام    املوجهة إىل  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢ؤرخة  مرفق الرسالة امل      
  مم املتحدةمن املمثل الدائم لسويسرا لدى األ

  
 الـسليمة للـدول   بـشأن االلتزامـات القانونيـة الدوليـة واملمارسـات            وثيقة مونترو     

  العسكرية واألمنية اخلاصة أثناء الرتاع املسلح ذات الصلة بعمليات الشركات
  

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧مونترو،     
  

  موجز غري رمسي لوثيقة مونترو    
  أعّدته سويسرا    

  
 األفراد والشركات واحلكومات، يف يومنا هذا، بالـشركات العـسكرية           كثريا ما يستعني    - ١

وجيري التعاقد مع الشركات املذكورة لتأديـة جمموعـة   . واألمنية اخلاصة يف جماالت الرتاع املسلح  
وقـد تزايـد اسـتخدام    . من اخلدمات، من تشغيل نظم األسلحة إىل محايـة املـوظفني الدبلوماسـيني          

االلتزامــات القانونيــة   األخــرية، وتزايــد معــه الطلــب علــى إيــضاح  هــذه الــشركات يف الــسنوات 
  .الدولية يف هذا اجملال، يف إطار القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

اليت جاءت مثـرةً ملبـادرة   وتشري هذه الوثيقة، . وتسعى وثيقة مونترو إىل تلبية هذا الطلب   - ٢
، إىل االلتزامــات احلاليــة ٢٠٠٦عــام  األمحــر الدوليــةمــشتركة أطلقتــها سويــسرا وجلنــة الــصليب 

للدول وللشركات املذكورة وموظفيها مبوجب القانون الدويل، أينما تواجدت تلـك الـشركات             
ــرتاع املــسلح ومهمــا كــان ســبب تواجــدها    ــاء ال ــاين، جمموعــة مــن   . أثن وتتــضمن، يف جزئهــا الث

 الـــدول يف االمتثـــال لتلـــك ، ُوضـــعت خصيـــصا ملـــساعدة٧٠املمارســـات الـــسليمة تزيـــد علـــى 
وليس ألي من اجلزأين طابع ملـزم قانونـاً وال مهـا يهـدفان إىل تقـنني اسـتخدام تلـك           . االلتزامات

 يهتمـون   )١(وقد أعّدها خرباء حكوميـون مـن سـبع عـشرة دولـة            . الشركات يف أي ظرف خاص    
وقـد  . الـدويل بشكل خاص مبـسألة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة أو بالقـانون اإلنـساين         

  .شري أيضا ممثلو كل من اجملتمع املدين وقطاع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةاسُت
ويـذكّر، لكـل فئـة      . ملتعاقـدة ودول اإلقلـيم ودول املنـشأ       ومييز اجلزء األول بني الدول ا       - ٣

 الـدويل  لقـانون اإلنـساين  ل  ذات الصلة وفقـا من فئات هذه الدول، بااللتزامات القانونية الدولية 
ويتناول أيضا مـسألة َعـْزو سـلوك خـاص إىل الدولـة مبوجـب القـانون             . وقانون حقوق اإلنسان  

_______________ 

ــا وبولنــدا وجنــوب  أســتراليا   )١(   ــا وأنغــوال وأوكراني ــا والــسويد وسويــسرا وســرياليون    وأفغانــستان وأملاني أفريقي
  والنمـسا والواليـات    يرلنـدا الـشمالية   أ لربيطانيـا العظمـى و     املتحـدة  والصني والعراق وفرنـسا وكنـدا واململكـة       

  .األمريكية املتحدة
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وإضافة إىل ذلك، خيصص اجلـزء األول فروعـا لاللتزامـات القانونيـة الدوليـة يف                .  العريف الدويل
ـــ  ــة اخلاصــة   “مجيــع الــدول األخــرى ” هــذا اجملــال ل ، ولواجبــات الــشركات العــسكرية واألمني

  .يها، وكذلك ملسؤولية املسؤول اإلداريوموظف
ملتعاقــدة ودول اإلقلــيم وعلــى غــرار اجلــزء األول، مييــز اجلــزء الثــاين أيــضا بــني الــدول ا  - ٤

وتستفيد املمارسات السليمة إىل حـد بعيـد مـن املمارسـات احلاليـة للـدول، الـيت                  . ودول املنشأ 
د أيـضا، علـى سـبيل املثـال،          فحـسب، بـل تـستفي       ليس هذا  تتصل مباشرة بالشركات املذكورة   

 وتتـــراوح هـــذه املمارســـات بـــني . الـــسارية علـــى األســـلحة والقـــوات املـــسلحةنظمـــةمـــن األ
 حبيـث أنّ الـشركات      - نظم ترخيص شـفافة وبـني كفالـة إشـراف ومـساءلة أفـضل                استحداث

ــد بالقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق     ــرجَّح أن تتقّي  العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الــيت ُي
اإلنسان عن طريق توفري التدريب املالئم واإلجراءات الداخليـة وإجـراءات اإلشـراف املناسـبة،               

  .هي اليت يف إمكاهنا، دون سواها، تقدمي اخلدمات أثناء الرتاع املسلح
وثيقة مونترو، تدعو الدول املشاركة الدول األخـرى واملنظمـات          اخلاص ب تمهيد  الويف    - ٥

  .بدعمها للوثيقةة االحتادية للشؤون اخلارجية يف سويسرا إبالغ الوزارالدولية إىل 
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  متهيد    
  

تــها حكومــة سويــسرا وجلنــة الــصليب األمحــر هــذه الوثيقــة مثــرةً ملبــادرة مــشتركة أطلق  
ــة ــد أُعــدت مبــشاركة خــرباء حكــوميني مــن    . الدولي ــوال   وق ــا وأنغ ــستان وأملاني أســتراليا وأفغان

أفريقيـا والــسويد وسويـسرا وسـرياليون والـصني والعـراق وفرنــسا       وأوكرانيـا وبولنـدا وجنـوب   
ــدا واململكــة  ــا العظمــى و املتحــدة وكن ــشمالية أ لربيطاني ــدا ال ــات  يرلن  املتحــدة والنمــسا والوالي

، ٢٠٠٦نــوفمرب /ينــاير وتــشرين الثــاين  /، يف اجتماعــات ُعقــدت يف كــانون الثــاين   األمريكيــة
شري ممثلـو كـل     وقد استُـ  . ٢٠٠٨سبتمرب  /أبريل وأيلول /، ونيسان ٢٠٠٧نوفمرب  /وتشرين الثاين 

  .من اجملتمع املدين والقطاع العسكري واألمين اخلاص
  :ه الوثيقة باملسلّمات التاليةواسُترشد عند إعداد هذ  

أنّ بعض قواعد القانون الـدويل الراسـخة يـسري علـى الـدول يف عالقاهتـا بالـشركات                    - ١
العسكرية واألمنية اخلاصة وعلى عمليات هـذه الـشركات أثنـاء الـرتاع املـسلح، وخـصوصا يف         

 إطار القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛

ــشركات العــسكرية    أنّ هــذه الوثيقــة   - ٢ ــدول وال ــة لل ــة احلالي  تــشري إىل االلتزامــات القانوني
، وتوفر للدول ممارسات سليمة لتعزيز االمتثال للقـانون  )اجلزء األول(واألمنية اخلاصة وموظفيها    

 ؛)اجلزء الثاين(اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان أثناء الرتاع املسلح 

ــة للــدول   أنّ هــذه الوثيقــة ليــست صــكا قا   - ٣ ــؤثر يف االلتزامــات احلالي ــا ملزمــا وال ت نوني
 تلــك الــدول أطرافــا فيهــا،  ونأو االتفاقــات الدوليــة الــيت تكــ العــريف مبوجــب القــانون الــدويل  

 ؛) منه٥١ و) ٤ (٢وال سيما املادتني (تحدة وخصوصا التزاماهتا يف إطار ميثاق األمم امل

ــة    أنّ هــذه الوثيقــة ال ينبغــي أن ُتفــسَّر، با    - ٤ ــايل، علــى أهنــا حتــدُّ مــن االلتزامــات احلالي لت
مبوجب القانون الدويل أو متس هبا أو تعززها بأّي شكل من األشكال، أو على أهنـا تفـرض أو                   

 ؛يدة مبوجب القانون الدويلتضع التزامات جد

 أيــضا أن تكــون مفيــدة يف حــاالت أنّ االلتزامــات واملمارســات الــسليمة احلاليــة ميكــن  - ٥
 أثنـاء   إاليـسري   ال   أنّ القانون اإلنساين الـدويل        إال رتاع أو يف حاالت مشاهبة أخرى؛     بعد ال  ما

 الرتاع املسلح؛

أنّ التعاون وتبادل املعلومات واملساعدة بني الدول، بشكل متناسب مـع قـدرات كـل                 - ٦
 ن؛دولة، أمر مرغوب فيه من أجل التقيد التام بالقانون اإلنساين الدويل وقانون حقـوق اإلنـسا               

أخـرى  فاعلـة    التعاون مع القطاع العـسكري واألمـين اخلـاص ومـع جهـات               شأنه يف ذلك شأن   
  هذين القانونني أمر مرغوب فيه أيضا؛ذفينذات صلة من أجل ت
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 اسـتخدام الـشركات العـسكرية واألمنيـة         رفـسَّر علـى أهنـا تقـ        تُ ينبغـي أال  أنّ هذه الوثيقة      - ٧
سعى إىل التـذكري بااللتزامـات القانونيـة وإىل التوصـية     اخلاصة يف أّي ظرف خاص، بل على أهنا ت 

 باعتماد املمارسات السليمة إذا كان قرار التعاقد مع هذه الشركات قد اُتخذ؛
أنّ املمارسات السليمة قد تكون قّيمـة بالنـسبة هليئـات أخـرى مثـل املنظمـات الدوليـة                     - ٨

 ،كات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة   واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الـيت تتعاقـد مـع الـشر        
 ذه الشركات نفسها، مع أنّ هذه الوثيقة موجهة للدول؛هلوكذلك 

 :أنّ التعابري التالية، ألغراض هذه الوثيقة، يقصد هبا ما يلي  - ٩
 هــي كيانــات جتاريــة خاصــة تقــّدم “شركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــةالــ”  )أ(  

وتــشمل . ن الطريقــة الــيت تــصف هبــا نفــسها أو أمنيــة، بــصرف النظــر عــ/خــدمات عــسكرية و
 خــاص، تــوفري احلراســة واحلمايــة املــسلحتني لألشــخاص وجــهاخلــدمات العــسكرية واألمنيــة، ب

ــشغيلها؛          ــلحة وت ــم األس ــاكن األخــرى؛ وصــيانة نظ ــاين واألم ــل واملب ــل القواف واملمتلكــات مث
 . األمنيواحتجاز السجناء؛ وتقدمي املشورة أو التدريب للقوات احمللية وملوظف

 هـم األشـخاص الـذين تـستخدمهم         “موظفو شركة عسكرية وأمنية خاصـة     ”  )ب(  
شركة عسكرية وأمنية خاصة عن طريق التعـيني املباشـر أو التعاقـد معهـا، مبـن فـيهم موظفوهـا                 

  .ومديروها
 هي الـدول الـيت تتعاقـد مباشـرة مـع الـشركات العـسكرية                “الدول املتعاقدة ”  )ج(  

ل على خدماهتا، مبا يف ذلـك، عنـد االقتـضاء، يف احلـاالت الـيت تتعاقـد                  واألمنية اخلاصة للحصو  
  .فيها إحدى هذه الشركات، من الباطن، مع شركة عسكرية وأمنية خاصة أخرى

 هي الـدول الـيت تنفـذ الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                “دول اإلقليم ”  )د(  
  .أنشطتها على أراضيها

ــشأ”  )هـ(   ــدول الـــيت  “دول املنـ ــة    هـــي الـ ــة خاصـ ــركة عـــسكرية وأمنيـ حتمـــل شـ
 فيهـا   أسـست  تلك الشركة فيها؛ وإذا كانت الدولة اليت أسستجنسيتها، أي اليت ُسجلت أو  

كـان  الشركة هي غري الدولة اليت يقع فيها مكان إدارهتا األساسي، فإن الدولة الـيت يقـع فيهـا م                 
  .“دولة األصل”اإلدارة األساسي للشركة هي 

كة انتبــاه الــدول األخــرى واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري   وتوّجــه الــدول املــشار  
احلكومية والقطاع العسكري واألمين اخلاص وسائر اجلهات املعنية إىل هذه الوثيقة، وتـدعوها             

وتـدعو الـدول املـشاركة الـدول        . إىل اعتماد املمارسات السليمة اليت تعتربهـا مالئمـة لعملياهتـا          
بـدعمها  إبالغ الوزارة االحتادية للشؤون اخلارجيـة يف سويـسرا   األخرى واملنظمات الدولية إىل   

 إذا  ،كما تعرب الدول املشاركة عن استعدادها ملراجعة هـذه الوثيقـة، ولتنقيحهـا            . هلذه الوثيقة 
  .دعت احلاجة، ألخذ املستجدات يف االعتبار
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  اجلزء األول
ــصلة       ــة ذات الــ ــة الدوليــ ــات القانونيــ ــسكرية  االلتزامــ ــشركات العــ  بالــ

  اخلاصة واألمنية
  

  مقدمة    
هتدف البيانات التالية إىل التذكري ببعض االلتزامات القانونية الدولية احلاليـة للـدول يف                

وهذه البيانات مستمدة من خمتلـف االتفاقـات   . ما يتعلق بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     
وال تفـرض  .  العـريف  الـدويل املتعلقة بالشؤون اإلنسانية وحقـوق اإلنـسان ومـن القـانون          الدولية  

فكــل دولــة مــسؤولة عــن التقيــد     . هــذه الوثيقــة والبيانــات الــيت تتــضمنها التزامــات قانونيــة      
فيها، رهنا بـأّي حتفظـات      هي طرف   بااللتزامات اليت تعهدت هبا عمال باالتفاقات الدولية اليت         

  . العريف قدمتها، ورهنا بالقانون الدويل إعالناتأو اعتبارات أو
  

  الدول املتعاقدة  - ألف  
ــدويل، حــىت وإن تعاقــدت مــع       - ١ ــدول املتعاقــدة بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون ال حتــتفظ ال

وإذا كانت هذه الـدول سـلطات قائمـة         .  بعض األنشطة  داءشركات عسكرية وأمنية خاصة أل    
لــسالمة بــاالحتالل، فإهنــا ملزمــة باختــاذ مجيــع التــدابري الــيت يف متناوهلــا إلحــالل النظــام العــام وا 

 منـع انتـهاك القـانون اإلنـساين الـدويل            اليقظـة يف   العامة وكفالتـهما قـدر اإلمكـان، أي بتـوخي         
 .وقانون حقوق اإلنسان

م بعــدم التعاقــد مــع شــركات عــسكرية وأمنيــة ازتــلا الــدول املتعاقــدة ويقــع علــى عــاتق  - ٢
سـلطة   مي أو الـدويل صـراحة إىل موظـف حكـو      خاصة لتنفيذ أنشطة يسندها القانون اإلنـساين      

ممارســة ســلطة الــضابط املــسؤول عــن معــسكرات أســرى احلــرب أو عــن  مــن قبيــل حكوميــة، 
 .تفاقيات جنيفال  وفقاأماكن احتجاز املدنيني،

ها، بكفالـة تقيـد الـشركات       سـلطت  حـدود     يف م،ازتـ لا الـدول املتعاقـدة      ويقع على عـاتق     - ٣
 :يلي ا مبامال سيإلنساين الدويل، والعسكرية واألمنية اخلاصة اليت تتعاقد معها بالقانون ا

كفالة توعية الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظفيهـا بالتزامـاهتم يف                 )أ(  
  هذا اجملال، وتدريبهم بناء على ذلك؛

ة واألمنيــة اخلاصــة علــى ارتكــاب عــدم تــشجيع مــوظفي الــشركات العــسكري  )ب(  
 مـة ملنـع  الئ ارتكاهبـا، واختـاذ التـدابري امل   علىانتهاكات للقانون اإلنساين الدويل أو املساعدة    أي

  ا؛ارتكاهب
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اختاذ التدابري الكفيلة مبنع مـوظفي الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة مـن                  )ج(  
وامـر  األعـسكرية و ال  مثـل األنظمـة  لقانون اإلنـساين الـدويل، وذلـك بالوسـائل املناسـبة،          اانتهاك  

، ضال عن فرض عقوبات إداريـة أو تأديبيـة أو قـضائية         ة، ف يمينظالتتدابري  ال  من اغريه و ،داريةاإل
 . االقتضاءحسب

تنفيذ التزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل حلقـوق         عن  سؤولية  املتتحمل الدول املتعاقدة    و  - ٤
ل تلـك  مـا ع إل، حـسب احلاجـة  ،وسـائل منـها اعتمـاد تـدابري قانونيـة وتـدابري أخـرى            باإلنسان،  
، باختــاذ حمــددة يف ظــروف  علــى عــاتق هــذه الــدول التــزام، ،ذه الغايــةهلــ اوحتقيقــ. االلتزامــات

التدابري املالئمـة ملنـع الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظفيهـا مـن ارتكـاب أي سـوء                      
 .لة بشأنهاسلوك يف هذا اجملال، وإلجراء التحقيقات وتوفري سبل االنتصاف الفع

ريعات الزمــة لفــرض عقوبــات  أي تــشم بــسنازتــلا الــدول املتعاقــدة ويقــع علــى عــاتق  - ٥
ة على األشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات خطـرية التفاقيـات     الائية فع جن

 بالبحـث عـن    كما يقع على عاتقها التزام  ، االقتضاء  عند ،جنيف، ولربوتوكوهلا اإلضايف األول   
 بارتكاهبـا، وتقـدميهم     أمـروا   هـذه االنتـهاكات اخلطـرية أو       األشخاص الذين ُيدَّعى أهنم ارتكبوا    

وجيوز هلـا أيـضا، إذا فـضلت ذلـك ووفقـا ألحكـام              .  بصرف النظر عن جنسيتهم    ،إىل حماكمها 
حـاكموا فيهـا، شـريطة أن تكـون         تشريعاهتا، تسليم هؤالء األشخاص إىل دولة أخـرى معنيـة ليُ          

 .تلك الدولة قد أقامت ضدهم دعوى ظاهرة الوجاهة، أو إىل حمكمة جنائية دولية

أيــضا بــإجراء التحقيقــات بــشأن األشــخاص م ازتــلا الــدول املتعاقــدة ويقــع علــى عــاتق  - ٦
ــاهبم جــرائم أخــرى    ــشتَبه يف ارتك ــذين ُي ــدويل  مبوجــبال ــانون ال ــل الق ــذيب أو أخــذ  ، مث  التع

عنــد   أو تقــدميهم للمحاكمــة مبوجــب القــانون الــدويل أومالحقتــهم أو تــسليمهم وأالرهــائن، 
ــا اللتزاماهتــا  ــدويل االقتــضاء، وفق ــا ، احملاكمــاتوينبغــي إجــراء هــذه  .  مبوجــب القــانون ال وفق

تناســب العقوبــات مــع  أن ت حماكمــة عادلــة، مــع مراعــاة  قــضي بإقامــةلقــانون الــدويل الــذي ي ل
 .خطورة اجلرمية

مع أنّ إقامة عالقات تعاقديـة، حبـد ذاهتـا، ال تـستتبع مـسؤولية علـى الـدول املتعاقـدة،                       - ٧
موظفيهـا   كات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة أو       ة عـن انتـهاك الـشر      تتحمل هذه الـدول املـسؤولي     

 أو أّي قواعــد أخــرى للقــانون الــدويل،  ،للقــانون اإلنــساين الــدويل أو قــانون حقــوق اإلنــسان  
ــدويل         ــانون ال ــال بالق ــدة عم ــة املتعاق ــهاك إىل الدول ــذا االنت ــسؤولية ه ــزى م ــدما ُتع ــريفعن ،  الع

 :منية اخلاصةوخصوصا إذا كانت الشركات العسكرية واأل

  تها الدولة املعنية يف قواهتا املسلحة النظامية عمال بتشريعها الوطين؛لجسقد   )أ(  
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أعضاء يف قـوات أو مجاعـات أو وحـدات مـسلحة منظمـة، حتـت إمـرة قيـادة                      )ب(  
  تابعة للدولة؛

ــة إذا كانــت تتــصرف هبــذه      ةولــخم  )ج(   ــسلطة احلكومي ــازات ال ممارســة بعــض امتي
ة رمسيا مبوجب القانون أو التشريعات بتأدية مهام تضطلع هبـا عـادة             ولنت خم أي إذا كا  (الصفة  

  ؛ أو)أجهزة الدولة
أي أنّ الدولـة أعطـت تعليمـات       (تتصرف يف الواقع بناء على تعليمات الدولة          )د(  

أنّ الدولـة هـي    أي(توجيهـات منـها أو حتـت إشـرافها         أو ب ) حمددة بشأن سـلوك اجلهـة اخلاصـة       
  ).وك اجلهة اخلاصةاليت تتحكم يف سل

ــدة  ويقــع علــى عــاتق   - ٨ ــدول املتعاق ــلا ال ــهاكات القــانون   م ازت بتقــدمي تعويــضات عــن انت
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان اليت يسببها السلوك غـري املـشروع ملـوظفي الـشركات                

 ا وفقــالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، عنــدما ُتعــزى مــسؤولية هــذا الــسلوك إىل الــدول املتعاقــدة   
  .املتعلق مبسؤولية الدولةالعريف لقانون الدويل ل

  
  دول اإلقليم  -باء   

 ســلطتها، بــضمان احتــرام الــشركات  نطــاق التــزام، يف دول اإلقلــيمقــع علــى عــاتق  ي  - ٩
 : مبا يليالعسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف أراضيها للقانون اإلنساين الدويل، وال سيما

وغريهـا مـن املعـايري ذات الـصلة للقـانون اإلنـساين       نشر نص اتفاقيات جنيـف       )أ(  
 سكرية واألمنية اخلاصة وأفرادها؛الدويل، على أوسع نطاق ممكن، لدى الشركات الع

عدم تشجيع موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة علـى ارتكـاب أي              )ب(  
التـدابري املالئمـة ملنـع      انتهاكات للقـانون اإلنـساين الـدويل، أو املـساعدة علـى ارتكاهبـا، واختـاذ                 

  ارتكاهبا؛
اختاذ التدابري الكفيلة مبنع مـوظفي الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة مـن                  )ج(  

انتهاك القانون اإلنساين الدويل، وذلك بالوسـائل املناسـبة، مثـل األنظمـة العـسكرية، واألوامـر                 
ريـة أو تأديبيـة أو قـضائية،        اإلدارية وغريها من التدابري التنظيمية، فضال عن فـرض عقوبـات إدا           

  .حسب االقتضاء
املـسؤولية عـن تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق                وتتحمل دول اإلقلـيم       - ١٠

، بوسـائل منـها اعتمـاد تـدابري قانونيـة وتـدابري أخـرى، حـسب احلاجـة، إلعمـال تلـك                  اإلنسان
 التـزام، يف ظـروف حمـددة، باختـاذ          االلتزامات، وحتقيقا هلذه الغاية، يقع على عاتق هـذه الـدول          
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التدابري املالئمـة ملنـع الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظفيهـا مـن ارتكـاب أي سـوء                      
  .سلوك يف هذا اجملال، وإلجراء التحقيقات وتوفري سبل االنتصاب الفعالة بشأنه

 جنائيـة  ويقع على عاتق دول اإلقليم التزام بسن أي تشريعات الزمـة لفـرض عقوبـات      - ١١
ــات        ــهاكات خطــرية التفاقي ــأمرون بارتكــاب انت ــون أو ي ــذين يرتكب ــى األشــخاص ال ــة عل فعال

كما يقع على عاتقها التزام بالبحـث عـن     . جنيف، ولربوتوكوهلا اإلضايف األول، عند االقتضاء     
األشخاص الذين يدعى أهنم ارتكبوا هذه االنتهاكات اخلطـرية، أو أمـروا بارتكاهبـا، وتقـدميهم                

وجيوز هلا أيضا، إذا فـضلت ذلـك، ووفقـا ألحكـام       . حماكمها، بصرف النظر عن جنسيتهم    إىل  
ــة ليحــاكموا فيهــا، شــريطة أن      ــة أخــرى معني تــشريعاهتا، أن تــسلم هــؤالء األشــخاص إىل دول

  .تكون تلك الدولة قد أقامت ضدهم دعوى ظاهرة الوجاهة، أو إىل حمكمة جنائية دولية
ليم أيضا التزام بإجراء التحقيقـات بـشأن األشـخاص املـشتبه            ويقع على عاتق دول اإلق      - ١٢

يف ارتكــاهبم جــرائم أخـــرى مبوجــب القـــانون الــدويل، مثــل التعـــذيب أو أخــذ الرهـــائن، أو       
مالحقتهم أو تسليمهم أو تقـدميهم إىل احملاكمـة، مبوجـب القـانون الـدويل، أو عنـد االقتـضاء،                    

بغـي إجـراء هـذه احملاكمـات وفقـا للقـانون الـدويل              وين. وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل     
  .الذي يقضي بإقامة حماكمة عادلة، مع مراعاة أن تتناسب العقوبات مع خطورة اجلرمية

 علـى املنـاطق الـيت تـتمكن فيهـا           دول اإلقلـيم  ويف حاالت االحتالل، تقتـصر التزامـات          - ١٣
 . من ممارسة الرقابة الفعالة

  
 دول املنشأ  - جيم  

ــرام الــشركات     يقــ  - ١٤ ــزام، يف حــدود ســلطتها، بــضمان احت ع علــى عــاتق دول املنــشأ الت
 :مبا يلي للقانون اإلنساين الدويل، وال سيما ،العسكرية واألمنية اخلاصة اليت حتمل جنسيتها

نشر نص اتفاقيات جنيـف وغريهـا مـن املعـايري ذات الـصلة للقـانون اإلنـساين             )أ(  
 ى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وأفرادها؛الدويل، على أوسع نطاق ممكن، لد

عدم تشجيع موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة علـى ارتكـاب أي              )ب(  
انتهاكات للقـانون اإلنـساين الـدويل، أو املـساعدة علـى ارتكاهبـا، واختـاذ التـدابري املالئمـة ملنـع                      

  ارتكاهبا؛
كات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة مـن         اختاذ التدابري الكفيلة مبنع مـوظفي الـشر         )ج(  

انتهاك القانون اإلنساين الدويل وذلـك بالوسـائل املناسـبة، مثـل التـدابري اإلداريـة أو غريهـا مـن                     
  .التدابري التنظيمية، فضال عن فرض عقوبات إدارية أو تأديبية أو قضائية، حسب االقتضاء
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مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق وتتحمــل دول املنــشأ املــسؤولية عــن تنفيــذ التزاماهتــا    - ١٥
تلـك  بوسائل منها اعتماد تـدابري تـشريعية وتـدابري أخـرى، حـسب احلاجـة، إلعمـال                  اإلنسان،  
وحتقيقا هلذه الغاية، يقع علـى عـاتق دول املنـشأ التـزام، يف ظـروف حمـددة، باختـاذ                    . االلتزامات

هـا مـن ارتكـاب أي سـوء         وموظفيالتدابري املالئمـة ملنـع الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة              
  .سلوك يف هذا اجملال، وإلجراء التحقيقات، وتوفري سبل االنتصاف الفعالة بشأنه

ويقع على عاتق دول املنشأ التزام بـسن أي تـشريعات الزمـة لفـرض عقوبـات جنائيـة                  - ١٦
فعالــة علــى األشــخاص الــذين يرتكبــون، أو يــأمرون بارتكــاب انتــهاكات خطــرية التفاقيــات     

كما يقع على عاتقها التزام بالبحـث عـن     . وتوكوهلا اإلضايف األول، عند االقتضاء    جنيف، ولرب 
األشخاص الذين يدعى أهنم ارتكبوا هـذه االنتـهاكات اخلطـرية أو أمـروا بارتكاهبـا، وتقـدميهم                  

وجيوز هلا أيضا، إذا فـضلت ذلـك، ووفقـا ألحكـام       . إىل حماكمها، بصرف النظر عن جنسيتهم     
ــة ليحــاكموا فيهــا، شــريطة أن    تــشريعاهتا، أن تــسلم ــة أخــرى معني  هــؤالء األشــخاص إىل دول

  .تكون تلك الدولة قد أقامت ضدهم دعوى ظاهرة الوجاهة، أو إىل حمكمة جنائية دولية
األشـخاص املـشتبه يف   بإجراء التحقيقـات بـشأن   كما يقع على عاتق دول املنشأ التزام        - ١٧

أو مالحقتـهم  ، مثل التعـذيب أو أخـذ الرهـائن،      لقانون الدويل ا مبوجبارتكاهبم جرائم أخرى    
ــةتـــسليمهم أو تقـــدميهمأو  ــانون الـــدويلمبوجـــب،  للمحاكمـ ــا ،االقتـــضاء، أو عنـــد  القـ  وفقـ

أن ُتجـرى هـذه احملاكمـات وفقـا للقـانون الـدويل             ينبغـي   و. اللتزاماهتا مبوجـب القـانون الـدويل      
 .عقوبات مع خطورة اجلرمية عادلة، مع مراعاة أن تتناسب الةبإقامة حماكمالذي يقضي 

  
 مجيع الدول األخرى  - دال  

ــزام، يف حــدود ســلطتها،       - ١٨ ــدول األخــرى الت ــع ال ــيقــع علــى عــاتق مجي ــرام ب ضمان احت
كما يقع عليهـا التـزام باالمتنـاع عـن تـشجيع ارتكـاب أي طـرف يف        . القانون اإلنساين الدويل 

 .ساعدة على ذلكنزاع مسلح انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، أو امل

دول األخرى املـسؤولية عـن تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل                الوتتحمل مجيع     - ١٩
وسائل منها اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى، حـسب احلاجـة، إلعمـال             حلقوق اإلنسان، ب  

  .االلتزاماتتلك 
لفـرض عقوبـات    زمة  ويقع على عاتق مجيع الدول األخرى التزام بسن التشريعات الال           - ٢٠

خطـــرية جنائيـــة فعالـــة علـــى األشـــخاص الـــذين يرتكبـــون، أو يـــأمرون بارتكـــاب انتـــهاكات  
 كمـا يقـع علـى عاتقهـا التـزام           .عند االقتـضاء   اإلضايف األول،    لربوتوكوهلاالتفاقيات جنيف، و  

ــذين     ــن األشــخاص ال ــروا      بالبحــث ع ــهاكات اخلطــرية، أو أم ــذه االنت ــوا ه ــم ارتكب ــدعى أهن ي
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 فـضلت   إذا،   أيـضا  وجيـوز هلـا   . حماكمها، بصرف النظر عـن جنـسيتهم      ا، وتقدميهم إىل    بارتكاهب
ليحـاكموا  معنيـة   أخـرى   دولـة   إىل  ذلك، ووفقا ألحكام تشريعاهتا، أن تسلم هؤالء األشخاص         

حمكمـة جنائيـة   إىل ظـاهرة الوجاهـة، أو    دعـوى فيها، شريطة أن تكون تلك الدولة قـد أقامـت       
 .دولية

األشـخاص  بـإجراء التحقيقـات بـشأن     عاتق مجيع الدول األخرى التـزام  كما يقع على    - ٢١
الــدويل، مثــل التعــذيب أو أخــذ الرهــائن، مبوجــب القــانون املــشتبه يف ارتكــاهبم جــرائم أخــرى 

 ،االقتـضاء عنـد    القـانون الـدويل أو       مبوجـب ،   للمحاكمة أو تسليمهم أو تقدميهم   مالحقتهم   أو
هـذه احملاكمـات وفقـا للقـانون الـدويل          وينبغـي إجـراء     . لـدويل وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون ا    

 . عادلة، مع مراعاة أن تتناسب العقوبات مع خطورة اجلرميةحماكمةالذي يقضي بإقامة 
  

 موظفوهاالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة و  - هاء  
ن اإلنـساين   يقع على عاتق الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة التزام باالمتثال للقـانو            - ٢٢

ــدويل  ــوطين     وال ــانون حقــوق اإلنــسان الــذي يفرضــه عليهــا القــانون ال ــساريق فــضال عــن  ، ال
 مثـل القـانون اجلنـائي، وقـانون الـضرائب، وقـانون اهلجـرة،               الـسارية القوانني الوطنيـة األخـرى      

 . وقانون العمل، واألنظمة احملددة املتعلقة باخلدمات العسكرية أو األمنية اخلاصة

 الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة التـزام بـاحترام القـوانني           موظفيع على عاتق    ويق  - ٢٣
 الدولـة الـيت يعملـون فيهـا،         الذي تطبقه الوطنية ذات الصلة، وال سيما القانون اجلنائي الوطين،         

 .وقوانني الدول اليت حيملون جنسيتها، بقدر ما ينطبق ذلك

 الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة،         موظفيوحيدد القانون اإلنساين الدويل مركز        - ٢٤
 . فيها وظروفهاالضالعنيعلى أساس كل حالة على حدة، وال سيما وفقا لطابع املهام 

 الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة مــن املــدنيني وفقــا للقــانون  موظفــوفــإن كــان   - ٢٥
كتهم املباشـرة يف أعمـال    اإلنساين الدويل، ال جيوز أن يكونوا هدفا للهجوم إال يف حالـة مـشار             

 .  وقت تلك املشاركة حدودعدائية ويف

 : الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةموظفيإن   - ٢٦

يقع عليهم التـزام، بـصرف النظـر عـن مركـزهم، باالمتثـال للقـانون اإلنـساين                    )أ(  
 الدويل الواجب التطبيق؛

ون اإلنـساين الــدويل،  يتمتعـون باحلمايـة باعتبــارهم مـن املــدنيني مبوجـب القــان      )ب(  
ــوات         إال ــضاء يف ق ــا أو كــوهنم أع ــة م ــة لدول ــسلحة النظامي ــوات امل ــاجهم يف الق ــة إدم يف حال
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احلمايـة  إذا فقـدوا  مجاعات أو وحدات مسلحة منظمة حتت قيادة مسؤولة أمـام الدولـة؛ أو             أو
 اليت يتمتعون هبا على النحو الذي حيدده القانون اإلنساين الدويل؛

 احلصول علـى مركـز أسـري احلـرب يف الرتاعـات الدوليـة املـسلحة إذا                  حيق هلم   )ج(  
 مـن  ‘٤’ ألـف  ٤كانوا أشخاصا مرافقني للقوات املسلحة مبا يتفق والشروط الـواردة يف املـادة              

 اتفاقية جنيف الثالثة؛

جيــب علــيهم االمتثــال اللتزامــات الدولــة مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق           )د(  
 تهم للسلطات احلكومية؛اإلنسان، يف حدود ممارس

خيــضعون للمحاكمــة يف حــال ارتكــاهبم لــسلوك يعــد جرميــة يف نظــر القــانون    )هـ(  
 .الساريالوطين أو القانون الدويل 

  
 مسؤولية الرؤساء  - واو  

 :رؤساء الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة مثل  - ٢٧

 مدنيني،املسؤولني احلكوميني، سواء كانوا قادة عسكريني أو رؤساء   )أ(  

ــديرين أو   )ب(   ــة اخلاصــة،      وأامل ــسكرية واألمني ــشركات الع ــذيني لل ــديرين التنفي امل
ــوا   ــسؤولية عــن اجلــرائم  ميكــن أن يتحمل ــدويل  ،امل ــانون ال ــها  ، مبوجــب الق ــيت يرتكب ــو ال  موظف

لعـدم  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة العـاملون حتـت سـلطتهم ورقابتـهم الفعليـة، نتيجـة               
الرؤســاء يتحمــل وال . ا لقواعــد القــانون الــدويلفقــ بــشكل ســليم، وعلــيهمابــة الرقممارســتهم 
 .عقد فحسبالحبكم املسؤولية 
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 اجلزء الثاين
 املمارسات السليمة املتعلقة بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    

  
 مقدمة    

حيتــوي هــذا اجلــزء علــى وصــف للممارســات الــسليمة الــيت تــستهدف تقــدمي التوجيــه    
 ،اعدة إىل الدول بشأن كفالـة احتـرام القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان                   واملس

ــشجيع وغــري ذلــك مــن   ــسلوك ســبل ت ــسؤولية   ال ــسم بامل ــذي يت ــشركات  ال ــا مــع ال يف عالقاهت
 للممارسـات الـسليمة     كمـا ميكـن   . العاملة يف منـاطق الـرتاع املـسلح        العسكرية واألمنية اخلاصة  
للــدول يف عالقاهتــا مــع الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة العاملــة أن تــوفر توجيهــا مفيــدا 

 .خارج مناطق الرتاع املسلح

ومـن  . شـاملة وال ُيقـصد منـها أن تكـون          ،وليس للممارسات السليمة أثر ملزم قانونـا        
 القدرة على تنفيذ كل املمارسات السليمة، وأن ما من دولـة            قد ال تتوافر هلا   املفهوم أن الدولة    

ولـة دولـة    بني هذه املمارسـات الـسليمة، سـواء كانـت الد          معينة  ة قانونا بتنفيذ أي ممارسة      ملزم
والدول مدعوة إىل النظر يف هذه املمارسـات الـسليمة يف          .  أو دولة منشأ   متعاقدة أو دولة إقليم   

لعالقاهتـا مـع الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، مـع اإلقـرار باحتمـال أال تكـون            حتديدها  
 مالئمة يف كل الظروف، ومع التأكيـد علـى أن هـذا اجلـزء ال ُيقـصد منـه                    ة سليمة بعينها  ممارس

 .هذه املمارسات ككلمجيع اإلحياء بأنه يتعني على الدول بالضرورة اتباع 

وتستهدف املمارسات السليمة أمورا مـن بينـها مـساعدة الـدول علـى تنفيـذ التزاماهتـا                    
غــري أن الـدول قــد جتـد أن عليهــا   . ون حقـوق اإلنـسان  مبوجـب القـانون اإلنــساين الـدويل وقــان   

وجـب فـروع    مبعملية التنظيم، االلتزامات اليت تقع علـى عاتقهـا          يف  النظر  عند  أيضا أن تراعي،    
أخرى من القانون الدويل، مبا يف ذلك بوصفها أعضاء يف منظمات دولية مثـل األمـم املتحـدة،                  

ولقـد يكـون علـى الـدول أن         . شتريات احلكوميـة  ومبوجب القانون الدويل املتعلق بالتجارة واملـ      
وفـضال عـن ذلـك، ُتـَشجَّع        . ودول اإلقلـيم  أيضا االتفاقات الثنائيـة بـني الـدول املتعاقـدة           تراعي  

 هــي أطــرافالــدول علــى أن تنفــذ تنفيــذا كــامال األحكــام ذات الــصلة للــصكوك الدوليــة الــيت 
د، ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة، واألسـلحة     فيها، مبا يف ذلـك االتفاقيـات املتعلقـة مبكافحـة الفـسا         

 حـسب  عمليـا وباإلضافة إىل ذلـك، سـيلزم تكييـف أي مـن هـذه املمارسـات الـسليمة                  . النارية
 .وأهليتها القانونيةاحلالة احملددة والنظام القانوين للدولة 
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 للدول املتعاقدةالسليمة املمارسات   - ألف  
شركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة أن  مــع الــديـتعني علــى الــدول الــيت تــدرس التعاقـ    

م مــا إذا كانــت تــشريعاهتا وممارســاهتا املتعلقــة باملــشتريات والتعاقــد، تــتالءم والتعاقــد مــع     يِّقَــُت
ــة اخلاصــة   ــسكرية واألمني ــشركات الع ــسي. ال ــة خاصــة   ويكت ــك أمهي ــد اســتعانة   ذل ــدول عن ال

ــة اخلاصــة إحــدى دمات خبــاملتعاقــدة  ــة  يف الــشركات العــسكرية واألمني يتــسم فيهــا إنفــاذ  دول
 .القانون أو املمارسات التنظيمية بالضعف

إىل املمارسات السليمة للـدول املتعاقـدة        تشريأن  أيضا  ويف العديد من احلاالت، ميكن        
ممارسات سليمة لعمالء آخرين للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، مثل املنظمـات الدوليـة،             

 . واملنظمات غري احلكومية، والشركات

 : السليمة للدول املتعاقدة ما يليويف هذا السياق، تشمل املمارسات  
  

 حتديد اخلدمات  -  أوال    

الــشركات العــسكرية عليهــا مــع جيــوز التعاقــد  حتديــد أي اخلــدمات الــيت جيــوز أو ال   - ١
يف حتديــد اخلــدمات الــيت ال جيــوز التعاقــد عليهــا، تراعــي الــدول املتعاقــدة    وواألمنيــة اخلاصــة؛ 

 ةالـــشركمـــا إذا كــان ميكـــن خلدمــة بعينـــها أن تتــسبب يف أن يـــشارك موظفــو     ل مثــل  عوامــ 
 .يف األعمال العدائيةبصورة مباشرة العسكرية واألمنية اخلاصة 

  
 إجراءات اختيار الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والتعاقد معها  -  ثانيا    

علـى حنـو    طالع بأنـشطتها     العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة علـى االضـ          ةتقييم قدرة الشرك    - ٢
ذي والقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان               الـوطين   مـع القـانون     يتمشى  

 : عن طريق ما يلي،الصلة، مع مراعاة اخلطر الكامن املرتبط باخلدمات املقرر تقدميها، مثال

شركة احلــصول علــى املعلومــات املتعلقــة باخلــدمات الرئيــسية الــيت قدمتــها الــ     )أ(  
 العسكرية واألمنية اخلاصة يف املاضي؛

ــى    )ب(   ــة احلــصول عل ــدمت هلــم    شــهادات مرجعي ــذين ســبق أن ق  مــن العمــالء ال
 حلصول عليه؛ إىل االشركة العسكرية واألمنية اخلاصة خدمات مماثلة ملا تسعى الدولة املتعاقدة 

ــشركة العــسكرية واألم      )ج(   ــة ال ــق هبيكــل ملكي ــة احلــصول علــى معلومــات تتعل ني
 الشركة ورؤسائها، مع مراعاة العالقـات مـع املتعاقـدين مـن             يات يف سوابق  اخلاصة وإجراء حتر  

 .واملشاريعالفرعية الباطن، والشركات 
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تـــوفري املـــوارد الكافيـــة واالســـتفادة مـــن اخلـــربات ذات الـــصلة يف اختيـــار الـــشركات   - ٣
 .العسكرية واألمنية اخلاصة والتعاقد معها

ة واإلشـراف يف اختيـار الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة والتعاقـد          كفالة الشفافي   - ٤
 : أن تشمل اآلليات ذات الصلة ما يليوجيوز. معها

مــع التعاقــد املتعلقــة بعمليــات المارســات واملنظمــة واأل العلــين عــن الكــشف  )أ(  
 لشركة العسكرية واألمنية اخلاصة؛ا

ــة،   لقــةاملتععامــة العلومــات امل العلــين عــن  الكــشف  )ب(   مــع صــياغتها  بعقــود معين
، عنـــد التجاريـــةاملعلومـــات اخلـــصوصية وســـرية ومتطلبـــات األمـــن الـــوطين بأســـلوب يراعـــي 

 ؛االقتضاء

 املوقعـة   والعقوبـات لتقارير أو الشكاوى املتعلقـة بـاحلوادث،        عرض عام ل  نشر    )ج(  
ألمـن الـوطين    متطلبـات ا  مع صياغتها بأسلوب يراعي     سوء السلوك؛   اليت ثبت فيها    االت  احليف  
 ؛، عند االقتضاءالتجاريةوسرية املعلومات اخلصوصية و

موافاهتا بتقارير سـنوية   من قبل اهليئات الربملانية، بطرق من بينها         كفالة الرقابة   )د(  
 .أو إخطارها بإبرام عقود معينة

  
 معايري اختيار الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  - ثالثا     

الـوطين والقـانون    بكفالة احترام القـانون     املتعلقة  مؤشرات اجلودة   عتماد معايري تشمل    ا  - ٥
، علـى النحـو املـبني يف املمارسـات الـسليمة        ذي الصلة  اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان    

ــار       و. ١٣إىل  ٦ ــو املعي ــسعر األدىن ه ــة أال يكــون ال ــدة يف كفال ــدول املتعاق ــتعني أن تنظــر ال ي
 .سكرية واألمنية اخلاصةالوحيد يف اختيار الشركات الع

ــة        - ٦ ــشركة العــسكرية واألمني ــات املتاحــة، مبراعــاة ســلوك ال ــام، يف حــدود اإلمكاني القي
 : األمر الذي يشمل ضمان أن تكون الشركة يف املاضي،وموظفيهااخلاصة 

مبـا يف ذلـك     (يف جـرائم خطـرية      ليس هلا أي سوابق موثقة بأدلة علـى التـورط             )أ(  
رائم العنــف، واجلــرائم اجلنــسية، وانتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل،   اجلــرائم املنظمــة، وجــ 

أن يف سلوك غري قانوين يف املاضـي،        ويف حالة ضلوع الشركة أو موظفيها       )  والفساد ،والرشوة
هـذا الـسلوك علـى النحـو املالئـم، بطـرق مـن بينـها التعـاون الفعـال مـع              تعاملت مـع    قد  تكون  

علــى الـضرر  الـسلوك، وجـرب   هـذا  ري تأديبيـة ضـد املتـورطني يف    الـسلطات الرمسيـة، واختـاذ تـداب    
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لألفـراد املـضرورين مـن ذلـك الـسلوك، حيثمـا يـسري ذلـك ويتـسق مـع نتـائج                      النحو املالئـم،    
 .التحقيق يف اجلرم

فيمـا يتعلـق مبـدى متتـع أي         أجرت حتريات شـاملة يف نطـاق القـانون الـساري              )ب(  
سـوابق  مـل الـسالح كجـزء مـن واجبـاهتم، بـسجل             الشركة، وال سيما املكلفني حب     موظفيمن  

أو بــأهنم مل يفــصلوا مــن اخلدمــة يف القــوات  يف جــرائم خطــرية، موثقــة تــشهد بعــدم تــورطهم  
 املسلحة أو قوات األمن ألسباب خملة بالشرف؛

 .موظفيهابسبب سوء سلوك منها أو من معها رفض التعاقد مل يسبق أن   )ج(  

القتـصادية للـشركة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك        مراعاة القدرات املالية وا    - ٧
 .ميكن أن تتحملهاااللتزامات اليت 

ــشركة      - ٨ ــت ال ــا إذا كان ــاة م ــامراع ــائق    ميتلكــون  وموظفوه ــن وث ــزم م ــا يل ــسجيلم  الت
 . عليهاأو بصدد احلصول ، التراخيص أو األذون أو

ملوظفيهـا وممتلكاهتـا،   كملة  سـجالت دقيقـة ومـست   حتفـظ الـشركة  مراعاة ما إذا كانت    - ٩
بنـاء علـى    ، وكـون هـذه الـسجالت متاحـة للفحـص            والـذخرية ما يتعلق باألسلحة    فيوال سيما   

 .السلطات املختصةغريها من الدولة املتعاقدة أو طلب 

قبـل  قـد حـصلوا، سـواء        الشركة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة         موظفومراعاة أن يكون      - ١٠
احتـرام القـانون    قـدر كـاف مـن التـدريب يف جمـال            تمرة، علـى    بـصفة مـس   أو  أي عملية انتشار    

والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛ وحتديد أهداف من أجـل           ذي الصلة   الوطين  
يشمل التـدريب مواضـيع عامـة    ميكن أن و. تيسري أن تكون متطلبات التدريب موحدة وقياسية   

ظفني ألداء مهـامهم يف إطـار العقـد احملـدد       املـو ، وإعـداد    حمددة حسب املهمة والـسياق    وأخرى  
 :ددة، مثلاحملبيئة الو

 ؛ القوة واألسلحةاستخدامقواعد   )أ(  

 القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛  )ب(  

 املسائل الدينية واجلنسانية والثقافية، واحترام السكان احملليني؛  )ج(  

ا من خالل إحالتهم إىل الـسلطات    ، وال سيم  املدنيني شكاوى السكان    معاجلة  )د(  
 املختصة؛

 .تدابري مكافحة الرشوة و الفساد واجلرائم األخرى  )هـ(  
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منـها، مـثال،    يف إعـادة تقيـيم مـستوى التـدريب بطـرق            على حنو مـستمر   وتنظر الدول املتعاقدة    
 . بتقدمي تقارير منتظمةالشركات العسكرية واألمنية اخلاصةمطالبة 

 :انت الشركة العسكرية واألمنية اخلاصةمراعاة ما إذا ك  - ١١

 ، بشكل قانوين؛ تهاحتوز معداهتا، وال سيما أسلح  )أ(  

 تستخدم معدات، وال سيما أسلحة، ال حيظرها القانون الدويل؛   )ب(  

أو التــصرف /ســلحة والــذخائر وإعــادة األاملتعلقــة بحكــام التعاقديــة ممتثلــة لأل  )ج(  
 .فيها

 :مراعاة التنظيم الداخلي واألنظمة الداخلية للشركة العسكرية واألمنية اخلاصة، مثل  - ١٢

ــذ وجــود   )أ(   ــانون اإلنــ  وتنفي ــق بالق ــوق   سياســات تتعل ــانون حق ــدويل وق ساين ال
ــة، وكــذلك سياســات      ،اإلنــسان ــشأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناري كافحــة ملوال ســيما ب

 الرشوة والفساد واجلرائم األخرى؛

 : واملساءلة الداخلية مثل وجود آليات للرصد واإلشراف  )ب(  

ترتيبـــات داخليـــة للتحقيـــق والتأديـــب يف حالـــة نـــشوء ادعـــاءات بارتكـــاب     ‘١’  
 خمالفات من جانب موظفي الشركة؛

مــوظفي الــشركة العــسكرية املتــضررين مــن ســلوك األشــخاص آليــات متكــن   ‘٢’  
 آليـات لـشكاوى األطـراف    لـك يف ذمن تقدمي الشكاوى، مبا    واألمنية اخلاصة   

 بلغني عن املخالفات؛ملالثالثة وترتيبات حلماية ا

، وتقـدمي التقـارير بنـاء       وقائع حمـددة  بانتظام، واإلبالغ عن    األداء  تقدمي تقارير     ‘٣’  
ــصة يف       ــسلطات املختــ ــن الــ ــا مــ ــدة، أو غريهــ ــة املتعاقــ ــب الدولــ ــى طلــ علــ

 معينة؛ ظروف

ملتعاقـدين معهـا مـن البـاطن بـإبالغ إدارة            ا واملـوظفني  الـشركة    موظفيمطالبة    ‘٤’  
 .عن أي سوء سلوك ختصةامل اتسلطالالشركة أو 

على النحو املكفـول    ،  موظفيهامراعاة احترام الشركة العسكرية واألمنية اخلاصة لرفاه          - ١٣
وميكن أن تشمل العوامـل ذات الـصلة        . ذات الصلة وغريه من القوانني الوطنية      قانون العمل يف  

 :ما يلي

  بنسخة من أي عقد يكونون طرفا فيه بلغة يفهموهنا؛املوظفنيتزويد   )أ(  
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ناســـب مـــع تتترتيبـــات للتعـــويض تقـــدمي أجـــور كافيـــة للمـــوظفني، وتـــوفري    )ب(  
 مسؤولياهتم وظروف عملهم؛

 الصحة؛ب والعملاعتماد سياسات تتعلق بالسالمة أثناء   )ج(  

 ؛قيودسفر اخلاصة هبم دون  على وثائق الاملوظفنيكفالة إمكانية حصول   )د(  

 .منع التمييز غري القانوين يف التوظيف  )هـ(  
  

   اخلاصةشروط التعاقد مع الشركات العسكرية واألمنية - رابعا     
تكفـل احتـرام الـشركات العـسكرية واألمنيـة          إدراج شروط تعاقدية ومتطلبات لـألداء         - ١٤

ــانون     ــصلة، والق ــوطين ذي ال ــانون ال ــدة للق ــوق    اخلاصــة املتعاق ــانون حق ــدويل، وق ــساين ال  اإلن
، اليت جتسد وتنفذ مؤشرات اجلودة املـشار إليهـا أعـاله بـصفتها       الشروطوجيوز لتلك   . اإلنسان

  :معايري االختيار، أن تشمل ما يلي
  ؛)٦السليمة املمارسة (السلوك السابق   )أ(  
  ؛)٧السليمة املمارسة ( املالية واالقتصادية القدرات  )ب(  
ــه   )ج(   ــوافر شــ ــسجيل أو تــ ــراخيص ادات التــ ــة التــ ــة (أو األذون الالزمــ املمارســ
  ؛)٨ السليمة

  ؛)٩السليمة املمارسة (سجالت املوظفني واملمتلكات   )د(  
  ؛)١٠السليمة املمارسة (التدريب   )هـ(  
املمارســة (املعــدات واســتخدامها بــشكل قــانوين، وال ســيما األســلحة  حيــازة   )و(  
  ؛)١١السليمة 
  ؛)١٢السليمة املمارسة (الداخلية واملساءلة واألنظمة لي التنظيم الداخ  )ز(  
  ).١٣السليمة املمارسة (رفاه املوظفني   )ح(  

إهناء العقد بسبب عـدم  على الدولة املتعاقدة   قدرة  أيضا على   الشروط التعاقدية   وجيوز أن تنص    
قـد، وأن   كـذلك األسـلحة الالزمـة لتنفيـذ الع        هذه الشروط   وجيوز أن حتدد    . االمتثال ألحكامه 

تنص على وجوب حصول الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة علـى التأشـريات املناسـبة أو                  
غريها من األذون من دولة اإلقليم، وعلى تقدمي التعويض املالئـم ملـن يلحقـه الـضرر مـن جـراء                 

  .سوء سلوك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها
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ــأن يتم    - ١٥ ــد، ب ــة، مبوجــب العق ــة خاصــة  عــسكرية اشــى ســلوك أي شــركة   املطالب وأمني
الباطن مع القانون الوطين ذي الصلة، والقانون اإلنساين الدويل، والقـانون الـدويل             من  متعاقدة  

  :بطرق من بينهاحلقوق اإلنسان، 
وضع املعايري وحتديـد املـؤهالت الالزمـة الختيـار واسـتمرار عمـل الـشركات                  )أ(  

  الباطن وموظفيها؛من قدة العسكرية واألمنية اخلاصة املتعا
البـاطن  مـن   إلزام الشركة العسكرية واألمنية اخلاصة بإثبات امتثـال املتعاقـدين             )ب(  

لشروٍط تعادل الشروط اليت استوفتها الـشركة اخلاصـة الـيت تعاقـدت معهـا الدولـة املتعاقـدة يف                    
  األصل؛

ء ووفقـا   ، حـسب االقتـضا     اخلاصة ضمان مسؤولية الشركة العسكرية واألمنية      )ج(  
  . معهاالباطناملتعاقدين من للقانون الواجب التطبيق، عن سلوك 

، بـأن  املـسندة املطالبة، مىت كان ذلك متسقاً مع متطلبات محاية القـوة وسـالمة املهمـة               - ١٦
تكون هوية موظفي الشركة العسكرية واألمنيـة اخلاصـة قابلـة للتحديـد شخـصيا، كلمـا قـاموا                  

  :وينبغي لوسيلة إثبات اهلوية.  معنيؤولياهتم مبوجب عقدسأدائهم ملبأنشطة يف نطاق 
 املهمـة والـسياق بـذلك، أو أن تتمثـل     ت، حيثما مسحبعدمن  مرئية  أن تكون     )أ(  

  بناء على الطلب؛تقدم يف بطاقة هوية غري قابلة للتحويل، 
أن تتـــيح التمييـــز جبـــالء بـــني مـــوظفي الـــشركة العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة   )ب(  

  يف الدولة اليت تعمل فيها الشركة؛العامة والسلطات 
وينبغــي أن تنطبــق الــضوابط نفــسها علــى مجيــع وســائل النقــل الــيت تــستخدمها الــشركات          

  .اخلاصة العسكرية واألمنية
النظر يف جعل قيمة عقد معني ومدة سريانه وسيلةً من وسائل تعزيز القانون اإلنـساين                 - ١٧

وجيـوز أن تـشمل اآلليـات ذات الـصلة          . ان ذوي الـصلة   الدويل والقانون الـدويل حلقـوق اإلنـس       
  :يلي ما

  أوراقاً مالية أو سندات مقابل األداء التعاقدي؛  )أ(  
  ؛وحوافز ماليةمكافآت أو عقوبات   )ب(  
  .فرص الدخول يف منافسة للفوز مبزيد من العقود  )ج(  
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ة واألمنيـة اخلاصـة   اإلقلـيم، بـأن حتتـرم الـشركات العـسكري     دولة  املطالبة، بالتشاور مع      - ١٨
وموظفوها األنظمة ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة باسـتخدام              

  :القوة واألسلحة النارية، من قبيل ما يلي
استخدام القـوة واألسـلحة الناريـة عنـد الـضرورة فحـسب، يف سـياق الـدفاع                    )أ(  

  عن النفس أو الدفاع عن الغري؛
طات املختصة علـى الفـور والتعـاون معهـا، مبـن يف ذلـك املـسؤول                 إبالغ السل   )ب(  

  .املتعاقد املختص، يف حالة استخدام القوة أو األسلحة النارية
  رصد االمتثال وكفالة املساءلة  - خامسا     

الـشركات العـسكرية    علـى مـا ترتكبـه       تضمني تشريعاهتا الوطنية والية قـضائية جنائيـة           - ١٩
 من جرائم منصوص عليها يف القانون الدويل ويف قوانينها الوطنيـة،            وهاواألمنية اخلاصة وموظف  

  :وعالوة على ذلك، النظر يف حتديد ما يلي
ــسكرية         )أ(   ــشركة الع ــها ال ــيت ترتكب ــة املؤســسية عــن اجلــرائم ال ــسؤولية اجلنائي امل
  اخلاصة، مبا يتماشى مع النظام القانوين الوطين للدولة املتعاقدة؛ واألمنية

والية القضائية اجلنائيـة علـى اجلـرائم اخلطـرية الـيت يرتكبـها موظفـو الـشركة                  ال  )ب(  
  .العسكرية واألمنية اخلاصة يف اخلارج

النص على آليات املساءلة غري اجلنائية يف حالة ارتكاب الشركات العـسكرية واألمنيـة               - ٢٠
  :اخلاصة وموظفيها سلوكا غري الئق أو غري قانوين، مبا يف ذلك

  :ات تعاقدية متناسبة مع السلوك، مبا يف ذلكعقوب  )أ(  
  ؛تدرجيياإهناء العقد فورا أو   ‘١’    
  تطبيق عقوبات مالية؛  ‘٢’    
يكـون ذلـك    ميكـن أن    عدم النظـر يف طلبـات تعاقـدها يف املـستقبل، و             ‘٣’    

  ملدة حمددة؛
  إبعاد فرادى اجلناة عن تنفيذ العقد؛  ‘٤’    
  صة املكلفة بالتحقيق؛إحالة املسألة إىل السلطات املخت  )ب(  
  .النص على املسؤولية املدنية، حسب االقتضاء  )ج(  
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، علـى اآلليـات     ٢٠ و   ١٩السليمتني  النص، عالوة على التدابري الواردة يف املمارستني          - ٢١
اإلداريــة املالئمــة وغريهــا مــن آليــات الرصــد املعنيــة بكفالــة ســالمة تنفيــذ العقــد ومــساءلة           

ة اخلاصة املتعاقدة وموظفيهـا عـن إتيـان الـسلوك غـري الالئـق وغـري                 الشركات العسكرية واألمني  
  :القانوين؛ وال سيما ما يلي

كفالة تزويد تلك اآلليات مبا يكفي من املوارد وإمدادها بالقدرة علـى إجـراء                )أ(  
  مراجعة احلسابات والتحقيقات بشكل مستقل؛

ة، يف املوقــع، بالقــدرة  تزويــد املــوظفني احلكــوميني التــابعني للدولــة املتعاقــد       )ب(  
والسلطة الالزمتني لإلشراف على قيام الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة ومتعاقـديها مـن                 

  الباطن بتنفيذ العقد تنفيذاً سليماً؛
تدريب املوظفني احلكوميني املختـصني، مـن قبيـل األفـراد العـسكريني، حتـّسباً                 )ج(  

  ؛ اخلاصةرية واألمنيةللتفاعالت املرتقبة مع موظفي الشركات العسك
ــة اخلاصــة وموظفيهــا       )د(   ــشركات العــسكرية واألمني مجــع املعلومــات املتعلقــة بال

املتعاقدين واملنشورين، واملتصلة باالنتهاكات والتحقيقات بشأن ادعاءات الـسلوك غـري الالئـق             
  وغري القانوين؛

العـاملني  دين مـن    وضع ترتيبات املراقبة اليت تتيح هلا أن تعترض على أفراد حمد            )هـ(  
  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أو تزحيهم خالل تنفيذ العقد؛يف 

ــة اخلاصــة      )و(   ــسكرية واألمني ــشركات الع ــشأ،  ودول حــث ال ــيم، ودول املن اإلقل
والرابطات التجارية، واجملتمع املدين وغري ذلك من اجلهات الفاعلة املختصة علـى تعزيـز تبـادل         

  .اآللياتاملعلومات وتطوير تلك 
عند التفاوض بشأن إبرام اتفاقاٍت مع دول اإلقليم تتضمن مواد متس بـاملركز القـانوين                 - ٢٢

ــة    ــة اخلاصــة وموظفيهــا وبالوالي ــة   للــشركات العــسكرية واألمني ــتعني كفال ــيهم، ي  القــضائية عل
  :يلي ما

  النظر يف أثر االتفاقات على االمتثال للقوانني واألنظمة الوطنية؛  )أ(  
اول مسألة الوالية القـضائية واحلـصانات للتحقـق مـن وجـود تغطيـة سـليمة                 تن  )ب(  

ووسائل االنتصاف املدنية واجلنائيـة واإلداريـة املالئمـة يف حالـة حـدوث سـوء سـلوك، بغـرض                    
  .كفالة مساءلة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها
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دول اإلقليم ودول املنشأ، حـسب   التعاون مع السلطات املعنية بالتحقيق أو التنظيم يف           - ٢٣
 االقتـــضاء، يف املـــسائل ذات االهتمـــام املـــشترك فيمـــا يتعلـــق بالـــشركات العـــسكرية واألمنيـــة

  .اخلاصة
  

  بالنسبة لدول اإلقليمالسليمة املمارسات   -باء   
التالية إىل تقـدمي توجيهـات إىل دول اإلقلـيم يف جمـال تنظـيم               السليمة  ترمي املمارسات     

كرية واألمنية اليت تضطلع هبا الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظفوهـا       اخلدمات العس 
ــدول   ــك ال ــيم تل ــانوين       . يف إقل ــا الق ــة إطاره ــدى كفاي ــاً مل ــيم أن جتــري تقييم ــى دول اإلقل وعل

الــداخلي لكفالــة توافــق ســلوك الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة وموظفيهــا مــع القــانون  
اإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان، ومعرفة ما إذا كـان مثـة       الوطين ذي الصلة، والقانون     

  .حاجة إىل وضع مزيد من الترتيبات لتنظيم أنشطة هذه الشركات
وإقراراً مبا تواجهه دول اإلقليم من حتديات خاصة يف سياق الرتاعـات املـسلحة، جيـوز       

ــدة فيمــا يتعلــق     ــة املتعاق ــواردة مــن الدول ــل املعلومــات ال ــشركة العــسكرية  هلــا أن تقب  بقــدرة ال
واألمنية اخلاصة على تنفيذ أنشطتها مبا يتماشى مـع القـانون اإلنـساين الـدويل، وقـانون حقـوق         

  .ذات الصلةالسليمة اإلنسان، واملمارسات 
  :اخلاصة بدول اإلقليم ما يليالسليمة وهبذا املعىن، تشمل املمارسات   

  
  حتديد اخلدمات  - أوال     

الـيت جيـوز أو ال جيـوز أن تـضطلع هبـا الـشركات العـسكرية واألمنيـة                   حتديد اخلـدمات      - ٢٤
اخلاصة أو موظفوها يف إقليمها؛ ويف معرض حتديد اخلدمات اليت جيوز أو ال جيـوز االضـطالع                 

أن يـشارك   أن تتـسبب يف     مثل ما إذا كـان ميكـن خلدمـة بعينـها            دول اإلقليم عوامل    تراعي  هبا،  
  .العدائيةعمال األمباشرة يف بصورة  اخلاصة العسكرية واألمنيةموظفو الشركة 

  
  اإلذن بتقدمي اخلدمات العسكرية واألمنية  - ثانيا     

ــدمي اخلــدمات         - ٢٥ ــى إذن بتق ــة اخلاصــة باحلــصول عل ــسكرية واألمني ــشركات الع ــزام ال إل
  :، مبا يف ذلك)“اإلذن”(العسكرية واألمنية يف إقليمها 

ــة     )أ(   ــشركات العــسكرية واألمني ــزام ال اخلاصــة باحلــصول علــى رخــصة عمــل   إل
، أو رخـصة ألداء خـدمات حمـددة        )“ الشركة  عمل رخصة”(صاحلة ملدة حمددة قابلة للتجديد      

 ٣١الـسليمة   ، مع مراعاة استيفاء معـايري اجلـودة املبّينـة يف املمارسـات              )“حمددعمل  رخصة  ”(
  ؛٣٨إىل 
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ــصة ألداء     /و  )ب(   ــى رخـ ــصول علـ ــسجيل أو احلـ ــراد بالتـ ــزام األفـ ــدمات أو إلـ خـ
  .اخلاصة عسكرية أو أمنية حلساب الشركات العسكرية واألمنية

  
  اإلجراءات املتعلقة باألذون  - ثالثا     

  .تعيني سلطة مركزية خمتصة تتوىل منح األذون  - ٢٦
ختصيص ما يكفي من املـوارد واملـوظفني املـدربني لتـويل شـؤون األذون بـشكل سـليم                     - ٢٧

  .ويف اآلجال احملددة
، عنـد تقريـر إمكانيـة مـنح اإلذن مـن             اخلاصة درة الشركات العسكرية واألمنية   تقييم ق   - ٢٨

عدمه، على االضطالع بأنشطتها وفقاً للقانون الوطين ذي الصلة، والقـانون اإلنـساين الـدويل،               
الـيت يـتعني    والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، مـع وضـع األخطـار املتأصـلة املرتبطـة باخلـدمات                  

  :على سبيل املثالر، وذلك بوسائل منها إجنازها يف االعتبا
ــق      )أ(   ــات تتعل ــى معلوم ــشركة    احلــصول عل ــها ال ــيت قدمت ــسية ال باخلــدمات الرئي

  العسكرية واألمنية اخلاصة يف املاضي؛
ــذين       )ب(   ــة مــن العمــالء ال ــى شــهادات مرجعي ــدمت هلــم  ســبق أن احلــصول عل ق
  مالء يف دولة اإلقليم؛العسكرية واألمنية اخلاصة خدمات مماثلة، أو من عالشركة 
ــق هباحلــصول علــى معلومــات    )ج(   ــة  تتعل ــشركة يكــل ملكي ــة ال  العــسكرية واألمني
، وإجراء حتريات يف سوابق الشركة وموظفيها، مع مراعاة العالقات مع املتعاقـدين مـن               اخلاصة

، أو احلصول علـى معلومـات مـن الدولـة املتعاقـدة بـشأن                واملشاريع الباطن والشركات الفرعية  
  .ذه املسائله

  :وجيوز أن تشمل اآلليات ذات الصلة ما يلي. كفالة الشفافية فيما يتعلق مبنح األذون  - ٢٩
  الكشف العلين عن األنظمة واإلجراءات املتعلقة باألذون؛  )أ(  
الكشف العلين عن املعلومات العامـة املتعلقـة بـاألذون املمنوحـة، مبـا يف ذلـك                   )ب(  

ات العسكرية واألمنية املـأذون هلـا وعـدد موظفيهـا، مـع صـياغة               هوية الشركات اخلاصة للعملي   
ذلك بأسلوب يراعي متطلبـات األمـن القـومي واخلـصوصية وسـرية املعلومـات التجاريـة، عنـد                   

  االقتضاء؛
، والعقوبـــات  املتعلقـــة بـــاحلوادثتقـــارير أو الـــشكاوىللعـــام عـــرض نـــشر   )ج(  

مع صياغة ذلـك بأسـلوب يراعـي متطلبـات     سوء السلوك؛  يف احلاالت اليت ثبت فيها      املفروضة  
  األمن القومي واخلصوصية وسرية املعلومات التجارية، عند االقتضاء؛
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موافاهتا بتقارير سـنوية  بطرق من بينها    اهليئات الربملانية،   من قبل   رقابة  الكفالة    )د(  
  أو إخطارها بإبرام عقود معينة؛

  .ألذون والتقيد هبانح ا مل منصفة وغري متييزيةنشر جداول رسوم  )هـ(  
  

  معايري منح األذون - رابعا     
كفالة استيفاء الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة ملعـايري معينـة مـن معـايري اجلـودة                     - ٣٠

ذات الصلة ضماناً الحتـرام هـذه الـشركات وموظفيهـا للقـانون الـوطين ذي الـصلة، والقـانون                    
  .ذلك املعايري املبّينة أدناهاإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف 

املطالبة بتوافق سـلوك الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وأي مـن متعاقـديها مـن                      - ٣١
البــاطن مــع القــانون الــوطين ذي الــصلة، والقــانون اإلنــساين الــدويل، والقــانون الــدويل حلقــوق  

  :اإلنسان، مبا يف ذلك كفالة ما يلي
نية اخلاصة بإخطار السلطة املكلفة بـاألذون بـأي         قيام الشركة العسكرية واألم     )أ(  

  تعاقد من الباطن تربمه ألداء خدمات عسكرية وأمنية؛
قــدرة أي شــركة مــن الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة علــى إثبــات أن    )ب(  

متعاقديها من الباطن ميتثلون لشروط تعادل ما متتثل لـه الـشركة الـيت حـصلت يف األصـل علـى                 
  إلقليم؛إذن من دولة ا

  حصول املتعاقد من الباطن على إذن؛  )ج(  
مــسؤولية الــشركة احلاصــلة يف األصــل علــى إذن عــن ســلوك متعاقــديها مــن       )د(  

  .الباطن، حسب االقتضاء ويف إطار القوانني الواجبة التطبيق
ــشركة       - ٣٢ ــات املتاحــة، مبراعــاة ســلوك ال ــام، يف حــدود اإلمكاني ــة  القي العــسكرية واألمني

  :ضمان أن تكون هذه الشركةيشمل املاضي، األمر الذي وظفيها يف اخلاصة وم
مبـا يف ذلـك     (يف جـرائم خطـرية      التـورط   ليس هلا أي سوابق موثّقة بأدلة علـى           )أ(  
املنظمــة، واجلــرائم العنيفــة، واجلــرائم اجلنــسية، وانتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل،  اجلــرائم 

 غـري قـانوين يف املاضـي،        يف سـلوك  ركة أو موظفيهـا     الشضلوع  ، ويف حالة    )والرشوة، والفساد 
التعـاون  بطـرق مـن بينـها    قد تعاملت مـع هـذا الـسلوك علـى النحـو املالئـم،              الشركة  أن تكون   

يف هــذا الــسلوك، وجــرب ضــد املتــورطني تــدابري تأديبيــة واختــاذ الفعــال مــع الــسلطات الرمسيــة، 
حيثما يسري ذلك ويتسق مع نتـائج       وك،  من السل املضرورين  ألفراد  لالضرر على النحو املالئم     

  التحقيق يف اجلرم؛
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متتـع أي مـن   ، بـشأن مـدى      القـانون الـساري   شاملة، يف نطاق    حتريات  أجرت    )ب(  
سـوابق موثقـة تـشهد      السالح كجزء من واجباهتم، بسجل      حبمل  املكلفني  موظفيها، وال سيما    

املـسلحة أو قـوات      القـوات    مـن اخلدمـة يف    أو بأهنم مل يفـصلوا      يف جرائم خطرية    تورطهم  بعدم  
  ؛األمن ألسباب خملة بالشرف

مـن  أو  منـها   مل تتعرض يف السابق إللغـاء رخـصة عملـها بـسبب سـوء سـلوك                   )ج(  
  .موظفيها

، مبـا يف ذلـك      العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة،     القـدرة املاليـة واالقتـصادية للـشركة         مراعاة    - ٣٣
  .االلتزامات اليت ميكن أن تتحملها

ملوظفيهـا وممتلكاهتـا،   ومـستكملة  سـجالت دقيقـة   حتفـظ  ما إذا كانت الـشركة  مراعاة    - ٣٤
بنـاء علـى    للفحـص   متاحـة   وكـون هـذه الـسجالت       سيما فيما يتعلق باألسلحة والـذخرية،        وال

  .طلب دولة اإلقليم وسائر السلطات
مراعاة أن يكون موظفو الشركة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة قـد حـصلوا، سـواء قبـل                     - ٣٥

ملية انتشار أو بـصفة مـستمرة، علـى قـدر كـاف مـن التـدريب يف جمـال احتـرام القـانون                        أي ع 
الوطين ذي الصلة والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛ وحتديد أهداف من أجـل              

ــدريب موحــدة وقياســية   ــات الت ــة   . أن تكــون متطلب ــدريب مواضــيع عام ــشمل الت وميكــن أن ي
ياق، وإعـداد املـوظفني ألداء مهـامهم يف إطـار العقـد احملـدد           وأخرى حمددة حسب املهمة والـس     

  :والبيئة احملددة، من قبيل
  قواعد استخدام القوة واألسلحة؛  )أ(  
  القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛  )ب(  
  املسائل الدينية واجلنسانية والثقافية، واحترام السكان احملليني؛  )ج(  
  معاجلة الشكاوى؛  )د(  
  .تدابري مكافحة الرشوة والفساد واجلرائم األخرى  )هـ(  

  
،  منــها، مــثالطــرق يف إعــادة تقيــيم مــستوى التــدريب بعلــى حنــو مــستمر دول اإلقلــيموتنظــر 

  . بتقدمي تقارير منتظمة العسكرية واألمنية اخلاصةمطالبة الشركات
املوجــودة رفــض مــنح اإلذن إىل شــركة عــسكرية وأمنيــة خاصــة إذا كانــت األســلحة     - ٣٦

ــة أو إذا كــان اســتخدام ت      ــري قانوني ــصورة غ ــاة ب ــا مقتن ــورا مبوجــب    حبوزهت ــك األســلحة حمظ ل
  .الدويل القانون
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ــة للــشر    - ٣٧ كات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة  مراعــاة التنظــيم الــداخلي واألنظمــة الداخلي
  :قبيل من

ــوق        )أ(   ــانون حق ــدويل وق ــساين ال ــانون اإلن ــق بالق ــذ سياســات تتعل  وجــود وتنفي
ــشأن اإلنــسان، و ــة،  ال ســيما ب كافحــة مل سياســات  وكــذلك اســتخدام القــوة واألســلحة الناري

  الرشوة والفساد؛
  :وجود تدابري الرصد واإلشراف، إضافة إىل آليات املساءلة الداخلية من قبيل  )ب(  
د ترتيبــات داخليــة للتحقيــق والتأديــب يف حالــة نــشوء ادعــاءات تفيــ     ‘١’    

  ؛موظفي الشركةارتكاب خمالفات من جانب 
آليــات متكــن األشــخاص املتــضررين مــن ســلوك مــوظفي الــشركة          ‘٢’    

وى، مبـا يف ذلـك آليـات        اشكالـ العسكرية واألمنية اخلاصة من تقـدمي       
   عن املخالفات؛نيماية املبلّغحلشكاوى األطراف الثالثة وترتيبات ل

  أو اإلبالغ عن وقائع حمددة؛/ وامنتظبا  األداءتقدمي تقارير  ‘٣’    
ــة و    ‘٤’     ــة اخلاصـ ــشركة العـــسكرية واألمنيـ ــوظفي الـ ــة مـ ــوظفنيمطالبـ  املـ

 غ إدارة الـشركة أو الـسلطة املختـصة        إبال من الباطن ب   ين معها املتعاقد
  .عن أي سوء سلوك

  .مراعاة احترام الشركة لرفاه موظفيها  - ٣٨
ظـر يف   لـدى الن  ) التـدريب  (٣٥ و) السلوك الـسابق   (٣٢ ني السليمتني املمارستمراعاة    - ٣٩

  .منح ترخيص أو يف تسجيل فرد
  

  شروط اإلذن  - خامسا     
إدراج بنــود لكفالــة توافــق ســلوك الــشركة العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة وموظفيهــا           - ٤٠

. باستمرار مع القانون الوطين ذي الصلة ومع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقـوق اإلنـسان        
من الشركة وموظفيهـا اسـتيفاء معـايري اجلـودة     ويتضمن اإلذن، حسب االقتضاء، بنودا تقتضي     

  :أو احملددة واليت ختص/املشار إليها أعاله بوصفها معايري ملنح تراخيص العمل العامة و
  ؛)٣٢املمارسة السليمة (وك السابق السل  )أ(  
  ؛)٣٣ السليمةاملمارسة (القدرات املالية واالقتصادية   )ب(  
  ؛)٣٤ السليمةمارسة امل(سجالت املوظفني واملمتلكات   )ج(  
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  ؛)٣٥ السليمةاملمارسة (التدريب   )د(  
  ؛)٣٦ السليمةاملمارسة (املقتنيات املشروعة   )هـ(  
  ؛)٣٧املمارسة السليمة (التنظيم الداخلي واألنظمة الداخلية واملساءلة الداخلية   )و(  
  ؛)٣٨ السليمةاملمارسة (رفاه املوظفني   )ز(  

 يكـون عرضـة للمـصادرة يف     سـند  ألمنيـة اخلاصـة بإيـداع     مطالبة الـشركة العـسكرية وا       - ٤١
حالة ارتكاب سـوء سـلوك أو عـدم االمتثـال لـشروط اإلذن، شـريطة أن تتـاح للـشركة فرصـة                 

  .منصفة لتفنيد االدعاءات ومعاجلة املشاكل
القيام لدى مـنح تـرخيص عمـل خـاص بتحديـد العـدد األقـصى مـن مـوظفي الـشركة                        - ٤٢

  .ريا لتوفري اخلدماتومعداهتا الذي يعترب ضرو
  

منيــة والعـــسكرية  قواعــد بــشأن تقــدمي اخلــدمات مـــن جانــب الــشركات األ       - سادسا     
  وموظفيها  اخلاصة

فيهــا للقــوة ولألســلحة الناريــة،  وضــع قواعــد مناســبة تــنظم اســتخدام الــشركة وموظ    - ٤٣
  :قبيل من

اع عـن  استخدام القوة واألسلحة النارية فقط عندما يكون ذلك ضروريا للدف      )أ(  
  ؛ الغريالنفس أو الدفاع عن

 اسـتخدام القـوة   إبالغ السلطات املختصة على الفور والتعـاون معهـا يف حالـة         )ب(  
  .واألسلحة النارية

  :وضع قواعد مناسبة بشأن حيازة الشركة وموظفيها لألسلحة، من قبيل  - ٤٤
 ة الـــيت جيـــوز للـــشركة اســـتريادهاحتديـــد أنـــواع وكميـــة األســـلحة والـــذخري   )أ(  

  حيازهتا أو اقتناؤها؛ أو
فــرض تــسجيل األســلحة، مبــا يف ذلــك رقمهــا املسلــسل وعيارهــا، والــذخرية     )ب(  

  لدى السلطة املختصة؛
  مطالبة موظفي الشركة باحلصول على إذن حلمل األسلحة يقدم عند الطلب؛  )ج(  
حتديد عدد املوظفني الذين ُيـسمح هلـم حبمـل األسـلحة يف سـياق حمـدد أو يف                     )د(  

  طقة معينة؛من
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عنـــدما يكـــون فـــرض ختـــزين األســـلحة والـــذخرية يف مرفـــق آمـــن ومـــأمون     )هـ(  
  املوظفون خارج اخلدمة؛

  مطالبة موظفي الشركة حبمل أسلحة مرخصة أثناء اخلدمة فقط؛  )و(  
مراقبة األسلحة والذخائر اليت تستمر حيازهتا واستخدامها بعـد انتـهاء مهمـة،               )ز(  

  .كاهنا األصلي أو التصرف فيها على النحو السليممبا يف ذلك إعادهتا إىل م
 املهمـة املُـسندة، بـأن    ةمسـال  محاية القـوة و     مىت كان ذلك متسقا مع متطلبات      املطالبة،  - ٤٥

 قـاموا   شخـصيا كلمـا    ديـ حدللت  قابلـة  تكون هوية موظفي الـشركة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة          
  : اهلويةلوسيلة إثباتوينبغي . اق أدائهم ملسؤولياهتم مبوجب عقد معنينطبأنشطة يف 

أن تتمثـل   بـذلك، أو  ، حيثما مسحت املهمـة والـسياق  عدمرئية من بُ  أن تكون     )أ(  
  قدم عند الطلب؛ ُت،يف بطاقة هوية غري قابلة للتحويل

العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة بـــني مـــوظفي الـــشركة جبـــالء  تتـــيح التمييـــز أن  )ب(  
  .ل فيها الشركةوالسلطات العامة يف الدولة اليت تعم

  
وسـائل النقـل الـيت تـستخدمها الـشركات          ُتطبق نفس األحكـام علـى مجيـع         ينبغي أن   و  

  .العسكرية واألمنية اخلاصة
  

  رصد االمتثال وكفالة املساءلة  - سابعا     
  : وال سيما،رصد االمتثال لشروط اإلذن  - ٤٦

  إنشاء أو تعيني هيئة رصد مزّودة باملوارد الكافية؛  )أ(  
ــشركة       كف  )ب(   ــيت ينبغــي لل ــسلوك ال ــى قواعــد ال ــدنيني عل ــسكان امل ــة إطــالع ال ال

  العسكرية واألمنية اخلاصة التقيد هبا واآلليات املتاحة للشكوى؛
توجيه طلـب إىل الـسلطات احملليـة يـدعوها إىل اإلبـالغ عـن أي سـوء سـلوك                      )ج(  

  يصدر عن الشركة أو عن موظفيها؛
  .املخالفاتالتحقيق يف البالغات املتعلقة ب  )د(  

إتاحة فرصة منصفة للشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة للـرد علـى االدعـاءات الـيت                   - ٤٧
  .تتهمها بالعمل دون إذن أو بانتهاك شروط اإلذن املمنوح هلا

 وأمنيـة خاصـة قـد عملـت دون إذن         فرض تـدابري إداريـة إذا ثبـت أن شـركة عـسكرية              - ٤٨
  :ميكن أن تشمل هذه التدابريبصورة تنتهك اإلذن املمنوح هلا؛ و أو



A/63/467 
S/2008/636  
 

08-53708 31 
 

ســـحب أو تعليـــق اإلذن أو إشـــعار الـــشركة بإمكانيـــة تعرضـــها ألي مـــن         )أ(  
  اإلجراءين يف حالة عدم اختاذ تدابري تصحيحية يف غضون مدة زمنية حمددة؛

  طرد موظفني حمددين من الشركة حتت طائلة سحب اإلذن أو تعليقه؛  )ب(  
  أو لفترة زمنية حمددة؛حظر طلب إذن جديد يف املستقبل   )ج(  
  ؛الية املقوراات أو األدنلسمصادرة ا  )د(  
  .العقوبات املالية  )هـ(  

تـــضمني تـــشريعاهتا الوطنيـــة الواليـــة القـــضائية اجلنائيـــة علـــى مـــا ترتكبـــه الـــشركات    - ٤٩
ــدويل ويف       ــة اخلاصــة وموظفوهــا مــن جــرائم منــصوص عليهــا يف القــانون ال العــسكرية واألمني

ية عـن اجلـرائم     ؤسـس  يف إنـشاء املـسؤولية اجلنائيـة امل        ، إضـافة إىل ذلـك     ،، والنظر قوانينها الوطنية 
  .القانوين الوطين لدولة اإلقليماليت ترتكبها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وفقا للنظام 

إجياد آليات غري جنائية للمساءلة عـن الـسلوك غـري القـومي وغـري القـانوين الـصادر عـن                       - ٥٠
  :فيها، مبا يف ذلكالشركة وموظ

  إنشاء املسؤولية املدنية؛  )أ(  
مطالبـــة الـــشركات العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة، أو عمالئهـــا، بتعــــويض        )ب(أو   

  .املتضررين من سوء السلوك الصادر عن الشركات وموظفيها
العمل، عند التفاوض مع الدول املتعاقدة بشأن اتفاقات تتضمن قواعد تؤثر يف املركـز                - ٥١
وين للشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظفيهـا والواليـة القـضائية فيمـا يتعلـق هبـم،                    القان

  :على ما يلي
  النظر يف أثر االتفاقات يف االمتثال للقوانني واألنظمة الوطنية؛  )أ(  
معاجلــة مــسألة الواليــة القــضائية واحلــصانات لــضمان التغطيــة الــسليمة وســبل   )ب(  

 بغيـة كفالـة مـساءلة الـشركات         اإلدارية املناسبة مـن سـوء الـسلوك       ة و االنتصاف املدنية واجلنائي  
  .وموظفيها

 املعنية بالتحقيق والتنظـيم يف القـضايا        نشأالتعاون مع سلطات الدول املتعاقدة ودول امل        - ٥٢
  . االهتمام املشترك املتعلقة بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصةموضع
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  ملنشألدول ا السليمةاملمارسات   -جيم   
 يف تنظـيم اخلـدمات       املنـشأ   التاليـة إىل تـوفري التوجيـه لـدول         الـسليمة هتدف املمارسات     

هـا  والعسكرية واألمنيـة الـيت تقـدمها يف اخلـارج الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظف          
 أخــرى، مــن قبيــل تنظــيم ســليمةم بــه أن هنــاك ممارســات تنظيميــة ومــن املــسلّ). “التــصدير”(

 مـن شـأهنا أن تتـيح أيـضا     - وعـن طريـق التعـاون الـدويل      الرابطـات التجاريـة   طريقاملعايري عن 
ــه ــة اخل    التوجي ــسكرية واألمني ــشركات الع ــق بتنظــيم ال ــا يتعل ــّصل يف     فيم ــا مل ُتف اصــة، غــري أهن

  .الوثيقة هذه
 أن تقـّيم مـا إذا كـان إطارهـا القـانوين الـداخلي،                املنشأ ومن هذا املنطلق، ينبغي لدول      

 مركزيا أو احتاديا، يفضي بالقـدر الكـايف إىل احتـرام الـشركات العـسكرية واألمنيـة          سواء كان 
اخلاصة وموظفيها لألحكام ذات الصلة يف القانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان،                 
أو ما إذا كـان مـن املستـصوب، بـالنظر إىل حجـم وطـابع قطاعهـا الـوطين املتعلـق بالـشركات                        

خلاصـة، اختـاذ تـدابري إضـافية لتـشجيع هـذا االحتـرام وتنظـيم أنـشطة تلـك                    العسكرية واألمنيـة ا   
تنظـيم،  نظـر يف نطـاق وطـابع أي نظـام للتـرخيص أو ال             ال  املنشأ، عنـد   بغي لدول نوي. الشركات

 املعنيـة، مـن   دول اإلقلـيم  الـدول املتعاقـدة و  يت تطبقهـا   التنظيمية الـ   أن تراعي بوجه خاص النظم    
مـن احتمـال ازدواجيـة األنظمـة أو تداخلـها، وتركيـز اجلهـود علـى               إىل أدىن حـد    أجل التقليـل  

  . املنشأ لدى دول موضع االنشغالاالتاجمل
  : ما يلينشأ لدول املالسليمة، تشمل املمارسات عىنذا املهبو  

  
  حتديد اخلدمات  -  أوال    

. هاحتديد اخلدمات اليت جيوز أو ال جيوز للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تـصدير              - ٥٣
ا إذا كان ميكـن     ل م ث عوامل م   املنشأ  دول راعيولدى حتديد اخلدمات اليت ال جيوز تصديرها، ت       

 الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة بـصورة      ها أن تتسبب يف أن يـشارك موظفـو        عينبدمة  خل
  .عدائيةعمال الاألمباشرة يف 

  
  نوذإنشاء نظام لأل  -  ثانيا    

تقـدمي اخلـدمات العـسكرية واألمنيـة يف اخلـارج بواسـطة             النظر يف إنـشاء نظـام لـإلذن ب          - ٥٤
قابلـة للتجديـد     ملدة حمـددة     ة عمل صاحل  ةرخصاحلصول على   وسائل مناسبة، من قبيل اشتراط      

أو مـن  ) “رخـصة عمـل حمـدد    ”(خـدمات حمـددة       رخـصة ألداء   أو) “رخصة عمل الشركة  ”(
ن مـن هـذا القبيـل،    وذلـأل ويف حالة إنشاء نظام ). “إذن تصدير”(خالل أشكال أخرى لإلذن     
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 اإلجــراءات ومعــايري اجلــودة والــشروط الــيت ميكــن ٦٧ إىل ٥٧ مــن الــسليمةتــورد املمارســات 
  .إدراجها يف هذا النظام

وضع قواعد مناسبة بشأن املـساءلة والتـصدير وإعـادة األسـلحة والـذخرية مـن جانـب                    - ٥٥
  .الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

 ، والقــرارات الــيت تعتمــدها مــع تلــك املعتمــدة لــدى دول أخــرى نوذتوحيــد نظــم األ  - ٥٦
  .نوذهج اإلقليمية فيما يتعلق بنظم األومراعاة الن

  
  اإلجراءات املتعلقة باألذون  - ثالثا     

تقيــيم قــدرة الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة علــى االضــطالع بأنــشطتها وفقــا    - ٥٧
  الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، مـع            للقانون الـوطين ذي الـصلة والقـانون اإلنـساين         

 يف االعتبــــار، وذلــــك  باخلــــدمات الــــيت يــــتعني إجنازهــــاوضــــع األخطــــار املتأصــــلة املرتبطــــة
  :منها بوسائل

ــى   )أ(   ــات احلــصول عل ــشركة     ت معلوم ــها ال ــيت قدمت ــسية ال ــق باخلــدمات الرئي تعل
  العسكرية واألمنية اخلاصة يف املاضي؛

ــى   )ب(   ــة شــهادااحلــصول عل ــذين عمــالء ال مــن ت مرجعي ــدمت هلــم  ســبق أنال  ق
  ؛دولة اإلقليمعمالء يف من  خدمات مماثلة أو الشركة

ــة الــشركة وإجــراء حتريــات       )ج(   يف احلــصول علــى معلومــات تتعلــق هبيكــل ملكي
ــوابق ــع  س ــا، م ــشركة وموظفيه ــات  ال ــاة العالق ــع املتعا مراع ــشركات     م ــاطن وال ــن الب ــدين م ق
  .واملشاريع الفرعية
رصــد مــا يكفــي مــن املــوارد واملــوظفني املــدّربني ملعاجلــة األذونــات كمــا ينبغــي ويف       - ٥٨

  .الوقت املناسب
  : ما يلي أن تشمل اآلليات ذات الصلةوجيوز. ونذنح األكفالة الشفافية فيما يتعلق مب  - ٥٩

  ن؛وذاألألنظمة واإلجراءات املتعلقة بالكشف العلين عن ا  )أ(  
 مـع صـياغتها     ة،معينـ أذونـات   ب املتعلقـة عامـة   اللومـات   عاملالكشف العلـين عـن        )ب(  
  ؛، عنداالقتضاء التجارية املعلومات يراعي متطلبات األمن الوطين واخلصوصية وسريةبأسلوب
تقارير سـنوية   ب  موافاهتا ها بين  من طرقربملانية، ب اليئات  اهل  قبل  الرقابة من  كفالة  )ج(  

  ؛ معينةعقودرام بإأو إخطارها ب
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  .والتقيد هباملنح األذون ة وغري متييزية صفنمول رسوم  جدانشر  )د(  
  

  نوذمعايري منح األ - رابعا     
  األمـر الـذي    مراعاة سلوك الشركة العسكرية واألمنيـة اخلاصـة وموظفيهـا يف املاضـي،              - ٦٠

  : ضمان أن تكون الشركةيشمل
 لـك مبـا يف ذ    (م خطـرية  ائيف جـر  ليس هلا أي سوابق موثقة بأدلة علـى التـورط             )أ(  

 واجلرائم اجلنسية وانتهاكات القانون اإلنساين الـدويل والرشـوة         ةفيم العن ائراجلم املنظمة و  ائاجلر
 أن تكـون     ويف حالة ضلوع الشركة أو موظفيهـا يف سـلوك غـري قـانوين يف املاضـي،                 ،)والفساد

 منــها التعــاون الفعــال مــع طــرقبالــشركة قــد تعاملــت مــع هــذا الــسلوك علــى النحــو املالئــم،  
الــضرر علــى وجــرب يف هــذا الــسلوك،  املتــورطني  ضــدلطات الرمسيــة واختــاذ تــدابري تأديبيــةالــس

، حيثمــا يــسري ذلــك ويتــسق مــع نتــائج سلوكالــ  ذلــك مــنرينضرو املــفــراد لألئــمالاملالنحــو 
  التحقيق يف اجلرم؛

 فيمـا يتعلـق مبـدى        القـانون الـساري    نطـاق  الشركة حتريـات شـاملة يف        أجرت  )ب(  
واجبـاهتم، بـسجل      منـهم حبمـل الـسالح كجـزء مـن          كلفـني فيها، وال سيما امل   موظمتتع أي من    

 اخلدمة يف القـوات      بأهنم مل ُيفصلوا من    م خطرية أو  ائ يف جر  سوابق موثقة تشهد بعدم تورطهم    
  بالشرف؛ سلحة أو قوات األمن ألسباب خملةامل

 نمنـها أو مـ     بـسبب سـوء سـلوك        لغـاء رخـصة عملـها     تعرض يف السابق إل   ت  مل  )ج(  
  .موظفيها

 املالية واالقتـصادية للـشركة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك         مراعاة القدرات   - ٦١
  .تتحملهاميكن أن االلتزامات اليت 

ــة           - ٦٢ ــظ ســجالت دقيق ــة اخلاصــة حتف ــسكرية واألمني ــشركة الع ــت ال ــا إذا كان ــاة م مراع
ــا، و   ــا وممتلكاهت ــستكملة ملوظفيه ــق باألســل  ال ســيماوم ــا يتعل ــذخرية، فيم ــذه  حة وال  وكــون ه

  .لسلطات املختصةا السجالت متاحة للفحص بناء على طلب
 قبـل   سـواء ، قد حـصلوا  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أن يكون موظفو   مراعاة  - ٦٣

ة مـستمرة، علـى قـدر كـاف مـن التـدريب يف جمـال احتـرام القـانون                    فبـص  وأر  اشتناأي عملية   
 ل من أجـ   نساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛ وحتديد أهداف      الوطين ذي الصلة والقانون اإل    

وميكن أن يشمل التـدريب مواضـيع عامـة    . حدة وقياسية متطلبات التدريب مو أن تكون تيسري  
د احملـدد  إعـداد املـوظفني ألداء مهـامهم يف إطـار العقـ        ووأخرى حمددة حسب املهمة والـسياق،       

  :لوالبيئة احملددة، مث
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  القوة واألسلحة؛قواعد استخدام   )أ(  
  القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛  )ب(  
  املسائل الدينية واجلنسانية والثقافية، واحترام السكان احملليني؛  )ج(  
  معاجلة الشكاوى؛  )د(  
  .تدابري مكافحة الرشوة والفساد واجلرائم األخرى  )هـ(  

  
،  منــها، مــثالطــرقستوى التــدريب بستمر يف إعــادة تقيــيم مــمــ دول اإلقلــيم علــى حنــووتنظــر 

  .مطالبة هذه الشركات بتقدمي تقارير منتظمة
كانت معدات الشركة العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، وخباصـة أسـلحتها،             إذا  مراعاة ما     - ٦٤

  .مقتناة بصورة قانونية وما إذا كان استخدامها غري حمظور مبوجب القانون الدويل
  :نظمة الداخلية للشركة العسكرية واألمنية اخلاصة من قبيلمراعاة التنظيم الداخلي واأل  - ٦٥

ــانون         )أ(   ــدويل وقــ ــساين الــ ــانون اإلنــ ــق بالقــ ــات تتعلــ ــذ سياســ ــود وتنفيــ وجــ
  اإلنسان؛ حقوق

  :وجود آليات للرصد واإلشراف، فضال عن آليات املساءلة الداخلية من قبيل  )ب(  
ارتكـاب  بادعاءات  ترتيبات داخلية للتحقيق والتأديب يف حالة نشوء          ‘١’    

  ؛ الشركةخمالفات من جانب موظفي
آليــات متكــن األشــخاص املتــضررين مــن ســلوك مــوظفي الــشركة          ‘٢’    

وى، مبـا يف ذلـك آليـات        اشكالـ العسكرية واألمنية اخلاصة من تقـدمي       
  .ني عن املخالفاتماية املبلّغحلشكاوى األطراف الثالثة وترتيبات ل

 مـن    موظفيها على النحو املكفول يف قانون العمـل وغـريه          مراعاة احترام الشركة لرفاه     - ٦٦
  .القوانني الوطنية ذات الصلة

  
  شروط اإلذن املمنوح إىل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة - خامسا     

إدراج بنود لكفالة تقيد سلوك الشركة العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها بالقـانون              - ٦٧
وميكــن أن . إلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان الــوطين ذي الــصلة وبالقــانون ا

تشمل هذه البنود، اليت تعكـس وتنفـذ معـايري اجلـودة املـشار إليهـا أعـاله بوصـفها معـايري مـنح                        
  :األذونات، ما يلي
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  ؛)٦٠املمارسة السليمة (وك السابق السل  )أ(  
  ؛)٦١ السليمةاملمارسة (لقدرات املالية واالقتصادية ا  )ب(  
  ؛)٦٢ السليمةاملمارسة (سجالت املوظفني واملمتلكات   )ج(  
  ؛)٦٢ السليمةاملمارسة (التدريب   )د(  
  ؛)٦٤ السليمةاملمارسة (املقتنيات املشروعة   )هـ(  
  ؛)٦٥املمارسة السليمة (التنظيم الداخلي واألنظمة الداخلية واملساءلة الداخلية   )و(  
  ).٦٦ السليمةاملمارسة (رفاه املوظفني   )ز(  

  
  رصد االمتثال وكفالة املساءلة - سادسا     

رصد االمتثال لشروط اإلذن بوسائل منها إقامـة عالقـات وثيقـة بـني سـلطاهتا املكلفـة                    - ٦٨
  .لة املتعاقدة أو دولة اإلقليمأو مع سلطات الدو/مبنح األذونات وممثليها يف اخلارج و

صة العاملة دون إذن أو بـصورة       ات على الشركات العسكرية واألمنية اخلا     عقوبفرض    - ٦٩
  :تنتهك اإلذن املمنوح هلا، من قبيل

سحب أو تعليـق اإلذن أو إشـعار الـشركة بإمكانيـة تعرضـها ألي مـن هـذين                     )أ(  
  اإلجراءين يف حالة عدم اختاذ تدابري تصحيحية يف غضون مدة زمنية حمددة؛

  ؛ يف املستقبل أو لفترة زمنية حمددةإذن جديدحظر طلب   )ب(  
  .فرض غرامات وعقوبات مدنية وجنائية  )ج(  

 يف جهودها الرامية إىل إقامة رقابـة فعالـة علـى الـشركات العـسكرية        دول اإلقليم دعم    - ٧٠
  .واألمنية اخلاصة

تـــضمني تـــشريعاهتا الوطنيـــة الواليـــة القـــضائية اجلنائيـــة علـــى مـــا ترتكبـــه الـــشركات    - ٧١
ــة اخلاصــة وموظفوهــا مــن جــرائم     ــدويل ويف   العــسكرية واألمني منــصوص عليهــا يف القــانون ال

  : يف إنشاء، إضافة إىل ذلك،قوانينها الوطنية، والنظر
ة عــن اجلــرائم الــيت ترتكبــها الــشركات العــسكرية ؤســسياملــسؤولية اجلنائيــة امل  )أ(  

  ؛نشأواألمنية اخلاصة، وفقا للنظام القانوين الوطين لدولة امل
رائم اخلطرية اليت يرتكبـها موظفـو الـشركات         الوالية القضائية اجلنائية على اجل      )ب(  

  .العسكرية واألمنية اخلاصة يف اخلارج
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إجياد آليات غري جنائية للمساءلة عن السلوك غري القـومي أو غـري القـانوين الـصادر عـن              - ٧٢
  :الشركات وموظفيها، مبا يف ذلك

  إنشاء املسؤولية املدنية؛  )أ(  
الـصادر عـن    رين مـن سـوء الـسلوك        وضررب إىل املـ   بتقدمي اجل مطالبة الشركات     )ب(  أو    

  .الشركة أو عن موظفيها
دول اإلقلـيم،   الـدول املتعاقـدة و    يف  سلطات املعنيـة بـالتحقيق أو التنظـيم         الـ التعاون مـع      - ٧٣

ــضاء،   ــسب االقتــ ــحــ ــةمهئل ذات األاسيف املــ ــشتركيــ ــشركات ة املــ ــة بالــ ــسكرية  املتعلقــ  العــ
  .اخلاصة واألمنية

  
  
  


