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 الدورة الثانية والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٧١البند 

   حق الشعوب يف تقرير املصري
استخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق                  

 الشعوب يف تقرير املصري
 

 مذكرة من األمني العام  
، ٦١/١٥١قرارهـا   ل وفقـا يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة،                

تقرير الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة حـق                       
  .الشعوب يف تقرير املصري
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ل املعـىن باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق             تقرير الفريـق العامـ      
 اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

 

 موجز 
باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان وإعاقـة          أنشئ الفريق العامل املعين    

 وكلـف جبملـة   . ٢٠٠٥/٢حق الـشعوب يف تقريـر املـصري عمـال بقـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان                   
 ومظاهرهـا يف خمتلـف أحنـاء    راقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا  مهام منها م  

ــامل ــدم مــساعدة عــسكرية          الع ــشركات اخلاصــة الــيت تق ــب علــى أنــشطة ال  ودراســة مــا يترت
  .وخدمات استشارية وأمنية يف السوق الدولية من آثار على التمتع حبقوق اإلنسان

 ويـوجز الفـرع الثـاين مـن         .٦١/١٥١  اجلمعيـة العامـة    تقريـر وفقـا لقـرار     م هـذا ال   قدَّوُي 
، ٦١/١٥١اجلمعيـة العامـة     وخباصة تنفيذ قـرار     ألنشطة اليت اضطلع هبا الفريق العامل،       التقرير ا 

ــودة    أعمــال او ــل املعق ــق العام ــة للفري ــدورة الثاني ــن  جبنيــف ل ــرة م  /شــباط ٢٤ إىل ١٩يف الفت
إكـوادور وبـريو    هنـدوراس و   إىل    املوفـدة  ات امليدانيـة   البعثـ  ويتضمن عرضا عـن   ،  ٢٠٠٧ فرباير

إجراءات الفريق العامل املتعلقـة بالرسـائل،   التدابري املتخذة يف إطار     ويشري إىل    .وشيليوفيجي  
 .احلكومية احلكومية واحلكومية الدولية وغريالصعد املشاورات اليت أجريت على وإىل 

الــواردة علــى ب املنــاطق ويــوجز الــردود حــسويعــرض الفــرع الثالــث حــاالت بلــدان  
ــسان  أُاســتبيان  ــدول األعــضاء يف ني ــع ال ــل /رســل إىل مجي ــو .٢٠٠٧أبري ــع  رد يف ي الفــرع الراب

حالـة االتفاقيـة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة            اهلامة، مبا يف ذلك     لتطورات الدولية   استعراض ل 
يت أشـارت إليهـا منظمـات إقليميـة         الـ لتطـورات اإلقليميـة     ولواستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم،    
 .ومنظمات حكومية دولية أخرى

الــسادس الفــرع للفريــق العامــل، ويتــضمن  املقبلــة اخلــامس األنــشطة الفــرع ويتنــاول  
لــى االتفاقيــة الدوليــة عيــشجع الفريــق العامــل علــى التــصديق  و.اســتنتاجات الفريــق وتوصــياته

القواعــد وإدراج ،  واالنــضمام إليهــاتدريبــهمملناهــضة جتنيــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــهم و
ــصلة   ــة ذات ال ــة القانوني ــشريعات الوطني ــة     .يف الت ــة ملراقب ــات تنظيمي ــضا بوضــع آلي ويوصــي أي

تلــك ورصــد أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك نظــام لتــسجيل         
الفريــق العامــل ويكــرر . هلــا ومعاقبتــها لــدى خرقهــا للقواعــد وإصــدار التــراخيصالــشركات، 

تعقـد حتـت   مائدة مستديرة رفيعة املـستوى،  تليها تأكيد توصيته بتنظيم موائد مستديرة إقليمية    
اجلهــة الــيت الدولــة بوصــفها املــسألة اجلوهريــة املتمثلــة يف دور األمــم املتحــدة، ملناقــشة إشــراف 

 .استخدام القوةحتتكر 
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  احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٤-١
.أنشطة الفريق العامل -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٥٥-٥

.٦١/١٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥-٥
.الدورة الثانية للفريق العامل -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦-٩
.البعثات امليدانية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٦-١١
.هندوراس - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦-١١
.إكوادور - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧-١٣
.بريو وفيجي وشيلي - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧-١٥
.الرسائل -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٠٩
.أنشطة أخرى -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٩-٢١

.حاالت البلدان -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٤١١-٢٦
.أفريقيا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣١١١-٢٧
.آسيا واحمليط اهلادئ -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٣-٣٢
.أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٥-٣٨
.أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠١٦-٤٤
.أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤١٩-٥١

.التطورات الدولية واإلقليمية -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٢١-٥٥
.األنشطة املقبلة -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٧٢٤-٦٤
.االستنتاجات والتوصيات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٢٥-٦٨
 املرفق

مهم ومتويلـــــهم وتدريبـــــهم يفاحالـــــة االتفاقيـــــة الدوليـــــة ملناهـــــضة جتنيـــــــد املرتزقـــــة واســـــتخد   
.٢٠٠٧أغسطس       /آب   ١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٠
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 مقدمة - أوال 
، إنـشاء   ٢٠٠٥/٢ يف قرارهـا     ،حقوق اإلنـسان   قررت جلنة يف الدورة احلادية والستني      - ١

حــق ممارســة اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقــة  بفريــق عامــل معــين 
 .ثـالث سـنوات   مـدهتا    خرباء مستقلني، لفترة أولية      من مخسة يتألف  الشعوب يف تقرير املصري،     

ممارسـة  الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة            وورث  
واليـة املقـرر اخلـاص املعـين باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك                 حق الشعوب يف تقرير املصري      

يـرأس الفريـق    و. ١٩٨٧ عام املصري اليت أنشئت     حقوق اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقرير      
ويتكـون الفريـق مـن جنـاة     ) إسـبانيا (دل بـرادو  غـوميس  املقرر خوسي لـويس      - العامل الرئيس 

، وألكـسندر   )كولومبيـا  (س، وأمـادا بينافيـديس دي برييـ       )اجلماهريية العربيـة الليبيـة    (احلجاجي  
  ).فيجي(وشايستا شاميم ) االحتاد الروسي(نيكيتني 

وواصل الفريق العامل، عمال بواليته، مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميـع             - ٢
راســة مــا يترتــب علــى أنــشطة الــشركات اخلاصــة الــيت تقــدم مــساعدة دأشــكاهلا ومظاهرهــا، و

 .عسكرية وخدمات استشارية وأمنية يف السوق الدولية من آثار علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان                
ــرة  ــة     وخــالل الفت ــه الثاني ــق العامــل دورت ــد االســتعراض، عقــد الفري ــرة مــن  جب قي ــف، يف الفت ني

ــر / شــباط٢٤ إىل ١٩ ــة إىل   ٢٠٠٧فرباي ــارات ميداني ــام بزي ــدوراس و، وق ــريو  هن إكــوادور وب
حـاالت وأوضـاع فرديـة واختـذ إجـراءات      عـن  وتلقى الفريق العامل معلومات  .وشيليوفيجي  

لغهـــا فيهـــا باالدعـــاءات ويطلـــب منـــها اختـــاذ       يب احلكومـــاتإىلبـــشأهنا، وبعـــث برســـائل   
 .عاجلة اتإجراء

ــالرغم مـــن    - ٣ ــر، وبـ ــذا التقريـ ــا  وألغـــراض هـ ــديات الـــيت يطرحهـ ــرار بالتحـ ــع اإلقـ وضـ
ــرب التعريفــات، ي ــق العامــل  عت ــة اخلاصــة  أن الفري ــشركات العــسكرية واألمني ــشركات هــي  ال ال
ــة والتــدريب،   تقــدم اخلاصــة الــيت  ستــشارية، وتــوفر اخلــدمات االمجيــع أنــواع املــساعدة األمني

املــسلحني، ومــن يــشاركون يف  وحــراس األمــن  الــدعم اللوجيــسيت غــري املــسلح،  ذلــك يف مبــا
ــسكرية و  ــشطة العـ ــة،   /األنـ ــة أو اهلجوميـ ــين الدفاعيـ ــابع األمـ ــاطق  أو ذات الطـ ــة يف منـ وخباصـ

 .املسلحة الرتاعات
 إىل اجلمعية العامـة، لتنظـر       ، يقدم الفريق العامل تقريره الثاين     ٢٠٠٥/٢وعمال بالقرار    - ٤

 .فيه يف دورهتا الثانية والستني



A/62/301  
 

07-48980 5 
 

 أنشطة الفريق العامل - ثانيا 
 ٦١/١٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة  - ألف 

 ٢٠٠٧أبريـل   /، بعث الفريق العامل يف نيسان     ٦١/١٥١استجابة لقرار اجلمعية العامة      - ٥
ــضاء   ب ــدول األع ــع ال ــتبيان إىل مجي ــة لال  اس ــدم صــيغة معدل ــتبيان إىل ا وق ــة  س ــات اإلقليمي ملنظم
تنفيـذ القـرار،    بـشأن   مات  اسـه إ  تقـدمي   إىل ا إياهـ  ايـ عا، د األخـرى املنظمات احلكوميـة الدوليـة      و
  . توصيات حمددةحىت يتسىن له تقدمي تقرير عن نتائجه مع ذلكو
التـدابري  ، مبا يف ذلـك      اليت اختذهتا احلكومات   اخلطوات) أ (وقد طلبت معلومات بشأن    - ٦
تجنيـد املرتزقـة   ل  رعاياهـا وكـذا  عدم استخدام األراضي اخلاضعة لـسيطرهتا،        ضمانلتشريعية،  ال

احلكومـات احليطـة إزاء     هبـا    تلتـزم    يـة الـيت   كيفالو) ب( ومتويلهم وتدريبـهم ونقلـهم؛       عهميوجتم
 نوع من جتنيد املرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم تقوم بـه شـركات خاصـة تقـدم                    كل

 فرضـت حظـرا      احلكومـات  مـا إذا كانـت    بيـان   العـسكرية واألمنيـة، و    واخلـدمات    اتاالستشار
مـا إذا كانـت احلكومـات      بيان  و) ج( املسلحة؛   الرتاعاتخاصا على تدخل هذه الشركات يف       

ــةجــراءاتاإلتنظــر يف اختــاذ   ــة     ل  الالزم ــد املرتزق ــة ملناهــضة جتني ــة الدولي ــى االتفاقي ــصديق عل لت
قــق يف احتمــال حتمـا إذا كانــت احلكومــات  توضــيح و) د(بــهم؛ واسـتخدامهم ومتويلــهم وتدري 

إذا مـا ثبـت ذلـك،       ضلوع املرتزقة مىت وحيثما حدثت أعمال إجراميــــة ذات طبيعة إرهابية، و          
مــا إذا كانــت بيــان و) هـــ(؛ ن مــا إذا كــان املــسؤولون قــد حوكمــوا أو نظــر يف تــسليمهم  ابيــ

 املرتزقـة    اسـتخدام   املـسؤولني عـن     أولئـك  ة أو  أنـشطة املرتزقـ    مرتكيبللعدالة  مت  داحلكومات ق 
وسـاعدت  تعاونـت   احلكومـات   ما إذا كانت    اإلشارة إىل   و) و(وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبهم؛    

ــضائية   ــة القـ ــة  علـــى احملاكمـ ــشطة املرتزقـ ــاب أنـ ــهمني بارتكـ ــكللمتـ ــات مب وذلـ ــاعحاكمـ ة دلـ
  .شفافةو ومفتوحة

كانـت احلكومـات    مـا إذا    ع معلومـات تقـدمي   وعالوة على ذلك، طلب الفريق العامـل         - ٧
 فـراد أيـضطلع هبـا تقليـديا       يف أداء مهـام     ارجية  اخلصادر  املأية تدابري لتنظيم االستعانة ب    اعتمدت  

ــسلحة   ــوات امل ــاأو الق ــصددأهن ــا ب ــر يف ت أو  اعتماده ــاداعتمانظ ــام  ؛ ه ــيت وعــن امله ــا عتربتال ه
 ). ضطلع هبا القطاع اخلاصاليت ال ميكن أن يتلك أي (‘‘ بطبيعتهاحكومية  ’’اتاحلكوم

 ومـن سـت منظمـات    دولـة عـضوا   ٢٣ويرحب الفريق العامل بالردود اليت تلقاها مـن      - ٨
ويـشجع الفريـق     ). الثالث والرابع أدناه   الفرعنيانظر  (حكومية دولية أخرى    منظمات  وإقليمية  

 األخـرى ة  املنظمـات احلكوميـة الدوليـ     والعامل الـدول األعـضاء األخـرى واملنظمـات اإلقليميـة            
 .ا عما قريبمقارن حتليال يتسىن له ينجز حىت ردودها  أيضا تقدم أنعلى
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 الدورة الثانية للفريق العامل - باء 
 /شـــباط  ٢٣ إىل ١٩نيـــف يف الفتـــرة مـــن   جبالثانيـــة عقـــد الفريـــق العامـــل دورتـــه     - ٩

 .لــة مقــررا لــه للــسنة املقب-  دل بــرادو رئيــساسواختــار خوســي لــويس غــومي. ٢٠٠٧ فربايــر
 ومفوضـية   ، ووكـاالت وهيئـات األمـم املتحـدة        ، مشاورات مع ممثلـي الـدول األعـضاء        ىوأجر

ــم املتحــدة  ــسان األم ــة  ، حلقــوق اإلن ــة  و، ومنظمــة العمــل الدولي ــصليب األمحــر اجلن ــةل  ، الدولي
، واملنظمات غري احلكوميـة، ورابطـة        األخرى املنظمات احلكومية الدولية  وواملنظمات اإلقليمية   

 .عسكرية واألمنية اخلاصةالشركات ال
 طلـب ي ت، قـرر الفريـق العامـل توجيـه رسـاال     بلـدان وبعد النظر يف عدد من حـاالت ال      - ١٠
ــه إىل إجــراء ز طلــب، فيهــا دد جيــ، أو فيهــا ــارةدعوت ــا   إىل  ي ــابوا غيني ــستان وب حكومــات أفغان

وغينيـا  اجلديدة وتشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى وجنـوب أفريقيـا وزمبـابوي والعـراق وغانـا               
 الفريـق   رقـ أوفيما يتعلق باملبادرات التنظيميـة،       .االستوائية وفيجي والواليات املتحدة األمريكية    

لــى االتفاقيــة ع الــدول األعــضاء تــصديقعلــى تــشجيع ال قــصري األجــل يتمثــل يف االعامــل هــدف
ــهم      ــهم وتدريبـ ــتخدامهم ومتويلـ ــة واسـ ــد املرتزقـ ــضة جتنيـ ــة ملناهـ ــا الدوليـ ــضمامها إليهـ ،   أو انـ

بروتوكـول لالتفاقيـة    وضـع   طويل األجل يتمثل يف البحث عن الدعم لعملية تفضي إىل            اوهدف
الرتـزاق وأنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة          اجلديـدة ل   التـصدي لألشـكال      هبدفالدولية،  
، أصــدر الفريــق العامــل بيانــا صــحفيا عنــد اختتــام       ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٣ويف . اخلاصــة
 .)١(الثانية دورته

 البعثات امليدانية - جيم 
 هندوراس - ١
مقررة الفريـق وأحـد أعـضاء الفريـق، بزيـارة           -قام وفد من الفريق العامل، يضم رئيسة       - ١١

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥ إىل ٢١إىل هندوراس يف الفترة من 
إىل جملــس ) A/HRC/4/42/Add.1(وقــدم الفريــق العامــل تقريــره عــن زيــارة هنــدوراس  - ١٢

ورته الرابعة، وأعرب عن تقديره للحكومة لتوجيهها الدعوة لـه ولتعاوهنـا            حقوق اإلنسان يف د   
وأوصـى، يف مجلـة أمـور، بتعزيـز اإلطـار التنظيمـي للـشركات األمنيـة اخلاصـة،                   . )٢(معه املمتاز

وإدراج عناصر بـشأن حقـوق اإلنـسان ومعـايري األمـم املتحـدة ذات الـصلة يف التـدريب الـذي                      
وحــث . صــة ملوظفيهــا، ومــسك ســجل شــفاف هلــذه الــشركاتتقدمــه الــشركات األمنيــة اخلا

__________ 
 .www.unhchr.ch: هذا البيان الصحفي متاح على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على اإلنترنت )١( 
 .A/HRC/4/G/6انظر الوثيقة : قدمت حكومة هندوراس تعليقاهتا على التقرير )٢( 
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الــسلطات علــى اعتمــاد تــدابري متكنــها مــن االســتجابة بــسرعة للــشكاوى الــيت يقــدمها األفــراد  
 .والنظر يف احتمال مسؤولية الشركات األمنية اخلاصةالعائدون من العراق، 

 
 إكوادور - ٢
فريـق وأحـد أعـضاء الفريـق، بزيـارة          مقررة ال -قام وفد من الفريق العامل، يضم رئيسة       - ١٣

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٢٨إىل إكوادور يف الفترة من 
إىل جملــس ) A/HRC/4/42/Add.2(وقــدم الفريــق العامــل تقريــره عــن زيــارة إكــوادور    - ١٤

ولتعاوهنـا   حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة، وأعرب عن تقديره للحكومة لتوجيهها الدعوة لـه            
ملناهـضة جتنيـد     وأوصى، يف مجلة أمور، بأن تنضم احلكومة إىل االتفاقية الدولية         . )٣(متاز معه امل

املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــهم وتدريبــهم؛ وتنظــر يف إدمــاج االلتزامــات القانونيــة الــيت تــنص  
ــة جرميــة يف القــانون        ــار أعمــال املرتزق ــانون وطــين مــستقل، أو اعتب ــة يف ق عليهــا تلــك االتفاقي

 “Epi Security and Investigations”نـائي؛ وتنتـهي مـن التحقيقـات اجلاريـة بـشأن شـركة        اجل
ــه       ــامج الــرش املــضطلع ب ــأثرين بربن ــة لألشــخاص املت دون إبطــاء؛ وتــضمن ســبل انتــصاف فعال

 .مبوجب خطة كولومبيا
 
 بريو وفيجي وشيلي - ٣
يعــرب الفريــق عــن و. ٢٠٠٧بــريو وفيجــي وشــيلي يف عــام زار الفريــق العامــل أيــضا  - ١٥

وسـتقدم التقـارير الـشاملة عـن هـذه      . تقديره للدعوات اليت تلقاها من حكومـات هـذه البلـدان         
البعثات، مبا يف ذلك االستنتاجات اليت توصلت إليها والتوصيات الـيت خرجـت هبـا، إىل جملـس         

بـداها  ويقدم هذا الفـرع استعراضـا للمالحظـات األوليـة الـيت أ            . حقوق اإلنسان يف دورة مقبلة    
 .الفريق العامل لدى انتهاء كل زيارة من هذه الزيارات

مقررة الفريـق وأحـد أعـضاء الفريـق، بزيـارة           -قام وفد من الفريق العامل، يضم رئيسة       - ١٦
وتلقـى معلومـات    . ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٩إىل بريو يف الفترة مـن       

 يف بــريو شــركات أمنيــة خاصــة للعمــل يف العــراق  تفيــد أن مئــات الــبريويني جنــدهتم ودربتــهم 
ــارهم   ــستان باعتب ــريو تعمــل    . ‘‘حــراس أمــن ’’وأفغان ــة يف ب ــد العامل ــد أن شــركات التجني وأفي

حلساب شركات توجد مقارها يف اخلارج وبعقود يتم احلـصول عليهـا مـن حكومـة الواليـات                  
، وسـوء ظـروف العمـل، وعـدم         وأبلغ الفريـق العامـل باملخالفـات التعاقديـة        . املتحدة األمريكية 

ــاء أكثــر           ــا، وإمهــال االحتياجــات األساســية، وبق ــدم دفعهــا إطالق ــع األجــور كاملــة أو ع دف
__________ 

 ).A/HRC/4/G/9(انظر الوثيقة : اهتا على التقريرقدمت حكومة إكوادور تعليق )٣( 
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وتلقـت أيـضا إدعـاءات تفيـد أن أفـراد األفرقـة             .  بريوي يف العراق حـسب املـزاعم       ١ ٠٠٠ من
ب النـاس  األمنية اخلاصة أو الشرطة العاملني يف جمال األمن اخلـاص يـشاركون يف أعمـال لترهيـ      

وأوصى الفريق العامل، يف مجلة أمور، بأن تعتمد بريو، يف إطـار عمليـة          . يف منطقة كاخاماركا  
مواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية الدولية، تفسريا أوسع ما يكون لكي جترم، على الـصعيد احمللـي،                

، مـع مراعـاة مـا جيـد      باملرتزقـة املتـصلة ال اجلرمية التقليدية املتمثلة يف االرتزاق بل أيضا األنشطة       
 .)٤(من اجتاهات يف أنشطة الشركات األمنية اخلاصة

مقرر الفريـق وأحـد أعـضاء الفريـق، بزيـارة           -وقام وفد من الفريق العامل، يضم رئيس       - ١٧
والحظ أن فيجي لديها تقليديا ضـباط       . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ إىل   ١٤إىل فيجي يف الفترة من      

ا ومنـضبطون وذوو مهـارات عاليـة تـوفرهم ألداء مهـام             عسكريون وأفراد شرطة مدربون جيد    
لكن الفريـق العامـل أعـرب    . أمنية بصفات شىت يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك لألمم املتحدة      
الـشركات العـسكرية واألمنيـة      عن قلقه ألن األنشطة اليت اضطلع هبا الفيجيـون الـذين جنـدهتم              

وتلقـى الفريـق العامـل      . ا أنشطة متـصلة باملرتزقـة      للعمل يف العراق ميكن أن توصف بأهن       اخلاصة
الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة وعـانوا         أيضا معلومات عن فيجـيني تعرضـوا السـتغالل          

بـأن  وأوصـى، يف مجلـة أمـور،        . ضمن أشياء أخرى من خمالفات تعاقديـة وظـروف عمـل سـيئة            
ــة     ــشريعات الوطني ــة، وتــضع الت ــة الدولي ــا  تنــضم فيجــي إىل االتفاقي ــصلة، وتنــشئ نظام ذات ال

لتنظيم الشركات األمنية اخلاصـة ومـنح التـراخيص هلـا ومراقبتـها ورصـدها بغيـة كفالـة الرقابـة                  
واالضـطرابات النامجـة عـن اإلجهـاد        الفعالة عليها، وتتخذ تدابري ملعاجلة مسألة إعـادة اإلدمـاج           

ــد ممار      ــوطن بع ــدين إىل ال ــراد العائ ــصدمات لألف ــاب ال ــيت حتــدث يف أعق ــين يف   ال ســة عمــل أم
 .)٥(اخلارج
مقـرر الفريـق وأحـد       - قام وفد من الفريق العامل، يضم رئيس      وبدعوة من احلكومة،     - ١٨

وحبــث جتنيــد . ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٣ إىل ٩أعــضاء الفريــق، بزيــارة إىل شــيلي يف الفتــرة مــن 
وعلـى  . اقالشيليني، وتدريبهم، والتعاقد معهم للعمل مع شركات أمنية خاصـة تعمـل يف العـر              

الرغم مـن التعاقـد مـع اجملنـدين للعمـل كحـراس لألمـن، فإنـه مـن املزعـوم أهنـم يتلقـون تـدريبا                           
األردن أو العــراق ويقومــون يف آخــر  عــسكريا مــن شــركات خاصــة يف الواليــات املتحــدة أو   

والحظ الفريق أن الـسلطات الـشيلية قـد عجلـت بـالرد، لكنـه أعـرب                 . املطاف مبهام عسكرية  
والـشركات املعنيـة   . ن الـشيليني ال يزالـون جينـدون ألداء واجبـات أمنيـة يف العـراق           عن قلقـه أل   

__________ 
 على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان علـى    ٢٠٠٧فرباير / شباط٥انظر البيان الصحفي املؤرخ     )٤( 

 .www.unhchr.ch: اإلنترنت
 .www.unhchr.ch:  على املوقع التايل٢٠٠٧مايو / أيار١٨انظر البيان الصحفي املؤرخ  )٥( 
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ليــست علــى مــا يبــدو مــسجلة يف شــيلي وبعــضها فــروع لــشركات عــسكرية وأمنيــة خاصــة     
انتــهاكات حقــوق اإلنــسان  وتلقــى الفريــق العامــل أيــضا معلومــات عــن   . مــسجلة يف اخلــارج

. دت معهـم شـركات حراجيـة علـى مـا يـدعى      للشعوب األصلية علـى أيـدي حـراس أمـن تعاقـ        
ورحــب بالتــدابري املتخــذة، مبــا يف ذلــك مــشروع قــانون قــدم يف الكــونغرس النــضمام شــيلي     
لالتفاقيــة الدوليــة، وإنــشاء فريــق عامــل مــشترك بــني املؤســسات لبحــث األحكــام الــيت ينبغــي    

اضـة عـن القـانون      اعتمادها يف التشريع الـداخلي فيمـا يتـصل بـاالرتزاق، وبـذل اجلهـود لالستع               
احلايل املتصل باخلدمات األمنية اخلاصة بقـانون جديـد ومـشاريع قـوانني تتعلـق بإصـالح املهـن                   

وأوصــى الفريــق العامــل، يف مجلــة أمــور، بــأن ينتــهي الفريــق العامــل املــشترك بــني   . العــسكرية
 أوسـع   املؤسسات من دراسته بشأن العقاب والتشريع على الصعيد الوطين بغيـة اعتمـاد معـايري              

قــدر اإلمكــان بــشأن جرميــة االرتــزاق، ويفــرغ بــسرعة مــن التحقيقــات يف احملــاكم العــسكرية، 
 .)٦(وتتخذ تدابري عاجلة لصون حقوق املواطنني الشيليني الذين ما زالوا يعملون يف العراق

ويكــرر الفريــق العامــل اإلعــراب عــن تقــديره للــدول األعــضاء الــيت دعتــه إىل زيارهتــا     - ١٩
ويرحب باإلشـارات الـواردة مـن دول أخـرى إىل زيـارات             . التايل يف الوفاء بواليته   وأسهمت ب 

أفغانستان وبابوا غينيا اجلديدة وتـشاد ومجهوريـة أفريقيـا          مقبلة وجيدد النداء لتلقي دعوات من       
الوسطى وجنـوب أفريقيـا وزمبـابوي والعـراق وغانـا وغينيـا االسـتوائية وكولومبيـا والواليـات                   

 )٧(يكيةاملتحدة األمر

 
 الرسائل -دال  

يتلقى الفريق العامـل أكثـر فـأكثر مـن احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واألفـراد                  - ٢٠
معلومات بشأن احلاالت الـيت يـشترك فيهـا املرتزقـة، واألنـشطة املتـصلة باملرتزقـة، والـشركات                   

كـوادور وبـريو    وخالل السنة قيد االستعراض، وردت رسائل من إ       . العسكرية واألمنية اخلاصة  
وسترد الرسائل ومواجيز الـردود الـواردة       . وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية وهندوراس    

 .من احلكومات يف تقرير الفريق العامل املقرر تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورة مقبلة
 

 أنشطة أخرى -هاء  
 بعثـة  ٤٠ت مـع أكثـر مـن    مقرر الفريق العامل مشاورا-، أجرى رئيس ٢٠٠٧يف عام    - ٢١

 .دائمة يف جنيف
__________ 

 .www.unhchr.ch:  على املوقع التايل٢٠٠٧يوليه / متوز١٤انظر البيان الصحفي املؤرخ  )٦( 
احلالـة األمنيـة يف العـراق لـن تتـيح      ’’، أفـادت حكومـة العـراق أن    ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٩يف رسالة مؤرخة   )٧( 

 .‘‘للفريق العامل القيام بعمله بفعالية
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املقرر وأحد األعـضاء يف االجتمـاع الـسنوي الرابـع عـشر ألصـحاب               -وشارك الرئيس  - ٢٢
وخـالل هـذه    . ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إىل   ١٨الواليات املعقود يف جنيـف  يف الفتـرة مـن            

ضافه، يف املقــرر مــشاورات مــستقلة وشــارك أيــضا يف اجتمــاع استــ  -الزيــارة، أجــرى الــرئيس 
ــام املعـــين مبـــسألة حقـــوق اإلنـــسان   ، ٢٠٠٧يونيـــه /حزيـــران ١٩ املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـ

)٨(والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال
. 

 مقرر الفريق العامـل وأعـضاء آخـرون يف الفريـق            -وعالوة على ذلك، اضطلع رئيس       - ٢٣
ــحاب املـــصلحة، وشـــ    ــع أصـ ــشاورات مـ ــها مـ ــرى، منـ ــشطة أخـ ــل  بأنـ ــات عمـ اركوا يف حلقـ

 املقــرر وأحــد األعــضاء يف -وشــارك الــرئيس . وحماضـرات جامعيــة يف كــل منطقــة علــى حــدة 
حلقة عمل بشأن موضوع اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان ومؤسسة املقرر اخلاص نظمتـها             

/  أيـار ٤ إىل ٢جامعة األمم املتحـدة ومعهـد روول والينـربغ يف لونـد، الـسويد، يف الفتـرة مـن           
 “الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة وحقـوق اإلنـسان        ”؛ ويف احلوار بشأن     )٩(٢٠٠٧مايو  

 .)١٠(٢٠٠٧مايو / أيار٨الذي نظمه مركز اإلعالم لألعمال وحقوق اإلنسان، يف لندن، يف 
خصخـصة األمـن واحلـرب وآثارهـا        ’’املقـرر حلقـة دراسـية بعنـوان          - وترأس الـرئيس   - ٢٤

افها مركــز اإلعــالم لألعمــال وحقــوق اإلنــسان يف قــصر األمــم استــض‘‘ علــى حقــوق اإلنــسان
وشارك أيضا يف مائـدة مـستديرة بـشأن         . ، وقدم عرضا فيها   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١جبنيف يف   

األمــم املتحــدة وأشــكال االرتــزاق اجلديــدة نظمــت يف كليــة القــانون جبامعــة كومبلوتنــسي يف   
ــد يف  ــار٢٤مدري ــايو / أي ــة   . ٢٠٠٧م ــدم عرضــا يف حلق ــشأن موضــوع   وق ــر ”دراســية ب الفق

معاجلة األسباب االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للعنـف مـن خـالل              : والالمساواة والتعذيب 
 نظمتها املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، جبنيف، يف الفتـرة مـن            “نظام إجراءات األمم املتحدة   

ــران٢٢ إىل ١٨ ــك، قــدم عرضــا بــشأن     . ٢٠٠٧يونيــه / حزي خصخــصة  ’’وعــالوة علــى ذل
يف حلقــة دراســية ‘‘ مــشاكل املــساءلة واآلثــار املترتبــة علــى اجملتمعــات احملليــة : اســتعمال القــوة

ــاو، إســبانيا، يــومي    ــه / حزيــران٢٩ و ٢٨نظمتــها جامعــة دوســتو يف بيلب ــوان ٢٠٠٧يوني  بعن
 .‘‘برنامج املساواة والعدالة االجتماعية: حتويل اجملتمعات اخلارجة من الرتاع’’

__________ 
-www.reports-and-materials.org/Ruggie-special-procedures-19لالطـــالع علـــى مـــوجز لالجتمـــاع، انظـــر   )٨( 

june-2007.pdf. 
 .A/HRC/5/18انبثق عن حلقة العمل بيان لوند الذي صدر بوصفه وثيقة جملس حقوق اإلنسان  )٩( 
-www.businessلالطــالع علــى مــذكرة مــوجزة أعــدها مركــز اإلعــالم لألعمــال وحقــوق اإلنــسان، انظــر       )١٠( 

humanrights.org/Links/Repository/97963/jump. 
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ل الفترة قيد االسـتعراض، حظـي الفريـق العامـل واملـسائل الـيت يتناوهلـا يف إطـار                    وخال - ٢٥
واليته بتغطية هامة وواسعة من وسائط اإلعـالم الدوليـة واحملليـة، مبـا يف ذلـك وسـائط اإلعـالم            

ــون    ــة والتلفزي ــة وحمطــات اإلذاع ــة واإللكتروني ــشيد بإســهام    . املطبوع ــر وي ــل يق ــق العام والفري
 . نشر استنتاجاته وتوصياتهوسائط اإلعالم يف

 حاالت البلدان -ثالثا  
ترد يف هذا الفرع الردود اليت تلقاها الفريق العامل من الدول األعضاء على االسـتبيان                - ٢٦

 بشأن تنفيـذ فقـرات معينـة مـن قـرار اجلمعيـة العامـة                ٢٠٠٧أبريل  /الذي أرسله إليها يف نيسان    
و الفريق العامل يقدر مجيع الـردود الـيت تلقاهـا           . ) أعاله ٨ إىل   ٥انظر الفقرات من    (٦١/١٥١

. لكنه يالحظ موقف بعض الدول اليت أفـادت أن االرتـزاق ال وجـود لـه فيهـا أو ال يـؤثر فيهـا           
ويف هـذا الـصدد، يالحـظ       . وقد أعربت دول عن هذا املوقـف أيـضا خـالل مـشاورات أخـرى              
خـــرية، باألشـــكال احلديثـــة الفريـــق العامـــل أن كـــثرياً مـــن الـــدول فوجئـــت، يف الـــسنوات األ 

 الـشركات العـسكرية     لالرتزاق، مبا يف ذلك اآلثار غري املتوقعة ألنشطة التجنيد اليت تضطلع هبا           
ولذلك، حيث الفريق العامـل الـدول علـى اختـاذ تـدابري اسـتباقية، مبـا يف ذلـك                    . واألمنية اخلاصة 

أشـكال االرتـزاق والوفـاء    إجراءات تشريعية وإجراءات أخرى على الصعيد الوطين، ملنع مجيـع    
 .بالتزامها باعتبارها دوال تبذل العناية الواجبة الحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وضماهنا

 
 أفريقيا -ألف  

، تلقـــى الفريـــق العامـــل بالترحيـــب ردوداً مـــن الـــدول ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٦يف  - ٢٧
اجلزائـــر والـــسودان ولــئن أفـــادت  . اجلزائـــر وتــونس والـــسودان ومدغـــشقر : األفريقيــة التاليـــة 

ومدغشقر بعدم وجـود حظـر خـاص علـى تـدخل الـشركات اخلاصـة الـيت تقـدم االستـشارات                
دمات العسكرية واألمنية يف الرتاعات املسلحة، فإهنا أشارت إىل أن لـديها يف هـذا اإلطـار                 واخل

 .قوانني تتضمن أحكاماً بشأن السالمة واألمن الوطنيني
ــار٣١ويف رســالة مؤرخــة   - ٢٨ ــ/ أي ــر إىل األحكــام   ٢٠٠٧ايو م ــة اجلزائ ، أشــارت حكوم

وتـنص  . ويف قانون العقوبـات ) ٢٧ و ٢٦ و ٢٥املواد (التشريعية املنصوص عليها يف الدستور    
 يف وقـت الـسلم بتجنيـد متطـوعني أو مرتزقـة              من قانون العقوبات على جرمية القيـام       ٧٦املادة  

 علـى جتـرمي كـل مـواطن         ٦ مكرراً   ٨٧ادة  فيما تنص امل  لصاحل دولة أجنبية يف األرض اجلزائرية       
جزائــري ينــشط أو ينخــرط يف اخلــارج يف مجعيــة أو مجاعــة أو منظمــة إرهابيــة أو ختريبيــة حــىت 

ويعاقـب علـى هـذه اجلـرائم بالـسجن املؤقـت مـن              . وإن كانت أفعاهلا غري موجهة ضد اجلزائـر       
ل مـن االرتـزاق الـذي       وأفادت احلكومة أن هذا الشك    .  سنة وبغرامة مالية   ٢٠ سنوات إىل    ١٠
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وأشارت إىل إجـراء حتقيقـات ومباشـرة    . يتم عرب شركات خاصة أو أفراد ال وجود له يف البلد    
إجراءات قضائية بشأن ضلوع مرتزقة يف أعمال إجرامية ذات طبيعة إرهابيـة وإىل تقـدمي أفـراد                 

مــة املتعلقــة واعتــربت احلكومــة أن مجيــع الوظــائف العا . إىل العدالــة الرتكــاب أعمــال إرهابيــة 
بسيادة الدولة، وال سيما إنفـاذ القـانون ومهـام القـوات املـسلحة ونظـام العدالـة، هـي وظـائف                 

 .حكومية بطبيعتها وال ميكن أن يقوم هبا القطاع اخلاص
، أشـارت حكومـة مدغـشقر إىل تـدابري     ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٤ويف رسالة مؤرخة    - ٢٩

 قـانون العقوبـات الـيت تـنص علـى معاقبـة أي عمـل                 من ١٠٨ إىل   ٧٥تشريعية، منها املواد من     
ــة واملــواد مــن    ــداً لــسالمة الدول  الــيت تــنص علــى قمــع اجلمعيــات   ٢٦٧ إىل ٢٦٥يــشكل هتدي

وصدقت مدغشقر على اتفاقية منظمة الوحـدة األفريقيـة للقـضاء علـى االرتـزاق يف               . اإلجرامية
حكام املتعلقـة بالـسالمة اإلقليميـة       وأفادت احلكومة أيضاً بالقوانني واأل    . ٢٠٠٥أفريقيا يف عام    

وذكـرت أن   . واألمن والدفاع عن األراضي اليت تنـدرج ضـمن اختـصاص الدولـة دون سـواها               
التدخل يف نزاعات مسلحة أمر منوط بالقوات املـسلحة وحـدها وال وجـود لـشركات خاصـة                  

 يف إطـار  وأفـادت أن قـوات الـشرطة الوطنيـة تتعـاون تعاونـا كـامال             . تشارك يف الدفاع الـوطين    
، يف اإلجــراءات القــضائية اخلاصــة بــاألفراد املتــهمني بأنــشطة  املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة 

واعتربت احلكومة أن وظائف وزارات الـدفاع واملاليـة وامليزانيـة واخلارجيـة والعـدل               . االرتزاق
 .والداخلية هي وظائف حكومية بطبيعتها

، أشـارت حكومـة الـسودان إىل التـدابري          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧ويف رسالة مؤرخة     - ٣٠
 منـه علـى   ٦١وتـنص املـادة   . ١٩٩١التشريعية ذات الصلة، مبـا يف ذلـك قانوهنـا اجلنـائي لـسنة               

جتــرمي مــن يكــون مــن غــري أفــراد القــوات النظاميــة وميــارس دون إذن مــشروع أي مترينــات أو   
 ٥١عليهـا، وتعتـرب املـادة       حتركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو حيرض            

منه أنه يعد مرتكبا جرمية إثارة احلرب ضد الدولة من يثري احلرب ضـد الدولـة عـسكريا جبمـع                     
وهـذا ينطبـق أيـضاً علـى مجـع اجلنـد وجتهيـزهم        (األفراد أو تدريبهم أو مجـع الـسالح أو العتـاد      

بالقوات املـسلحة وقـوات   وأبلغت احلكومة الفريق العامل بقوانينها اخلاصة ). لغزو دولة أجنبية  
وأشــارت إىل أنــه ال جمــال ألن . الــشرطة الوطنيــة، الــيت قــصرت التعــيني فيهــا علــى الــسودانيني 

تؤدي أي قوات أجنبية وظائف تقليدية خاصة بالقوات املسلحة باستثناء قـوات حفـظ الـسالم                
خـدمات مـن     وقدمت احلكومة معلومات عن الشركات احمللية الـيت تـوفر            .أو القوات اإلقليمية  

قبيل توفري معدات السالمة وتنظيم حركة الدخول واخلروج يف مرافق القطـاع اخلـاص وبعـض      
وأفـادت  . وجيب أن يكون املنتسبون إليها فيمن يتمتعون باجلنـسية الـسودانية          . املرافق احلكومية 

أن أنــشطة هــذه الــشركات اخلاصــة تنحــصر يف األنــشطة املــشار إليهــا أعــاله، وأنــه ال توجــد     
وذكــرت أن مواطنــا أملانيــا قــدم للعدالــة وحــوكم حماكمــة . ات تقــدم خــدمات عــسكريةشــرك
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، وأشـارت   ١٩٧٠علنية بتهمة العمل كمرتزق مع حركة األنانيا يف جنـوب الـسودان يف عـام                
قـد ألقـي عليـه القـبض بالـسودان يف           ) امللقـب بكـارلوس   (إىل أن فالدميري إليتش رامريز سانشيز       

 . فرنسا ومت ترحيله إىل١٩٩٤عام 
، أشـارت حكومـة تـونس إىل أن تـشريعاهتا      ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١١ويف رسالة مؤرخة     - ٣١

. ال تــنص علــى جــرائم حمــددة تتعلــق بتجنيــد املرتزقــة وجتمــيعهم ومتويلــهم وتدريبــهم ونقلــهم   
ــى الربوتوكــول         ــصديق عل ــاخلطوات املتخــذة والســيما الت ــل ب ــق العام ــة الفري وأبلغــت احلكوم

 املتعلق حبماية ضـحايا املنازعـات     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ت جنيف املؤرخة    اإلضايف التفاقيا 
اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة للقـضاء           إىل   ١٩٨٤املسلحة الدولية؛ وانضمام تونس يف عام       

على االرتزاق يف أفريقيا، والعديد من األحكام ذات الصلة الواردة يف القانون اجلنـائي وقـانون                 
وأشــارت إىل أن تــشريعاهتا حتظــر إنــشاء شــركات خاصــة تقــدم  . يالقــضاء العــسكري التونــس

خدمات استشارية عسكرية وأمنية ألن هذه الوظـائف تنـدرج أساسـاً ضـمن اختـصاص وزارة                 
واعتربت احلكومـة أن مجيـع الوظـائف املتعلقـة بـسيادة            . الدفاع ووزارة الداخلية والتنمية احمللية    

 .طين وحفظ النظام العام، وظائف حكومية بطبيعتهاالدولة، وخباصة تلك املتصلة بالدفاع الو
 

 آسيا واحمليط اهلادئ -باء  
، تلقـــى الفريـــق العامـــل بالترحيـــب ردوداً مـــن الـــدول ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٠يف  - ٣٢

 .بنغالديش وقطر ولبنان وماليزيا واليمن: األعضاء التالية يف آسيا واحمليط اهلادئ
أشــارت حكومــة بــنغالديش إىل التــدابري  ،٢٠٠٧مــايو / أيــار٣٠ففــي رســالة مؤرخــة  - ٣٣

التــشريعية ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك قــانون األســلحة وقــانون املــواد املتفجــرة اللــذين حيظــران    
ــة       ــسلطة احلكومي ــرخيص مــن ال ــدون ت ــة أو متفجــرات ب ــازة أي شــخص ألي أســلحة ناري حي

ي شــخص االضــطالع وباســتثناء أفــراد القــوات املــسلحة يف بــنغالديش، ال ميكــن أل. املختــصة
ولـدى الـسلطات آلياهتـا لالسـتخبار        . بتدريب عسكري لغرض التجنيد داخل البلد أو خارجـه        

ــة أو تدريبــهم أو اســتخدامهم أو متويلــهم،       وميكــن  ومجــع املعلومــات خبــصوص جتنيــد املرتزق
وقــد . للحكومــة بنــاء عليهــا أن تتخــذ إجــراءات تأديبيــة ضــد األشــخاص أو املنظمــات اخلاصــة

األمـن القـومي لبـنغالديش؛      ) أ: (وظـائف التاليـة بوصـفها وظـائف حكوميـة بطبيعتـها           عددت ال 
كفالـة العدالـة    ) د(محاية األشخاص وممتلكـاهتم؛ و      ) ج(حفظ النظام العام يف البلد؛ و       ) ب( و

 .للمواطنني
، أفـادت احلكومـة اللبنانيـة أن عمـل املرتزقـة            ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٥ويف رسالة مؤرخة     - ٣٤

وأكـدت احلكومـة للفريـق    . شرعي ويعترب من أعمال مجعيات األشـرار املعاقـب عليـه   عمل غري   
 من قانون العقوبات اللتني تعاجلان احلاالت اليت ُيقـدُم فيهـا            ٣٣٧ و   ٣٣٥العامل أمهية املادتني    
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ــاق خطــي أو شــفهي بقــصد ارتكــاب         ــة؛ أو إجــراء اتف ــأليف مجعي ــى ت ــر عل شخــصان أو أكث
مـوال؛ أو النيـل مـن سـلطة الدولـة أو هيبتـها أو التعـرض ملؤسـساهتا                   اجلنايات على النـاس أو األ     

وبــصدد حــاالت التهديــد باالعتــداء أو االعتــداء . املدنيــة أو العــسكرية أو املاليــة أو االقتــصادية
ــان      ــه ال توجــد يف لبن ــاة أو املؤســسات أو اإلدارات العامــة، أشــارت احلكومــة إىل أن علــى احلي

ب تراخيص تصدر عـن الـسلطات وإىل أن عملـها ال يـشمل              شركات محاية خاصة تعمل مبوج    
 .األعمال الداخلة ضمن اختصاص القوات املسلحة

، أبلغت حكومـة الـيمن الفريـق العامـل بـأن            ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٧ويف رسالة مؤرخة     - ٣٥
 من دستورها حترم إنشاء قوات أو تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية ألي غـرض               ٣٦املادة  

 تنص أيضا علـى أن الدولـة هـي الـيت            ٣٦وإضافة إىل ذلك، فإن املادة      . مسمىكان وحتت أي    
القوات املسلحة والشرطة واألمن وأية قوات أخرى، وهي ملـك الـشعب كلـه ومهمتـها      تنشئ
سياسي إنـشاء   اجلمهورية وسالمة أراضيها وأمنها وال جيوز ألي هيئة أو تنظيم أو حزب محاية

حلكومة إىل أن هذه املهام مقـصورة علـى احلكومـة وال ميكـن           وأشارت ا . قوات من هذا القبيل   
وأفـادت أنـه ال توجـد يف    . االستعانة بـأي مـصدر خـارجي يف أي مرحلـة مـن املراحـل ألدائهـا               
وقـد أحيلـت كـل القـضايا        . اليمن شركات خاصة جتند املرتزقـة وأن القـانون ال تتـيح إنـشاءها             

 . املتعلقة باالرتزاق إىل وزارة العدل
، أبلغــت حكومــة قطــر الفريــق العامــل بــأن ٢٠٠٧مــايو / أيــار٣٠يف رســالة مؤرخــة و - ٣٦

كمـا هـو    عـدائي ضـد دولـة أجنبيـة         للقيـام بعمـل     ع اجلنـد    تشريعاهتا الوطنية تنص على جترمي مج     
ــادة    ــه يف امل ــصوص علي ــم    ١١٤من ــات رق ــانون العقوب ــن ق ــصل اخلــاص   ) ١١( م ــاق الف يف نط

ــة   ــاجلرائم املوجهــة ضــد أمــن الدول كــدت احلكومــة عــدم وجــود شــركات تقــوم بتقــدمي    وأ. ب
وخبــصوص الــشركات اخلاصــة الــيت تقــدم خــدمات أمنيــة، فــإن    . خــدمات عــسكرية يف البلــد 

أمـا األنـشطة الـيت يـسمح أن     . إنشاءها وممارساهتا ملهامها حمكوم بتـرخيص مـن وزارة الداخليـة      
افـق غـري احلكوميـة      تناط جبهات غري حكومية، فهـي حـصرا وظـائف أمـن املنـشآت ومحايـة املر                

كاملصاحل التجارية، حيث ميكـن أن تنـاط بـشركات احلمايـة األمنيـة املـرخص هلـا مـن اجلهـات                      
وأشـارت احلكومـة إىل أن   . اليت تعمل حتت إشـراف ورقابـة احلكومـة وحتكمهـا أنظمـة خاصـة         

 كــان حادثــاً فرديــا، كمــا مل يكــشف عــن  ٢٠٠٥احلــادث اإلرهــايب الــذي وقــع يف قطــر عــام  
 .رتزقة يف حدوثهضلوع امل

، أفـادت حكومـة ماليزيـا أن مـسألة املرتزقـة            ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٩ويف رسالة مؤرخة     - ٣٧
 .ليست مشكلة مطروحة يف البلد
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 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى -جيم  
، تلقـــى الفريـــق العامـــل بالترحيـــب ردودا مـــن الـــدول ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٠يف  - ٣٨

ــشر   ــا ال ــة يف أوروب ــا   : قية وآســيا الوســطى األعــضاء التالي ــا والتفي ــا وكرواتي أذربيجــان وأرميني
ــدوفا ــه ال يوجــد حظــر حمــدد وواضــح       . ومول ــق العامــل بأن ــا الفري وأبلغــت أذربيجــان وأرميني

مفروض على الشركات اخلاصة اليت تقـدم االستـشارات واخلـدمات العـسكرية واألمنيـة والـيت                 
 .تتدخل يف الرتاعات املسلحة

، ذكـرت حكومـة أرمينيـا أن االرتـزاق          ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٩ ويف رسالة مؤرخة   - ٣٩
ومت تنـاول هـذه    .  مـن قانوهنـا اجلنـائي جرميـة ضـد الـسلم واإلنـسانية              ٣٩٥يعترب مبوجـب املـادة      

ــادة    ــدا يف امل ــسألة حتدي ــادة   ٣٩٥/١امل ــة وامل ــف املرتزق ــة بتعري ــد  ٣٩٥/٤ املتعلق ــة بتجني  املتعلق
جــود لــشركات عــسكرية وأمنيــة خاصــة يف أرمينيــا منــذ   وأفــادت احلكومــة أنــه ال و . املرتزقــة

قـانون  ”وأشـارت إىل أن     . استقالهلا وأنـه، يف حالـة نـشوئها، سـتحاكم وفقـا للقـانون اجلنـائي               
يـــنظم اخلدمـــة العـــسكرية ملـــواطين أرمينيـــا يف القـــوات املـــسلحة األجنبيـــة واخلدمـــة “ احلمايـــة

ووفقـا  . ال عـن نـشر القـوات املـسلحة        العسكرية لألجانـب يف القـوات املـسلحة األرمينيـة، فـض           
 من هذا القانون، ميكن لوزارة الـدفاع نـشر القـوات املـسلحة بنـاء علـى مرسـوم                    ١١/٢للمادة  
وميكـن، ألغـراض احلمايـة، نـشر وحـدات عـسكرية مـن بلـدان أجنبيـة يف األراضـي                     . حكومي

ضا الفريـق العامـل     وأبلغـت احلكومـة أيـ     . األرمينية، وفقا ألحكام االتفاقات الدولية ذات الصلة      
بــأن القــانون حيظــر اشــتراك القطــاع اخلــاص يف مهــام محايــة الدولــة، ألهنــا مهــام حكوميــة            

 .بطبيعتها صرفة
ــران٢٠ويف رســالة مؤرخــة   - ٤٠ ــه / حزي ــق   ٢٠٠٧يوني ــة أذربيجــان الفري ، أبلغــت حكوم

انون  مــن القــ١١٤ مــن املــادة ٢فــالفقرة . العامــل باألحكــام ذات الــصلة مــن قانوهنــا اجلنــائي  
باعتبـاره شخـصا يعمـل مـن أجـل احلـصول علـى         “ املرتزق”اجلنائي تشتمل على تعريف حيدد      

ــة،        ــزاع مــسلح أو أعمــال قتالي ــدول األطــراف يف ن ــا يف إحــدى ال ــيس مواطن مقابــل مــادي ول
وتتـضمن املادتـان   . يقيم يف أراضي أي من الدول األطراف، ومل يرسل لتأديـة مهـام رمسيـة               وال
 املـسؤوليات   ٣٣/٣عليها وتعـدد املـادة      “ احملرِض”و  “ اجلرمية”ا لنظم    تعريف ٣٢/٤ و   ٣٢/٣

 املـشاركة يف نـزاع مـسلح أو أعمـال           ١١٤/٣ و   ١١٤/١وتعتـرب املادتـان     . اجلنائية ذات الصلة  
 مـن القـانون     ٢٧٩وتعتـرب املـادة     . قتالية وجتنيد املرتزقة وتدريبهم ومتويلهم جرائم يعاقب عليها       

امة تشكيالت مسلحة أو مجاعات مسلحة غري مشروعة أو يف أنـشطتها            اجلنائي املشاركة يف إق   
ــادة    ٢٠٠٦ويف عــام . جــرائم يعاقــب عليهــا  ــة مبوجــب امل  ٢١٤، صــدرت ســبعة أحكــام إدان

وأشـارت احلكومـة    .  املذكورة أعـاله   ٢٧٩ حكم إدانة مبوجب املادة      ١٣و  ) ألسباب إرهابية (
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تقـدم  ) غـري حكوميـة   (ة شـركات خاصـة      أيضا إىل أن التشريعات الوطنيـة ال تـنص علـى أنـشط            
 .خدمات عسكرية أو أمنية

، أبلغـت حكومـة كرواتيـا الفريـق العامـل           ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٧ويف رسالة مؤرخة     - ٤١
.  بعد تصديقها على االتفاقيـة الدوليـة علـى تعـديل قانوهنـا اجلنـائي               ٢٠٠٤بأهنا أقدمت يف عام     

ــادة   ــنص امل ــة   ) ب (١٦٧وت ــد املرتزق ــى جتــرمي جتني ــهم   عل ــهم أو تدريب أو اســتخدامهم أو متويل
وأشـارت أيـضا    . ويعاقب من تثبت إدانته بذلك بالسجن ملدد تتراوح بني سـنة ومثـاين سـنوات              

ــه مــن       ــة، ومــا يترتــب علي إىل قــانون مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني عــن األنــشطة اإلجرامي
كمــا أبلغــت  . مــسؤوليات بالنــسبة إىل األشــخاص الطبيعــيني وكــذا األشــخاص االعتبــاريني      

احلكومــة الفريــق العامــل بأنــه مل يــتم حــىت اآلن الكــشف عــن أي مــن األنــشطة اإلجراميــة           
 . من القانون اجلنائي ومل حياكم أحد لقيامه هبذه األنشطة١٦٧املنصوص عليها يف املادة 

، أبلغت حكومـة التفيـا الفريـق العامـل بـأن            ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٧ويف رسالة مؤرخة     - ٤٢
ت الوطنية احلاليـة وفّـرت ضـمانات كافيـة ضـد أنـشطة املرتزقـة، وأهنـا ال تـرى أن مثـة              التشريعا

وذكرت احلكومة أهنـا بـصدد تقيـيم اآلثـار الـيت سـتترتب              . يدل على أن األمر ُملح يف التفيا       ما
 .على االنضمام إىل االتفاقية الدولية يف التشريعات والوطنية واألنظمة احلكومية

، أبلغت حكومـة مولـدوفا الفريـق العامـل          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٩ة  ويف رسالة مؤرخ   - ٤٣
ــب        ــدل، ومكت ــن ووزارة الع ــرة االســتخبارات واألم ــها دائ ــأن وكــاالت ووزارات شــىت، من ب
املـدعي العـام، تنظـر يف املـسائل املتعلقـة باملرتزقــة وتعمـل علـى وضـع املعـايري والتـدابري الالزمــة           

دت احلكومـة أن القـانون يعاقـب علـى أي أنـشطة يقـوم               وأفا. ملكافحة اجلرائم املتصلة باملرتزقة   
هبــا أشــخاص طبيعيــون أو اعتبــاريون يــشاركون يف جتنيــد املرتزقــة أو اســتخدامهم أو متويلــهم    

 وأن ٢٠٠٥وأشــــارت إىل أن مولــــدوفا انــــضمت لالتفاقيــــة الدوليــــة يف عــــام . تدريبــــهم أو
ــائي، جتــرم  ١٤١ و ١٣٠ مثــل املــادتني ةالتــشريعات الــيت هلــا صــلة باالتفاقيــ    مــن القــانون اجلن

 . سنة١٥ و ٥أنشطة املرتزقة وتعاقب مرتكبيها بالسجن ملدد تتراوح بني 
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -دال  
، تلقـــى الفريـــق العامـــل بالترحيـــب ردودا مـــن الـــدول ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٠يف  - ٤٤

ــة البحــ     ــة ومنطق ــة يف أمريكــا الالتيني إكــوادور وســلفادور وشــيلي   : ر الكــارييباألعــضاء التالي
 .وكوستاريكا وكولومبيا وهاييت

، أبلغـت حكومـة شـيلي الفريـق العامـل      ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ١٨ففي رسالة مؤرخـة    - ٤٥
بإنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات برئاسـة وزارة اخلارجيـة لدراسـة جوانـب مـن أنـشطة              
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حلكومة أهنا عهدت برصد أنشطة املرتزقة إىل الـشرطة         وأفادت ا . املرتزقة تتعلق باألمن والدفاع   
وأفــادت . الــشيلية، مــشرية إىل عقــد اجتماعــات علــى الــصعيد الــوطين ملكافحــة هــذه الظــاهرة  

 تلقى تدريبـه يف الـسلفادور       احلكومة أن أحد األفراد قام بتجنيد جنود شيليني سابقني، بعضهم         
وأبلغت الفريق العامل بالتدابري اليت اختـذت       . وأرسلوا فيما بعد إىل العراق للعمل كحراس أمن       

وبنقل حماكمة هذا الشخص من احملكمة العـسكرية إىل احملكمـة املدنيـة، مـشرية إىل أن القـضية                   
ة الـيت تنظـر فيهـا املـشاكل     وأشارت أيضا إىل النصوص واألحكام التشريعي   . زالت قيد النظر   ما

املصادفة إلجياد عقوبات جنائية مناسبة هلذه القـضية يف التـشريعات احملليـة الـسارية واملـداوالت                 
واعتـربت مهـام الـدفاع      . اليت جيريها الفريق العامل املشترك بـني الـوزارات ملعاجلـة هـذا الوضـع              
كـم طبيعتـها وذكـرت أهنـا     الوطين وحفظ النظام واألمن العـام مـن االختـصاصات احلكوميـة حب       

 .تعتزم االستعانة مبصادر خارجية لتأدية أي من مهام قواهتا املسلحة ال
، أبلغت حكومة كولومبيا الفريق العامـل بـأن         ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٥ويف رسالة مؤرخة     - ٤٦

، جتـرم التـدريب علـى       )٢٠٠٠ لعـام    ٥٩٩القانون  ( من القانون اجلنائي الكولوميب      ٣٤١املادة  
 ســنة ٢٠ و ١٥م بأنــشطة غــري مــشروعة وتعاقــب علــى ذلــك بالــسجن ملــدد تتــراوح بــني القيــا

وتـــنص .  مـــرة احلـــد األدىن للمرتـــب الـــشهري٢٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠وغرامـــات تتـــراوح بـــني 
ــادة ــانون  ٣٤٠ امل ــن الق ــانون   (٥٩٩ م ــدل بالق ــام ٧٣٣املع ــن يقــصد   ) ٢٠٠٢ لع ــى أن َم عل

 مشروعة أو تعزيزها أو تـسليحها أو متويلـها          ارتكاب إبادة مجاعية أو تنظيم قوات مسلحة غري       
 سـنة وغرامـات   ١٢ و  ٦أو يعزز أو يسلح أو ميول قوات، يعاقـب بالـسجن ملـدد تتـراوح بـني                  

 ٨٩٠وقـد زاد القـانون      .  مرة احلد األدىن للمرتـب الـشهري       ٢٠ ٠٠٠ و   ٢ ٠٠٠تتراوح بني   
مـا يتـصل هبـم مـن أنـشطة،         ومثة آليتـان حمـددتان لرصـد املرتزقـة و         .  هذه العقوبات  ٢٠٠٤لعام  

وتقـوم هـذه اهليئـة، وهـي جهـاز      . ومها الـشرطة الوطنيـة واهليئـة العليـا للمراقبـة واألمـن اخلـاص            
وأفـادت احلكومـة أنـه بـالرغم        . وطين تابع لوزارة الدفاع، برصد ومراقبة أنشطة األمن اخلـاص         

تـب املـدعي العـام    من اختاذ إجراءات قضائية وشرطية ضد مرتكيب األعمال اإلرهابيـة، فـإن مك         
مل حيقــق حــىت اآلن يف حــاالت مرتزقــة ضــالعني يف هجمــات إرهابيــة ومل يــسجل حــدوث أي  

وبـالنظر إىل الوظـائف الـيت تعتـرب مهـام حكوميـة بطبيعتـها، أشـارت إىل            . حالة مـن هـذا النـوع      
 مـن الدسـتور الـيت تؤكـد، يف مجلـة أمـور، أن احلكومـة وحـدها هـي الـيت بإمكاهنـا                     ٢٢٣املادة  
يع األسـلحة والـذخائر احلربيـة واملتفجـرات، وأن القـانون يـنظم محـل الـسالح مـن جانـب                      تصن

 .موظفي إنفاذ القانون وغريهم من موظفي الدولة
ــران١ويف رســالة مؤرخــة   - ٤٧ ــه / حزي ــق   ٢٠٠٧يوني ــة كوســتاريكا الفري ، أبلغــت حكوم

 أُدخلت علـى قـانون      وأشارت إىل التعديالت اليت   . ١٩٤٩العامل بأهنا ال متلك جيشا منذ عام        
 وإىل اجلــرائم اخلطــرية املنــصوص عليهــا يف قــانون املخــدرات   ٢٠٠٥اهلجــرة واألجانــب لعــام  
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ورغـم أن   . واملؤثرات العقلية واستخدام العقاقري غري املسموح هبا وما يتصل بذلك مـن أنـشطة             
عقوبـات  جرمية االرتزاق غري منصوص عليها يف التشريعات الوطنية، فإن احلكومة أشارت إىل             

تتصل هبا، من بينها عقوبات فرضت على مرتكيب اجلرائم املخلّة بالنظام العـام واألمـن القـومي                 
ــة والنظــام الدســتوري    ــسلطات العام ــة متخصــصة، هــي إدارة   . واجلــرائم ضــد ال ــوىل وكال وتت

االســتخبارات واألمــن القــومي التابعــة لــوزارة شــؤون الرئاســة، مــسؤولية التحقيــق يف القــضايا  
االشـــتراك يف  قـــة باحتمـــال جتنيـــد أشـــخاص مـــرتبطني جبماعـــات ختريبيـــة أو متويلـــهم أو املتعل

وأجريــت حتقيقــات بــشأن احتمــال وجــود   . مجاعــات ختريبيــة ومــا يتــصل بــذلك مــن مــسائل  
. صالت بني االرتـزاق واإلرهـاب علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل، وهـي يف مراحلـها النهائيـة                    

خاص شاركوا يف أنشطة ارتـزاق وقـدموا إىل العدالـة يف    وأبلغت احلكومة أيضا عن حاالت أش    
واعتـربت  . الثمانينات، حيث أدين بعضهم وُسلم آخرون إىل دول أخرى أو طُـردوا مـن البلـد               
 .احلكومة األمن القومي والسياسة والوالية القضائية والشرطة مهام حكومية بطبيعتها

مــة إكــوادور الفريــق العامــل ، أبلغــت حكو٢٠٠٧مــايو / أيــار١٠ويف رســالة مؤرخــة  - ٤٨
،لتجـرم اسـتخدام األشـخاص يف النــزاعات     ٢٠٠٥بأهنا قامـت بتعـديل قانوهنـا اجلنـائي يف عـام           

وألقـت الـضوء أيـضا علـى قـانون املراقبـة            . املسلحة وجتنيدهم بغرض ارتكـاب أعمـال إجراميـة        
ان عمــل ، اللــذين ينظمــ٢٠٠٥ وقــانون التعاقــد مــن البــاطن لعــام ٢٠٠٣واألمــن اخلــاص لعــام 

وهي ترصد االرتزاق وما يتصل به مـن أنـشطة اسـتنادا            . الشركات العسكرية واألمنية  اخلاصة    
وتعتمــد علــى وزارة الداخليــة والــشرطة ) ١٧ و ٨املادتــان (إىل قــانون املراقبــة واألمــن اخلــاص 

ــذلك ــام ب ــة    . للقي ــراخيص الــشركات األمني وللجــيش اإلكــوادوري صــالحية وقــف أو إلغــاء ت
وأبلغـت احلكومـة الفريـق العامـل بوجـود صـناديق بريـد ميكـن                . يازة ومحل األسـلحة   اخلاصة حل 

لألشخاص أن يرسـلوا إليهـا بالغـاهتم عـن انتـهاكات حقوقـا إلنـسان الـيت ترتكبـها الـشركات                 
 عنـدما   ٢٠٠٥وقدمت أيضا معلومات مستوفاة عن قضية ترجع إىل عـام           . املتعاقدة من الباطن  

. تجنيـد أشـخاص للعمـل حلـساب شـركات أمنيـة خاصـة يف العـراق                قام أحد األفراد يف مانتـا ب      
وأفــادت احلكومــة أنــه . وأشــارت إىل أن الــسلطات املختــصة مــا زالــت حتقــق يف هــذه القــضية 

وأشـارت إىل عقـود مؤقتـة منحـت         . يتم اللجوء إىل أي مصادر خارجية للقيام مبهام اجلـيش          ال
ــسبب حا     ــل ب ــة غواياكي ــشركات يف القطــاع اخلــاص مبدين ــن    ل ــة أم ــة اســتدعت كفال ــة طارئ ل

ومل تعتــرب احلكومــة أن متويــل بلديــة غواياكيــل هلــذه الــشركات اخلاصــة ينــتقص مــن . املــواطنني
احتكــار الدولــة الســتخدام القــوة، ألن هــذا القــرار اختــذ بنــاء علــى إذن مــن وزاريت الداخليــة     

صــلية الــدفاع وتعتــرب احلكومــة مــن اختــصاصاهتا األ . والــدفاع وُســجل لــدى الــشرطة الوطنيــة 
الوطين واألمن الـوطين وإدارة الـسياسة اخلارجيـة؛ والعالقـات الدوليـة؛ والـسياسة االقتـصادية؛                 
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ــا مــن املهــام الــيت نــص الدســتور           ــام الــضرييب للدولــة؛ وإدارة الــدين اخلــارجي، وغريه والنظ
 .واالتفاقيات الدولية على استثنائها من الالمركزية

، أبلغت حكومـة الـسلفادور الفريـق العامـل          ٢٠٠٧وليه  ي/ متوز ٢٦ويف رسالة مؤرخة     - ٤٩
بتشريعاهتا الوطنية وأكـدت علـى قـانون مكافحـة األعمـال اإلرهابيـة، وقـانون محايـة الـضحايا                    
والشهود، وقانون مكافحة اجلرمية املنظمة، والقانون املنظم خلـدمات األمـن اخلـاص، والقـانون               

وأشارت احلكومة أيـضا إىل عمليـة إحـالل         . زاقاجلنائي باعتبارها صكوكا هامة ملكافحة االرت     
الــسالم اإلقليمــي املعروفــة باســم اتفــاق اســكيبوالس الثــاين الــذي وقّــع مبوجبــه  رؤســاء بلــدان  

 على املعاهدة اإلطارية لألمـن الـدميقراطي يف أمريكـا الوسـطى             ١٩٩٥أمريكا الوسطى يف عام     
أو اجلماعــات يف حمــاوالت لزعزعــة  الــيت متنــع، يف مجلــة أمــور، اشــتراك األجانــب واملنظمــات   

وتلتزم احلكومة اليقظة إزاء االرتـزاق، وترصـد أي أنـشطة تقـوم             . االستقرار يف الدول األخرى   
هبا الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة وحتقـق فيهـا عـن طريـق الـشرطة الوطنيـة، كمـا تقـوم           

ــود ا      ــة عق ــسخا مــن كاف ــيت تتلقــى ن ــضمان االجتمــاعي، ال ــات  وزارة العمــل وال لعمــل، بعملي
 .اإلدارية التدقيق
، أبلغــت حكومــة هــاييت الفريــق العامــل  ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢ويف رســالة مؤرخــة  - ٥٠

وأشـارت احلكومـة إىل أن الـشرطة الوطنيـة هـي            . ١٩٩٤بأهنا ال متلك قوات مسلحة منذ عام        
مـم املتحـدة    اليت تتوىل محاية اإلقليم بدعم من دائرة االسختبارات، وأشـارت أيـضا إىل بعثـة األ               

لتحقيـــق االســـتقرار يف هـــاييت، الـــيت تتعـــاون مـــع الـــشرطة للمـــساعدة يف منـــع جتنيـــد املرتزقـــة 
وقـد تـسىن بفـضل إنـشاء هيئـة لـرتع الـسالح يف هـاييت          . وجتميعهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم   

إلقاء القبض على زعماء العصابات املسلحة غري املشروعة وحماكمتهم، وهـذا علـى الـرغم مـن                 
وأبلغـت احلكومـة    . م وجود حظر حمدد مفروض على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة         عد

الفريق العامل بأن مهام الدفاع وتلك اليت تتعلق باألمن الداخلي والعدل يف هـاييت ال ميكـن أن                  
 .ُيعهد هبا إىل القطاع اخلاص

 أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية -هاء  
لفريق العامل بالترحيب ردودا من الدول األعـضاء التاليـة          أغسطس تلقى ا  / آب ١٠يف   - ٥١

سويــسرا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  : يف أوروبــا الغربيــة وأمريكــا الــشمالية 
 .الشمالية واليونان

، أبلغت حكومة اليونـان الفريـق العامـل         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧ففي رسالة مؤرخة     - ٥٢
يني هم وحدهم الذين جيندون ألداء املهمـة الـيت ال يقـوم هبـا سـواهم وهـي                   بأن املواطنني اليونان  

وأفــادت احلكومــة أن كافــة عمليــات  . العمــل يف القــوات املــسلحة اليونانيــة وتلبيــة احتياجاهتــا 
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جتنيد املرتزقة أو تدريبهم أو استخدامهم أو متويلهم، اليت تقوم هبا الشركات اخلاصة الـيت تـوفر       
ة العسكرية واألمنية ختضع لألحكام ذات الصلة مـن التـشريعات الـسارية،             اخلدمات االستشاري 

مثل التشريعات املتعلقة باخلدمة العسكرية للمـواطنني اليونـانيني واجلـرائم املاليـة واملـرور العـابر                 
 .للقوات املسلحة األجنبية

لني ، أفادت حكومة سويسرا أن نـسبة العـام  ٢٠٠٧يوليه / متوز ١٩ويف رسالة مؤرخة     - ٥٣
وأبلغـت احلكومـة    . يف الشركات العسكرية اخلاصة الذين ميكن اعتبـارهم مرتزقـة نـسبة ضـئيلة             

الفريق العام بأنه، على الرغم من أن ضمان األمن العام يندرج ضمن مسؤوليات الدولـة، فإنـه                 
من املمكن مبوجـب القـانون السويـسري خصخـصة املهـام األمنيـة يف القطاعـات اهلامـشية مـن                     

ألمنية والشرطية؛ وقـد طبقـت معـايري لتحديـد مـا إذا كـان مـن املمكـن إسـناد مهمـة            األنشطة ا 
وأشارت احلكومة إىل أهنـا ال تعتـزم خصخـصة وظـائف اجلـيش، رغـم أنـه                  . للقطاع اخلاص  ما

ــدعم اللوجــسيت وأداء خــدمات أخــرى           ــدمي ال ــع شــركات خاصــة لتق ــد م ــن املمكــن التعاق م
. لـسلطات املعنيـة القــدر الكـايف مـن الرقابـة عليهــا     تتـصل باسـتخدام القـوة علــى أن تفـرض ا     ال

ــة       ــشركات األمني ــشطة ال ــدابري املتخــذة ملواءمــة األنظمــة املتعلقــة بأن وأشــارت احلكومــة إىل الت
اخلاصة يف كافـة الكانتونـات؛ وإىل أن مـؤمتر قـادة أجهـزة الـشرطة يف الكانتونـات السويـسرية                     

اجمللس االحتادي طلـب أيـضا إىل وزارة العـدل    وأفادت أن . شرع يف وضع تدابري يف هذا اجملال     
والشرطة االحتادية حبث إمكانية حتديد معايري دنيـا للـشركات األمنيـة اخلاصـة ودراسـة مـسأليت           

وينظر فريق عامل مشترك بني الوزارات يف نظام للـسلطات          . )١١(منح التراخيص هلا وتسجيلها   
املعايري اليت حتكم تعاقد االحتاد السويسري مـع        االحتادية بشأن املعايري الدنيا، ويعد قانونا بشأن        

وينكـب فريـق عـام آخـر مـشترك بـني الـوزارات علـى تقيـيم شـرط            . الشركات األمنية اخلاصـة   
ــيت        ــات ال ــسرا قاعــدة للعملي ــستخدم سوي ــة اخلاصــة الــيت ميكــن أن ت ــشركات األمني ــسجيل ال ت

حلكومـة الفريـق العـام بـأن     وأبلغـت ا . تضطلع هبا يف اخلارج يف مناطق الرتاعات واالضـطرابات   
الفريق العامل املشترك بني الـوزارات سـيبحث، بعـد إجنـاز دراسـته مـدى استـصواب إخـضاع                    

 .تلك الشركات لشرط احلصول على ترخيص أو إذن
، أبلغـت اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى           ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٥ويف رسالة مؤرخة     - ٥٤

 التحاق مواطن بالقوات املسلحة لدولة أجنبيـة ختـوض حربـا            وأيرلندا الشمالية الفريق العام بأن    
مع دولة أجنبية أخـرى، بـدون تـرخيص مـن جاللـة امللكـة، يـشكل يف بعـض األحـول جرميـة،                        

، إذا كانت الدولة األجنبية األخرى يف حالـة سـالم           ١٨٧٠مبوجب قانون جتنيد األجانب لعام      

__________ 
 كـانون  ٢انظر أيضا تقرير اجمللس االحتادي السويسري بشأن الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة املـؤرخ         )١١( 

 .www.eda.admin.ch: ، املتاح على املوقع التايل على اإلنترنت٢٠٠٥ديسمرب /األول
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ص يف اململكة املتحدة جينـد شخـصا آخـر    مع اململكة املتحدة، وكذلك األمر بالنسبة ألي شخ  
وليست احلكومة على علـم بأيـة حالـة سـاعدت فيهـا علـى إجـراء حماكمـة تتعلـق            . هلذه اخلدمة 

عتـربت احلكومـة أن مـن الـصعب إجـراء حماكمـة ناجحـة علـى                 او. بأنشطة مرتزقة يف بلد آخـر     
ىل إثبـات دوافـع الفـرد       ارتكاب جرمية نّصت عليها االتفاقية الدولية، وخباصة يف ضوء احلاجة إ          

وفيمـــا يتعلـــق . مبـــا ال يـــدع جمـــاال لـــشك معقـــول، وال تعتـــزم أن تـــصبح طرفـــا يف االتفاقيـــة  
تنظــيم األنــشطة العــسكرية أو األمنيــة اخلاصــة، أحالــت احلكومــة إىل ورقتــها اخلــضراء     خبطــط
لربـع  أعقبـها يف ا   ، الـيت    “خيـارات للتنظـيم   : األنـشطة العـسكرية اخلاصـة     ” املعنونة   ٢٠٠٢ لعام

وأبلغـت احلكومـة الفريـق      .  اسـتعراض أكثـر تفـصيال للخيـارات املتاحـة          ٢٠٠٥الثاين مـن عـام      
 .العامل بأهنا ال تزال تنظر يف سبل املضي قدما

 
 التطورات الدولية واإلقليمية -رابعا  

ــة ملناهــضة جتنيــد      - ٥٥ ــة الدولي يواصــل الفريــق العــام التــرويج النــضمام اجلميــع إىل االتفاقي
قــة واســتخدامهم ومتويلــهم وتدريبــهم، باعتبارهــا الــصك العــاملي الوحيــد املكــرس ملــسألة  املرتز

ــزاق ــداع صــك      . االرت ــا يف العــام املاضــي بإي ــام حكــوميت بــريو وكوب ويعــرب عــن تقــديره لقي
 دولـة طرفـا     ٣٠ويالحظ الفريق العامل أن مثة اآلن       . انضمامهما إىل االتفاقية لدى األمني العام     

أذربيجان وأوروغواي وأوزبكستان وأوكرانيا وإيطاليا وبربـادوس وبلجيكـا   : ييف االتفاقية، ه 
وبـــريو وبـــيالروس وتركمانـــستان وتوغـــو واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة وجورجيـــا والـــسنغال  
وسورينام وسيشيل وغينيـا وقـربص وقطـر والكـامريون وكرواتيـا وكوبـا وكوسـتاريكا وليربيـا                  

). انظــر املرفــق(الــسعودية وموريتانيــا ومولــدوفا ونيوزيلنــدا ومــايل وملــديف واململكــة العربيــة 
وحييط الفريق العام علما مع الترحيب باإلشارات اليت تفيد بأن أرمينيـا وإكـوادور وبـنغالديش                

ــال    ــر وفرتوي ــونس واجلزائ ــة (وت ــة-مجهوري ــان    )  البوليفاري ــا ولبن ــسودان وغان ــسلفادور وال وال
هنـــدوراس والـــيمن تتخـــذ إجـــراءات يف ســـبيل ومدغـــشقر واملغـــرب وموريـــشيوس وهـــاييت و

ويعرب الفريق العامل من جديد عن استعداده إلسداء املـشورة          . االنضمام إىل االتفاقية الدولية   
 .وتقدمي الدعم خبصوص هذه اإلجراءات

، اســتبيانا بــشأن واليتــه وأنــشطته إىل    ٢٠٠٧مــايو /ووجــه الفريــق العامــل، يف أيــار    - ٥٦
نظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، يف إطــار مــشاوراته معهــا، وبغيــة  املنظمــات اإلقليميــة وامل

ــي     ــصعيد اإلقليم ــى ال ــورات عل ــايري والتط ــى ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٦ويف . دراســة املع ، تلق
ــدة       ــة معاهـ ــيا، ومنظمـ ــرق آسـ ــوب شـ ــم جنـ ــة أمـ ــن رابطـ ــام بالترحيـــب ردودا مـ ــق العـ الفريـ

ــن ــستقلة، وجم ثاجلمــاعي، والكومنولــ  األم ــدول امل ــا، ومنظمــة حلــف   ، ورابطــة ال لــس أوروب
 .األطلسي مشال
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، أبلغـت منظمـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي           ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٥ويف رسالة مؤرخة     - ٥٧
ــادت         ــها، وأف ــدرج يف إطــار واليت ــة ال تن ــشطة املرتزق ــصلة بأن ــسائل املت ــأن امل ــل ب ــق العام الفري

 .طاع اخلاصاألمن بطبيعته، مبا فيه األمن اجلماعي، ال ميكن أن يوفره الق أن
، أبلغ جملـس أوروبـا الفريـق العامـل بـأن            ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١ويف رسالة مؤرخة     - ٥٨

اجمللس املعين مبسائل الشرطة أجنز تقريره عن تنظيم اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة، الـذي حلـل فيـه                    
دول مسألة االفتقار إىل التشريعات الوطنيـة الـيت تـنظم أنـشطة الـشركات األمنيـة اخلاصـة يف الـ                

وحيــيط الفريــق العامــل علمــا باإلشــارة إىل اقتــراح قــرار يف تــشرين . األعــضاء يف جملــس أوروبــا
ــوبر /األول ــا النظــر يف      ٢٠٠٤أكت ــة جمللــس أوروب ــة الربملاني ــدة أعــضاء يف اجلمعي ــرح ع ، إذ اقت

إمكانية وضع اتفاقية ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم وتدريبـهم، لكنـه يالحـظ                   
وأشـار جملـس أوروبـا إىل توصـية مجعيتـه           . ذلك االقتراح مل يفـض إىل اختـاذ أي تـدبري آخـر             أن

املتعلقة باملراقبة الدميقراطية للقطاع األمين يف الـدول األعـضاء، الـيت            ) ٢٠٠٥ (١٧١٣الربملانية  
الحظت فيها اجلمعية أن األنظمـة ينبغـي أن تتـضمن أحكامـا بـشأن املراقبـة الربملانيـة، وآليـات                      

ــدنيا للــشركات     ل لرصــد وأحكامــا بــشأن مــنح التــراخيص والــسبل الكفيلــة بتحديــد املعــايري ال
ويالحظ الفريق العامل أن اجلمعية أفادت يف مذكرة تفسريية لتلك التوصية أن إسـناد              . اخلاصة

مـــن قبيـــل شـــركات اإلنترنـــت (مهمـــة مجـــع املعلومـــات االســـتخباراتية إىل شـــركات خاصـــة 
 .ي أن يتم يف مراعاة للقانون ورهنا مبوافقة الربملانينبغ) واهلواتف النقالة

، أبلغ جملـس اجلمعيـة الربملانيـة املـشتركة          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥ويف رسالة مؤرخة     - ٥٩
للدول األعضاء يف رابطـة الـدول املـستقلة الفريـق العامـل أن مثـة مـا يـدل علـى اخنـراط مرتزقـة                          

ا يف أراضـي دول أعـضاء يف الرابطـة، وأشـار إىل     أجانب يف الرتاعات املسلحة اليت تدور رحاهـ    
أن األشــخاص الــذين يــشاركون يف عمليــات قتاليــة ينتمــون إىل وحــدات مــسلحة غــري قانونيــة 

ــشطتهم غــري مــشروعة  ــاين    . وأن أن ــشرين الث ــه اعتمــد باإلمجــاع يف ت ــوفمرب /وذكــر اجمللــس أن ن
غـري املباشـرة وإىل ضـرورة        قانونا منوذجيا بـشأن مكافحـة االرتـزاق، وأشـار إىل آثـاره               ٢٠٠٥

وأشــار اجمللــس إىل ضــرورة القيــام، يف ســياق . وضــع تــشريعات تكميليــة علــى الــصعيد الــوطين
العمل على حتسني املعايري القانونية الدولية الرامية إىل مكافحة املرتزقة، بتحديد شروط خاصـة               

زاق احملظـورة واألنـشطة     للتمييز مـن النـواحي القانونيـة واملفاهيميـة والعمليـة بـني أشـكال االرتـ                
ورأى اجمللـس   . املشروعة املسموح هبا للشركات اخلاصة اليت توفر اخلدمات األمنية والعسكرية         

أيضا أن برامج إعادة إدماج اجلنود السابقني اجتماعيـا ينبغـي اعتبـاره عنـصرا فعـاال يف التـدابري                    
بع عـابر للحـدود الوطنيـة،    ونظرا ملا يكتسيه سوق اخلدمات العسكرية اخلاصة من طـا       . الوقائية

فقد كرر اجمللـس تأكيـد أمهيـة التعـاون الـدويل واقتـرح وضـع قواعـد بيانـات مـشتركة وتبـادل                        
 .اخلربات يف اجملال التشريعي ويف ممارسات إنفاذ القانون املتعلقة مبكافحة أنشطة املرتزقة
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ق آسـيا   ، أبلغت رابطة أمـم جنـوب شـر        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٨ويف رسالة مؤرخة     - ٦٠
 .الفريق العامل بأهنا مل ختول يف واليتها صالحية تناول هذه املسألة

، أبلغت أمانة الكومنولث الفريق العامـل بأهنـا   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣ويف رسالة مؤرخة     - ٦١
ليــست لــديها أنظمــة أو قيــود أو إجــراءات مراقبــة صــرحية تتعلــق بتجنيــد مرتزقــة مــن األفــراد     

بيد أهنا تقر وتؤيد ما اختذته األمـم املتحـدة   .  استخدامهم أو متويلهم   والشركات أو تدريبهم أو   
بتوافق اآلراء من قـرارات ملكافحـة أنـشطة املرتزقـة، وتعتـرب أن هـذه األنـشطة تنـال مـن سـلطة                         

وبناء عليه، فإن الكومنولث سيدعم كافة اجلهود الراميـة         . وسيادة الدول واحلكومات الشرعية   
 .إىل مكافحة هذه األنشطة

ــه / متــوز١١ويف رســالة مؤرخــة  - ٦٢ ، أبلغــت منظمــة حلــف مشــال األطلــسي   ٢٠٠٧يولي
ــراد العــسكريني        ــيني واألف ــوظفني األمن ــة وال امل ــدئيا املرتزق ــستخدم مب ــه ال ت ــق العامــل بأن الفري

وأبلغـت املنظمـة    . اخلاصني عندما يتعلق األمر بأداء مهام عسكرية ميكن أن تنطـوي علـى قتـال              
ضا بـسياسة تنظــيم اسـتخدام املتعاقـدين لــدعم العمليـات، أقرهــا جملـس حلــف      الفريـق العـامل أيــ  

ــسي يف   ــاين ٢٦مشــال األطل ــاير / كــانون الث ــدين  . ٢٠٠٧ين ورأت املنظمــة أن اســتخدام املتعاق
لدعم العمليات ميكّن الكيانات التجارية املختصة من توفري جزء من الـدعم، حبيـث يـصبح مـن          

وأشـارت املنظمـة أيـضا إىل       . خدام املوارد على الوجـه األمثـل      املمكن كفالة الدعم للقائد واست    
أن سياستها املتفق عليها تنص بوضوح علـى أنـه ال يـستعان باملتعاقـدين ألداء مهـام قتاليـة، بـل                     

ــدعم    ــة ومهــام ال ــة   . ألداء جمموعــة كــبرية مــن املهــام التقني ــسياسة، ينبغــي معامل ووفقــا هلــذه ال
 دويل، باعتبارهم مدنيني يرافقـون القـوات؛ وجيـب علـيهم            املتعاقدين يف أي منطقة نزاع مسلح     

وأفادت الناتو أن معظـم احللفـاء يـدركون أن هـذا مينـع              . أال يشاركوا مباشرة يف أعمال القتال     
استعانة املنظمة بالشركات األمنية اخلاصة ألداء مهام غري اخلـدمات األمنيـة يف املنـشآت الثابتـة                 

 .مال عسكريةاليت ال تتعرض عادة للتهديد بأع
وعالوة علـى ذلـك، بلـغ الفريـق العامـل واستـشري بـصدد املبـادرة السويـسرية املتخـذة                      - ٦٣

بالتعاون مع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة للتـرويج الحتـرام القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون                      
حقــوق اإلنــسان واملتعلقـــة بالــشركات األمنيـــة والعــسكرية اخلاصــة الـــيت تعمــل يف حـــاالت       

، ويف وثـــائق قـــدمت الحقـــا يف   ٢٠٠٧يوليـــه  / متـــوز ١٩ويف رســـالة مؤرخـــة  . )١٢(اعالـــرت
ــادرة،      ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٧ ــق العامــل مبعلومــات عــن املب ــسرا الفري ــة سوي ، وافــت حكوم
نــوفمرب /ينــاير وتــشرين الثــاين/ذلــك حلقتــا العمــل اللــتني عقــدتا بــشأهنا يف كــانون الثــاين يف مبــا

__________ 
ــادرة ال   )١٢(  ــة باملبـــ ــائق املتعلقـــ ــى الوثـــ ــالع علـــ ــى اإلنترنـــــت   لالطـــ ــايل علـــ ــع التـــ ــر املوقـــ ــسرية، انظـــ : سويـــ

www.eda.admin.ch/psc. 
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ذه العمليـة احلكوميـة ال ترمـي إىل إضـفاء الـشرعية علـى               ويالحظ الفريق العامل أن ه    . ٢٠٠٦
اإلسـهام  ) أ: (استخدام الشركات األمنية والعسكرية اخلاصة، بل إىل حتقيق ثالثة أهـداف هـي             

يف املناقشة احلكومية الدولية بشأن املسائل املطروحة فيمـا يتعلـق باسـتخدام الـشركات األمنيـة                 
وتوضــيح التزامــات الــدول وغريهــا مــن األطــراف  إعــادة تأكيــد ) ب(والعــسكرية اخلاصــة؛ و 

الفاعلة مبوجب القانون الدويل، وال سـيما القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان؛                
دراســة ووضــع ممارســات جيــدة ومنــاذج تنظيميــة وتــدابري مناســبة أخــرى علــى الــصعيد ) ج( و

ة الـدول علـى احتـرام القـانون         الوطين، وعلى الصعيدين اإلقليمي أو الدويل إن أمكـن، ملـساعد          
ــوق اإلنــسان وكفالــة احترامهمــا       ــساين الــدويل وقــانون حق ــرب الفريــق العــام عــن    . اإلن ويع

استعداده للتعاون يف هذه املبادرة، ويأمل أن تسهم يف حبث التـدابري التنظيميـة الوطنيـة املناسـبة                  
عسكرية اخلاصـة، والـدول     من جانب الدول، مبا فيها الدول اليت تستعني بالشركات األمنية وال          

 .اليت توجد مقار هذه الشركات فيها، والدول اليت تعمل هذه الشركات على أراضيها
 
 األنشطة املقبلة -خامسا  

 مـع الـدول األعـضاء      همـشاورات إجـراء    خـالل الـسنة القادمـة        ،الفريـق العامـل   واصل  سي - ٦٤
 . لية أو االنضمام إليهالتشجيع أكرب عدد من الدول على التصديق على االتفاقية الدو

سيواصـل الفريـق العامـل مـشاوراته مـع          بغرض تلقـي دعـوات لزيـارة بلـدان أخـرى،            و - ٦٥
وفــود أرمينيــا وأفغانــستان وبــابوا غينيــا اجلديــدة وتــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى وجنــوب   

 .األمريكيةأفريقيا وزمبابوي والعراق وغانا وغينيا االستوائية وكولومبيا والواليات املتحدة 
االقتـراح  أيـد الفريـق     معـايري جديـدة،     بوضع مقترحات   يف نطاق والية الفريق العامل      و - ٦٦

ملعاجلــة ) A/60/263انظــر (مبــسألة اســتخدام املرتزقــة ة اخلاصــة الــسابقة املعنيــة املقــدم مــن املقــرر
لفريـق أنـه    ارى  ويـ . يف احتكار استخدام القـوة    باجلهات الفاعلة الرئيسية    مسائل جوهرية تتعلق    

اخلـدمات األمنيـة يف امتثـال      يتعني على الدول أن متيز بوضوح بني الشركات اخلاصة اليت تقدم            
املــساءلة اإللزاميــة، مثــل احتــرام مبــدأ احتكــار  تــام للقواعــد اآلمــرة واألنظمــة املرعيــة ومبــادئ  

خدامهم الدولــة الســتخدام القــوة، والــشركات الــيت تقــوم بتجنيــد املرتزقــة أو تدريبــهم أو اســت  
 .نزاعات مسلحة، واليت ينبغي جترمي أنشطتهامتويلهم للعمل يف مناطق  أو
مخس مشاورات حكومية إقليميـة تليهـا       إجراء  ويف هذا الصدد، أوصى الفريق العامل ب       - ٦٧

وتتـيح النظـر علـى مـستوى        مائدة مستديرة رفيعة املستوى تعقد حتت إشـراف األمـم املتحـدة،             
ــهجي    ــشكل من ــع وب ــادة إدراك املــسائل واملظــاهر    سياســي رفي يف املواضــيع الــيت مــن شــأهنا زي

ــشطة     ــق باألن ــا يتعل ــئة فيم ــات الناش ــصلة واالجتاه ــسان    املت ــوق اإلن ــى حق ــا عل ــة وأثره باملرتزق
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)A/61/341 العمليــة  هأمهيــة هـذ تأكيـد  كــرر الفريـق العامــل  يو). ١٠٢  و٩٤  و٩٣ت ا، الفقـر
يات خمتلـف اجلهـات الفاعلـة املعنيـة، مبـا فيهـا        مـسؤول اليت ستيسر استعراضـا ال غـىن عنـه لفهـم            

كل منـها   ب  اخلاصة لتزاماتالالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف السياق احلايل، وكذلك ا        
 .حقوق اإلنسان وتعزيزهافيما يتعلق حبماية 

 االستنتاجات والتوصيات  -دسا سا
بعثـات  ئه، وبعد أن أوفـد      أن باشر عمله عامني منذ إنشا     يعتقد الفريق العامل، بعد      - ٦٨

وبعــد أن حلــل األنــشطة الــيت   ،وهنــدوراس  وفيجــيميدانيــة إىل إكــوادور وبــريو وشــيلي 
ضطلع هبا على الصعيد الدويل عـدد مـن الـشركات اخلاصـة الـيت جتنـد أفـرادا عـسكريني                     ت

ورجال شرطة سابقني من مجيع مناطق العامل أو تدرهبم أو تـستخدمهم أو متـوهلم للعمـل يف                  
 نزاعــات مــسلحة، أن الكــثري مــن هــذه املظــاهر متثــل أشــكال جديــدة ألنــشطة          منــاطق
 .باملرتزقة املتصلة
إىل االستعانة باملصادر اخلارجيـة لتأديـة مهـام         عدد من الدول األعضاء     أدى اجتاه   و - ٦٩

عسكرية شىت وخصخـصتها يف الـسنوات العـشر املاضـية إىل تكـاثر الـشركات العـسكرية                  
ثل الكثري مـن هـذه الـشركات جهـات توريـد يف العديـد مـن العقـود،              ومي. واألمنية اخلاصة 

كتلك املربمة مثال مـع وزارة الـدفاع أو وزارة اخلارجيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،                   
ــة يف      ممــا ــة اخلاصــة املتدخل ــة يف عــدد الــشركات العــسكرية واألمني ــادة هائل يفــضي إىل زي

ولكـي ينفـذ بعـض هـذه الـشركات عـرب الوطنيـة              . الرتاعات الدائرة يف أفغانستان والعراق    
عقودها وجتـين يف الوقـت ذاتـه أكـرب الفوائـد، قامـت، عـرب فـروع أو شـركات للتوظيـف،                    
بتوليــد الطلــب وحفــزه وزيادتــه يف بعــض بلــدان العــامل الثالــث علــى األفــراد العــسكريني     

مـر جنـود   ، وهـم يف واقـع األ     “حراس أمـن  ”ورجال الشرطة السابقني لتجنيدهم باعتبارهم      
ومبجــرد أن يــصل أفــراد الــشركات العــسكرية     . خاصــون مــسلحون تــسليحا عــسكريا   

واألمنيــة اخلاصــة إىل منــاطق الرتاعــات املــسلحة، ميكــن أن تــصبح األحكــام القائمــة يف         
التشريع الوطين اليت متنحهم احلصانة بسهولة بوابة إىل اإلفالت من العقاب حبكم الواقـع،              

ويبـدو  . خيضعون على ما يبدو إال ملـساءلة الـشركة املـشغلة هلـم    ن اجلنوب اخلاصني ال   أإذ  
ــدججون        ــع أهنــم م ــاتلني، م ــدنيني وال مق ــراد م ــرب هــؤالء األف ــات ال تعت أن بعــض احلكوم

ــسال ــسهولة ربطهــم مبفهــوم      . حبال ــزاق، لكــن ميكــن ب ــدة لالرت ــون أشــكاال جدي إهنــم ميثل
هـؤالء  “ حراس األمن اخلاص  ”اىن  ويف حاالت كثرية، ع   . الغامض“ املقاتلني غري النظاميني  ”
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من خمالفات تعاقدية وظروف عمل سيئة ومـن عـدم تلبيـة احتياجـاهتم األساسـية وواجهـوا                  
 .)١٣(صعوبات يف احلصول على تعويضات مالية لقاء اجلروح اليت أصيبوا هبا

وهذا هو ما حدا بالفريق العامل إىل أن يسأل الدول األعضاء يف االسـتبيان الـذي         - ٧٠
، عمـا إذا كانـت اختـذت أو أهنـا           ٦١/١٥١ إليها، متابعة لتنفيذ قرار اجلمعية العامة        أرسله

بصدد اختاذ أو تنظر يف اختاذ أي تدابري لتنظيم عملية االسـتعانة باملـصادر اخلارجيـة لتنفيـذ                  
وطلب إىل الدول األعـضاء أيـضا أن   . املهام اليت يضطلع هبا تقليديا أفراد القوات املسلحة 

م اليت يتعني أال يعهد هبا إىل القطاع اخلاص وستساعده الـردود علـى حتديـد مـىت                  حتدد املها 
وإىل أي مدى ميكـن اعتبـار أفـراد الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة مـوظفني تـابعني                     

ويف هـذا الـصدد، يـشري الفريـق         . للدولة وخاضعني للسلطة والسيطرة الفعلية للحكومات     
م الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ميكن أن تتحمـل         العامل إىل أن الدول اليت تستخد     

ما يرتكبه أفرادها من انتهاكات حلقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا وتنـسب هـذه              مسؤولية  
االنتهاكات إىل تلك الدول وفقا للقواعـد الدوليـة املتعلقـة مبـسؤولية الـدول، وخباصـة إذا                  

رف بتوجيـه مـن احلكومـة أو    خولت هـذه الـشركات ممارسـة صـالحيات حكوميـة أو تتـص       
 .حتت رقابتها

ــق العامــل عــن    - ٧١ ــة   قلقــه ويعــرب الفري ــصديق علــى االتفاقي إزاء اخنفــاض معــدل الت
ــتخدامهم ومتويلـــ   ــة واسـ ــد املرتزقـ ــة ملناهـــضة جتنيـ ــا  الدوليـ هم وتدريبـــهم واالنـــضمام إليهـ

تـاح   الوحيـد امل    الـصك  عدد من الثغرات، فإنـه    فيه  ومع أن هذا الصك     ). ادولة طرف  ٣٠(
الـيت تنطـوي    هـام   املارجيـة ألداء    اخلصادر  املـ عمليـة االسـتعانة ب    لـضبط   على الصعيد العاملي    

يشجع الفريق السبب، وهلذا . لقرون حكرا على الدولةواليت ظلت العنف على استخدام 
مل تـصدق عليهـا بعـد علـى أن     والعامل الدول األعضاء الثماين الـيت وقعـت علـى االتفاقيـة         

ــك، كمــا   ــصبح    تفعــل ذل ــيت مل ت ــدول األخــرى ال ــع ال ــشجع مجي ــا بعــد ي ــى  أطراف ــا عل فيه
 .إليها االنضمام

علــى الــصعيدين أنظمــة  عــن قلقــه إزاء عــدم وجــود  أيــضاويعــرب الفريــق العامــل - ٧٢
الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الــيت تعمــل دون  تــسري علــى اإلقليمــي والــوطين 
ــة وال مــساءلة ــة التــشريعات واألنظمــة وإجــراءات   وعــدم كفويعتقــد أن ضــعف  . مراقب اي

جتنيـد  الـسعي إىل    يـشجعها علـى     عـرب الوطنيـة     هذه الـشركات    املراقبة احمللية اليت ختضع هلا      
نزاعـات   يف “حراسـا لألمـن   ”اجلنود ورجال الـشرطة الـسابقني مـن بلـدان أخـرى ليعملـوا               

يف روب الــيت متزقهــا احلــونظــرا للــصعوبة الــيت تواجههــا الــدول . مــسلحة منخفــضة احلــدة
__________ 

 )١٣( A/HRC/4/42 و ٥٠ و ٤٩، الفقرتان A/HRC/4/42/Add.1 ١٩، الفقرة. 
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 يف هذا سؤوليةاملكبريا من قدرا تنظيم ومراقبة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، فإن 
انطالقـا منـها بتـصدير    هذه الشركات عرب الوطنيـة  تقوم  يقع على عاتق الدول اليت      اإلطار  

وحيث الفريق العامل هذه الـدول املـصدرة علـى جتنـب مـنح            . اخلدمات العسكرية واألمنية  
قلقـه  يعرب الفريق العامل عن و. للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وألفرادهااحلصانة  

وفـد  فيهـا حكومـات بعـض البلـدان الـيت أ           مباألنه على الرغم من توجيه انتباه احلكومات،        
 الـشركات ألفـراد عـسكريني ورجـال شـرطة سـابقني              هـذه  بعثات ميدانية، فإن جتنيد   إليها  

ثــل العــراق ال يــزال مــستمرا علــى  ماعــات املــسلحة للعمــل كحــراس أمــن يف منــاطق الرت 
 .يبدو ما
 :على ذلك، فإن الفريق العامل وبناء - ٧٣

ــدول الــيت مل تنظــر بعــد يف اختــاذ اإلجــراء     )أ(  ــع ال  ة الالزمــاتيطلــب إىل مجي
لالنـضمام إىل االتفاقيــة الدوليــة ملناهـضة جتنيــد املرتزقــة واسـتخدامهم ومتويلــهم وتدريبــهم    

القانونيــة ذات الــصلة يف تــشريعاهتا الوطنيــة، أن  القواعــد يهــا، ويف إدراج التــصديق عل أو
تيـسري  لالفريق العامـل أنـه ميكـن وضـع قـانون منـوذجي       يرى ويف هذا الصدد،  . تفعل ذلك 

ينبغـي  انضمام الدول اليت ترغب يف أن تصبح أطرافـا يف االتفاقيـة، بتبيـان اخلطـوات الـيت                    
 ؛يف التشريعات احملليةاختاذها إلدراج القواعد الدولية 

 ويوصــي بــأن تــضع املنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة        )ب( 
الـشركات العـسكرية    أنـشطة   سيما االحتاد األورويب، نظاما مشتركا لتنظـيم         ، وال األخرى

 اليت تصدر خدماهتا؛واألمنية اخلاصة 
ذات ات الدوليـة  التشريعوانينها احمللية قيف ويشجع الدول على أن تدرج       )ج( 
مثـل االحتـاد    (وكذلك التشريعات اإلقليمية ذات الصلة حيث توجد أطـر إقليميـة            الصلة،  

 ؛)األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ورابطة الدول املستقلة
حىت ال تعيق الشركات اخلاصـة الـيت تقـدم املـساعدة العـسكرية              ويوصي،   )د( 

ــسان وحــىت    واالستــشارات واخلــدمات األمنيــ  ــع حبقــوق اإلن ــدويل التمت ــصعيد ال ة علــى ال
تنتــهكها، بــأن تقــوم حكومــات الــدول الــيت تــصدر منــها هــذه الــشركات اخلاصــة تلــك  ال

اخلدمات باعتماد تشريعات ووضع آليـات تنظيميـة ملراقبـة ورصـد أنـشطتها، مبـا يف ذلـك                   
وبـات عليهـا    نظام للتسجيل والترخيص يأذن هلذه الشركات بأن تعمل ويسمح بفرض عق          

 يف حال عدم تقيدها بالقواعد؛
العـــسكرية واخلـــدمات  ويـــشجع احلكومـــات الـــيت تـــستورد املـــساعدة      )هـ( 

االستشارية واألمنية اليت تقـدمها الـشركات اخلاصـة علـى إجيـاد آليـات تنظيميـة لتـسجيل                   
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 التراخيص هلا حىت تضمن أال تعوق اخلدمات املستوردة اليت تقدمها           حهذه الشركات ومن  
 لك الشركات التمتع حبقوق اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي؛ت

وتـرخيص  هذه الـنظم القانونيـة لتـسجيل        وهي تضع   ويشجع احلكومات،    )و( 
املعـايري الـدنيا   الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة واألفراد العاملني فيها، علـى أن حتـدد          

الــشركات وتــضمن إجــراء التحريــات  للــشفافية واملــساءلة الــيت يلــزم أن ختــضع هلــا هــذه   
الـدويل  القـانون  وفحص سوابق أفرادها، وتكفل تـوفري التـدريب الكـايف هلـم علـى مراعـاة                 

حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وكـذلك اتـساق قواعـد االشـتباك مـع القـانون                 
 الرقابــة لــك ذواملراقبــة، مبــا يفعالــة لالنتــصاف فواملعــايري الدوليــة الــسارية، وتنــشئ نظمــا 

. لألنشطة املـسموح هبـا    أن تنص على حدود قصوى      وينبغي هلذه النظم القانونية     . الربملانية
 وينبغي للدول أن تفرض حظراً حمدداً على تـدخل الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                

اســتقرار اختاذهــا إجــراءات لزعزعــة  أو الدوليــة أو علــى رتاعــات املــسلحة الداخليــة  يف ال
 ستورية؛ النظم الد
ويـــشجع الـــدول، الـــيت جتنـــد فيهـــا الـــشركات األمنيـــة اخلاصـــة األفـــراد   )ز( 

تـشهد نزاعـات منخفـضة احلـدة        العسكريني ورجال الشرطة السابقني لترسلهم إىل مناطق        
جتنيــد هــؤالء املرتزقــة ، علــى أن تتخــذ التــدابري الالزمــة ملنــع رتاعبعــد الــ مــاأو متــر مبرحلــة 

  املمارسات؛هذهق سياسات هدفها الثين عن صدار بيانات عامة وتطبيوإ
وبراجمهـا وصـناديقها    مؤسـساهتا   ويوصي إدارات األمم املتحدة ومكاتبها و      )ح( 

مـشفوعة مبعـايري ترمـي إىل       بأن تنشئ نظاما فعاال لالنتقاء والفحص وتضع مبادئ توجيهية          
. كـل منـها  سـلطة  تنظيم ورصد أنشطة الشركات األمنية والعسكرية اخلاصة العاملة حتـت     

ملبــادئ التوجيهيــة ملعــايري حقــوق اإلنــسان والقــانون  قتــضي امتثــال اوينبغــي هلــا أيــضا أن ت
تقتـضي عـدم تـورط      أن  خـاص،   وجـه   بينبغـي هلـا     و.  وتكفـل هـذا االمتثـال      اإلنساين الدويل 

 يف انتهاكات حلقوق اإلنسان؛األفراد الذين تستخدمهم هذه الشركات 
) A/60/263انظــر (ة الــسابقة املعنيــة باملرتزقــة ويؤيــد توصــية املقــررة اخلاصــ )ط( 

بعقد مائدة مستديرة رفيعـة املـستوى، مـسبوقة خبمـس مـشاورات حكوميـة إقليميـة، حتـت               
اجلهـة الـيت   دور الدولة بوصفها  املتمثلة يف  ملناقشة املسألة اجلوهرية   ،إشراف األمم املتحدة  

 عنـه إلدراك    غـىن  تعراض ال إجـراء اسـ   وستيسر هـذه االجتماعـات      . القوةحتتكر استخدام   
، يف  مسؤوليات خمتلـف اجلهـات الفاعلـة، مبـا فيهـا الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                  

أهنـا سـتوفر    كمـا   . حلمايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا       السياق احلايل، والتزامـات كـل منـها         
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رية حمفال إلجراء مناقشة بغية التوصل إىل تفاهم بشأن القوانني والضوابط األخرى الـضرو            
 على الصعيد الدويل؛

ويطلــب إىل اجلمعيــة العامــة بنــاء علــى ذلــك أن تزيــد امليزانيــة املخصــصة    )ي( 
 .يفي مبتطلبات أنشطته املقبلةللفريق العامل لكي 
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 املرفق 
حالــة االتفاقيــة الدوليــة ملناهــضة جتنيــــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــهم     

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٦يف وتدريبهم 
 

 )ب(التصديق، االنضمام )أ(لتوقيع، اخلالفة يف التوقيعا الدولة

 )ب(١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٤  أذربيجان
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٠ أملانيا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٨ أنغوال

 ١٩٩٩يوليه / متوز١٤ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ أوروغواي
 )ب(١٩٩٨ير ينا/ كانون الثاين١٩  أوزبكستان
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣ ١٩٩٠سبتمرب /يلولأ ٢١ أوكرانيا
 ١٩٩٥أغسطس / آب٢١ ١٩٩٠فرباير / شباط٥ إيطاليا

 )ب(١٩٩٢يوليه / متوز١٠  بربادوس
 )ب(٢٠٠٢مايو / أيار٣١  بلجيكا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٨ بولندا
 )ب(٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  بريو

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٨ ١٩٩٠ديسمرب /ل كانون األو١٣ بيالروس
 )ب(١٩٩٦سبتمرب /يلولأ ١٨  تركمانستان

 )ب(١٩٩١فرباير / شباط٢٥  توغو
  )أ(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود

 )ب(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  اجلماهريية العربية الليبية
  ١٩٩٠مارس / آذار٢٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 )ب(١٩٩٥يونيه /حزيران ٨  جورجيا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٧ رومانيا
 )ب(١٩٩٩يونيه / حزيران٩  السنغال
 ١٩٩٠أغسطس / آب١٠ ١٩٩٠فرباير / شباط٢٧ سورينام
 )ب(١٩٩٠مارس / آذار١٢  سيشيل
  )أ(٢٠٠١مارس / آذار١٢ صربيا
 )ب(٢٠٠٣يوليه / متوز١٨  غينيا
 )ب(١٩٩٣يوليه / متوز٨  قربص
 )ب(١٩٩٩مارس / آذار٢٦  رقط

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١ الكامريون
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 )ب(التصديق، االنضمام )أ(لتوقيع، اخلالفة يف التوقيعا الدولة

  كرواتيا
 ٢٠٠٠٩مــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٧

 )ب(٢٠٠٧فرباير /شباط
 )ب(٢٠٠٧فرباير / شباط٩  كوبا

 )ب( ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٠  كوستاريكا
  ١٩٩٠يونيه / حزيران٢٠ الكونغو
 )ب(٢٠٠٥مرب سبت/ أيلول١٦  ليربيا
 )ب(٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢  مايل

  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٥ املغرب
 ١٩٩١سبتمرب / أيلول١١ ١٩٩٠يوليه / متوز١٧ ملديف

 )ب(١٩٩٧أبريل / نيسان١٤  اململكة العربية السعودية
 )ب(١٩٩٨فرباير / شباط٩  موريتانيا
 )ب(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨  مولدوفا
  ١٩٩٠أبريل /ن نيسا٤ نيجرييا
 )ب(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  نيوزيلندا

 


