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  خالصة

 النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق        استخدام املرتزقة كوسيلة  مبسألة  أنشئ الفريق العامل املعين       
ويتألف الفريق العامل . ٢٠٠٥/٢ عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٥يوليه /الشعوب يف تقرير املصري يف متوز 

الـسيد   و ،)كولومبيـا (دو برييز   أمادا بينافيديس   السيدة  و) اجلماهريية العربية الليبية  (اة احلجاجي   من السيدة جن  
ا مشـيم   تشايس، والسيدة   )االحتاد الروسي (، والسيد ألكسندر نيكيتني     )إسبانيا(وميز ديل برادو    خوسيه لويس غ  

  .٢٠٠٧فرباير /  شباط١٩مقرر يف  -  وانُتِخب السيد خوسيه لويس غوميز ديل برادو كرئيس ).فيجي(

س حقوق اإلنسان سنوياً وُيقدَّم هذا التقرير وفقاً ألحكام القرار اليت تطلب أن يقدم الفريق العامل إىل جمل  
  .تقريراً عن التقدم احملرز يف حتقيق الوالية املسندة إليه

القسم األول التقرير ويقدم القسم الثاين نظرة عامة عن األنشطة املُضطلع هبـا خـالل الفتـرة              ويعرض    
  .املشمولة بالتقرير

يا عرب الوطنيـة، مبـا فيهـا        للقضا) القسم الثالث (وخيصص الفريق العامل جزءاً موضوعياً من التقرير          
قليمية وقـضايا   اإلخصخصة احلرب وأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والقضايا اخلارجة عن احلدود            

ويتناول القسم الرابع حالة االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبـهم؛             . املساءلة
  .كل من بريو وكوبا إىل هذا الصك أثناء الفترة قيد النظرويرحب الفريق العامل بانضمام 

أما يف القسم اخلامس، فيسهب الفريق يف وصف األنشطة املقبلة اليت يتوخاها، وخصوصاً إجراء عمليـة                  
مشاورات إقليمية مع الدول تفضي إىل عقد اجتماع مائدة مستديرة عاملي، ويتضمن القسم السادس استنتاجات               

الدول األعضاء بدعم عملية املشاورات اإلقليمية ومتكينه يف مجلة أمور،   ويوصي الفريق العامل،    . هالفريق وتوصيات 
سيما  كما يوصي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، وال         . سنويةدورات  من عقد ثالث    

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت     االحتاد األورويب ومنظمة البلدان األمريكية، بوضع نظام مشترك لتنظيم          
املساعدة حكومات الدول اليت تصدر منها الشركات املذكورة        العامل  وحيث الفريق   . تصّدر خدماهتا إىل اخلارج   

  . على جتنب منح احلصانة هلذه الشركات وموظفيهاالعسكرية واخلربة االستشارية واخلدمات األمنية،
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوالً

  ٤  ٢٢- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة الفريق العامل  - ثانياً 
  ٤  ٩- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورة الثانية للفريق العامل  - ألف   
  ٥  ١٤- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات امليدانية  - باء   
  ٦  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل  - جيم   
  ٧  ٢٢- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة أخرى  - دال   

  ٨  ٥١- ٢٣  . . . . . . قوةدور الدولة بوصفها املناط الرئيسي الستخدام ال: املسائل املواضيعية  - ثالثاً 
  ٨  ٢٨- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خصخصة احلرب واألمن  - ألف   
    ١١    ٣٧-   ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةصناعة   - باء   
  ١٥  ٤٣- ٣٨  . . . . . . . . "حراس األمن اخلاص"توظيف وظروف عمل وتعويض   - جيم   
  ١٨  ٤٩- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انعدام املساءلة  - دال   
  ٢٠  ٥١- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل عرب الوطنية  - هاء   

ــة  - رابعاً  ــة االتفاقي ــة واســتخدامهم حال ــد املرتزق ــة ملناهــضة جتني    الدولي
  ٢٤  ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومتويلهم وتدريبهم  

  ٢٤  ٥٥- ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة املقبلة - خامساً 

  ٢٥  ٦٠- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات - سادساً 
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   مقدمة-  أوالً
عوب أنشئ الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الش  - ١

وهو قرار تبّناه جملس حقـوق      ،  ٢٠٠٥/٢ عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان       ٢٠٠٥يوليه  /يف تقرير املصري يف متوز    
  .)١٩٨٧أنِشئت يف عام (اخلاص املنوطة باملقرر السابقة حل حمل الوالية و، اإلنسان

اجلماهريية (اة احلجاجي جنالسيدة : ، كان الفريق العامل يتألف من اخلرباء التالية أمساؤهم٢٠٠٧ويف سنة   - ٢
، )إسبانيا(السيد خوسيه لويس غوميز ديل برادو        و ،)كولومبيا(دو برييز   أمادا بينافيديس   السيدة  و) العربية الليبية 

 وانُتِخب السيد خوسيه لويس غوميز ).فيجي(ا مشيم   تشايس، والسيدة   )االحتاد الروسي (والسيد ألكسندر نيكيتني    
  .، وهو منصب يتم التناوب عليه على أساس سنوي٢٠٠٧فرباير /  شباط١٩ للفريق يف اًمقرررئيساً وديل برادو 

وألغراض هذا التقرير، وبينما يعترف الفريق العامل بالتحديات املتصلة بالتعـاريف، فإنـه يـشري إىل                  - ٣
اعدة والتدريب  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على أهنا تشمل الشركات اخلاصة اليت تقدم مجيع أنواع املس             

الدعم اللوجسيت غري العسكري، وحراس األمن املسلحني،       تغطي  يف اجملال األمين واخلدمات االستشارية، أي، اليت        
اً يف مناطق   أو األنشطة املتصلة باألمن، وخصوص    /لعسكرية الدفاعية أو اهلجومية و    واحلراس العاملني يف األنشطة ا    

  .د الرتاعأو يف حاالت ما بع/الرتاعات املسلحة و

   أنشطة الفريق العامل- ثانياً 
   الدورة الثانية للفريق العامل- ألف 

   ١٩عقد الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة دورته الثانية يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفتـرة مـن                     - ٤
. للسنة القادمة ومقرراً له    اً السيد خوسيه لويس غوميز ديل برادو بوصفه رئيس        ، وانتخب ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣إىل  

الُشعب وخالل الدورة، عقد الفريق مشاورات مع الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا، مبا فيها خمتلف                
والفروع التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية، وجلنة الصليب األمحر الدولية،               

  .قليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، ورابطة للشركات العسكرية واألمنية اخلاصةواملنظمات اإل

وواصل ممثل عن جلنة الصليب األمحر الدولية احلوار مع الفريق العامل بشأن هنج القانون اإلنساين الدويل،   - ٥
ص الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تعريف املرتزقة واملسؤوليات اليت تقع على عاتق الدول فيما خيمبا يف ذلك 
من موظفي هذه الشركات هم من املقاتلني النظـاميني وأفـراد   عدداً قليالً   وأشار ممثل اللجنة إىل أن      . وموظفيها

القوات املسلحة، وهم بالتايل مواطنون ومعرضون لفقدان احلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل عند مشاركتهم 
  .لقتالمباشرة يف أعمال ا

بصكوك هذه املنظمـة وآلياهتـا      وُعِقدت مشاورة مع منظمة العمل الدولية، وأبلغ ممثلها الفريق العامل             - ٦
القانونية ذات الصلة اليت ميكن أن يعود النظر فيها بالفائدة عند حتديد املبادئ املتعلقة بالـشركات العـسكرية                   

 بشأن وكاالت االستخدام اخلاصة والتوصية رقم       ١٨١لية رقم   واألمنية اخلاصة، مبا فيها اتفاقية منظمة العمل الدو       
  . املصاحبة هلا١٨٨
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حواره ، غري احلكومية األخرىنظمات املؤسسات وعدد من امل  ومن بني املشاورات اليت عقدها الفريق مع          - ٧
 االسـتعانة   مع باحثني من مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة، وأبِلغ ببذل جهود لتنظيم موضوع             

مبصادر خارجية ألداء املهام العسكرية وإجراء حبوث مقارنة عن اخلربات املستقاة يف الواليات املتحدة األمريكية               
وقدم مركز موارد األعمال . وجنوب أفريقيا، وآثارها على حاالت معينة من قبيل ما حيدث يف العراق وأفغانستان

ات العسكرية واألمنية اخلاصة وتأثري أنشطتها على حقوق اإلنسان، التجارية وحقوق اإلنسان معلومات عن الشرك
  .)١(عن هذه املسألة يف موقعه على شبكة الويبيعىن مبواضيع قسماً وأعّد 

 شـركة   ٣٠وعقد الفريق العامل مشاورة مع رابطة عمليات السالم الدولية، وهي رابطة جتارية متثل حنو                 - ٨
الـسلوك الطوعيـة    قواعـد   لرابطة إىل جمموعات التنظيم الذايت من مدونات        وأشار ممثل ا  . عسكرية وأمنية خاصة  

املوضوعة ضمن إطار الصناعة، واليت من شأهنا عموماً أن تدعم أيضاً املزيد من التنظيم لتحقيق اليقني وتأمني احلماية        
ألمنية اخلاصة وتنظيمها لشركات العسكرية والترخيص الوشدد الفريق العامل على ضرورة . املّتصفة باجلّدلشركات ل

  .ومراقبتها على الصعيد الوطين، وضرورة أن تعمل الشركات يف إطار قانوين يتفق مع معايري حقوق اإلنسان

جتديـد  وبعد املداوالت، قرر أن يبعث برسائل طلب، أو         . ونظر الفريق العامل يف عدد من احلاالت القطرية         - ٩
اجلديدة وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى وجنـوب أفريقيـا وزمبـابوي           زيارة كل من أفغانستان وبابوا غينيا       طلب  

أما بالنسبة للمبادرات التنظيميـة وسـعياً إىل        . والعراق وغانا وغينيا االستوائية وفيجي والواليات املتحدة األمريكية       
 لفريـق العامـل يف  التصدي لألشكال األحدث من االرتزاق وأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، فقد اتفق ا  

انضمام الدول األعضاء إىل االتفاقية الدوليـة القائمـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة              /األجل القصري على تعزيز مصادقة    
واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، ويف األجل الطويل على التماس الدعم لالضطالع بعملية ترمي إىل وضع بروتوكول               

  .)٢(بياناً صحفياً عند اختتام دورته الثانيةالعامل ، أصدر الفريق ٢٠٠٧ر فرباي/ شباط٢٣ويف . إضايف لالتفاقية

   البعثات امليدانية- باء 

. ، وهو يعرب عن تقديره لدعوات الزيارة هذه       ٢٠٠٧زار الفريق العامل بريو وشيلي وفيجي خالل عام           - ١٠
هذا القسم عرضاً عاماً عن    يورد  سنوي،  ومع أن التقارير الشاملة عن البعثات ترد يف اإلضافات إىل هذا التقرير ال            

  .النتائج الرئيسية اليت مت التوصل إليها

 كانون  ٢٩املقرر وأحد األعضاء، بريو يف الفترة من         -  العامل، مؤلف من الرئيس   من الفريق   وزار وفد     - ١١
مسعاها بريو يف إطار   ، يف مجلة أمور، بأن تعتمد        العامل وأوصى الفريق . )٣(٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢يناير إىل   /الثاين

                                                      

 /http://www.businesshumanrights.org/Categories/UNintlorgs/UNintergovernmentalorgsالعنـوان  نظر ا )١(

UN/UNWorkingGrouponuseofmercenaries. 

 http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/1D59617B2E30442FC125728العنوان  نظر  ا )٢(
E003539CD?opendocument. 

 .إضافة إىل التقرير احلايلسيصدر هذا التقرير يف شكل  )٣(



A/HRC/7/7 
Page 6 

 

على أوسع نطاق ممكن، من أجل أال يكـون  لالتفاقية تشريعاهتا متفقة مع االتفاقية الدولية، التفسري املقبول جلعل  
تصنيفها للجرمية على الصعيد احمللي، مقصوراً على اجلرمية التقليدية بوصفها عمل الفـرد يف صـفوف املرتزقـة                  

املرتزقة، مع مراعاة االجتاهات الناشئة ألنشطة الشركات العسكرية واألمنية         فحسب، بل أيضاً األنشطة املتصلة ب     
  .أو يف اخلارج/اخلاصة العاملة يف الداخل و

  املقرر وأحد األعضاء بزيارة فيجـي يف الفتـرة          -  ، مؤلف من الرئيس    العامل وقام وفد آخر من الفريق      - ١٢
 ما أوصى به، بأن تنضم فيجي إىل االتفاقية الدولية،          وأوصى الفريق، ضمن  . )٤(٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ إىل   ١٤من  

ومراقبتها الترخيص هلا وتضع التشريعات املصاحبة هلا، وتقيم شبكة لتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة و    
اد ورصدها من أجل تأمني رقابة فعالة عليها، وتعتمد تدابري رامية إىل معاجلة القضايا املتعلقة بإعادة دمج األفـر                 

  .العائدين من العمل يف اجملال األمين باخلارج ومعاجلتهم من االضطرابات النفسية الالحقة إلصابتهم باإلجهاد

   ٩املقرر وأحد األعضاء بزيارة شيلي يف الفترة مـن           -  ، مؤلف من الرئيس   من الفريق العامل  وقام وفد ثالث      - ١٣
مور، مبعاقبة األفراد على جرمية االرتزاق ووضع تشريعات على وأوصى الفريق، يف مجلة أ. )٥(٢٠٠٧يوليه / متوز١٣إىل 

املعايري فيما يتعلق هبذه اجلرمية والوصول إىل النتائج السريعة للتحقيقات أمشل ما ميكن من     املستوى الوطين بقصد اعتماد     
  . يعملون يف العراقيف احملاكم العسكرية واختاذ تدابري عاجلة لضمان حقوق املواطنني الشيليني الذين ال يزالون

ويعتزم الفريق العامل القيام بزيارات إىل جمموعة بلدان ذات صلة جبوانب خمتلفة من واليته، مبا فيها الدول   - ١٤
اليت تستأجر الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وتلك اليت تعمل هذه الشركات على أراضيها، والدول الـيت                

حيث جتنيد واستخدام ومتويل وتدريب موظفي وأرباب عمـل هـذه           وُتسجل فيها هذه الشركات، من      تؤّسس  
ويؤكد الفريق العامل جمدداً تقديره للدول األعضاء اليت دعته لزيارهتـا           . الشركات وفروعها وهياكلها املؤسسية   

مقبلة، من انتواء توجيه دعوات     دول أخرى   مبا أحملت إليه    وأسهمت بذلك يف متكينه من الوفاء بواليته، ويرحب         
زيارة كل من أفغانستان وبابوا غينيا اجلديدة وتشاد ومجهوريـة أفريقيـا            بوجيدد التماسه احلصول على دعوات      

  .)٦(الوسطى وجنوب أفريقيا وزمبابوي والعراق وغانا وغينيا االستوائية وفيجي والواليات املتحدة األمريكية

  الرسائل -  جيم

ن احلكومات واملنظمات غري احلكومية واألفراد فيما يتعلق        تلقى الفريق العامل بشكل متزايد معلومات م        - ١٥
وخالل السنة قيد . باحلاالت اليت تنطوي على املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 

االستعراض، أرِسلت خطابات إىل كل من أستراليا وإكوادور وبريو والعراق وكولومبيا وهندوراس والواليـات              
  .من احلكومات يف إضافة هلذا التقريرعليها وملخصات الردود الرسائل وترد هذه . ملتحدة األمريكيةا

                                                      

 .املرجع نفسه )٤(

 .املرجع نفسه )٥(

احلالة األمنية يف العراق لن     "، أفادت حكومة العراق أن      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩يف رسالة مؤرخة     )٦(
 ".تتيح للفريق العامل القيام بعمله على النحو الكفء
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   أنشطة أخرى-  دال

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١املقرر التقرير السنوي للفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان يف         -  قدم الرئيس   - ١٦
 تـشرين   ٨ اجلمعيـة العامـة بتـاريخ        إىل للفريق   والتقرير السنوي ) 2 و 1 واإلضافتان   A/HRC/4/42الوثيقة  (

 جمدداً أمهيـة    املقرر -  الرئيس اجلمعية العامة، أكد     إىل تقدميه التقرير ولدى  . (A/62/302) ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 إىل شـركات خاصـة،      العسكرية واألمنية الرئيسية  هرة استعانة الدول مبصادر خارجية يف إسناد املهام         ظاتنامي  

 حلقوق اإلنسان وُتفلت مـن       ترتكب انتهاكات  العسكرية واألمنية اخلاصة    ألن بعض الشركات   قهوأعرب عن قل  
 املقرر أن هذه احلاالت     - وبيَّن الرئيس   . يف النـزاعات املسلحة  يف الوقت الذي تشارك فيه      العقاب حبكم الواقع    

قانونية يف بلد ما، وتقدم اخلدمات يف ترتبط بقيام الشركات عرب الوطنية بإنشاء فروع تابعة ذات شخصية غالباً ما 
  .من بلدان ثالثةند األفراد بلد آخر، وجت

وأُدرجـت دراسـة    . ٢٠٠٧أبريـل   /نيسان مجيع الدول األعضاء يف      إىلوأرسل الفريق العامل استبياناً       - ١٧
 إعداد هذه الدراسة ومنذ. املقدم إىل اجلمعية العامة ٢٠٠٧يف تقرير الفريق العامل لعام الواردة لردود لاستقصائية 

احلكومات إىل تقدمي ردودها بقصد إجـراء       باقي  املزيد من الردود، وهو يدعو      االستقصائية، تلقى الفريق العامل     
  .حتليل شامل ومقارن يف تقرير سنوي مقبل للفريق العامل

ولية، وبغية القيام   مع املنظمات اإلقليمية واحلكومية الد    العامل  وكجزء من املشاورات اليت جيريها الفريق         - ١٨
وأُدرج .  استبياناً بشأن واليته وأنـشطته     ٢٠٠٧مايو  /أيضاً بدراسة املعايري والتطورات اإلقليمية، أرسل يف أيار       

  .املقدم إىل اجلمعية العامة ٢٠٠٧يف تقرير الفريق العامل لعام املقدمة لردود ملخص با

 بعثة دائمة لدى ٤٠من مع مندوبني من أكثر امل العاملقرر للفريق  -  ، تشاور الرئيس٢٠٠٧وخالل عام   - ١٩
  .مكتب األمم املتحدة يف جنيف

يف االجتماع السنوي الرابع عشر ألصحاب الواليات الفريق العامل وأحد أعضاء  املقرر -  وشارك الرئيس  - ٢٠
املقرر  -  سجرى الرئي وخالل هذه الزيارة، أ   . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ إىل ١٨يف الفترة من    املعقود يف جنيف    

املمثل اخلاص لألمني العام    ،  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٩اجتماع استضافه، يف    مشاورات أخرى مشلت املشاركة يف      
)٧(املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

.  

مـع  مـشاورات   مشلت  وأعضاء من الفريق بأنشطة أخرى      قرر  امل - رئيس  الوعالوة على ذلك، اضطلع       - ٢١
املقـرر   -  وشارك الـرئيس  . تهمنطقيف    يف حلقات عمل وحماضرات جامعية كلّ      أصحاب املصلحة، واملشاركة  

  :األنشطة التالية دو برييز يفبينافيديس السيدة و

                                                      

-www.reports-and-materials.org/Ruggie-specialلالطالع على موجز هلذا االجتمـاع، انظـر          )٧(

procedures-19-june-2007.pdf.  
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نظمتها جامعة األمم   " مؤسسة املقرر اخلاص  : اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان   "حلقة عمل بشأن      - 
  .)٨(٢٠٠٧مايو /  أيار٤ إىل ٢راؤول والينربغ يف لوند، السويد، يف الفترة من املتحدة ومعهد 

مركز نظمه  "الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وحقوق اإلنسانحوار حول "اجتماع بشأن و  - 
  .)٩(٢٠٠٧ مايو/ أيار٨بتاريخ ، يف لندن، موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

 "خصخصة األمن واحلرب وآثارها على حقوق اإلنـسان       " حلقة دراسية بعنوان     املقرر -  وترأس الرئيس   - ٢٢
، وقدم ٢٠٠٧مارس / آذار٢١نيف يف وحقوق اإلنسان يف قصر األمم جبمركز موارد األعمال التجارية ها تاستضاف
 نظمت يف   "أشكال االرتزاق اجلديدة  تواجه   املتحدةاألمم  " يف مائدة مستديرة بشأن      وشارك أيضاً . عرضاًأثناءها  

 يف حلقـة    عرضـاً  املقرر   -   الرئيس وقدم. ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤كلية القانون جبامعة كومبلوتنسي يف مدريد يف        
ادية واالجتماعيـة    االقتـص   العنف الرئيـسية   معاجلة أسباب : الفقر والالمساواة والتعذيب  " موضوع   عندراسية  
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، جبنيـف، يف       احللقة  ، ونظمت   "املتحدة من خالل نظام إجراءات األمم       والثقافية

خصخصة " بشأن   عرضاًاملقرر   -  الرئيسوعالوة على ذلك، قدم     . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ إىل ١٨الفترة من   
دراسية بـشأن   لقة  جلسة عمل تابعة حل    يف   "مشاكل املساءلة واآلثار املترتبة على اجملتمعات احمللية      : استعمال القوة 

و يف بيلبـاو،    نظمتها جامعة دوسـت    " املساواة والعدالة االجتماعية   برنامج:  اجملتمعات اخلارجة من الرتاع    حتويل"
عرضاً يف االجتماع املتعلق باحلملـة       املقرر   - كما قدم الرئيس    . ٢٠٠٧يونيه  /زيران ح ٢٩ و ٢٨إسبانيا، يومي   

ضافته منظمة اليونسكو واجملتمع اإلسباين من العاملية من أجل اإلعالن عن حق اإلنسان يف السالم، شاركت يف است
  . مبكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢أجل النهوض بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف 

دور الدولة بوصفها : املسائل املواضيعية  - ثالثاً 
  الرئيسي الستخدام القوةاملناط 
   خصخصة احلرب واألمن- ألف 

يف أوروبا الغربية وبلدان أمريكا أساساً لعامل أنه طرأت خالل السنوات العشرين األخرية، يالحظ الفريق ا  - ٢٣
الشركات العسكرية واألمنيـة  عدد  يف  ، زيادة كبرية    املتحدة واململكة   املتحدةيف الواليات   وباخلصوص  الشمالية،  

حاالت ما بعد الرتاع، مثل أفغانستان       اليت تقدم خدماهتا يف مناطق الرتاعات املسلحة املنخفضة الشدة ويف            اخلاصة
وتزامنت خصخصة احلرب هذه على الصعيد الدويل، مع زيادة . والبلقان والسودان والصومال والعراق وكولومبيا

  .)١٠(يف الطلب كذلك على األمن اخلاص ومحاية املمتلكات على الصعيد احمللي يف عموم أرجاء العامل

                                                      

  .A/HRC/5/18انبثق عن حلقة العمل بيان لوند الذي صدر بوصفه وثيقة جملس حقوق اإلنسان  )٨(
ــر        )٩( ــوار، انظ ــذا احل ــن ه ــوجزة ع ــذكرة م ــى م ــالع عل -www.businessلالط

humanrights.org/Links/Repository/978963/jump.  
)١٠( H. Wulf, "Reconstructing the Public Monopoly of Legitimate Force", in Private Actors and 

Security Governance, A. Bryden, M. Caparini (eds.), DCAF, 2006. 
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اء التطور السريع خلصخصة العنف يف عوملة االقتصاد العاملي والتحول          ورالكامنة  وتتمثل بعض األسباب      - ٢٤
   ة         النظامي ة                حجم القوات املسلح      تقليص ، إىل جانب )١٢("حكمالال" أو )١١( املبعثر"احلكم"من احلكومة املركزية إىل 

            وجنمت آثار  . )١٣ ( ة              البلدان النامي   و ة                    كل من البلدان املتقدم ل                           ختفيضات هامة يف القطاع العام             وأدى ذلك إىل        للدول، 
      الـيت                               خصخصة العنف من أسفل إىل أعلى،    نب  ا   ج  إىل  ،  "     نهارة        الدول امل "       ديد من      يف الع                       مدمرة عن عوملة االقتصاد  

ـ                   ، سيطرهتا على ا             مراء احلرب  أ                        القوات شبه العسكرية و                                 ً          تفرض فيها أطراف فاعلة ليست دوالً، ك          ، ة                ملوارد الطبيعي
                خشاب واملعـادن                            النفط والغاز واملاس واأل    (               ت هذه الدول       روا    ط ث          جنبية رب  أ              أطراف فاعلة              بسبب حماوالت         وذلك  
      اليت         بني الدول          التقليدية       احلروب                 ً   وقد تالشت تقريباً  . )١٤ (       الوطين        اقتصادها                       ق العاملية والسيطرة على    سوا   باأل  )  ة      الثمين

 ً  اً              واسـتخدام   ؛   شدة  ال           ة منخفضة       مسلح        نزاعات           منها      ً بدالً      نشهد   و  .                                          تكون فيها خطوط املواجهة األمامية واضحة     
   . )١٥ (          املتنازعة    طراف  األ       ً     وتفاوتاً بني            العسكرية    هام    امل ة       ؛ وخصخص                         واسع النطاق لألسلحة اخلفيفة

        اجليـوش            أدائهـا              درجت على               ساسية اليت                       عدد من الوظائف األ        داء                            االستعانة مبصادر خارجية أل   وأدت    - ٢٥
   مة                      دود بني اخلدمات العا     احل         إىل طمس         سفل،   أ    إىل     على   أ       من    ة                    املعروفة باسم اخلصخص   و   ،                 و قوات الشرطة   أ         الوطنية  

                         الـشركات العـسكرية      و    موظف       ويعمل    .        خطرة  "     مادية ر       منطقة   "                ، لتنشئ بذلك                                  للدولة والقطاع التجاري اخلاص   
       يف هذه     ،        عسكريني   ُ   َّ           ً      هم ُيسلَّحون كأفراداً              دنيني ولكن                       ، املتعاقدين معها كم                                      منية اخلاصة يف مناطق الرتاع املسلح        واأل

        ً                   واستناداً إىل عملية توليف      .     دنيني  امل           قاتلني أم          وضع امل          فيها           وضعهم        ذا كان  إ   ا      مم          يقينهم        مع عدم   "              اطق الرمادية    املن "
          من واجلنود           من حراس األ    ً      ً   نوعاً جديداً                                      تطوير الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة            فقد أوجد           أحد احملللني،       أجراها 

   . )١٦ (           ً   ة غامضة جداً        قانوني                يف ظل تقييدات               ملخاطر كبرية      ة     املعرض        املناطق                            يعملون يف مناطق احلروب و               اخلاصني ممن   
   .                         أفراد املرتزقة التقليديني     تخدام  اس         ما، حمل     حد    إىل                  هذه الطرائق اجلديدة        وقد حلت 

عـدم   حـاالت ثالثة أنواع مـن   ساساًالذي تتركه أالفراغ                                   الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   ومتأل    - ٢٦
 املتسمة بتفاوت قوى     اجلديدة احلروب(لشدة  تشهد نزاعاً مسلحاً منخفض ا    اليت  يف املناطق    `١`: وهياالستقرار  

لرتاع اليت يرتفع فيها مستوى     يف حاالت ما بعد انتهاء ا     نشراً تاماً أو    اجليوش  ال ُتنشر فيها    حيث  ) األطراف فيها 
 ةيف املنـاطق املـضطرب    و `٣`ة؛  املنظمات الدولي اليت ال تتدخل فيها      ةيف الصراعات املسلح   و `٢`؛  منانعدام األ 

                                                      

)١١( E. Krahmann, "Private Firms and the New Security", 43rd Annual Convention, 

International Studies Association, New Orleans, 2002. 

)١٢( Anna Leander, "Global Ungovernance: Mercenaries, States and the Control over Violence", 

Copenhagen Peace Research Institute, 2001. 

)١٣( G. Carbonnier, "Privatisations, sous-traitance et partenariats public-privé: charity.com ou 

business.org?", IRRC December, 2004, vol. 86, No. 856. 

)١٤( H. Munkler, "The new wars", Polity Press, Cambridge, 2005. 

)١٥( H. Munklerاملرجع نفسه ،. 

)١٦( Robert Y. Pelton, "Licensed to Kill", Crown Publishers, New York, 2006, p. 342. 
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ويشري . )١٧(للصناعة االستخراجية شركات عرب وطنيةتعمل فيها ووجود لدولة ل كون فيها اليت ال يةالناميالبلدان ب
اصـة  أمنيـة خ  شركات  حتمي فيها    حاالت   أيضاً إىل خرى من العامل    أا الالتينية ويف مناطق     مريك أ اجتاه ناشئ يف  
االحتجـاج االجتمـاعي    حركـات   مع  قينخرط موظفوها غالباً يف      ،للصناعة االستخراجية وطنية  شركات عرب   

وعالوة على  .  هذه الشركات  تعمل فيها اليت  ملناطق  ة يف ا  يئات وحقوق اإلنسان واملنظمات البي    للمجتمعاملشروع  
منية لبعض احلكومات   أخدمات  حتصل يف بعض احلاالت الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لقاء تقدميها           ،  ذلك
  .)١٨( الطبيعيةل املواردامتيازات الستغال على ،ةفريقياأل

        فعالة           ليات رقابة آ        مبوجب                      يف الوقت احلاضر للمساءلة                                الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةوقلما تتعرض   - ٢٧
          أن هـذه        ً   يـضاً  أ         ويبـدو      .                           يف البلدان اليت تعمل فيها                      تتعاقد معها أم                            ، سواء يف الدول اليت                       املستوى الربملاين     على

            ت يف حاالت ما              يف بناء املؤسسا    تها                  وفيما يتعلق مبشارك  .             وتؤثر عليه    منية أل                  الطلب على اخلدمات ا            الشركات حتدد 
                هناء الـصراعات                        إسهامها الفعلي يف إ    و   ة                       تساؤالت بشأن االستدام                                    ، فإن خدمات هذه الشركات تثري                  بعد الصراع 

     ضمان       ل يف                 على خطر متأص        منية               العسكرية واأل              ألداء املهام                            االستعانة مبصادر خارجية            وتنطوي    .         ة الشدة       املنخفض
   . )١٩ (                          الدولة على استخدام القوة     سيطرة

          ة الـيت       نساني                     التمييز بني املنظمات اإل               على طمس معامل                                الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة          ً   تعمل أيضاً   و  - ٢٨
                           ففي املناطق اليت تدور فيهـا    .  )٢٠ (                            حتقيق أرباح مالية فاحشة      جل أ            لعاملة من    ا         الشركات                           ال تسعى إىل حتقيق ربح و     

                                ً                 اليت تزود فيها هذه الشركات أحياناً منظمات إنسانية   ،                  أفغانستان والعراق   ، ك             ما بعد الصراع      مناطق   يف           نزاعات أو 
       فيها              سؤولني احلكوميني   وامل                        صبح من الصعب على السكان    أ ،                              أمنية أو تضطلع بأعمال محايتها     فاصيل            غري حكومية بت

                      أن تصبح مقترنـة        خطر                     املقدمة كمعونات،                ة واملساعدات      نساني                       وتواجه املساعدات اإل    .                 إحداها عن األخرى        متييز  
            وال تتـردد     .            ا متحيـزة   هن أ           ليها على    إ     نظر    ُ   يُ      قد    اليت                                   الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة                        إحدى قوات التدخل و    ب

          عالن عـن                 من أجل اإل      ربح                        اليت ال تسعى إىل حتقيق         ة     نساني           املنظمات اإل           أهداف      غالل      يف است                   الشركات املذكورة   
   كل    يف                   ما خيص أنشطتها         في  )٢١ (        الدويل           حفظ السالم         عمليات       جملة        يف      عالن      نشر إ       ً   تكراراً ب                وتقوم إحداها     .       نشطتها أ

                                                      

خدام الشركات  بإمكان املرء أن جيد عناصر تعود إىل حقب تارخيية ماضية يف خصخصة احلرب واست              )١٧(
األمنية اخلاصة حلماية الشركات املتعددة اجلنسيات الستخراج املعادن، فيما يتعلق باستخدام القوة من جانب أطـراف                

ــست دوالً ــة هــي لي  J.E. Thompson, Mercenaries, Pirates and Sovereigns: State-building and.فاعل

Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton University Press, 1994 .  وتتعاقد يف مثل هـذه
احلاالت الشركات املتعددة اجلنسيات مع شركات أمنية خاصة غالباً ما جيد موظفوها أنفـسهم خيوضـون صـراعات                  

 .اجتماعية مع السكان احملليني

 .E/CN.4/2000/NGO/148الوثيقة  )١٨(

)١٩( H. Wulfأعاله ،. 

)٢٠( G. Carbonnierاملرجع نفسه ،. 

/ ، شباط ٤، العدد   ٢منشور رابطة عمليات حفظ السالم الدويل ومعهد عمليات حفظ السالم، اجمللد             )٢١(
 .، واشنطن٢٠٠٧فرباير 
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     ً  رضيعاً            شخص يغذي    ورة                 كونغو، تعرض فيه ص           والعراق وال                  والسودان والصومال                          فغانستان والبوسنة واهلرسك     من أ
       تعمـل              ميع الناس،      رأفة جب     ثار و ي        بدافع اإل        االلتزام       ً      انطالقاً من    "  :                 الرسالة التالية                  ة، وتبعث فيه ب                        يعاين من سوء التغذي   

ـ                             الذين ال يزالون يعيـشون               يف نفوس       مل         زرع األ                       حداث فرق يف العامل و     إ     على    (Blackwater)           بالك ووتر       ا       أوقات
        يف هـذه          عملـها                    فيما يتعلق بطريقة             ئلة األساسية  س       من األ ً اً   عدد        الشركات             ملتزايدة هلذه                وتطرح األمهية ا    .  "     عصيبة

   .               آليات تنظيمية  إىل    اجة   احل     بشأن                     احلاالت املختلفة وكذلك 

  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة صناعة - باء 

          ً                        تقدم حالياً طائفة واسـعة مـن                                          الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     صناعة      أن                  الفريق العامل         يالحظ    - ٢٩
   عن         األفراد                    والسهر على أمن                   القوافل والنقل       من         توفري أ  و        املواقع      من    وأ      بناء                 ، من قبيل ال                    يف السوق الدولية          اخلدمات  

          وتكتيكات             أمن السجون       و                                        احمللية والدعم اجلوي والدعم اللوجسيت              ب القوات     تدري                     واخلدمات االستشارية و       كثب  
   ة             القوات املسلح           من جانب            ً تقليدياً ُ         ُتنفذ             هذه املهام        وكانت    .                           والعمليات السرية والترصد     ت            واالستخبارا         الدعاية  

  .  ة                              الوطنية يف املناطق غري املستقر                    للشركات عرب     ة        املسلح  ة   ماي  احل                                كما توفر الشركات املذكورة       .                الوطنية والشرطة 
           واملنظمـات                          الشركات عرب الوطنيـة    و   ة                               احلكومات واملنظمات غري احلكومي       هي                              جلهات املستفيدة من خدماهتا      ا و
   .                    عالم واملنظمات الدولية           ووسائل اإل ة     نساني  اإل

                     ً                و بسرعة فائقة، وخصوصاً منذ اندالع                                           بطابع عرب وطين وهي آخذة يف النم              الشركات     هذه  صناعة  وتتسم    - ٣٠
        مليـار       ١٠٠   و  ٢٠   بني              مببلغ يتراوح        عقود                      إمجايل ما تربمه من                مع تقدير                                           الرتاعات األخرية يف أفغانستان والعراق،      

                  فإن الشركات اليت      ،            حناء العامل  أ     مجيع     يف                   هذه الصناعة        تطور      ورغم    .       ً   سنوياً                               من دوالرات الواليات املتحدة        دوالر
      يف   ٧٠           كثر مـن     أ    عن             مسؤولة            املتحدة  ة              مريكية واململك                       الواليات املتحدة األ    يف                من االحتراف             ستوى عال         تتمتع مب 

        قائمـة     يف         مدرجة                                     الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة        بعض      و  . )٢٢ (                 يف السوق العاملية          املقدمة                     املائة من اخلدمات    
        الـسها   جم               مبهام هياكـل       ت                   معظم هذه الشركا        تعهد   و  .   ها       مستثمري      ً       أرباحاً على       در  وت          والسندات       سهم        سواق األ  أ

                                               إىل ضباط كبار يف األجهزة املدنية أو أجهـزة                    عالية أو        ال    رتب       ذوي ال                    عسكريني سابقني من               إىل موظفني      ة        التنفيذي
   . )٢٣ ( "          ّ   الباب الدّوار  ة      متالزم "   هنا        على أ              كثري من العلماء        يصفها ال          وهي ظاهرة           املخابرات، 

  العسكرية وشبه العـسكرية    هام من امل  عدداً يؤدون   نيالذ" املتعاقدين اخلاصني " عددخيتلف  ،  يف العراق و  - ٣١
 شخص مـن   ١٠٠ ٠٠٠و ٢٠ ٠٠٠بني  ويتراوح ذلك العدد    حصرهم  اليت يتم هبا    طريقة  للصادر خمتلفة و  وفقاً مل 

 )٢٤(٢٠ ٠٠٠يتراوح بـني    رقم  لى  عتتفق معظم التقديرات    و .                           شركات عسكرية وأمنية خاصة   العاملني حلساب   

                                                      

 .www.sourcewatch.orgانظر  )٢٢(

)٢٣( Center for Media and Democracy ،sourcewatch.org; E. Krahmann أعاله؛ ،R.Y. Peltonأعاله ،. 

 S. Fairnau “Cutting Cost, Bending Rules and a Trail ofاألرقام مقدمة من البنتـاغون، انظـر    )٢٤(

Broken Lives” ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٩، صحيفة واشنطن بوست. 
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 ملا تذكره رابطة الـشركات      ووفقاً. )٢٥( من املسلحني األجانب   "املتعاقدين اخلاصني "من   تقريباًفرد   ٥٠ ٠٠٠و
شـخص مـن     ١٤ ٠٠٠منهم  ة   املسلح ةماي شخص يوفرون احل   ٧٠ ٠٠٠حنو  هناك  األمنية اخلاصة يف العراق،     
ـ األ أخرى شبه رمسية   وتعطي تقديرات    .)٢٦(نيجانب غري املسجل  من األ  ٢٠ ٠٠٠العراقيني غري املسجلني و    ام رق

 مـن   ١٠ ٠٠٠ إىل ٧ ٠٠٠ و الواليـات املتحـدة   فرد من املتعاقدين األمنيني من       ٥ ٠٠٠ إىل ٣ ٠٠٠: ةالتالي
فرد مـن    ٢٠ ٠٠٠ إىل ١٥ ٠٠٠ و فريقيا،أجنوب  واملغتربني من   كنديني  الربيطانيني و الستراليني و املغتربني، كاأل 
 فيجـي والفلبني و شيلي  ريو ورومانيا والسلفادور و    وب بلغارياثالثة، مثل االحتاد الروسي وأوكرانيا و     رعايا بلدان   

 رعايا البلـد  من   عراقي   ٣٠ ٠٠٠٠ إىل ٢٥ ٠٠٠ عن   ، فضالً  من البلدان  وغريها هندوراسوكولومبيا ونيبال و  
 ١٠٠ ٠٠٠كثر من أكون هناك يس، يات املتحدةلواليف ااحلكومي احملاسبة لتقرير أعده مكتب  ووفقاً. )٢٧(يفاملض
يف العـراق   " نـساين من اإل انعدام األ "ويشكل  .  من العاملني كجنود خاصني    ٤٨ ٠٠٠، منهم   تعاقدينمن امل فرد  
  .)٢٨(من الدويللأل هتديداً

أفغاين يف أفغانستان   ٣ ٠٠٠ إىل ٢ ٠٠٠  حنو  تدل على وجود   ةمعلومات موثوق الفريق العامل   قد تلقى   و  - ٣٢
. )٢٩(٢٠٠١رهابيني منذ عـام   مالحقة اإل يف   حدةاملتالقوات العسكرية للواليات    يؤدون مهاماً عسكرية ملساعدة     

 مغترب من الواليات املتحدة األمريكيـة       ٦ ٠٠٠إىل   ٤ ٠٠٠بنحو  تقديرات   ، تلقى الفريق  إىل ذلك ضافة  وباإل
هي رعايا بلدان ثالثة     فرد من    ٢ ٠٠٠ إىل   ١ ٥٠٠واململكة املتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وحنو        

، ممن يؤدون مهاماً    فغان من الرعايا األ   ٢٠ ٠٠٠إىل   ١٥ ٠٠٠حنو  ، و نيجريياوافورة والفلبني   يبال وفيجي وسنغ  ن

                                                      

، "J. Scahill, "A very private army ملكتب املساءلة احلكومي للواليات املتحدة، ٢٠٠٦تقرير عام  )٢٥(
 .٢٠٠٧أغسطس / آب١، يانصحيفة الغارد

)٢٦( M. Caparini, "Regulation of PSCs: Legal and Policy Challenges", United Nations Council 

of Human Rights, Parallel event co-hosted by Business and Human Rights Resource Center, 21 March 2007. 

)٢٧( Robert Y. Pelton, supra (p. 213). As of March 2005, there were over 20,000 foreign private 

military contractors in Iraq, P.W. Singer, "Outsourcing War", Foreign Affairs, March 2005. 

فمـن بـني   . الفرار من ديارهمعراقي ب  ٥٠ ٠٠٠ إىل   ٣٠ ٠٠٠يلوذ شهرياً عدد إضايف يتراوح بني        )٢٨(
يوجد مليونا عراقي من الذين شردوا داخلياً ومليونان آخران منهم من الالجئني  ، نسمة مليون٢٧عددهم  البالغالسكان 

، جنلس تاميزألوس صحيفة (: لبنان ومصر وتركيا و ردن واجلمهورية العربية السورية   ، ومعظمهم يف األ   وسطالشرق األ يف  
يفوق كل ما ُشوِهد وسط وق األطالق يف الشرأكرب نزوح مجاعي لشعب على اإلهو و). ٢٠٠٧مايو /يارأ ٢٠ ،فتتاحيةاال

 رقـام  أمـا أ   .Http://www.informationclearinghouse.info/article18097.htm. وروبا منذ احلرب العاملية الثانية    يف أ 
 . مشرد داخليا٧٥٠ً ٠٠٠الجئ ومليون  ٢,٢: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، فهي كاآليت

)٢٩( Antonio Giustozzi, "The privatization of war and security in Afghanistan: future or 

dead end?", Economics of Peace and Security Journal, vol. 2 (1): 30-34, p. 31. 
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 رمـي  وتطبق الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة بأفغانستان النموذج اهل         .)٣٠(فغانستانأمنية خاصة يف أ   
مقارنة مع بعاد السكان إ  يف هاماًاًردوفغانستان أيف وقد أدت هذه الشركات . العراقيف الشأن  مثلما هو ،الثالثي

ال تتوفر  ، بينما   فغانستانأالتنظيم الوطين للصناعة يف     من أجل    تطوراتويبدو أنه ما زالت هناك      . )٣١("جانباأل"
أعـداد هـذه الـشركات      ن  أقوات التحالف بش  لو  ألسلطات الوطنية   ل الوقت نفسه سوى معلومات حمدودة       يف
  .هتامركباوها ذخائروتها أسلحوا طق عملياهتناوم هاومواقع مكاتب موظفيهاو

                                                                               اليت تربمها وزارات حكومة الواليات املتحدة مع الشركات العـسكرية واألمنيـة                             عدد من العقود        مثة  و  - ٣٣
            خرى مسجلة يف  أ                   من الباطن مع شركات      ُ            عقود ُتربم بدورها    هي   ،                 فغانستان والعراق                         اخلاصة لالستعانة خبدماهتا يف أ

          ا اآلخـر        وبعضه (   ،      خاصة                وكاالت استخدام                                من هذه الشركات عبارة عن            وكثري    .   ها   ارج خ   و أ        املتحدة         الواليات  
     فراد   وأ          العسكريني          املوظفني               همة اختيار   ُ               ُيعهد إليها مب    )                     ً               ال تكون مسجلة قانونياً على اإلطالق         قد    "     ومهية "       شركات  
                           ثة من قبل حكومة الواليـات                            ستخدام رعايا بلدان ثال        ُ ِّ                     كما طُبِّق ذا ت النمط ال       .                 من بلدان ثالثة           السابقني          الشرطة  
      خطـة   "             جل تنفيـذ     أ    من     ،  (Dyncorp)                                                          وإحدى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وهي داينكورب                املتحدة

   . )٣٢ (      املتحدة                                     القيود اليت يفرضها الكونغرس يف الواليات ُ                       ُيزعم أهنا ختطت يف الواقع        بطريقة   "         كولومبيا

                     منية والعـسكرية يف              اخلدمات األ        لتقدمي                 األمنية اخلاصة                                                بالك ووتر واحدة من أهم الشركات العسكرية و       و  - ٣٤
  ُ                       ُيقـدر أن لـديها حنـو     و  .      ً     مقراً هلا              الواليات املتحدة                  ، وهي تتخذ من                              و مناطق ما بعد الصراع     أ   ة               الصراعات املسلح 

         املـوظفني        مـن           موظـف       ٢٠     ٠٠٠          أكثر من       عن                                  تسعة بلدان وقاعدة بيانات                              جندي خاص ينتشرون يف     ٢     ٣٠٠
                      وللـشركة شـعبة يف      .        العـامل     من                           مهلة قصرية يف أي مكان           خالل                   للنشر واالشتباك            اجلاهزين                       العسكريني السابقني 

                       نيبـال والـسلفادور    و                      خرى من مثل شـيلي       أ                     ستخدم رعايا بلدان     ت   ،                                 هي بالك ووتر غرايستون احملدودة              بربادوس،  
      خلـف          ويكمـن    .  )٣٣ (                الواليات املتحـدة                      رواتب الذين جتندهم من              رواتب أقل من               ا من البلدان ب              وهندوراس وغريه 

                                      برينس على أنه حصول قوته العسكرية           ريك   إ        مؤسسها         يبينه               الرئيسية     ها    هداف                  للشركة هدف من أ           نسانية   إل        واجهة ا   ال
   من         مليارات     ١٠      إىل   ٦             والبالغة            فظ السالم      ً   حالياً حل             مم املتحدة                                                      اخلاصة على حصة كبرية من امليزانية اليت ختصصها األ        

ِ         قـد ُنـِصبت    و                منذ األيام األوىل،              احتالل العراق                       ل بالك ووتر مشاركتها يف      وتواص  .  )٣٤ (                      دوالرات الواليات املتحدة   ُ   
                                                      

)٣٠( Swisspeace, "The Impact of Private Military and Security Companies on the Local 

Population in Post-Conflict Countries. A Comparative Study for Afghanistan and Angola", Bern, 2007 
 ).مشروع التقرير والتقرير الذي سُينشر الحقاً معلقان لدى املؤلفني(

)٣١( A. Giustozzi، أعاله. 

على األراضي  بالعمل  ألربعمائة جندي أمريكي    سوى  وىل من هذه اخلطة     خالل املرحلة األ  مل ُيصّرح    )٣٢(
مسح ،  ٢٠٠٤كتوبر  أ/وليف تشرين األ  و. كونغرس الواليات املتحدة  متعاقد مدين خوهلم بذلك      ٤٠٠زائداً  ،  ةكولومبيال

 .J.H نظر ا. مدين٦٠٠وجندي  ٨٠٠ىل عدد جنودها إيصل ليف كولومبيا تواجدها  برفع مستوىللحكومة الكونغرس 

Torres  ،"٢١نسان، جنيف،  ا على حقوق اإل    األمن واحلرب وتأثريمه   ة عن خصخص  ة، حلقة دراسي  " يف كولومبيا  ةاملرتزق 
  .٢٠٠٧مارس /آذار

)٣٣( J. Scahill, Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army, Avalon, 2007. 

)٣٤( Robert Y. Pelton ٤، أعاله، صفحة. 
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  .  )٣٥ (        لفلوجـة                                   إصابة، مشلت موقعة الفتة لألنظار يف ا  ٣٠       حلقت هبا    ، و         ا املروحية          طت طائراهت    ِ أسِق               ها الكمائن، و       قوافل ل
      النظر  ب       املختصة      حملكمة      أهنا ا                         والية كارولينا الشمالية  يف                      حمكمة االستئناف االحتادية      قررت   ،     ٢٠٠٦     غسطس  أ /     ويف آب

   . )٣٦ (    هلم       كافية ة   محاي       توفريها      لعدم          بالك ووتر    ضد    "    حراس "     ربعة  أ   سر  أ       رفعتها              القضائية اليت      اوى    الدع  يف 

 الواليات املتحـدة  تتخذ من   الرئيسية اليت   بأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة      الفريق العامل   وأبِلغ    - ٣٥
 ورونكو وتريبـل كـانويب      MPRI و ينكوربادهي كل من بالك ووتر و     ،  فغانستان والعراق أيف  مقراً هلا وتعمل    

يت تتخـذ مـن     لا من بني أهم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة         "أجييز خلدمات الدفاع  "وتعد  . وشركة فينيل 
 ية العاملةمنشركات األالسائر بني لتنسيق ل املتحدةحصلت على عقد من حكومة الواليات بريطانيا مقراً هلا، وقد 

 وهي آرمر غروب وكنترول ريسكس غروب وإنرينيس وغلوبل ريسكس غروب ورونني كونسيبتس             لعراق؛يف ا 
 )٣٨(كنداواالحتاد األورويب و ومنطقة البلقان سرائيلوإ فريقياأ شركات من جنوب يضاًأوهناك . )٣٧(وصالح الدين

  .ةأو يف املناطق املضطرب املسلح ن تعمل يف مناطق الرتاعأ من شأهنا )٣٩(وروبا الشرقية وسويسراوأ

   هي            الدولية، و        السالم         منظمه         رابطة          ضاء يف                                             الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة من األع                   عدد من هذه    وهناك    - ٣٦
ـ          أنـشئت           وقد    .              ا وحتسن صورهتا     فيه      عضاء                الشركات األ   ة   نشط أ      تعزز     ،     ربح  ال                                 رابطة جتارية ال تسعى إىل حتقيق           ة        الرابط

      خدمات             واليت تقدم              املتحدة    ة     لمملك          التابعة ل             الشركات        أنشطة                      لتعزيز مصاحل وتنظيم         اصة     اخل   ية  من                      الربيطانية للشركات األ  
                        ، فإن اخلدمات اليت تقدمها  )٤١ (                قول رئيس الرابطة   ل     ً ووفقاً  .  )٤٠ (         املتحدة  ة           خارج اململك      تقع         بلدان               ة مسلحة يف         دفاعي    ية     أمن

   .       البلد   هذا  ىل  إ         املتحدة  ة   ملك  امل           كرب صادرات أ    رجح                 العراق هي على األ   إىل       رابطة   ال       عضاء يف           الشركات األ

          اخلاصة   ية  من                         الربيطانية للشركات األ    ة      الرابط و         الدولية         السالم         منظمه                 كل من رابطة                تشجع عليه                   التنظيم الذايت   و  - ٣٧
       الفريق     لكن  و   .       الدولية  ة      نساني               نسان واملعايري اإل           بعض حقوق اإل         حتتوي على            سلوك طوعيه       قواعد      دونة           اعتمدتا م          وكلتامها  

                                                      

)٣٥( J. Scahill, "A very private war" ،٢٠٠٧أغسطس / آب١، صحيفة الغارديان. 

)٣٦( Louis Hamsen, "Families sue Blackwater over deaths in Fallujah", The Virginia Pilot, 6 January 

2005, www.corpwatch.org; J. Scahill, "Blood is thicker than Blackwater", The Nation, 1 May 2006. 

)٣٧( E. Krahmann, "Regulating Private Military Companies: What Role for the EU?", Contemporary 

Security Policy, vol. 26, No. 1 (April 2005). 

تعمل ستحوذت على كرول لألمن الدويل، وهي شركة أمنية تتخذ من لندن مقراً هلا و، ا٢٠٠٦يف عام  )٣٨(
، كانوا يعملون حلساب غارداورلد وديفيـد       ا بريطانيني يف بغداد   رعاي، اخُتِطف أربعة    ٢٠٠٧مايو  / ويف أيار  . العراق يف

 .٢٠٠٧مايو /يار أ،كوريري إنترناشيونالأشري إليه يف صحيفة ، الغارديانصحيفة ، باليستر

)٣٩( "Nouveaux mercenaires: que fait la Suisse?", Plateforme d’information humanrights.ch. 

 www.bapsc.org.uk ana www.sourcewatch.org. One of the major British PMSCs in Iraq :انظر )٤٠(

allegedly supply hired Gurkhas, Fijian paramilitaries and former SAS veterans. See I. Traynor, "The 

privatization of war",. ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٠ ،الغارديان صحيفة. 

 .لربيطانية للتنمية الدوليةموظف بريطاين سابق يف اإلدارة ا )٤١(
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         ذا كانت      إ  ،     األسهم      صحاب                 املقصورة على أ         ساءلة    امل                لتنظيم الذايت و                  بشأن مبادرات ا            واضحة        ً قيوداً      هناك     ن        يرى أ         العامل  
   .       موظفيها      أنشطة                  هذه الشركات أو      أنشطة     لرصد        اإلنفاذ                        الرقابة اخلارجية وآليات        تستبعد             هذه التدابري 

  "حراس األمن اخلاص" توظيف وظروف عمل وتعويض - جيم 

. وشبه عسكرية يف حاالت الرتاع    ني مهام عسكرية    خلاصااملتعاقدين  إزاء أداء   القلق   يساور الفريق العامل    - ٣٨
يتعرضون فيهـا   حالة نزاع مسلح    أنفسهم يعملون يف  وغالباً ما جيد موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة         

التهديـدات  "،   ال احلـصر   املثال، مبا فيها على سبيل      "ةبيئة معادي "يف  " خماطر مباشرة وخلطورة كبرية   "باستمرار  
يف ويعمل يف أغلب األحيان هؤالء األفراد الذين توظفهم الـشركات املـذكورة،             . )٤٢("رباحل يف حالة    ةصلأاملت

طريف حد  أرعايا  هم ليسوا من    معظمو.  بشكل حمدود  يشة ختضع لرقابة حمدودة أو يسيطر عليها اجل       منطقة رمادي 
، القتـال أعمال يف حتديداً للمشاركة وبرغم أهنم ال يوظفون . وده الرتاع الذي يسالبلد وال من املقيمني يف  الرتاع
ونظـراً  . عـسكرياً ُيسلَّحوا  أن  تدريب عسكري و   ال حتدد ما إذا كان من شأهنم أن حيصلوا على            عقودهمفإن  

عظمهم يشارك فإن م، ةلتوفري احلماي" ني خاصأمنحراس "بوصفهم حناء العامل أمن مجيع املعنية بلداهنم لتعيينهم يف 
      ً      أفـراداً يف   الثالثة هؤالء ليسوا    بلدان  ورعايا ال . يف أحد الرتاعات الداخلية املسلحة املنخفضة الشدة      مر  واقع األ يف  

َ         ً                ال ُيرَسلون رمسياً من جانب          ، و     لرتاع      طريف ا         ألحد    ة             القوات املسلح                             والدافع األساسي للكثري من      .  )٤٣ (      املعنية      دوهلم  ُ  
         مسات متيز              وهذه كلها     .                 قيق مكاسب خاصة   حت                                  مقابالت معهم أثناء بعثاته، هو          مل             لفريق العا                       األفراد الذين أجرى ا   
   .                    القرن احلادي والعشرين           الصراعات يف        وطرائق   ة       املرتزق                  األنشطة ذات الصلة ب

     حلساب       لعمل                       بتجنيدهم واستغالهلم ل     ة           بلدان نامي     من           واطنني              عن التغرير مب           معلومات    وتلقى الفريق العامل    - ٣٩
          ويـشعر   .              مثل العـراق  ة                       العنف والصراعات املسلح                                          كرية واألمنية اخلاصة يف أماكن يسودها                    الشركات العس      هذه  
       أوجـه      و   ات    عويض   الت     حيث                شئة عنه من                                 هذا االستغالل والتحديات النا                 املترتبة على        ثار   آل      زاء ا  إ                 بقلق متزايد          الفريق

              هـا حقهـم يف                 ن احلقوق، مبا في                        توقيع عقودهم عن عدد م                                      وعادة ما يتنازل املتعاقدون عند        .             القانونية           عدم اليقني 
   مبا  "       تشغلهم              و الشركة اليت  أ  ،       ت معهم     تعاقد و   م                              ضد الشركة الفرعية اليت اختارهت       ً          قانونياً إىل احملاكم         اللجوء  س     التما
           بأي شكل من           أو تسهم                    إصابة شخصية أو وفاة                                                ً      ذلك احلاالت اليت تسبب هلم فيها الشركة خسارة أو ضرراً أو  يف
           لقاء العمل      رسوم                    مت استدراجهم إىل دفع               الفيجيني الذين             آخر على آالف        مثال    ً يضاً أ   اك    وهن  .  )٤٤ ( "          شكال يف ذلك  األ

   .       مل يتحقق               يف اخلارج، والذي        املرتقب      األمين 

                                                      

 .٣٣، الفقرة A/HRC/4/42/Add.1الوثيقة  )٤٢(

ميكن أن ُيستثىن منهم املوظفون األمريكيون والربيطانيون والعراقيون العاملون يف الـشركات العـسكرية               )٤٣(
 .ندوراسيون وغريهمواألمنية اخلاصة، ولكن ليس البريوفيون والشيليون والفلبينيون والفيجيون والكولومبيون والنيباليون واهل

الشيليني املربمة مع شركة نيـسكوفني      قود عمل   عو ذات صلة يف     أمماثلة   بنوداً   لفريق العامل الحظ ا  )٤٤(
شركة غلوبل غارد   مريكية، و يف الواليات املتحدة األ   املسجلة يف أوروغواي واليت جتند األفراد حلساب شركة بالك ووتر           

عدد من ممارسات مماثلة عقود ومشلت . الواليات املتحدة يفتريبل كانيب شركة  اليت جتند األفراد حلساب بنما وسجلة يفامل
أفراداً من هندوراس تعاقدوا مع شركة يور       واليت جتند األفراد حلساب تريبل كانيب،       ،  البريوفيني املربمة مع شركة ديفيون    

 .سوليوشن اليت جتند األفراد أيضاً حلساب تريبل كانيب
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                ما مباشرة عند    إ           احمللية،    ة ي ئ                       جل جتنب السلطات القضا    أ    من           تدليسية        شروط   ب                    خرى توقيع العقود     أ         يف حاالت      مت  و  - ٤٠
      فـيني    ريو   الب           كثري مـن                فقد شهد ال                  مين يف العراق،                العمل األ          مباشرة         ومبجرد    .    قصد          ىل بلد امل   إ      وصول    ال     فور      أو     ة      املغادر

             وعدم دفع                        فراط يف ساعات العمل          مشلت اإل    ،      سيئة               وظروف عمل     ة              خمالفات تعاقدي                                  والشيليني والفيجيني واهلندوراسيني    
   ويف    . )٤٥ (                  لى اخلدمات الطبية   ع     صول    احل  ،ك     ساسية                  مهال االحتياجات األ   إ    و  ة               ة وسوء املعامل   ي     و كل  أ       جزئية                  املرتبات بصورة   
ّ                                                  ُتزّور بوليصات التأمني أو يتعذر إنفاذها إال يف                      بعض احلاالت،         تأمني            عن مساسرة           تقارير        وردت       كما    .                الواليات املتحدة ُ  

                        جتربهم على ذلك إحدى احملاكم    حىت                 ال يسددون الباقي                         يف املائة من املطالبات، و  ٣٠                        ون مباشرة سوى ما قيمته     دفع ي   ال  
      ولـو                               مواصلة أداء مهام عملـهم                  حلملهم على         ضغوط                   املصابون جبراح لل        حلراس   ا     خرى   أ         يف حاالت       رض    تع و  .        اإلدارية

      الـيت            املطالبات  ُ          ً    ُترفض غالباً         قتل،                                                          ويف حال تعرض حراس األمن اخلاص هؤالء لإلصابة أو ال           .        العكازات               باالعتماد على   
               وال يزال هناك     .               على التعويضات    و   أ      صحية       ال  ة                                          ، أو جيدون صعوبات يف احلصول على الرعاي                                 يقدموهنا أو تقدمها أسرهم   

ِ          اليت ُوِعدوا هبا         التعويضات                                  على سبيل املثال يف انتظار احلصول على          يف العراق                       البريوفيني الذين أصيبوا        عدد من   ُ      ) ٤٦( .   

          االمتنـاع         بسبب       ً وخصوصاً  ،  )٤٧ (        يف العراق                                                   ً          يبدو أن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قد مألت فراغاً         و  - ٤١
       لـدول   ل        يـوفر            السياسية و              من الناحية               أقل عواقب     "           احلرس اخلاص  "      شراك   إ                          وات نظامية كافية، وألن      ق             عن اإلسهام ب  

      جـيش         قـوة                            كرب قوة يف العراق بعد       أ           اخلاص ثاين        ألمن                   اجليش من حراس ا                  ويشكل هذا     . )٤٨ ( ة      كبري  ة     سياسي       مسافة  
      علـى          وفروعها              األمنية اخلاصة                                            أعلى األرباح، فقد عملت الشركات العسكرية و         حتقيق       ً      وسعياً إىل     .                الواليات املتحدة 

       مرتبات     دفع        عالن عن             عن طريق اإل ة             لبلدان النامي      من ا       السابقني              وأفراد الشرطة            العسكريني     وظفني  امل    على       الطلب      حتفيز 
ـ                اليت تعاين من                يف البلدان        ً    ً   إقباالً سهالً               هذا الطلب             وقد وجد     .       العراق ك                                  للعمل يف مناطق الرتاع املسلح        ة    مغري    ة        البطال
                       األنـشطة غـري اخلاضـعة            اخلارج، و  يف    ة   مني  األ  ل  ا  عم                           املهاجرين املستعدين ألداء األ              ، والسكان    ة      الناقص         العمالة      أو   / و

   من  أ     حراس  ك "            ثالثة العمل                 رعايا البلدان ال             وقد قبل معظم   .           أمنية خاصة      شركات              اليت تضطلع هبا           إىل حد كبري          للمراقبة 
   .                     طفاهلم، وغريها من الفرص               فري تعليم أفضل أل               الديون أو لتو    ة أو                   اقتصادية مثل البطال و              سباب اجتماعية  أل  "    خاص

      جـيش         خسائر               أكرب عدد بعد                  يف العراق            من اخلاص                     يف صفوف حراس األ     ة              اخلسائر البشري          ً   تشكل أيضاً   و  - ٤٢
      ٢٠٠٣          منذ عام  ني      اخلاص                               زاد عدد الذين قضوا من املتعاقدين  ،     ٢٠٠٧     غسطس  أ /  آب           ولغاية شهر   .               الواليات املتحدة

      وزارة         قدمتها         ألرقام        ً وفقاً         ، وذلك          جريح   ١٢     ٠٠٠                         أصيبوا منهم جبروح على                  وعدد الذين      ،        شخص  ١     ٠٠٠     على  

                                                      

عسكرية الرافق ال ُيسمح بتوفري الرعاية يف املووظفيها،  الصحية ملةلرعايملتعاقدة اال توفر معظم اجلهات ا )٤٥(
 ,W. Pincus. لمتعاقدين اخلاصنيله ُتوفر بعض الرعاية الصحية الروتينية نأبيد  .طرالفرد مهددة باخلحياة إذا كانت ال إ

“Army Examines Possibility of Private Medical Contractor”،  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣ ، واشنطن بوستصحيفة. 

)٤٦( BBC, "Peru’s war zone workers", http://www.bbc.co.uk/. R. Brooks, "Deniable, disposable 

casualties" ، ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران١ ،فتتاحية، االجنلس تاميزألوس صحيفة.( 

اليت أدىل هبا أمام مكافري . آر. اجلنرال يب فادة إلوفقاً. ٢٠٠٧  عاميف منتصفجندي  ١٦٠ ٠٠٠حنو  )٤٧(
ومن األجانب الواليات املتحدة متعاقدين من ىل استخدام ت احلكومة إاضطر"، فقد جملس النوابجلنة القوات املسلحة يف 

 .٢٠٠٧ هيولي/ متوز٣١، Earthtimes.org ،"سكريةعليهم من املهام العليحلوا حمل الذين يؤدون ما 

)٤٨( The Economist, London :٣٨، صفحة ٨٣٧٠، العدد ٣٧١، اجمللد ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٠. 
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     حنـو      و      ً   قتيالً  ٣     ٦٧٠         كثر من    أ   ( ة         البشري     اليف                       اخلسائر العسكرية، التك    ُ                   وُيضاف إىل جمموع      . )٤٩ (      مريكية         العمل األ 
         ا يقارب                                         وهي تكاليف من شأهنا أن ترتفع إىل م                        الواليات املتحدة                                للمجهود احلريب الذي تبذله       )        إصابة  ٠ ٣     ٠٠٠
                     ، هناك قتلى من رعايا  )٥١ (     ً  قتيالً   ٤١٤               البالغ عددهم       اخلاص                        الذين قتلوا من حراس األمن       ومن بني    . )٥٠ (       املائة   يف  ٢٥

          والفلـبني     )  ١٩ (       وفيجي     )  ١٩ (        ونيبال     )  ٢٢ (        فريقيا   أ      جنوب      و  )  ٤٣ (           املتحدة    ة     اململك و  )    ١٥٩ (                 الواليات املتحدة   
           هنغاريـا     و         وهندوراس          وكرواتيا                             من بلغاريا وكولومبيا       ً ضاً ي أ و   ) ٤ (            ونيوزيلندا     ) ٥ (         ستراليا   أ و   ) ٥  (       كندا      و  )  ١٤ (
        بشكل   ني    اخلاص                                 ويستهدف املتمردون املتعاقدين      . )٥٢ (       وكرانيا أ                             وبولندا ورومانيا والسويد و        بريو    و        اليابان    و       يطاليا  وإ

ُ ّ     اليت ُشّنت        اهلجمات     عدد                 زيادة كبرية يف      املتحدة            جيش الواليات                  وسجل فيلق مهندسي   .       متزايد    ين     لتمو           على قوافل ا    
       عام             املائة يف      يف  ٥ , ٥                 باملقارنة مع        ٢٠٠٧        عام              املائة يف      يف     ١٤,٧ (               العراق وحوله         داخل     ىل   إ        مدادات    اإل     حتمل       اليت  

   . )٥٣ ( )       نفسها             لفترة الزمنية         بالنسبة ل      ٢٠٠٥

                  ً                     املوكلة إلـيهم حتديـداً وعـدد قـتالهم           املهام                   للمتعاقدين اخلاصني و       ضبوطة  امل     عداد   األ    فإن   ،        مع ذلك و  - ٤٣
                    متعاقد من العاملني        ١٠٠     ٠٠٠                                         وال يشمل عدد املتعاقدين اخلاصني البالغ         .  )٥٤ (              ال تزال جمهولة                   وجرحاهم بالضبط 

                 ، املتعاقدين من                                  قيادة املركزية للواليات املتحدة     ال            واملقدم من                    الواليات املتحدة                       مبوجب عقود مربمة مع                يف العراق   
  يف                       املتعاقـدين اخلاصـني         نسبة               أن تكون                  وهكذا، ميكن   . )٥٥ (            زبائن آخرين                               وال املتعاقدين العاملني حلساب             الباطن  
         نه نتيجة  أ  ىل     ً   أيضاً إ     شارة       جتدر اإل   و .                                    فرد واحد من األفراد العسكريني األمريكيني   كل  ل        ً تقريباً         ً      ً   ، متعاقداً واحداً       العراق

     لألمن    ا                      املائة من ميزانيته       يف   ٢٥    حنو                يف العراق                                 ة، فقد ختصص اجلهات املتعاقدة       ماي  احل            الطلب على          زيادة           للحالة و 
                                                                                                    وتكون تدابري محاية موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة عرضة لإلمهال يف خضم تنافسها فيما                .  اص  اخل

   .        العراق             ول على عقود يف         األدىن للحص     سعار   األ    قدمي            بينها على ت

                                                      

تستند أرقام وزارة العمل األمريكية إىل املطالبات بالتعويض املقدمة من األفراد املتعاقدين أو أسر الذين  )٤٩(
 .قتلوا أو أصيبوا بعجز

)٥٠( US Department of Labor; D. Ivanovitch, “Information incomplete on contractors in Iraq”, 

Houston Chronicle, 8 August 2007; H. Witt, “770 civilian contractors among America’s hidden dead”, 

Chicago Tribune. . قتيال٤٧٠ً بالنسبة للفترة نفسها هو بروكينغالرقم املقدم من معهد . 

مـال   مـن الع   العديدسائقي الشاحنات و  من  هم  الذين   للصراع   تبعيةضرار ال ضحايا األ يوجد أيضاً    )٥١(
، ممن غّرر هبم للعمل يف العراق ومت االجتار هلندالوافدين من بلدان مثل باكستان وسري النكا وسرياليون والفلبني ونيبال وا

 .٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٧، صحيفة واشنطن بوست، Branigin Wنظر مقال ا. هبم وهتريبهم إليه

 .http://icasualties.org/oif/Civ.aspx، ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ للفترةبالنسبة  )٥٢(

)٥٣( US Congressional Research Services, Report on Private Security Contractors in Iraq, 2007. 

)٥٤( T. Engelhardt, “The devil’s dictionary of war in Iraq”, The Financial Express, 26 April 2007. 

)٥٥( M. Capariniلصحيفة كريستيان ساينس مونيتور ووفقاً. ، أعاله) ـ / متوز١٨   هنـاك   ،)٢٠٠٧ هيولي
حكومة الواليات املتحـدة،    مبوجب عقود مربمة مع      شركة تعمل يف العراق      ٦٣٠ هناكسيكون  و. متعاقد ١٨٠ ٠٠٠
 .، أعالهScahill.  بلد١٠٠ من أكثر من هاأفراد
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   انعدام املساءلة- دال 

مفهـوم  قـويض   تعمل على ت  احلكومات و  الناشئة اليت هي ليست دوالً سلطة        اجلديدةتتجاوز الكيانات     - ٤٤
 هاهـدف وال توفر الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت يتمثـل          . واحتكار استخدام القوة  التقليدي  السيادة  
فإهنا ،  إخضاعها للرقابة وتها  مساءلوبدون  . جلاستقرار طويل األ   لتحقيق    سليماً ساساً يف جين األرباح، أ    الرئيسي

وسرياليون وليبرييـا   )٥٦(البلقانمنطقة يف  مثلما حدث   الرتاع  ب  نشوز احتماالت   يعزتعمل يف أحيان كثرية على ت     
العنف تغذية انعدام السيطرة على "أنشطة الشركات املذكورة على انتشار ويعمل . ةالدميقراطيومجهورية الكونغو   

 .)٥٧("شروعاحتكار الدولة للعنف امل، إرساء  عملية قوض، أو يزيد من صعوبةيالسياسي و

               حيظى املتعاقدون     ،      ٢٠٠٤   ه    يوني /         حزيران   ٢٧                             سلطة التحالف املؤقتة يف                    الصادر عن رئيس      ١٧    مر      ً          وبناًء على األ    - ٤٥
             حملاكمة مجيـع    ا    أو          لتحقيق                    ال ميكن أن ختضع ل                      يف كولومبيا حيث                     وكذلك الشأن     . )٥٨ (    قضاء      من ال                     يف العراق باحلصانة    
       عـالوة      و  . )٥٩ (                ر خطة كولومبيا    طا إ      يف     ون      خاص   ون       ومتعاقد                                    يرتكبها موظفون عسكريون أمريكيون                         التجاوزات اليت قد    

                   لن يكون مبـستطاع       ،      ٢٠٠٣        عام            مريكية يف                                             ىل اتفاق بني كولومبيا والواليات املتحدة األ       إ             عقب التوصل    و           على ذلك،   
              عرب وطنية       شركات   ُ                                                                           أن ُتخضع أفراد القوات املسلحة األمريكية واملتعاقدين اخلاصني العاملني حلساب                            حكومة كولومبيا   

   . )٦٠ (         الدولية   ئية           لمحكمة اجلنا ل     ئية       القضا ة     للوالي   ة،      نساني           جرائم ضد اإل  ن          ممن يرتكبو     خاصة       أمنية 

    قوق  حل             يف انتهاكات                                          ملوظفي شركتني عسكريتني وأمنيتني خاصتني              املزعوم           بالتورط                  الفريق العامل   وأبلغ    - ٤٦
                   رغم الضمانات اليت    ب   ،  ُ                   ُ                     ً            ُيحقق معهم بشأهنا ومل ُيعاقبوا عليها قانونياً قط          مل     ،        العراق ب          بو غريب    أ              نسان يف سجن      اإل

      يسلكه             سلوك غري سوي    عن        تقارير    إىل      ً يضاً أ                الفريق العامل   شري  وي   . )٦١ (      مريكية    األ      املتحدة                     قدمتها حكومة الواليات 
     مـا     : "                  ن قبيل ما يلـي             شعارات م      رفع      مع           بالتالزم             يف العراق                                             موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة           بعض  

                     احتجاز العراقيني بدون            ً   يقومون أيضاً ب  "        من اخلاص أل      حراس ا   " ن أ  م  ِ ِع ُ ُز  ا     كم . )٦٢ ( "          معنا اليوم     يبقى   ،              حيدث هنا اليوم

                                                      

ء العمالء خدمات الشركات األمنية اخلاصة أفضل املمارسات  سراييفو التوجيهية بشأن شرامبادئحتدد  )٥٦(
       الصغرية       األسلحة       ملراقبة       أوروبا    شرق      وجنوب     لشرق         املعلومات      تبادل     مركزانظر . املتبعة يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع

  .http://www.see.sac.org   ة،      اخلفيف        واألسلحة

)٥٧( Anna Leander ٨ ، أعاله، صفحة. 

)٥٨( US Congressional Research Services ١٦ ، أعاله، صفحة. 

من العوامل املساعدة على تعزيز السمية، اليت قامت هبا وغريها  مبادة الغاليفوسايت جوا الرشإن عملية  )٥٩(
مـع  لكولومبيـا  يه وراق الكوكا على طول احلدود اجلنوب   الزراعة غري املشروعة أل   جل القضاء على    أن  شركة داينكور م  

، A/HRC.4/42/Add.2الوثيقـة  (ية ضرار الوراث، مبا فيها األ  ة باألفراد  من اآلثار الصحية الضار    اً عدد أن ختلف  ،كوادورإ
 ).٥١ إىل ٤٧الفقرات 

)٦٠( J.H. Torresأعاله ،. 

 .٣٥، الفقرة A/HRC/4/42 والوثيقة ٧١ و٦٩، الفقرتان A/61/34 الوثيقة  )٦١(

)٦٢( J. Scahill ،أعاله ،Steve Fainaru, "For Hired Guns" ،٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥، صحيفة واشنطن بوست. 
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       ملساعدة       تقدمي ا   ل      املتحدة   مم           من بعثة األ     وردت          ومعلومات        عراقيني        مسؤولني                        ملا جاء على لسان           ً ووفقاً   . )٦٣ (     تفويض
ِ     قام متعاقدون يتولون محاية أمن قافلة تابعة لوزارة اخلارجية األمريكية ُزِعم ، )٦٤ (      العراق   إىل   ُ                      أهنا تعرضت للهجوم يف                                                                   

   وا           دنيني وقتل   امل     على                   بإطالق النار     ،    ٢٠٠٧       سبتمرب   /    يلول أ    ١٦        بتاريخ       بغداد ب      نصور    امل       يف حي                          ساحة النسور الكائنة    
     لنار            اليت أطلقت ا     منية  أل        لشركة ا                            لطائرات املروحية اخلاصة با                             ، مع االستخدام املزعوم ل      قل          على األ       ً   شخصاً   ١١      منهم

    وا            فرادها تعرض         أن أ      منية             بالك ووتر األ        شركة         وادعت    .              بني املدنيني                ط قتلى وجرحى     سقو   ىل   إ    دى   أ       ، مما             يف الشوارع 
        السلطات                 ، يف حني ادعت              عن النفس                                   ً       رد أفرادها عليهم بإطالق النار دفاعاً           ، و  "     مسلحني      عداء   أ "                 للهجوم من قبل    

  يف                يف هذا الرأي            عراقية    ال                         وتشترك وزارة الداخلية      .                           فتحوا النار دون استفزاز         األمن        فراد             عيان أن أ        شهود   و          العراقية  
                    الشركات العـسكرية               تقييم مجيع                  أهنما سيعيدان             الداخلية         وزارة                        رئيس وزراء العراق و          وأعلن    .         قدمته   ويل أ       تقرير  

   . )٦٥ (        يف العراق                     جيمدان أنشطة بالك ووتر                 لعاملة يف البلد و               واألمنية اخلاصة ا

ـ                    اليت ينظر هبا    ة    كيفي      عن ال        السالم             معهد حبوث                   لدراسة أجراها                    النتائج األولية        تشري  و  - ٤٧      يف    ون              السكان احمللي
  يف          يـسهمون       قـد              هذه الشركات       موظفي       إىل أن   ،                                    إىل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    )     نغوال أ و (          فغانستان   أ

             طمس املسؤولية                                                  ، وإثارة املخاوف بشأن انعدام الشفافية اليت تؤدي إىل  "          ثقافة احلرب "     دامة         من خالل إ            انعدام األمن 
       ينظرون          فغانستان  أ               السكان احملليني يف           ً     ويبدو أيضاً أن   .                ا وعدم مساءلتهم       وموظفيه              ق هذه الشركات               امللقاة على عات

       األمـر     ،                    شركات األمن اخلاصة      إىل       دفع    ُ لُت      عمار       لإل     الزمة        موال ال         حتويل األ                                        إىل هذه الشركات على أهنا تعمل على        
       الفريق       ويالحظ    . )٦٦ (     البلد  يف           رض الواقع        م على أ      السال    رسيخ ت                                       ً      الذي قد حيول بالتايل على حنو متناقض ظاهرياً دون 

                     الـشرطة العراقيـة                   يـدربون اآلن            فريقيا   أ      جنوب                                     ً          املتعاقدين مع الشركات املذكورة أفراداً من               من بني         هناك     ن   أ
                       نظام الفصل العنـصري           سيادة        ثناء                     جبنوب أفريقيا أ                   يف الشرطة واجليش                                          ويدعموهنا، ممن كانوا خيدمون يف السابق       

   . )٦٧ ( ة     نساني           جرائم ضد اإل           ين ارتكبوا       من الذ         ، وبعضهم       السابق

                                                      

هذا باإلضافة إىل عشرات العصابات الناشطة يف املدن العراقية الرئيسية، صـحيفة العـراق اليـوم،                 )٦٣(
http://warnewstoday.blogspot.com/ ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠، متت زيارة املوقع يف. 

يف الفترة من   : UNAMI SitRepمكتب حقوق اإلنسان يف موقع البعثة       ُجِمعت املعلومات من مسامهة      )٦٤(
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٧

 ,"Joshua Partlow, "State Depart. Convoy Attacked in Baghdad, Sparking a Shootingانظـر   )٦٥(

Washington Post, 17 September 2007; "The real story of Baghdad’s Bloody Sunday", The Independent , 21 

September 2007. 

)٦٦( Swisspeaceأعاله ،. 

 .33، الفقرة A/HRC/4/42الوثيقة  )٦٧(
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                                                                 إضفاء الطابع التجاري على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة                  ذا كان    إ                خمتلفة حول ما          آراء        هناك  و  - ٤٨
   .             فالت من العقاب    ىل اإل إ      ً حتماً    ؤدي  ت                                  استخدام القوة دون مساءلة ورقابة  ة    خصخص           بيد أن    ، )٦٨ (               حيقق كفاءة أكرب  

              من مسؤوليات       للتملص      حماوالت                 معها واستئجارها          والتعاقد                   خبدمات هذه الشركات       ارجية   اخل         االستعانة          وقد تكون 
       لواليات                               ، مثلما هو احلال بالنسبة ل               اخلارجية         ة البلد                   من عناصر سياس        ً عنصراً   ،                   ، ويف بعض احلاالت    ة     مباشر         قانونية  

                        إمنـا تتخلـى عـن            الدول   ن   أ         ، ويرى        لجميع    ل  م ا    ع     نساين    إ   حق    من       ن األ  أ                      ويرى الفريق العامل      .       مريكية          املتحدة األ 
   . )٦٩ (           يقدرون عليه  ُ            ال ُيوفر إال ملن             ً من امتيازاً             عندما يصبح األ          مسؤولياهتا 

           الـيت متـس          املسائل                       ة الشركات املذكورة على    نشط أ                     بالقلق إزاء تأثريات              اجملتمع الدويل   شعر           ينبغي أن ي و  - ٤٩
                ألن سلوك هـذه       ،             بعد الصراع               وحاالت ما                     ة املنخفضة الشدة                الرتاعات املسلح          نسان يف                           السلم والتمتع حبقوق اإل   

   ،           بعض املعلقني            ملا يقوله          ً ووفقاً  .            اف الدولية   عر  لأل         االمتثال                                                      الشركات حمكوم مبصاحلها يف جين األرباح أكثر  منه ب         
ـ    . )٧٠ (    عمار  اإل                احلرب وجهود     ة            على خصخص   ً اً       قائم  ً اً      اقتصادُ       ُيوجد                          الوضع احلايل يف العراق          فإن          سؤولية              وهذه امل
                             والنظام، ويشدد الفريـق         وانني               من العام والق                                 مبوجب القانون الدويل واحمللي لأل        ول    لد                   ملقاة على عاتق ا          ساسية    األ

               من خالل تكليفها      ً دوالً              فاعلة هي ليست                                 الدول عن مسؤولياهتا الدولية جلهات                  ه ال ميكن أن تتخلى  ن أ            العامل على  
   .          مهام معينة      بأداء 

   املسائل عرب الوطنية- هاء 

ـ حاالت  يف  واألمنية  شركات عرب الوطنية اخلدمات العسكرية      القدمي  ن ت أالحظ الفريق العامل      - ٥٠ و أ رتاعال
وهو أمر يطرح   .  والسيطرة على وسائل العنف واملساءلة     ةالشفافيشأن  بالصراع يثري مسائل هامة     حاالت ما بعد    

  .نسانقوق اإلتتعلق حب أسئلةقانونية وسياسية و أسئلة لى اجملتمع الدويلع

       يف خمتلف             ة املتصلة هبم    نشط  األ   و ة      املرتزق      ظاهرة    ن   ع    ئة                       املظاهر واالجتاهات الناش  ل  الفريق العام ولدى رصد     - ٥١
      نسان،                 التمتع حبقوق اإل                                                                   اليت ختلفها كذلك أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على                 اآلثار   و   ،             أحناء العامل 

   :              املتعلقة مبا يلي           عرب الوطنية       ً           عدداً من املسائل       قد حدد  ف

مـن  ون الـسابق ُيجنَّد أفراد اجليش والشرطة .  مناطق احلرب  الدوليني يف اص  من اخل  حراس األ  مركز  -
وُيدرب هـؤالء وُيجهـزون     . فغانستان والعراق أيف  " الثابتو  السليب أ من  األ"مجيع أحناء العامل لتوفري     

 الشدة ةصراعات منخفضفإهنم جيدون أنفسهم خيوضون   هلجوم من املتمردين،    وعند تعرضهم   . عسكرياً

                                                      

يف املهندسني التابع له     ة فيلق حلمايأن يعترف بأن إبرام عقدين متداخلني       جيش الواليات املتحدة    على   )٦٨(
 ،Fainaru Steve الدوالرات،ماليني  ، هو أمر يكلفه     ثالث كتائب عسكرية  بقوته   خاص يعادل    يشجباستخدام  العراق  

"Security Costs Soaring"، ٢٠٠٧غسطس أ/بآ ١٢ واشنطن بوست،  صحيفة. 

)٦٩( Sami Makki, "Sociétés militaires privées dans le chaos irakien", Le Monde diplomatique, 

novembre 2004. 

)٧٠( Naomi Klein, "The failure is a new face of success", The Guardian, 12 September 2007. 
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اهلجوميـة والعمليـات    بني العمليـات    فيها  حيث يستحيل التمييز    ،)٧١(مواجهة واضح  خط   دونمن  
من خالل  تفاقيات جنيف   م أن يقوضوا ا   من شأهن و مقاتلني،   الليسوا مدنيني و  وهؤالء األفراد   . ةالدفاعي

  ؛)٧٢(و املقاتلني غري النظامينيأ ةرتزقباملبسهولة تشبيههم ، وميكن ةمنطقة رماديعملهم يف 

           العـسكرية             الـشركات       عن                                  ة اليت ال تسعى إىل حتقيق ربح             نساني           املنظمات اإل        ّ       مس ما ميّيز     ط  - 
شركات عسكرية وأمنيـة خاصـة   تقدم  .                    حتقيق أرباح مالية    جل أ            لعاملة من                    واألمنية اخلاصة ا  

نسانيه وبناء السالم يف حني ميكن      يف سبيل حتقيق أهداف إ    منظمات تعمل   على أهنا   نفسها  كثرية  
  ؛)٧٣(صراعاتيف تطويل أمد الاحل جتارية مصيف واقع األمر يكون هلا ن أ

 تتوىل الشركات عرب الوطنية العسكرية واألمنيـة        .املستويات التعاقدية والتأمينية  شبكة معقدة     - 
وكـاالت االسـتخدام    أو  من الباطن   اخلاصة أو شركاهتا الفرعية الوطنية أو شركات متعاقدة         

 عموم أرجاءمن " منأحراس ك" السابقني د اجليش والشرطةأفراوجتنيد وتدريب ، اختيار اخلاصة
وتقوم عموماً الـشركات العـسكرية      . شدة ال ةمنخفضنزاعات  مناطق  ىل  إ إلرساهلم عمورةامل

، األمريكيـة  و وزارة الـدفاع   أقد من وزارة اخلارجية     على ع واألمنية اخلاصة، بعد أن حتصل      
تعاقد تو  أ ىخرمع واحدة أ  الباطن  بدورها من    رمبا تتعاقد    خرىأ شركة   معمن الباطن   بالتعاقد  

 مـن  عـدد ، مما يؤدي بالتايل إىل تكـوين         يف بلد معني   إحدى وكاالت االستخدام اخلاصة   مع  
سجلة شركة غري م مع عقداًويوقّع عموماً اجملّند للعمل . فك شعاهبااليت يصعب مستويات التعاقد 
ه املتاهة، شبكة معقدة هذوُيضاف إىل . ملسلحىل منطقة الرتاع اإمبجرد وصوله ها يف بالده يكتشف

ني اصاملتعاقدين اخل  أحد   لحصول على تعويض عن إصابة    وشركات التأمني ل  أخرى تضّم مساسرة    
العقد مع أحـد     املتحدة يف الواليات    ةاملسجل وال تربم غالباً الشركات األمنية اخلاصة        .أو وفاته 

. ألهنا ستكون ملزمة جتاهه     املتحدة الوالياتيف  دفاع  القانون األساسي لل  مبوجب  وسطاء التأمني   
  ،                        يف املائة من املطالبات    ٣٠                            ون مباشرة سوى ما قيمته         دفع ي           التأمني ال          وسطاء        عن أن   أبِلغ أيضاً   و
                                  جتربهم على ذلك إحدى احملاكم اإلدارية؛   حىت                 ال يسددون الباقي  و

وداً مع شـركات عـسكرية   الذين يوقعون عقفراد األيتخلى  . واختصاص احملاكمنفاذ العقود إ  - 
 املعمول هبـا  قواننيمبقتضى الالعقود وُتنظم .  الوطنيةممثل اختصاص حماكمهمهمة،  عن حقوق   خاصة  وأمنية  

                                                      

)٧١( S. Chesterman and Ch. Lehnardt, Eds., From Mercenaries to Market: The Rise and 

Regulations of PMC, Oxford University Press, 2007. 

الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة       من موظفي    قليالً اًعدد أن   محر الدولية جلنة الصليب األ  ترى   )٧٢(
معظمهم من  وةاملرتزقهم من بعضومقاتلني، هم ميكن اعتبار، و حاالت ما بعد الصراعأالرتاع املسلح الت حايف العاملني 

. قتـال عمال الأالدويل عندما يشاركون مباشرة يف اإلنساين   مبوجب القانون    ةاحلمايمن شأهنم أن يفقدوا     املدنيني الذين   
ــر   Emmanuela-Chiara Gillard, “Business goes to war: private military/security companies andانظ

international humanitarian law”, IRRC٢٠٠٦سبتمرب /، أيلول٨٦٣، العدد ٨٨. ، اجمللد. 

  .، أعالهH. Munklerقد تستمر احلروب اجلديدة املنخفضة الشدة لعقود من الزمن دون أن تلوح هلا هناية يف األفق،  )٧٣(
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بتـصريح   يقبـل هـؤالء   ىل ذلك،   إضافة  إو. مريكية أو يف مكان آخر    الواليات املتحدة األ  من   معينة   يف والية 
  عـسكرياً بعد ذلك تدريباًهم يتلقون ، ولكن"منأحراس ك "، وُيجندون القانونيةمبعض حقوقهيتخلون فيه عن    

   ؛           ىل بلد املقصد إ     وصول   ال    فور    أو    ة                    ما مباشرة عند املغادر إتوقيع العقود ويتم  .وخيوضون نزاعاً مسلحاً

الـذي  لبلد  ليف بعض احلاالت يف املباين العسكرية       ُيدرب هؤالء    .من اخلاص تدريب حراس األ    - 
. يف الواليـات املتحـدة    لشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الكائنة      مباين ا و يف   أ ُيجندون فيه 

 الذيالبلد لطات ترفعها سشكاوى جتنباً لخرى أيف بلدان ولكنهم يتلقون عموماً تدريباً عسكرياً 
هذا التـدريب    فيها   وفرماكن اليت يُ  هي األ وأفغانستان والعراق    األردنويبدو أن   . ُيجنِّدون فيه 

  ؛يف هندوراس من الشيليني عددُدرِّب أيضاً ي، بيد أنه العسكر

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  ما تعمل غالباً .انتهاكات حقوق اإلنسان وانعدام املساءلة  - 
يقتـرف  عندما  و. جهزة الدولة ويف ظل رقابة فعلية حمدودة من أ       احلكومة   ةسيطرنطاق  خارج  

و ون يف أغلب األحيان أ    عاقبُيال  م  فإهن،  ساننقوق اإل حلو انتهاكات   أجرائم  حراس األمن اخلاص    
السجناء  تعذيب   ة املتعاقدين يف فضيح   تورط يتضح من    مثلما،  إحدى حماكم القضاء  أمام  ميثلون  

كما لوحظ يف العديد من  .)٧٤(ملدنيني يف العراقعلى اطالق النار إبو غريب وعمليات أيف سجن 
طالق إ وةستخدام القوة املفرطمنية اخلاصة ا الشركات العسكرية واألموظفيأن بإمكان احلوادث 

الفريق  وتلقى أيضاً    .)٧٥(إىل وقوع إصابات بني املدنيني    ، األمر الذي يؤدي     النار بشكل عشوائي  
و ذخائر  حمرمة أ سلحة  موظفو الشركات املذكورة أ   فيها  حاالت يستخدم   ن  عالعامل معلومات   

 حتديـد   كثري من األحيـان دون    اليف  ؤالء   وينتشر ه  .)٧٦( القانون الدويل  حمظورة مبوجب  ةجتريبي
، تسجيللوحات ومضللة النوافذ وبدون اهلوية يقودون مركبات خدمية رياضية جمهولة  وهويتهم

" ومن الصعب للغاية تـشخيص هويـة      ". سيئة السمعة ن بصورة مماثلة لفرق املوت ال     يتصرفوو
                                                      

ــة  )٧٤( ــرة A/61/341الوثيق ــضاً . ٦٩، الفق ــر أي  David Phinney, "From mercenaries toانظ

peacemakers?", 29 November 2005, www.corpwatch.org; Steve Fainaru, "For Hired Guns", Washington 

Post, 15 April 2007; J. Scahill, "A very private war", The Guardian, 1 August 2007; R. Norton-Taylor, 

"Afghanistan Close to Anarchy: Warns a General", The Guardian, 21 July 2006. 

 ١٦ فقاً ملا تقوله بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق، قـام املتعاقـدون األمنيـون يف                 و )٧٥(
، ضت للهجومتعريف حي املنصور ببغداد مريكية وزارة اخلارجية األوقد كانوا حيمون إحدى قوافل ، ٢٠٠٧سبتمرب /يلولأ

مدعومني بالطائرات املروحية للشركة األمنية اليت أطلقت       ،  ألقلعلى ا  منهم    شخصاً ١١دنيني وقتل   املالنار على   بإطالق  
 . بني املدنينيسقوط قتلى وجرحىىل إدى أالنار يف الشوارع مما 

مل  يع كان عسكري سابق من   ةاستخدام ذخائر حمظور  حصل الفريق العامل على املعلومات املتعلقة ب       )٧٦(
ذخائر ختترق  تقارير عن استخدام توجدو.  حلساب إحدى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةيف العراق" اً أمنياًحارس"

من   للرصاص، وبدالًة والصداري املضادفوالذالة ممزوجة ختترق   معدنيالدروع بشكل حمدود، وهي عبارة عن رصاصات        
مارس /ذارآويف . ٧٨ صفحة ،scahill املرجع نفسه،. ة جروحاً يتعذر عالجهاداخله حمدث شظىهي تتفاجلسم أن تنفذ عرب 

 ةسلحه حمظور أعلى  عثر لديها   ن  أمنية من قواعدها يف العراق بعد       ألاهلالل ا شركة  الواليات املتحدة   منع جيش   ،  ٢٠٠٧
، "Steve Fainaru, "Cutting costs, Bending Rules, And a Trail to Broken Lives:انظـر . من اخلاصةلشركات األ

 .٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٩واشنطن بوست، صحيفة 
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سكان احملليني وسيلة لتقدمي الوليس لدى . )٧٧(أفغانستان والعراقموظفي الشركات املذكورة يف   
أن جيش الواليات املتحدة    ال يقبل   ،  مثالًيف العراق   و. ةو الدولة املتعاقد  أىل السلطات   إشكوى  

ويف عدد  . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   د يرتكبها موظفو    قشكاوى عن جتاوزات    يتلقى  
جـين  ليف و خلفض التكا سالمة موظفيها   بمنية اخلاصة   هذه الشركات األ  تضحي  من احلاالت،   

  ؛)٧٨(زيد من األرباحامل

 ةاآلثار غري املباشـر   و. مهام عسكرية ألداء   تستعني مبصادر خارجية     اليتمسؤوليات الدول     - 
تجنـب مـسؤوليات    حماولة منها ل  هذه الشركات   مع  قد تتعاقد الدول    . خرىألدول  بالنسبة  
ىل إعـاد توجيههـا     ُي،  اه احلكومات انتبيسترعى إليها   الشكاوى اليت   ويبدو أن   .  مباشرة ةقانوني

ة مل  الدول يف صراعات مـسلح    إشراك رعايا   ىل  ذلك أيضاً إ  يؤدي  و. حبد ذاهتا  اصة اخل ةشركال
 قد يـشوه  سلوك الشركات أو املواطنني العاملني لديها       غري أن   ،  ات بشأهنا قطّ  حلكومُتستشر ا 
اللجنة املعنيـة حبقـوق     ك  ذلوضحت  ومثلما أ .  على الصعيد الدويل    املعنية للدواورة  أيضاً ص 

ـ  ةو توخي اليقظ  أ الزمة مسؤولية اختاذ التدابري ال    ، تقع على عاتق الدول    نساناإل  ملنـع   ة الواجب
الضرر الناجم عن أفعال الشركات املذكورة أو موظفيها اليت تعيق ممارسة حقـوق اإلنـسان،               

عاقد مع شركات عسكرية  تتالدول اليت وعلى .)٧٩(جربهوالتحقيق فيه واملعاقبة على هذا الضرر و
، املفروضة عليها القانونية الدولية اتتزامأن متتثل لالل ،خلارجإىل انشطتها ألتصدير وأمنية خاصة 
  ؛بعض وظائفهاألداء انة مبصادر خارجية االستعتملص من الوفاء هبا بن تأاليت ال ميكن 

م الشركات العسكرية استخداعن  ةمشاكل دبلوماسية خطريتنجم قد  .الصراعات على احلدود  - 
 كمبيدات لألعشاب الضارة،  الكيميائيةعواملال باستعمال أدخنة اخلاصة للتطهري اجلويواألمنية 

ا  بلد آخر، مثلم   تاخم يف املناطق الواقعة يف بلد ي       صحة السكان الذين يعيشون    دداليت ميكن أن هت   
  .حدث يف إطار خطة كولومبيا

                                                      

)٧٧( Emamanuela-Chiara Gillard أعاله ،) ٥٣٥صفحة.( 

حلساب يعملون  اخلاصني الذين   راس  من احل ربعة  أ اليت أودت حبياة   ٢٠٠٤عام  يف  الفلوجة  حادثة  مثل   )٧٨(
 ١٦قرب صـفوان يف     األمنية واختطافهم   ل  اهلالمن احلراس اخلاصني جملموعة     مسة  كمني خل نصب  شركة بالك ووتر أو     

، ”Steve Fainaru, “Cutting costs, Bending Rules, And a Trail to Broken Lives .٢٠٠٦نـوفمرب  /تشرين الثـاين 
 .٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٩واشنطن بوست، صحيفة 

ى الدول األطراف بشأن طبيعة االلتزامات القانونية العامة املفروضة عل) ٢٠٠٤ (٣١التعليق العام رقم  )٧٩(
 .٨يف العهد، الفقرة 



A/HRC/7/7 
Page 24 

 

ناهضة جتنيد املرتزقة   حالة االتفاقية الدولية مل     - رابعاً 
  واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم

جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم                                    ىل االتفاقية الدولية ملناهضه              الشامل إ        نضمام    اال                              يواصل الفريق العامل تشجيع       - ٥٢
     وخالل   .                  ة املتصلة باملرتزقة   نشط     واأل ة      املرتزق      موضوع           خصص ملعاجلة            الوحيد امل    عاملي      لصك ال          بوصفها اومتويلهم وتدريبهم

            مني العـام          لدى األ         ّ                              وكوبا صكّي انضمامهما إىل االتفاقية                  حكوميت بريو           بإيداع                                       السنة قيد االستعراض، يرحب الفريق      
                            وأورغـواي وأوزبكـستان            ذربيجان أ  :            هي كاآليت             يف االتفاقية     ً  طرفاً           دولة     ٣٠        اآلن            أنه يوجد           ويالحظ    ،          مم املتحدة   لأل

                                                              وتركمانستان وتوغو واجلماهريية العربية الليبيـة ومولـدوفا                بيالروس                  وبلجيكا وبريو و           بربادوس                        وأوكرانيا وإيطاليا و  
    مايل  و        ليبرييا   و           كوستاريكا                    وكرواتيا وكوبا و            الكامريون                                                            وجورجيا والسنغال وسورينام وسيشيل وغينيا وقربص وقطر و       

             املشرية علـى        الئل   د   بال     رحب   ي                        ويالحظ الفريق العامل و     .  )٨٠ (         نيوزيلندا و           موريتانيا                                       وملديف واململكة العربية السعودية و    
         اجلزائـر                                               كل من أرمينيا وإكوادور وبنغالديش وتونس و                                     االتفاقية الدولية من قبل        إىل                  من أجل االنضمام                   اختاذ إجراءات   

   ر      ويكـر   .                  هندوراس والـيمن   و      هاييت                                               وفرتويال ولبنان ومدغشقر واملغرب وموريشيوس و           غانا             والسودان و            السلفادور   و
   .                وتقدمي الدعم هلا        العمليات    هذه      بشأن   ة   ور     املش    سداء          استعداده إل    ً  جمدداً        الفريق 

   األنشطة املقبلة- خامساً 
  ىل                  على أوسع نطـاق إ         االنضمام  /     تصديق ل           الدول على ا        تشجيع     ٢٠٠٨        خالل عام                     واصل الفريق العامل   ي س  - ٥٣
      هورية  مج                           وبابوا غينيا اجلديدة وتشاد و         فغانستان   وأ       رمينيا  أ   من    كل           مع وفود         مشاوراته             ، كما سيتابع      دولية  ال   ة     تفاقي ال ا
                      اليات املتحدة األمريكية   الو و         كولومبيا                                                        وجنوب أفريقيا وزمبابوي والعراق وغانا وغينيا االستوائية و              فريقيا الوسطى  أ

   .       ة إليها           زيارات قطري      إلجراء           على دعوات      منها     صول        بقصد احل
         مدينة      يف        الكارييب              منطقة البحر                     مريكا الالتينية و   أ        ن دول    ع             مع ممثلني     ة     حكومي         مشاورات                  وسيعقد الفريق   - ٥٤
                           ا الوسطى ومنطقة البحـر         مريك    يف أ       نسان        وق اإل            السامية حلق          لمفوضية                                    واليت سيستضيفها املكتب اإلقليمي ل       ،      بنما

                 لشركات العسكرية   ل                     ن املمارسات احلالية              إقليمية ع                    مجع وجهات نظر                           من هذه املشاورات هو        اهلدف    و  .       الكارييب
            ل لتنظـيم                                        ، واستعراض اخلطوات اليت اختذهتا الدو      ة        املسلح   ات ع       الرتا         نشرهم يف  ل      فراد              اليت جتند األ                  واألمنية اخلاصة   

  ىل  إ       هتـدف         فضلى          ممارسات                         وضع خيارات تنظيمية و                     ً        وسيسعى الفريق أيضاً إىل       .                ة هذه الشركات     نشط أ         ومراقبة  
   .    نسان                         مع املعايري الدولية حلقوق اإل                                 تكون أنشطة الشركات املذكورة متفقة         ضمان أن 

           وصـى بـه    أ                      وىل يف ضوء االقتراح الذي  أ   ة    كخطو                      الزاخرة باملعلومات      ُ                       وف ُتستخدم هذه املشاورات     وس  - ٥٥
       اجلهـة                           ساسي للدولة باعتبارها                                      رفيع املستوى ملناقشة الدور األ      ة         مستدير  ة د ئ               عقد اجتماع ما        بشأن                  الفريق العامل   

ـ         جـراء   إ  ،              املوارد الالزمة          ما توفرت      ذا   إ   ،                        ويعتزم الفريق العامل    .           دام القوة    ستخ         احملتكرة ال        وميتني               مـشاورتني حك
         ة ومنطقة              مريكا الالتيني                    مشاورة املقرر عقدها أل          ، مماثلة لل    ٢٠٠٩                     واثنتني أخريني يف عام     ٢٠٠٨       عام          ضافيتني خالل إ

     الذي                 الرفيع املستوى      ة                       اجتماع املائدة املستدير                            تزويد الدول املشاركة يف         جل   أ    من        وذلك     ،                         البحر الكارييب يف بنما   
       املتصلة    ة    شط ن                     الناشئة فيما خيص األ                         واملظاهر واالجتاهات               ملي للقضايا         تصور عا  ب   ،            مم املتحدة      األ  ة               سيعقد حتت رعاي  

   .                لدول املناطق اخلمس       قليمية  إ              ضمن وجهات نظر            ، والذي سيت    نسان                ثريها على حقوق اإل أ    وت ة       باملرتزق
                                                      

 .لالطالع على حالة االتفاقية الدولية، ُيرجى الرجوع إىل املرفق األول )٨٠(
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   االستنتاجات والتوصيات- سادساً 
املساعدة          تقدم                         الشركات اخلاصة اليت        أنشطة     رصد      ب     ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦      عامي       خالل                  الفريق العامل        قام    - ٥٦

       إىل كل     ة             بعثات ميداني                 اضطلع الفريق ب   و  .                   على املستوى الدويل  العسكرية واخلربة االستشارية وخدمات األمن      
                                   كيفية قيام الـشركات العـسكرية           على              له التعرف         تاحت                                               من إكوادور وبريو وشيلي وفيجي وهندوراس، أ      

   أو     هم       استخدام    أو      هم     تدريب   و أ                 الشرطة السابقني          أفراد                    العسكريني السابقني و          األفراد         تجنيد                   واألمنية اخلاصة ب  
           ً     الفريق أيـضاً        درس   و  .                        احملفوفة مبخاطر جسيمة                        حاالت ما بعد الصراع      يف     و   أ                        للعمل يف الرتاع املسلح             متويلهم  
                    ثريها علـى حقـوق      أ     وت        املرتزقة ب        املتصلة        نشطة                                    الناشئة فيما خيص املرتزقة أو األ                        واملظاهر واالجتاهات            القضايا

   ة   نشط                                                    ن العديد من هذه املظاهر هي طرائق جديدة من األ                  الفريق أ     رى   ي                هذه املعلومات،    ًً       ءًً على      بنا و  .     نسان  اإل
   . ة           صلة باملرتزق ت  امل

                          ستعانة الـدول األعـضاء                               يف العامل نتيجة مباشرة ال                                       الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة             انتشار        ويعد    - ٥٧
                      عدد كبري مـن هـذه            وميثل    .              ل هذه املهام                       كثرية وخلصخصة الدو                       مهام عسكرية وأمنية                       مبصادر خارجية ألداء    

                   مريكية فيما يتصل     األ                   و وزارة اخلارجية     أ               وزارة الدفاع          متنحها        عقود                              جهات العرض اليت حتصل على               الشركات  
     ً       وسعياً مـن     .         كولومبيا         العراق و            فغانستان و     أ                              و حاالت ما بعد الصراع مثل                         ة املنخفضة الشدة أ                 الرتاعات املسلح  ب

     فإهنا    ،                   ة يف الوقت نفسه               األرباح اجملزي                            ا وجلين أكرب قدر ممكن من            عقوده            ية لتنفيذ                               بعض هذه الشركات عرب الوطن    
 ُ  ّ     وُيجّند   .                   ة وحتفيزه وتغذيته                    يف البلدان النامي              خبلق الطلب           لتأجري،                     فرعية أو شركات ا                       من خالل الشركات ال         تقوم  

  ة                 الرتاعات املـسلح     يف            مشاركتهم                 ، ولكن مبجرد     "  من أ      حراس   ك "   ن   و                 الشرطة السابق       أفراد    و     ريون     العسك        األفراد  
  .       ً عسكرياً          ً                األمر جنوداً خاصني مسلحني              واقع                  فإهنم يصبحون يف                          حاالت ما بعد الصراع،        يف     و                   املنخفضة الشدة أ  

              وظفي الشركات           احلصانة مل           اليت متنح                       التشريعات الوطنية                     املنصوص عليها يف          حكام                             وميكن بسهولة أن تتحول األ    
                 يت تستخدمهم دون                   أمام الشركة ال                             يث يتحمل هؤالء املسؤولية      ح                          من العقاب حبكم الواقع،                        املذكورة إىل إفالت    

                بـرغم أهنـم               وال مقـاتلني،         مدنيني            أهنم ليسوا           على                  هؤالء األفراد   ىل إ                       ن بعض احلكومات تنظر      أ       ويبدو    .      سواها
   "                       املقاتلني غري النظـاميني    "      فهوم   مب        بسهولة      هم    بط ر     ً يضاً أ      وميكن    .      جديدة               أشكال ارتزاق      م ه ف            ن بالسالح؛    و    مدجج
           حتياجـات                 احلـصول علـى اال                  سيئة وعجز عن                   وظروف عمل     ة              خمالفات تعاقدي                    ما يشهد هؤالء          ً وكثرياً  .      املبهم
   . )٨١ (       تلحق هبم         ضرار اليت                             حلصول على تعويضات مالية عن األ   يف ا             ساسية ومشاكل   األ

         واالنضمام             الدولية    ة      التفاقي      على ا         لتصديق                     اخنفاض عدد حاالت ا        زاء   إ                          الفريق العامل عن قلقه            ويعرب    - ٥٨
      ميدان              الدول يف     ة                                    على الصعيد الدويل الذي يعزز سيطر            املتاح                   هي الصك الرئيسي        ، و  ) ً اً      طرف  ة      دول   ٣٠ (   ا      إليه

   .                                خارجية فيما يتعلق باستخدام القوة                    إسناد املهام إىل جهات 

                                                      

 .١٩، الفقرة A/HRC/4/42/Add.1، والوثيقة ٥٠ و٤٩، الفقرتان A/HRC/4/42الوثيقة  )٨١(
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               بشأن الشركات         والوطين ي    قليم                                  زاء عدم وجود لوائح على الصعيدين اإل إ               الفريق عن قلقه          كما يعرب   - ٥٩
                و عـدم كفايـة    أ      ضـعف          ويـؤدي    .   تني    فعال              رقابة ومساءلة    ون      ً   غالباً د                  ة اخلاصة اليت تعمل     مني             العسكرية واأل 

                                   تشجيع هذه الشركات عرب الوطنيـة                                      املتعلقة بالشركات املذكورة إىل            احمللية                      واللوائح والضوابط              التشريعات  
          يف الرتاعات    "  من أ     حراس  ك "    خرى  أ                                       العسكريني ورجال الشرطة السابقني من بلدان               لتجنيد األفراد          لى السعي  ع

                      تنظيم ومراقبة الشركات   يف   ب  و   احلر         يت مزقتها        لدول ال            اليت تواجها ا      صعوبة  ل   ل     ً ونظراً  .                     املسلحة املنخفضة الشدة
       ِّ                     اليت تـصدِّر منـها هـذه                                               من املسؤولية يقع على عاتق الدول             ً   كبرياً       ً  ن جزءاً  إ               منية اخلاصة، ف               العسكرية واأل 

     ً يضاً أ              الفريق العامل       ويعرب   .            ومراقبتها          ذه الشركات ه        لتنظيم  ،     منية أ              خدمات عسكرية و           عرب الوطنية       شركات   ال
  ،  ة             بعثات ميداني                     أجرى فيها الفريق                                                              غم لفت انتباه احلكومات، مبا يف ذلك بعض البلدان اليت             بر    نه             عن قلقه أل  

              لسابقني للعمل                         أفراد اجليش والشرطة ا         جتنيد                        مستمرة على يبدو يف                  منية اخلاصة                              فإن الشركات العسكرية واأل   
   .    ً  مثالً      العراق    ة، ك                     يف مناطق الرتاعات املسلح  "   من أ     حراس  ك "

   :                التوصيات التالية              الفريق العامل       ً                  وحتقيقاً هلذه الغاية، يضع   - ٦٠

ة لالنضمام إىل   متنظر بعد يف اختاذ اإلجراءات الالز      جبميع الدول اليت مل   الفريق العامل   هيب  ي  - 
 ،اهالتصديق علي  أو، وتدريبهمناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهمالدولية مل تفاقية  الا

ويرى الفريق  . ، وأن تدرج القواعد القانونية ذات الصلة يف لوائحها الوطنية         أن تفعل ذلك  
ضمن هذا السياق أن باإلمكان وضع قانون منوذجي بقصد تسهيل انضمام الدول اليت ترغب 

ذها من أجل تطعـيم     يف أن تصبح طرفاً يف االتفاقية، من خالل بيان اخلطوات اليت يتعني اختا            
  اللوائح احمللية باملعايري الدولية؛

                                                                                      ويوصي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، وخاصة االحتاد األورويب             - 
             منية اخلاصة                       الشركات العسكرية واأل                                                         ومنظمة البلدان األمريكية، بوضع نظام مشترك لتنظيم        

         ِّ                   اليت تصدِّر خدماهتا إىل اخلارج؛

ّ                                                              يشجع الفريق العامل الدول على أن تضّمن القانون الوطين اللوائح الدولية ذات الصلة بشأن               و  -                                    
      مثـل   (                                                                                        هذه القضايا، إىل جانب اللوائح اإلقليمية ذات الصلة حيث توجد هذه األطر اإلقليمية              
   ؛ )                                                                              االحتاد األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكومنولث ابطة الدول املستقلة

ويوصي بأنه، لضمان أال تعطل املساعدة العسكرية واخلربة االستشارية وخدمات األمن اليت              - 
انتهاك هذه احلقوق،     تتيحها شركات خاصة على املستوى الدويل التمتع حبقوق اإلنسان وال         

ينبغي حلكومات الدول اليت تقوم منها هذه الشركات اخلاصة بتصدير هذه اخلـدمات، أن              
وأن تقيم آليات رقابية ملراقبة ورصد أنشطتها مبا يف ذلـك إجيـاد نظـام       تعتمد تشريعات،   

للتسجيل والترخيص يأذن هلذه الشركات بأن تعمل ويسمح بفرض جزاءات عليها عندما ال        
  ؛حتترم املعايري
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باملـساعدة   ة املتصل ةنشطاأليف إسناد   صادر خارجية   اليت تستعني مب  الدول                    ويوصي بأنه على      - 
، أن تطلب شركات عسكرية وأمنية خاصةة االستشارية وخدمات األمن إىل العسكرية واخلرب

للعمل سابقني  عسكريني ورجال شرطة    جتّند منها هذه الشركات أفراد      ذن من الدول اليت     اإل
  هم؛جتنيدأن يتم قبل ، حاالت ما بعد الصراعيف و أ ة املسلحاتيف الرتاع

             منية اخلاصة                       الشركات العسكرية واأل           منها                                                وحيث الفريق العامل حكومات الدول اليت تصدر        - 
خدمات املساعدة العسكرية واخلدمات االستشارية واألمنية، على جتنب منح احلصانة هلـذه            

  الشركات وموظفيها؛

الفريق العامل احلكومات اليت تستورد املساعدة العسكرية واخلـربة االستـشارية                  ويشجع    - 
اصة على إنشاء آليات رقابية لتسجيل وترخيص    واخلدمات األمنية اليت تقدمها الشركات اخل     

هذه الشركات لضمان أال تعرقل اخلدمات املستوردة املقدمة من هذه الـشركات اخلاصـة              
  التمتع حبقوق اإلنسان وال تنتهك هذه احلقوق يف البلد املستفيد؛

خيص وتر لتسجيل   ألنظمة الرقابية نشاء هذه ا  إعند   على أن تقوم،               ً          ويشجع أيضاً احلكومات    - 
بإدراج الـشروط الـدنيا     ،  العاملني حلساهبا واألفراد  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     

فـراد  خلفيـات األ الشركات، وفحص وتـدقيق  الواجبتني على للشفافية واملساءلة  احملّددة  
هلم علـى   ، وضمان توفري التدريب الكايف      العاملني يف الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     

نساين الدويل، وكذلك قواعد االشتباك مبا يتفق       نسان والقانون اإل  قوق اإل يل حل القانون الدو 
 والرصد مبا كاوىلشتقدمي ا لةنشاء نظم فعالإلى ع، واملعمول هبا واملعايري الدولية قواننيمع ال

ة املسموح  نشطتبني األ عتبات  وينبغي أن تضم هذه النظم الرقابية       . ةالرقابة الربملاني ذلك  يف  
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة الـيت       على  اً معيناً   لدول حظر البد أن تفرض ا   ، و هبا

ىل زعزعة استقرار   الرامية إ جراءات  اإلو  أ الدولية   ة الداخلية أو  الرتاعات املسلح تتدخل يف   
  الدستورية؛ة نظماأل

ـ   جتّند منها الشركات اخلاصة أفراداً       الدول اليت                         ويشجع الفريق العامل    -  ال عـسكريني ورج
حاالت مـا بعـد     يف  و  ة منخفضة الشدة أ    مسلح اتلنشرهم يف مناطق صراع   سابقني  شرطة  
صدار بيانـات  على إ وةاملرتزقهؤالء  جتنيد لحيلولة دونلى اختاذ التدابري الالزمة ل    ، ع الرتاع

  هذه املمارسات؛إحباط ىل إعامة وتطبيق سياسات هتدف 

مكاتبها ومنظماهتا وبراجمهـا وصـناديقها أن   ويوصي الفريق العامل إدارات األمم املتحدة و    - 
تنشئ نظاماً فعاالً لالختيار والتدقيق وتضع مبادئ توجيهية تتضمن معايري ذات صلة هتدف             

العسكرية اخلاصة العاملة حتت إمرة الـسلطات       /إىل تنظيم ورصد أنشطة الشركات األمنية     
ذكورة أن تتقيد املبادئ التوجيهية     وينبغي أيضاً أن تكفل اإلدارات واجلهات امل      . املعنية لديها 

  مبعايري حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛
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ويوصي الفريق العامل بعقد مشاورات حكومية إقليمية يعقبها اجتماع مائدة مستديرة رفيع              - 
املستوى ُيعقد حتت إشراف األمم املتحدة، وذلك ملناقشة املسألة األساسية لـدور الدولـة              

وسوف تيسر هذه االجتماعات عملية تفهم حاسم       .  احملتكرة الستخدام القوة   بوصفها اجلهة 
ملسؤوليات اجلهات الفاعلة املختلفة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة يف             
اإلطار الراهن، وااللتزامات اخلاصة بكل منها وصوالً إىل فهم مـشترك لطبيعـة اللـوائح               

  الدويل؛والضوابط الالزمة على الصعيد 

ويوصي الفريق العامل بأن ُيسمح له بعقد ثالث دورات يف السنة، دورتان منها يف جنيـف                  - 
والثالثة يف نيويورك، وذلك من أجل الوفاء بالوالية املعقدة املسندة إليه ومواجهة التحديات             

  وتبّناه جملس حقوق اإلنسان، وكذلك٢٠٠٥/٢املناطة به مبقتضى قرار جلنة حقوق اإلنسان 
  ؛٦١/١٥١مبقتضى قرار اجلمعية العامة 

ويطلب إىل جملس حقوق اإلنسان أن يدعم األنشطة اليت اقترحها الفريق عن طريق إدراجها                - 
  .يف قرار ذي صلة باملوضوع

 -  -  -  -  -  


