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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٦٩البند 

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

  الشعوب يف تقرير املصري
    

  األمني العاممن مذكرة     
جلمعيــة العامـة، وفقــاً لقـرار جلنــة حقــوق   يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء ا     
 املعــىن باســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق ل، تقريــر الفريــق العامــ٢٠٠٥/٢اإلنــسان 

  .اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

 
  

  *  A/67/150.  
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تقرير الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق                     
   حق الشعوب يف تقرير املصرياإلنسان وإعاقة ممارسة

  

  موجز  
يبــدأ الفريــق العامــل بتقــدمي اســتعراض عــام لألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا خــالل الفتــرة       

حتـديثاً لألنـشطة األخـرية للمرتزقـة والـشركات العـسكرية          ويقدم أيضا   . املشمولة باالستعراض 
ال يـزال  ، الـة يف ليبيـا   واحلاألخرية يف كوت ديفـوار      يتبني من احلوادث    كما  و. واألمنية اخلاصة 

ويالحـظ الفريـق العامـل أن أنـشطة         . استخدام املرتزقة مشكلة خطرية تتطلب إيالءها االهتمام      
ــة اخلاصــة ال تــزال تتطــور، وأن هــؤالء املتعهــدين ينخرطــون يف      الــشركات العــسكرية واألمني

انعـدام الـشفافية    وال يـزال الفريـق العامـل يـشعر بـالقلق إزاء             . طائفة من األنشطة دائبة التوسـع     
ــشطتها       ــشركات وعــدم وجــود إطــار تنظيمــي دويل لرصــد أن ــق هبــذه ال . واملــساءلة فيمــا يتعل

وأخــريا، يــستعرض الفريــق العامــل التطــورات يف جمــال احملــاوالت الراميــة إىل تنظــيم عمـــل          
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، مبا يف ذلك على املستويني الدويل والـوطين، واملبـادرات              

ولئن كان الفريق العامـل يـشعر بالتـشجيع    . ليت تقودها الصناعات بغرض رفع مستوى املعايري     ا
لوجود اعتراف بضرورة املزيد من اللوائح التنظيمية، فإنه يـرى أنـه ينبغـي القيـام مبـا هـو أكثـر                      

ويتطلع الفريق العامل إىل العمـل مـع الـدول مـن أجـل تعميـق تفهـم أثـر الـشركات                      . من ذلك 
واألمنية اخلاصـة علـى حقـوق اإلنـسان، وأجنـع الـسبل لتحـسني هـذا األثـر وضـمان                     العسكرية  

  .املساءلة عن االنتهاكات
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  مقدمة  -أوال   
واصل الفريق العامل املعىن باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة              - ١

مـا يتـصل هبـا مـن        وممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري، تنفيذاً لواليته، رصد أنشطة املرتزقـة             
أنشطة الشركات اخلاصة اليت تقـدم املـساعدة        تأثري    جبميع أشكاهلا ومظاهرها، ودراسة     أنشطة  

. قــوق اإلنــسانالتمتــع حبعلــى  العــسكرية واخلــدمات االستــشارية واألمنيــة يف الــسوق الدوليــة 
 ، يقــدم الفريــق٦٦/١٤٧ وقــرار اجلمعيــة العامــة  ١٨/٤ووفقــاً لقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان  

التقريـر األخـري   تقـدمي   ويغطي التقرير الفترة الـيت أعقبـت        . العامل هذا التقرير إىل اجلمعية العامة     
)A/66/317( ،٢٠١١أغسطس/الذي صدر يف  آب.  
وتــربهن أحــداث العــام املاضــي علــى أن مــشاركة املرتزقــة يف منــاطق عــدم االســتقرار     - ٢

ء الغـريب مـن كـوت ديفـوار، علـى طـول             ففـي اجلـز   . ومناطق الرتاع  ال تزال باعثـا علـى القلـق          
احلــدود مــع ليربيــا، تفيــد التقــارير بــضلوع املرتزقــة يف العديــد مــن اهلجمــات الــيت وقعــت ضــد  

ويف ليبيــا، ال يــزال مــن غــري الواضــح إىل أي مــدى اســتخدم النظــام الــسابق املرتزقــة، . املــدنيني
  . م من املرتزقةوذكرت التقارير أن عدة آالف من األجانب مت اعتقاهلم باعتباره

ــة اخلاصــة     - ٣ ــدة أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمني ومــع . وقــد تنوعــت بــصورة متزاي
ختفـــيض حجـــم القـــوات العـــسكرية األجنبيـــة يف أفغانـــستان والعـــراق، انكمـــش باملثـــل دعـــم  

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن الـشركات            . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة هلـذه األنـشطة       
ة اخلاصــة تقــوم بأنـشطة أخــرى يف هــذه البلــدان، مبـا يف ذلــك تــوفري احلمايــة   العـسكرية واألمنيــ 

ــم املتحــدة      ــسانية، واألم ــية، وللمنظمــات اإلن ــا الدبلوماس ــسفارات وبعثاهت ــذه  . لل ووجــدت ه
الشركات سوقا أخرى خلدماهتا يف الصناعة البحريـة، حيـث يـستعان بـصورة متزايـدة بـاحلرس                  

وأخـــريا، فـــإن الـــشركات . بالـــة ســـاحل الـــصومالاملـــسلحني علـــى ظهـــر الـــسفن، وخباصـــة ق
صـناعة  ”العسكرية واألمنيـة اخلاصـة تغـدو بـصورة متزايـدة جـزءا ممـا أصـبح يطلـق عليـه اسـم                        

ــتخدامها لـــدعم بعثـــات    “الـــسالم ــا، واسـ ، علـــى النحـــو الـــذي توضـــحه أنـــشطتها يف أفريقيـ
  . املتحدة األمم
ــسا       - ٤ ــوق اإلن ــهاكات حق ــساءلة عــن انت ــدام امل ــشركات   وشــكَّل انع ــها ال ــيت ارتكبت ن ال

ــادرات مت      ــة وراء مبـ ــدفع األوليـ ــوة الـ ــراق قـ ــستان والعـ ــة يف أفغانـ ــة اخلاصـ ــسكرية واألمنيـ العـ
االضــطالع هبــا علــى كــل مــن املــستوى الــدويل واإلقليمــي والــوطين وعلــى مــستوى الــصناعة    

ه ومـع أن هـذه اجلهـود تنبثـق عـن اسـتخدام هـذ              .  لتنظيم العمل الذي تقوم به هذه الـشركات       
الشركات يف وقت احلرب، فـإن التوسـع الـدائب يف االسـتعانة هبـذه الـصناعة مبـا تنطـوي عليـه              
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مـن احتمـاالت للتــسبب يف آثـار ســلبية خطـرية علـى حقــوق اإلنـسان إمنــا يعـين أن أي جهــود        
  . بد أن تعاجل إمكانية االستعانة هبا خارج نطاق الرتاع املسلح لتنظيم هذه الصناعة ال

 دولـة   ٦٥، اجتمـع ممثلـون عـن        ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٧ إىل   ١٣رة مـن    وخالل الفت   - ٥
وضـع  العـضوية لبحـث إمكانيـة       يف إطار الدورة الثانية للفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح           

. دويل بشأن تنظيم ورصد ومراقبة أنشطة الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة            تنظيمي  إطار  
والحـظ  . صر الرئيسية، ومشروع النص الذي اقترحـه الفريـق العامـل        ونظروا يف املبادئ، والعنا   

أو جمــاالت /الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل أن املناقــشات حــددت بعــض الثغــرات القائمــة و 
القلــق فيمــا يتعلــق بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها بالنــسبة إىل أنــشطة الــشركات العــسكرية  

. وافق يف اآلراء بشأن احلاجة إىل املزيد من املناقـشة         واألمنية اخلاصة، وأسفرت املناقشات عن ت     
 لتـأثري  وأوصى الفريق العامـل باسـتمرار املناقـشات  ملـدة عـامني آخـرين بـشأن جوانـب معينـة                 

األمنية اخلاصة على حقوق اإلنسان، وعلـى إمكانيـة وضـع إطـار      وأنشطة الشركات العسكرية    
صك ملزم قانونا بـشأن تنظـيم ورصـد ومراقبـة           تنظيمي دويل، مبا يف ذلك اخليار املتعلق بوضع         

  . هذه الشركات، إضافة إىل النُّهج واالستراتيجيات األخرى، مبا يف ذلك املعايري الدولية
وعلــى الــصعيد الــدويل، أشــار الفريــق العامــل إىل وضــع تــشريعات ولــوائح تنظيميــة،      - ٦

 هنـاك عمليـة جاريـة    وعلـى مـستوى الـصناعة،   . وخباصة فيمـا يتعلـق بـشركات األمـن البحـري          
. دوليــة ملقــدمي اخلــدمات األمنيــة مــن القطــاع اخلــاص السلوك الــمدونــة لوضــع آليــات لتنفيــذ 

ويرحــب الفريــق العامــل هبــذه التطــورات ألهنــا تــوفر اللبنــات األساســية لوضــع إطــار تنظيمــي    
  . للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

ففـي الفـرع    . سائل مبزيـد مـن التفـصيل      ويقوم الفريـق العامـل، أدنـاه، بدراسـة هـذه املـ              - ٧
الثــاين، يقــدم اســتكماال عــن أنــشطته، يف حــني يتنــاول الفــرع الثالــث املــستجدات يف أنــشطة    

ــة ــة       . املرتزق ــسكرية واألمني ــشركات الع ــشطة ال ــع، أن ــرع الراب ــل، يف الف ــق العام ــشرح الفري وي
تلـف املـستويات بالنـسبة    أما الفرع اخلامس فيتنـاول اجلهـود التنظيميـة اجلاريـة علـى خم         . اخلاصة

  . إىل هذه الشركات، ويقدم يف الفرع السادس االستنتاجات والتوصيات
ــا          - ٨ ــابور رون ــة ودول أخــرى، غ ــا الغربي ــة دول أوروب ــن جمموع ــد م ــضو جدي ــيِّن ع وُع
، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠، رئيـسا جمللـس حقـوق اإلنـسان يف           )الواليات املتحدة األمريكيـة   (

  . الثامنة عشرةأثناء دورة اجمللس 
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  أنشطة الفريق العامل أثناء السنة املاضية  -ثانيا   
ــرة           - ٩ ــة خــالل الفت ــالث دورات عادي ــادة، ث ــته املعت ــا ملمارس ــل، وفق ــق العام ــد الفري عق

أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨ إىل ٢٤يف الفتـرة مـن    (منـها دورتـان يف جنيـف        : التقريراملشمولة بـ  
ــارس / آذار١٦ إىل ١٢، ومــن ٢٠١١ ــوركواحــدة ودورة ) ٢٠١٢م ــن   (يف نيوي ــرة م يف الفت

ــوز٣٠ ــه إىل / مت ــل اســتالم واســتعراض    ). ٢٠١٢أغــسطس / آب٣يولي ــق العام وواصــل الفري
التقـارير بــشأن أنـشطة املرتزقــة والـشركات العــسكرية واألمنيـة اخلاصــة وتأثريهـا علــى حقــوق      

لـي الـدول واملنظمـات غـري         يف اإلجراءات املالئمـة، والتـشاور مـع ممث         اإلنسان، إضافة إىل البتّ   
كما عقـد الفريـق العامـل، يف أثنـاء دورتـه الـسادسة عـشرة، املعقـودة يف نيويـورك،                      . احلكومية

اجتماعا آخر ليوم واحد مـع خـرباء يف القـانون الـدويل وتنظـيم الـشركات العـسكرية واألمنيـة               
خــرى علــى نــص اخلاصــة للنظــر يف تــأثري التغــيريات الــيت طــرأت علــى الــصناعة واملبــادرات األ  

وعقـد أيـضا اجتماعـا لنـصف     . مشروع االتفاقية الذي كان الفريق العامل قد اقترحـه مـن قبـل         
يـوم مـع املنظمـات غـري احلكوميـة املهتمــة مبجـال األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان ملناقــشة           

قدمـة يف  وباإلضـافة إىل املبـادرة امل   . تآزر اجلهود املبذولة لتنفيذ أطر العمل الطوعية ذات الـصلة         
مدونـة قواعـد الـسلوك      وهـي   (هذا اجملال واملتعلقة خصيصا بالصناعة العسكرية األمنية اخلاصـة          

املبـادئ التوجيهيـة    : ، نوقشت األطـر التاليـة     )مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصة    الدولية لشركات 
تعلقـة  ، واملبـادئ الطوعيـة امل     )، املرفق A/HRC/17/31(بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان      

توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي املتعلقـة      ، و )١(باألمن وحقوق اإلنسان  
ــاطق       ــة روح املــسؤولية يف مراحــل توريــد املعــادن القادمــة مــن املن ــة لكفال ــة الواجب ببــذل العناي

الـدول  مبادئ ماسـترخت بـشأن التزامـات    ، و)٢(املتضررة من الرتاعات واملناطق العالية املخاطر    
، والبنــد )٣(الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة يف جمــال احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

ــانون دود    ١٥٠٢ ــازع يف جمــال املعــادن، مــن ق  فرانــك إلصــالح وول ســتريت  -، بــشأن التن
  .)٤(ومحاية املستهلك

  

__________ 
  :متاحة على املوقع التايل  )١(  

  http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Specialinitiatives/ VoluntaryPrinciples. 

  :متاحة على املوقع التايل  )٢(  
  www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinational enterprises/46740847.pdf.  

  :متاحة على املوقع التايل  )٣(  
     www.icj.org/dwn/database/Maastricht%20ETO%20Principles%20-%20FINAL.pdf. 

 .www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf: متاح على املوقع التايل  )٤(  
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  الزيارات القطرية  -ألف   
ــه لزيــ     - ١٠ ــه دعــوات إلي ــا والــصومال طلــب الفريــق العامــل توجي . ارة كــوت ديفــوار وليبي

مــايو نظــرا للــصعوبات املتعلقــة بترتيــب االجتماعــات /وأرجئــت بعثتــه املقــررة إىل ليبيــا يف أيــار
 ٢٠١٢أكتـوبر   /وال يزال الفريق العامل ملتزما بزيارة ليبيا يف تـشرين األول          . والشواغل األمنية 

 إجيابيـا مـن كـل مـن حكـوميت كـوت             كمـا أنـه ينتظـر ردا      . وفقا القتراحـه املقـدم إىل احلكومـة       
  . ديفوار والصومال على طلبيه املقدمني إليهما

  
  املراسالت  -باء   

أثناء الفترة قيد االستعراض، بعث الفريق العامل برسالة إىل حكومة الواليات املتحـدة               - ١١
يطلب فيها معلومات حول مسائل تشريعية حمددة وقضايا خمتلفة معروضة علـى احملـاكم بـشأن                

ويعرب الفريق العامل عن شـكره للحكومـة علـى ردهـا املفـصل           . متعاقدين من القطاع اخلاص   
  . الذي يعرب عن جانب هام من جوانب تعاون احلكومات فيما يتعلق بوالية الفريق العامل

  
  األنشطة األخرى للفريق العامل  -جيم   

ــسة    - ١٢ ــاركت رئيـ ــرة    -شـ ــل، يف الفتـ ــايزة باتـ ــل، فـ ــق العامـ ــررة الفريـ ــن  مقـ  إىل ١٣ مـ
، باعتبارهــا مــن أهــل الــرأي يف الــدورة الثانيــة املــشار إليهــا أعــاله    ٢٠١٢أغــسطس /آب ١٧

وقبـل انعقـاد الـدورة، قـدم الفريـق العامـل            . للفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية          
ورقة مفصلة حدد فيها موقفـه مبـا مـؤداه أن هنـاك ثغـرات تعتـري القـانون الـدويل فيمـا يتـصل                         

األمنيـة اخلاصـة،    وألنشطة اليت ميكن أداؤها على حنو سليم مـن جانـب الـشركات العـسكرية                با
ــا ــانون         وفيم ــدويل والق ــانون ال ــدول مبوجــب الق ــة لل ــات العام ــاحملتوى احملــدد لاللتزام ــصل ب يت

ويف ضوء هذه الثغـرات والطـابع العـابر للحـدود الوطنيـة      . اإلنساين الدويل إزاء هذه الشركات    
األمنية اخلاصـة، رأى الفريـق العامـل بـأن وضـع            و متثلها هذه الشركات العسكرية      للصناعة اليت 

ــسكرية         ــشركات الع ــل يف تنظــيم عمــل ال ــول للتحــدي املتمث ــة ســيمثل أجنــع احلل ــة دولي اتفاقي
  . اخلاصة األمنية
وعلى مدى العام املاضي، اشـترك الفريـق العامـل، يف مناسـبات عديـدة، يف مناقـشات                    - ١٣

ن الـسالمة واألمـن بـشأن وضـع سياسـات لألمـم املتحـدة فيمـا خيـص اسـتخدام                     مع إدارة شؤو  
ويعرب الفريق العامل عن تقديره للجهود اليت تبـذهلا املنظمـة           . شركات األمن اخلاصة املسلحة   

لوضــع إطــار للــسياسات يكــون متوافقــا مــع حقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق بالــشراء مــن هــذه       
، قدم الفريـق العامـل تعليقاتـه اخلطيـة          ٢٠١٢سطس  أغ/ آب ٢٨ويف  . الشركات وباستخدامها 

على مشروع دليل السياسات األمنية لألمـم املتحـدة بـشأن شـركات األمـن اخلاصـة املـسلحة،                   
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ودليل األمم املتحدة للعمليات األمنية، واملبادئ التوجيهية بشأن االستعانة باخلـدمات املـسلحة             
تأكيـد علـى وجهـة نظـره الـيت أعـرب عنـها              وكرر الفريق العامل ال   . من شركات األمن اخلاصة   

أثنــــاء املناقــــشات الــــيت أجراهــــا مــــع  وكيــــل األمــــني العــــام لــــشؤون الــــسالمة واألمــــن يف 
، واليت مؤداها أنه ميكن تعزيز اإلطار من خالل تعميم مراعاة حقـوق             ٢٠١٢أغسطس  /آب ١

  . اإلنسان يف وثائق املنظمة املتعلقة بالسياسة العامة والتنفيذ
ــة  املتعلقــة     وتع  - ١٤ ــة الوطني ــإجراء دراســة استقــصائية لألطــر التنظيمي هــد الفريــق العامــل ب

وألغـراض هـذه الدراسـة، تعـرَّف الـشركة العـسكرية            . األمنيـة اخلاصـة   وبالشركات العـسكرية    
ــان   ــا كي ــة اخلاصــة بأهن ــدم واألمني ــويض، خــدمات عــسكرية و  يق ــاء تع ــة  /، لق أو خــدمات أمني
 وسيــساعد هــذا البحــث يف حتديــد أفــضل  .انــات اعتباريــةأو كي/بواســطة أشــخاص طبيعــيني و

املمارسات، ويوفر أساسا للبحـوث الـيت جيريهـا أصـحاب املـصلحة، كمـا سـيثري باملعلومـات                   
تقرير الفريق العامل املقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه الرابعـة والعـشرين املعقـودة يف                  

التحليـل املتعلـق هبـا للجميـع علـى القـسم            وستتاح نتائج هـذه الدراسـة الـشاملة و        . ٢٠١٣عام  
  . اخلاص بالفريق العامل من املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

ولغــرض الــشروع يف إجــراء الدراســة االستقــصائية، طلــب الفريــق العامــل مــن الــدول    - ١٥
 مؤرخــة ، أتبعهــا برســالة تذكرييــة ٢٠١٢مــايو / أيــار٩األعــضاء، عــن طريــق رســالة مؤرخــة   

ويعـرب  . يونيه، موافاته مبعلومات عن التشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باملوضـوع          /حزيران ٢٦
الفريق العامل عن امتنانه للدول األعضاء الـيت قـدمت معلومـات، ويتطلـع إىل تلقـي املزيـد مـن                     

ميـة  كما قام الفريـق العامـل باالتـصال باملنظمـات الدوليـة واإلقلي            . الردود خالل الشهور املقبلة   
ــوافر هلــا فرصــة احلــصول علــى معلومــات بــشأن التــشريعات املتعلقــة بالــشركات        الــيت رمبــا تت

  . العسكرية واألمنية اخلاصة لكي تديل بدلوها يف هذا الصدد
  املـسلحة  للرقابـة الدميقراطيـة علـى القـوات       مركـز جنيـف     ويتعاون الفريق العامـل مـع           - ١٦

وسـيجري أيـضا البحـوث      . ن التـشريعات الوطنيـة    ومع جامعة دنفر يف جمال مجع املعلومـات عـ         
اخلاصة به من خالل املواقـع الـشبكية املتخصـصة والتواصـل مـع املـسؤولني احلكـوميني املعنـيني           
للحــصول علــى أي تــشريعات خاصــة بالــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة ال يكــون مــن     

  .  األفريقيةوسريكز الفريق العامل مبدئيا على القارة. امليسور احلصول عليها
، وكجزء من عمليـة التـشاور العامـة، قـدم الفريـق             ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣١ويف    - ١٧

 تـوفري اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة يف          بـشأن قانون سويسري   العامل تعليقات وافية على مشروع      
قـدم  ويرد حتليل تفصيلي للنهج الذي اتبعه مشروع القانون يف تقرير الفريـق العامـل امل            . اخلارج
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وجتـري مناقـشته يف     ) A/HRC/21/43(إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه احلاديـة والعـشرين              
  .  جيم، أدناه-الفرع خامسا 

، شـــارك الفريـــق العامـــل يف إحاطـــة بـــشأن رأي  ٢٠١١ديـــسمرب /ويف كـــانون األول  - ١٨
ــه منظمــة  “ صــديق احملكمــة” إىل حمكمــة االســتئناف يف “ حقــوق اإلنــسان أوال”الــذي قدمت

،  ضد مركـز كاليفورنيـا للتحليـل       الشمري الدائرة القضائية الرابعة بالواليات املتحدة يف قضييت      
بـأنّ املتعهـدين املتـهمني بانتـهاك        ، احتجـت فيـه املنظمـة         للخـدمات  L-3القريشي ضد شـركة     و

ــانون الــدويل حلقــوق   ــة، ال جيــوز إعفــاؤهم مــن        الق ــسان، جرميــة التعــذيب يف هــذه احلال اإلن
.  علـى أسـاس أهنـم كـانوا يقومـون بأنـشطة قتاليـة           ملدنية يف حماكم الواليـات املتحـدة      املسؤولية ا 

، رفضت حمكمة االستئناف بكامـل هيئتـها طعـن املتـهَمْين وأحالـت              ٢٠١٢مايو  / أيار ١١ويف  
  . تقّصي احلقائقاحمللية ملواصلةاكم احملالقضية جمدداً إىل 

مــشروع ميثــاق آليــة  تعليقاتــه علــى ، قــدم الفريــق العامــل٢٠١٢مــارس / آذار٣٠ويف   - ١٩
  .  قواعد السلوك الدولية ملقدمي اخلدمات األمنية اخلاصةاخلاصة مبدونةاملراقبة 
  : وباإلضافة إىل ذلك، اضطلع فرادى أعضاء الفريق العامل باألنشطة التالية  - ٢٠

 يف احللقة الدراسية الـسنوية املـشتركة   مقررة الفريق العامل    -شاركت رئيسة     )أ(  
بني مكتب األمم املتحدة يف جنيف ومركـز جنيـف للرقابـة الدميقراطيـة علـى القـوات املـسلحة                    

   بشأن موضوع خصخصة األمن؛ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٧ يف املعقودة
، شــــاركت ٢٠١٢يونيــــه / حزيــــران١مــــايو إىل / أيــــار٣٠يف الفتــــرة مــــن   )ب(  
ــسة ــز   - الرئيـ ــد يف مركـ ــؤمتر عقـ ــررة يف مـ ــييه   املقـ ــز سـ ــيو مركـ ــن  -شـ ــانغ لألمـ ــدويل  كـ الـ

امعة دنفر، حيث ناقشت اجلهود املبذولة حالياً يف اجملال التنظيمـي والتحـديات      جبوالدبلوماسية  
  ؛ املستمرة املتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

حلقة عمـل إقليميـة لـشمال شـرق ووسـط آسـيا             شاركت باتريشيا آرياس يف       )ج(  
و بـــشأن االلتزامـــات القانونيـــة الدوليـــة واملمارســـات الـــسليمة للـــدول  تناولـــت وثيقـــة مـــونتر

–A/63/467 ( بعمليـات الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة أثنـاء الـرتاع املـسلح          يتـصل  فيما

S/2008/636 يف أوالنباتـار   ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٣  و ١٢، املعقودة يومي    )، املرفق  .
ركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة يف حـاالت اسـتخدام      عرضاً تناولت فيه أنشطة الش وقدمت  

  ؛ حقوق اإلنسان واملخاطر والتحديات اليت تنطوي عليهاعلى القوة وأثر هذه األنشطة 
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شاركت إليزابيتا كارسكا يف نشاط مواز على هـامش املـؤمتر الـدويل احلـادي              )د(  
ــود يف     ــر، املعقـ ــالل األمحـ ــر واهلـ ــصليب األمحـ ــات الـ ــثالثني جلمعيـ ــن  والـ ــرة مـ جنيـــف يف الفتـ

محايـة املـدنيني   ”، حتـت عنـوان   ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١نـوفمرب إىل  /تشرين الثاين  ٢٨
 التطورات الدولية يف جمال تنظـيم أنـشطة         -مرحلة ما بعد وثيقة مونترو      : يف الرتاعات املسلحة  

ــة اخلاصــة   ــسكرية واألمني ــشركات الع ــرات القائمــ     .“ال ــه الثغ ــت في ــدمت عرضــاً تناول ة يف وق
القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل واملتـصلة باملـساءلة عـن انتـهاكات                     

  ؛ القانون الدويل اليت تشمل أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
ــارس / آذار٢٨يف   )هـ(   ــدورة      ٢٠١٢م ــبرياً يف ال ــا بوصــفه خ ــسيد رون ــارك ال ، ش

لقـسري، الـيت أجـرت خالهلـا اللجنـة مـشاورات بـشأن تعريـف                املعنيـة باالختفـاء ا     الثانية للجنة 
اجلهات من غري الدول وضلوعها يف حـاالت االختفـاء القـسري، مبـا يف ذلـك املـسائل املتعلقـة                     

  .باملسؤولية واملساءلة
  

 املستجدات يف أنشطة املرتزقة  -ا لثثا  
ــق العامـــ   - ٢١ ــساور الفريـ ــى طـــ   ل يـ ــة علـ ــشطة املرتزقـ ــتمرار أنـ ــق إزاء اسـ ــدود القلـ ول حـ

ــا، وإزاء عجــز الــسلطات املختــصة عــن التحقيــق يف حــاالت انتــهاكات     كــوت ديفــوار وليربي
ويعـد الفريـق العامـل حاليـا رسـالة عـن تلـك        . حقوق اإلنـسان املبلـغ عنـها وحماكمـة مرتكبيهـا      

ومــا زال القلــق يــساور الفريــق العامــل أيــضا إزاء   . عنيــةاألنــشطة ســيوجهها إىل احلكومــات امل
  .النـزاع يف ليبيا وتعرضهم لالحتجاز بعد انتهاء النـزاعن االستعانة باملرتزقة يف ُيزعم ع ما
ــاين ٣٠ويف   - ٢٢ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــوار     ٢٠١١ن ــيس كــوت ديف ــاغبو رئ ــوران ب ــل ل ، أحي

السابق إىل مركز االحتجاز يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاى متهما بارتكـاب أربـع جـرائم                 
كبـت يف أثنـاء العنـف الـذي انـدلع بعـد االنتخابـات يف        ر األعمال اليت ارتُ ضد اإلنسانية على إث   

وقــد ُزعــم أن األعمــال حمــل تلــك االهتامــات قــد ارتكبتــها القــوات املــسلحة     . كــوت ديفــوار
  .النظامية اليت كانت تتبع نظام باغبو مبؤازرة من ميليشيات الشباب واملرتزقة املوالني لباغبو

 املرتزقة ما زالوا يـشكلون مـشكلة خطـرية مـن مـشاكل حقـوق              ورغم عزل باغبو فإن     - ٢٣
وقــد . اإلنــسان واألمــن يف كــوت ديفــوار، وينبغــي معاجلــة أنــشطتهم معاجلــة منهجيــة وشــاملة 

  .برزت تلك احلاجة على إثر عدد من احلوادث املبلغ عنها خالل العام املاضي
حــد املرتزقــة أض علــى ، ألقــت الــسلطات الليربيــة القــب ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٣ويف   - ٢٤

 “بـوب مـاريل   ”املعـروف بـامسني حـركيني مهـا         (، وهو إسـحاق شـيغبو       سيئي السمعة الليربيني  
الــذي ُيــزعم أنــه الــرأس املــدبر ملــذحبتني قُتــل فيهمــا مــا يزيــد علــى    و، )“ داىتــشايلد كُــّد” و
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   ٢٢يف بلوليكـــــوين، كـــــوت ديفـــــوار، يـــــومى  مـــــن الرجـــــال والنـــــساء واألطفـــــال   ١٢٠
وذكــرت تقــارير أن شــيغبو أقــر بأنــه  . )٣٣الفقــرة ، S/2011/757 (٢٠١١مــارس / آذار٢٥و 

مـارس  / آذار١٧اسُتؤجر كمرتزق ملقاتلة القوات املسلحة النظاميـة اجلديـدة، الـيت تـشكلت يف       
). ٦٣ و   ٦٢ الفقرتـان    S/2012/448(، وللقتال كمرتزق دعمـا للقـوات املواليـة لبـاغبو            ٢٠١١

أفرجت عنـه بكفالـة حمكمـة    بل السلطات الليربية يف حماكمته    غم ذلك االعتراف، مل تشرع      رو
ويالحظ الفريق العامل أيـضا بقلـق أنـه رغـم     . ٢٠١٢فرباير / شباط ١مبونروفيا يف   جيم  الدائرة  

ما يبذله فريق اخلرباء املعين بليربيا من حماوالت للحصول على إيضاح يف هـذا الـصدد، مـا زال                   
مـات املوجهـة إىل شـيغبو قـد أُسـقطت، أو مـا إذا كـان قـد                  من غري الواضح ما إذا كانت االهتا      

  .أُفرج عنه بكفالة وما زال يواجه تلك االهتامات
 مـن مـواطين   ٣٧، ألقـى البـوليس الليـربي القـبض علـى            ٢٠١٢يناير  /لثاينويف كانون ا    - ٢٥

ويــشتبه يف أهنــم كــانوا . كــوت ديفــوار ومــواطن مــن ليربيــا قيــل إنــه يعمــل علــى جتنيــد املرتزقــة
ويـشري فريـق اخلـرباء املعـين بليربيـا يف تقريـره إىل أن       . خيططون لشن هجوم ضد كـوت ديفـوار       

ل اإلفراج عـن    َجاحملامي العام يف غراند غيده مل حيقق على حنو سليم يف االهتامات وقرر على عَ              
املرجـــع نفـــسه،  (٢٠١٢فربايـــر / شـــباط٢٠ حمتجـــزا يف ٧٤مجيـــع احملتجـــزين البـــالغ عـــددهم 

  ).٣٢، الفقرة S/2012/186 ، و٧٧ و ٧٦الفقرتان 
، لدى قيـام جمموعـة مؤلفـة مـن زهـاء         ٢٠١٢ أبريل/ نيسان ٢٤ووقع حادث ثالث يف       - ٢٦
وحــسب مــا ذكــره فريــق اخلــرباء املعــين  .  رجــال مبهامجــة قريــة ســاكرى يف كــوت ديفــوار ٢٠

تقرار وهنـب   بليربيا، ينتمي املهامجون إىل كوت ديفوار وليربيا، وكان هدفهم إشاعة عدم االسـ            
 وتعــرض عــدد مــن املنــازل للتــدمري، وفــّر. وقــد قُتــل ســبعة مــدنيني وأصــيب اثنــان. املمتلكــات

ومتكنــت القــوات املــسلحة التابعــة لكــوت  .  مــدين إىل القــرى اجملــاورة ٣ ٠٠٠يزيــد علــى  مــا
ديفوار من القبض على أربعة من املهامجني، مجـيعهم مـن كـوت ديفـوار، وهـم حمتجـزون اآلن                    

)S/2012/448 ٨٣-٧٨، الفقرات.(  
 القلق بوجه خاص إزاء التقارير اليت تقول بأن هنـاك ميليـشيات   لويساور الفريق العام    - ٢٧

ــة حلكومــة كــوت ديفــوار تعمــل علــى جتنيــد وتــدريب أطفــال ليــربيني يتــراوح       مــسلحة معادي
  .)٥( عاما كى يقوموا بشن غارات عرب احلدود١٧ و ١٤عمرهم بني 

__________ 
  )٥(  Human Rights Watch, “Liberia: Ivorian Government foes wage, plot attacks - investigate, prosecute war 

criminals from Côte d’Ivoire conflict in Liberia” ،متــاح علــى املوقــع التــايل ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٦ ، :
www.hrw.org/news/2012/06/06/liberia-ivorian-government-foes-wage-plot-attacks.  
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، قُتل سبعة من أفراد حفـظ الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة               ٢٠١٢ هيوني/ويف حزيران   - ٢٨
وأعرب جملس األمن، يف بيانه الصحفي عـن احلـادث، عـن عميـق قلقـه إزاء                 . يف كوت ديفوار  

تفشي انعـدام األمـن غـريب كـوت ديفـوار ومنطقـة احلـدود واسـتمرار التحركـات عـرب احلـدود                 
  .ومرتزقةاليت تقوم هبا عناصر مسلحة، تضم ميليشيات 

ويبدو أنه حىت اآلن مل توضع اسـتراتيجية علـى الـصعيد الـوطين يف كـوت ديفـوار مـن                       - ٢٩
ويـشكل التنقـل غـري اخلاضـع للرقابـة إىل حـد             . شأهنا معاجلة املسائل اليت حـددها جملـس األمـن         

عناصر مسلحة، ُيحتمل أن من بينها مرتزقة، خماطر جـسيمة علـى            كبري عرب احلدود من جانب      
رار يف املنطقة، وعلى حقوق اإلنسان املتعلقة بالسكان الذي يعيشون يف منـاطق احلـدود        االستق

)S/2012/186،  ٢٧ و ٢٥الفقرتان.(  
وقد اجتمع وزير حقوق اإلنسان واحلريات املدنية حبكومة كـوت ديفـوار مـع الفريـق                  - ٣٠

. رة قطريـة  ، وأوضـح أن احلكومـة علـى اسـتعداد الستـضافة زيـا             ٢٠١٢مـارس   /العامل يف آذار  
  .٢٠١٢عام خالل  طلبه السابق القيام بزيارة ليونيه، كرر الفريق العام/ حزيران٢٥ويف 
، قُبض على سـيف اإلسـالم القـذايف، جنـل قائـد ليبيـا               ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٣١

. قـة احملكمة اجلنائية الدولية بالـضلوع يف أنـشطة مرتز        ِقَبل  الراحل، الذي كان فارا، واملتهم من       
ــة      /ويف شــباط ــة املــسألة إىل احملكمــة اجلنائي ــصاحل إحال ــر صــوت جملــس األمــن باإلمجــاع ل فرباي

بيـد أن حكومـة ليبيـا رفـضت     . الدولية، استنادا إىل أمر االعتقـال الـذي أصـدرته تلـك احملكمـة        
طلب التسليم، مما دفع املدعي العام للمحكمة إىل أن يطلب من هيئة احملكمة إحالة ملـف ليبيـا                  

  .  اجمللسإىل
اهللا  ، ألقــــت ســــلطات موريتانيــــا القــــبض علــــى عبــــد ٢٠١٢مــــارس / آذار١٧ويف   - ٣٢

السنوسي، رئيس املخابرات يف عهد القذايف، والذي قيل إنه كان الرأس املدبر لتجنيـد املرتزقـة                
ــ. والعمليــات الــيت قــاموا هبــا يف ليبيــا  ت موريتانيــا موقفــا مــؤداه أهنــا ســتتوىل بــذاهتا إجــراء  وتبّن

  .لتحقيق الالزم قبل النظر يف طلبات تسليمه املقدمة من ليبيا وفرنسا واحملكمة اجلنائية الدوليةا
وإىل جانب املسؤولية عن جتنيد املرتزقة الضالع فيها كبار املسؤولني يف نظـام القـذايف،                - ٣٣

 أساسـا  مثة مسألة أساسية مل ُتحل بعد يف ليبيا، هـى حالـة عـدد مـن املقـاتلني األجانـب، قـدموا              
ــاتلوا إىل جانــب قــوات القــذايف    ــا وق  ٢٠١٢مــارس /ففــي آذار. مــن أجــزاء أخــرى مــن أفريقي

كـررت فيـه تأكيـد رأيهـا        ) A/HRC/19/68(الدولية املعنيـة بليبيـا تقريـرا        حقيق  أصدرت جلنة الت  
املتمثـل يف أنــه يف حـني أن مــن الواضــح أن املقـاتلني ذوي األصــل األجــنيب قـد قــاتلوا إىل جانــب     

 “املرتـزق ”القذايف، فليس من الواضح ما إذا كان هؤالء املقاتلون يندرجون حتت مسمى             قوات  
مبوجـب   مبوجب االتفاقية الدوليـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم وتدريبـهم، أو                



A/67/340  
 

12-47625 13 
 

 حقيـق وكـان جملـس حقـوق اإلنـسان قـد أنـشأ جلنـة الت              . اتفاقية القضاء على االرتـزاق يف أفريقيـا       
 تتــوىل التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ي كــ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٥ يف املــذكورة

ويرجع أساسا السبب يف عدم التيقن إىل انعـدام املعلومـات عـن الـشروط               . ُيزعم ارتكاهبا يف ليبيا   
  .اليت مبوجبها جرى التعاقد مع املقاتلني املذكورين والغرض من ذلك التعاقد

 الــيت ارتــأت اللجنــة أن مثــة احتمــاال بعــدم انــدراجها ضــمن   ومــن بــني فئــات املقــاتلني   - ٣٤
جمموعة منظمة من املقـاتلني الـسودانيني الـذين تولـت حكومـة القـذايف إحـضارهم إىل                : املرتزقة

ليبيا؛ وجمموعة من مقاتلني من توغو جرى جتنيـدهم مـن أجـزاء شـىت مـن ليبيـا؛ وشـىت الرعايـا                       
  . أصال إىل تشاد أو مايل أو النيجرالليبيني أو املقيمني يف ليبيا املنتمني

 ين جــرت مقابلتــهم قــد اســتعملوا مــصطلح     أيــضا أن َمــ حقيــقنــة التوالحظــت جل  - ٣٥
 بالتنــاوب لوصــف األشــخاص ذوي البــشرة الداكنــة الــذين شــاركوا “مرتزقــة” و “أجانــب”
  . أو يف قمع املتظاهرين ضد القذايفالنـزاعيف  إما
 حد كـبري مـا إذا كـان املقـاتلون األجانـب يف ليبيـا كـانوا                  ورغم أنه من غري الواضح إىل       - ٣٦

ويساور . مرتزقة يف واقع األمر أم ال، فإهنم حمتجزون حتت هذه الصفة يف مرافق شىت حول البلد               
مـا برحـوا   ) القوات املناهضة للقـذايف (الفريق العامل القلق إزاء ما ذكرته جلنة التحقيق بأن الثوار       

 تعـسفي ملـن ُيتـصور أهنـم موالـون للقـذايف ورجـال األمـن يف عهـده،                    ضالعني يف عمليات اعتقال   
ومــن ُيــزعم انتمــاؤهم إىل املرتزقــة، وأعــضاء احلكومــة الــسابقة، وأهنــم ضــالعون أيــضا يف اختفــاء 
هؤالء األشخاص قسريا، وبأن احملتجزين قد اعتقلـوا دون أمـر اعتقـال، ودون إبالغهـم بأسـباب                  

  .د معقول يف أهنم كانوا ضالعني يف أنشطة إجراميةاحتجازهم، ودون االشتباه إىل ح
أن عـددا مـن     مـن   مل القلق عالوة على ذلك إزاء ما ذكرته اللجنة          افريق الع الويساور    - ٣٧

وختامــا، يــشري . احملتجــزين قــد احُتجــزوا خــارج أى إطــار قــانوين يف مراكــز غــري معتــرف هبــا  
إزاء أحــوال احتجــاز هــؤالء املقــاتلني،  إىل الــشواغل الــيت أعربــت عنــها اللجنــة  لالفريــق العامــ

إضافة إىل سوء املعاملة اليت ما زالت حاصـلة يف املراكـز الـيت تـسيطر عليهـا اجملـالس العـسكرية                      
وجلان األمن احمللية، وإزاء حقيقة أن اتـصال املقـاتلني بـذويهم مـا زال حمـدودا، وأنـه مل ُيكلـف              

  .حمامون بالدفاع عنهم
أولئك احملتجزين بوصفهم مرتزقة وتزويد احلكومـة بالتوصـيات         ورغبة يف دراسة حالة       - ٣٨

. عــن كيفيــة معاجلــة هــذه احلالــة، أعــرب الفريــق العامــل للحكومــة عــن اســتعداده لزيــارة ليبيــا  
 إىل ٢١وحــسب مــا ذُكــر أعــاله، فــإن الزيــارة، الــيت كــان مــن املقــرر أن جتــري يف الفتــرة مــن  

ق العامــل عــن أملــه يف أن جيــري زيارتــه يف ويعــرب الفريــ. ، قــد أُجلــت٢٠١٢مــايو /أيــار ٢٥
  .، حسب املتفق عليه مع احلكومة٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
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  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -رابعا   
تطـــور الـــدور الـــذي تـــضطلع بـــه الـــشركات العـــسكرية واألمنيـــة اخلاصـــة يف      - ألف  

  أفغانستان والعراق
 أفغانـستان العـراق،     ْيلعسكري األجنيب يف نزاع   يف الوقت الذي يضمحل فيه التدخل ا        - ٣٩

  .فإن دور وأنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف هاتني املنطقتني آخذ يف التطور
مارس /ففي العراق، على سبيل املثال، تعاقدت وزارة دفاع الواليات املتحدة، حىت آذار             - ٤٠

 مــن األفــراد ٩٥ ٩٠٠قابــل حنــو م( فــردا مــن أفــراد متعهــدي اخلــدمات ٩٥ ٤٦١، مــع ٢٠١٠
ــد  ــاميني يف البل ــه   ). النظ ــا جمموع ــؤدي م ــردا ٦٢ ٢٩٥وي ــراد متعهــدي    ٦٥( ف ــن أف  يف املائــة م

مهام الدعم األساسية من قبيل الصيانة، وتشغيل مرافق الطعام، وأداء خدمات غـسيل             ) اخلدمات
 أفــراد ١١ ٦١٠وكــان األمــن هــو ثــاين أكــرب خدمــة عامــة مــؤداه، حيــث يعمــــــل بــه  . املالبــس

ومــع انــسحاب القــوات الربيــة التابعــة للواليــات  ). يف املائــة مــن أفــراد متعهــدي اخلــدمات  ١٢(
فقـد اخنفـض بـشدة عـدد      . ، اخنفض عدد متعهدي اخلـدمات عمومـا       ٢٠١١املتحدة يف هناية عام     

متعهــدي اخلــدمات الــذين يــوفرون الــدعم األساســي وأعمــال التــشييد، بيــد أن عــدد متعهــدي     
  .)٦( متعهدا٢ ٤١٧ اخلاصة الذين يقدمون خدمات األمن اخنفض أيضا إىل اخلدمات

ــة     نفــسهويف الوقــت   - ٤١ ــشركات العــسكرية واألمني ، يتــسع مــع ذلــك نطــاق مــشاركة ال
فقــد أشــارت وزارة خارجيــة الواليــات املتحــدة إىل أهنــا تــستعني   . اخلاصــة يف جمــاالت أخــرى

ــن اخلاصــة حلما   ٥ ٠٠٠بنحــو  ــن شــركات األم ــرد م ــا     ف ــا الدبلوماســيني ومرافقه ــة موظفيه ي
وذُكـر  .  تقوم أيضا ببناء مرفـق للطـريان لنقـل أفرادهـا حـول البلـد               ، وأهنا الدبلوماسية يف العراق  

.  التابعـة هلـا    اجلنـاحني أن متعهدي اخلدمات يتولون تشغيل طائرات اهلليكوبتر والطائرات ثابتة          
الـدعم  ”هـدي اخلـدمات يف جمـال         مـن متع   ٤ ٥٠٠وإضافة إىل ذلك، سوف تستعني مبا عـدده         

  .)٧(“املعيشي العام
تطلــع متعهــدو اخلــدمات الــذين عملــوا يف الــسابق مــع القــوات األجنبيــة إىل تقــدمي     يو  - ٤٢

ــسي   ــة املتعــددة اجلن ــشركات األجنبي ــة يف العــراق، ال ســيما يف قطــاع   اتخــدماهتم إىل ال  العامل
 ذلك وزارة النفط العراقية أمـرا       ، أصدرت مع  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٩ويف  . استخراج املعادن 

__________ 
  )٦(  Moshe Schwartz, Department of Defense Contractors in Afghanistan and Iraq: Background and 

Analysis, Congressional Research Service, 13 May 2011 متـــــاح علـــــى املوقـــــع التـــــايل ، :
www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40764.pdf.  

  )٧(  Kirit Radia, “A look at US presence in Iraq after troops leave”, 21 October 2011    متـاح علـى املوقـع ،
  ./http://abcnews.go.com/blogs/politics/2011/10/a-look-at-us-presence-in-iraq-after-troops-leave: التايل
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 حقال من حقـول الـنفط الرئيـسية الـيت           ١٢ شركات األمن األجنبية العمل يف       ىحظرت فيه عل  
تقـع أساسـا يف اجلنـوب، علـى أن يتـوىل تـوفري األمـن هبـا                 و هـا تقوم الـشركات األجنبيـة بتطوير     

  .)٨(شرطة النفط التابعة للبلد
كـونغرس الواليـات املتحـدة بلـغ عـدد متعهـدي            وحسب ما ذكرته دائرة البحـوث يف          - ٤٣

 خدمات األمن اخلاصـة الـذين تـستعني هبـم وزارة دفـاع الواليـات املتحـدة يف أفغانـستان رقمـاً                     
جــيم  - وحــسب املــبني تفـصيال يف الفــرع رابعــا .  متعهـدا ١٨ ٩١٩ حيــث وصــل إىل ،قياسـيا 

ض حجــم االســتعانة أدنــاه، مــا برحــت حكومــة أفغانــستان تبــذل جهــودا كــبرية ســعيا إىل خفــ 
ــة        ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــا الق ــد معه ــيت تتعاق ــة اخلاصــة ال ــشركات العــسكرية واألمني بال

ومـا برحـت تعمـل      . والوكاالت احلكومية وغري احلكومية املشاركة يف تقدمي املساعدة اإلمنائيـة         
 كــانون ويف. أيــضا علــى كفالــة أن يلتــزم متعهــدو اخلــدمات بالقواعــد الوطنيــة يف هــذا الــصدد 

 ألقت الـشرطة األفغانيـة القـبض علـى عـدد مـن أفـراد األمـن العـاملني لـدى                   ٢٠١٢يناير  /الثاين
شركة بريطانية خاصة خلدمات األمن وزميلني هلم مـن أفغانـستان يعمـالن لـدى شـركة دوليـة                   

 وأصدرت أمرا بإغالق الشركة الـيت يعملـون هبـا بعـد             GardaWorldخلدمات األمن هى شركة     
  .)٩( خمبأة يف مركبتهمAK-47 بنادق من طراز العثور على

  
  األمن البحري  - باء  

على مدار عـدد مـن الـسنوات املاضـية، تزايـد وجـود حـراس األمـن اخلـاص املـسلحني               - ٤٤
فقد أصبحت القرصنة مسألة جوهرية مـن مـسائل         . حىت أصبح مسة من مسات الشحن البحري      

ويفيـد  . لـيج عـدن ويف احملـيط اهلنـدي        صناعة الشحن، ال سـيما خـارج سـاحل الـصومال يف خ            
 هجومــا مــن هجمــات القرصــنة والــسطو املــسلح ١٨٩ مــن بــني هأنــباملكتــب البحــري الــدويل 

حيـث   ، هجومـا خـارج سـاحل الـصومال        ٧٠منها  ُشّن  ،  ٢٠١٢وقعت على ظهر السفن عام      
ــناعة الـــشحن علـــى تلـــك اهلجمـــات  ورّد. )١٠( رهينـــة٢١٢أخـــذ يف تلـــك اهلجمـــات   ت صـ

وأشارت جلنة الـشؤون اخلارجيـة،    . حبراس األمن اخلاص املسلحني على ظهر السفن      باالستعانة  
ة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، إىل أنه يف حـني كـان            وهى هيئة برملانية يف اململكة املتحد     

__________ 
  )٨(  UPI, “Iraq bans security firms on oil fields”, 19 March 2012  ــايل ــع التـ ــى املوقـ ــاح علـ : ، متـ

www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/03/19/Iraq-bans-security-firms-on-oil-fields/UPI-

21471332177942/.  
  )٩(  Buck Sexton, “Afghan police arrest British security contractors for ‘arms transport’”, 5 January 2012 

-www.theblaze.com/stories/afghan-police-arrest-british-security-contractors-for :متــاح علــى املوقــع التــايل   

arms-transport/.  
 .www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsafiguresانظر   )١٠(  
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الرأى السائد يف املاضي أن خماطر عملية االسـتعانة حبـراس األمـن اخلـاص املـسلحني علـى ظهـر          
السفن تفوق مزاياها، فإن تقبل الصناعات البحريـة قـد تزايـد علـى مـدار العـام املاضـي لعمليـة                      

 يف املائــة مــن الــسفن العاملــة خــارج ٢٥ و ١٥أن مــا بــني ومــن املقــدر حاليــا . االســتعانة هبــم
  .)١١(تلك اخلدمةني بساحل الصومال تستع

  
  صناعة السالم  - جيم  

مثة جمال آخـر تتزايـد فيـه مـشاركة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة هـو عمليـات                      - ٤٥
 إرسـال أفـراد     حفظ السالم، الـيت ُيـستعان فيهـا بتلـك الـشركات إمـا مـن الـدول غـري الراغبـة يف                      

عــسكريني تــابعني هلــا دعمــا جلهــود حفــظ الــسالم، أو غــري القــادرة علــى ذلــك، أو مــن األمــم     
وشـرع الفريـق العامـل يف دراسـة         .)١٢(وقد أُبرزت تلك األنشطة يف ثالثة تقارير حديثـة        . املتحدة

هذا اجلانب من جوانب صناعة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وسـوف يقـدم مزيـدا مـن                 
 جـيم،   -ويالحظ الفريق العامل، حسب املبني تفـصيال يف الفـرع ثانيـا             . آلراء يف التقارير املقبلة   ا

أن األمم املتحدة تعمل على وضع سياسات فيما خيتص بعمليـة اسـتعانتها بالـشركات العـسكرية       
 تتضمن اجلوانب األخـرى مـن   بيد أن تلك السياسات ال . واألمنية اخلاصة يف توفري األمن املسلح     

  .استعانة املنظمة بتلك الشركات، ومن مث يتعني االهتمام هبا
  

  اخلاصة واألمنية العسكرية الشركات لتنظيم املبذولة اجلهود  - خامسا 
 املبذولـة  اجلهـود  أيـضا  تتطـور  اخلاصـة،  واألمنيـة  العـسكرية  الشركات قطاع تطور مع  - ٤٦

 حلقــوق الــشركات لــكت انتــهاكات ضــحايا وصــول ولكفالــة ســليم، بــشكل تنظيمــه لــضمان
 مـن  كـثري  يف تـضطلع  الـشركات  تلك أن العامل الفريق ويالحظ .االنتصاف سبل إىل اإلنسان
 طويلـة  فتـرة  منـذ  به املسلم ومن .للدول املسلحة القوات على حكرا تقليديا تعد مبهام األحيان

__________ 
  )١١(  United Kingdom, House of Commons Foreign Affairs Committee, Piracy off the coast of Somalia 

(London, The Stationery Office, 2012)متــــــاح علــــــى املوقــــــع التــــــايل ،. :www.publications 
parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmfaff/1318/1318.pdf.  

  )١٢(  Sabelo Gumedze and others, “From market for force to market for peace: private military and security 

companies in peacekeeping operations”, Monograph No. 183 (Pretoria, Institute for Security Studies, 

 ,Åse Gilje Østensen و ؛www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=31221: ، متــاح علــى املوقــع التــايل(2011

“UN use of private military and security companies: practices and policies”, SSR Papers No. 3 (Geneva, 

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2011)   متــاح علــى املوقــع التـــايل ، :
www.dcaf.ch/Publications/UN-Use-of-Private-Military-and-Security-Companies-Practices-and - Policies ؛

، متـاح  Global Policy Forum, “Dangerous partnership: private military and security companies” (2012) و
  .www.humansecuritygateway.com/showRecord.php?RecordId=37946: على املوقع التايل
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 علــى تنطــوي ألهنــا اإلنــسان، حقــوق علــى خاصــة خمــاطر تــشكل املهــام مــن األنــواع هــذه أن
 عـادة  الـيت  البيئـات  بفعـل  املخاطر هذه وتتفاقم .واملواطنني املدنيني ضد القوة استخدام إمكانية

 مـن  تعـاين  الـيت  واألمـاكن  الـرتاع  انتهاء بعد وما الرتاع حاالت وهي :فيها الشركات تعمل ما
   .القانون سيادة ضعف
 أن هلـا  ينبغـي  الـدول  أن يف يتمثـل  موقفـا  العامـل  الفريـق  اختـذ  املخاطر،يف ضوء هذه    و  - ٤٧
 .دوليـة  اتفاقيـة  خـالل  مـن  ذلـك  جيري أن ويفضل اخلاصة، واألمنية العسكرية الشركات تنظم

 متتثـل  أن لـضمان  الوطنيـة  التـشريعات  بـه  تقوم الذي احليوي الدور أيضا العامل الفريق ويدرك
 ضحايالـــ يتـــاح وأن اإلنـــساين، للقـــانون الدوليـــة واملعـــايري اإلنـــسان حلقـــوق الـــشركات تلـــك

 لوضــع القطــاع هــذا يبــذهلا الــيت اجلهــود وتعــد .االنتــصاف وســائل إىل الوصــول االنتــهاكات
 .اإلنـساين  والقـانون  اإلنسان حلقوق االحترام من مزيد إىل للتوصل أخرى مهمة وسيلة املعايري
ــرد وكمــا ــاه، تفــصيال ي ــإن أدن ــراف ف ــام بــضرورة االعت ــد القي ــشطة لتنظــيم العمــل مــن مبزي  أن

  .الصعد هذه مجيع على واضح اخلاصة واألمنية العسكرية الشركات
  

  الدولية النظــم  - ألف  
 اتفاقيـة  يف إدراجهـا  ميكـن  اليت العناصر من قائمة العامل الفريق اقترح ،٢٠٠٨ عام يف  - ٤٨

ــشأن ــشركات ب ــة العــسكرية ال ــصا ووضــع ،)A/63/325( اخلاصــة واألمني ــة لتلــك ن  يف االتفاقي
ـــر وكمــا ).A/HRC/WG.10/1/2( ٢٠١١ عــام ــشأ أعــاله، ذُِك ــسان، حقــوق جملــس أن  يف اإلن
 إطـار  وضـع  إمكانيـة  يف للنظـر  العـضوية،  مفتـوح  دوليـا  حكوميـا  عـامال  فريقـا  ،١٥/٢٦ قراره

 العـسكرية  الـشركات  أنشطة تنظيم بشأن قانونا ملزم صك وضع خيار يتضمن دويل، تنظيمي
 والعناصــر املبــادئ مراعــاة مــع اءلتها،مــس ذلــك يف مبــا ومراقبتــها، ورصــدها اخلاصــة واألمنيــة
 الـدويل  احلكـومي  العامـل  الفريـق  وعقـد  .العامـل  الفريق اقترحه الذي النص ومشروع الرئيسية
ــوح ــضوية مفت ــني، الع ـــقدت دورت ــة ُع ــهما الثاني ــرة يف من ــن الفت  أغــسطس/آب ١٧ إىل ١٣ م
 أعــضاء لــكذ يف مبــا خــرباء، مبــشاركة جــرت واســعة موضــوعية مناقــشات ختــام ويف .٢٠١٢
 مـن  سـيكون  أنـه  إىل العـضوية  مفتـوح  الـدويل  احلكـومي  العامـل  الفريـق  خلـص  العامل، الفريق
 التفاقيـة  صياغة وضع خيار ذلك يف مبا القطاع، هبذا املتصلة القضايا استكشاف مواصلة املفيد
 مبواصـــلة اإلنـــسان حقـــوق جملـــس وأوصـــى .اخلاصـــة واألمنيـــة العـــسكرية الـــشركات بـــشأن

  .أخريني سنتني دةمل املناقشات
 سـفن  مـنت  علـى  املـسلح  األمـن  اسـتخدام  تنظـيم  إىل باحلاجـة  متزايد إقرار أيضا وهناك  - ٤٩

 املنظمـة  أشـارت  ،الدوليـة  البحرية املنظمة عن مؤخرا صدرت مؤقتة توجيه ورقة ففي .الشحن
 الــسيادة العــريف الــدويل والقــانون البحــار لقــانون املتحــدة األمــم اتفاقيــة تــوفر حــني يف أنــه إىل
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 األمــن لـشركات  دوليـة  معـايري  أو توجيـه  حاليــا يوجـد   ال اإلقليمـي حبرهـا  يف الـساحلية  للدولـة 
ــيت اخلاصــة البحــري ــدم ال ــنص .اخلــدمات تلــك تق ــة وت ــضا الورق ــى أي  تلــك شــأن مــن أن عل

 واآلمـن  ؤالكفـ  الـسلوك  وتعزيز احلوادث وقوع إمكانية من واحلد احلوكمة حتسني التوجيهات
 الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  وتقـر  ).١-١ الفقرة املرفق، ،MSC.1/Circ.1443( البحر يف والقانوين
 ولكنـها  اخلاصـة،  األمـن  خـدمات  مقـدمي  سـلوك  لقواعـد  الدوليـة  واملدونة مونترو وثيقة بقيمة
ــشري ــا إىل ت ــيس أهنم ــا ل ــة مباشــرة صــلة هلم ــسطو القرصــنة حبال ــسلح وال  البحــري اجملــال يف امل
 ).١-٢ الفقـرة  نفـسه،  املرجع( اخلاصة واألمنية العسكرية للشركات كافيا توجيها توفران وال
 وضـع  علـى  وللمـساعدة  ،الفاصلة الفترة هذه يف التنظيمية الفجوة هذه مللء التوجيه صدر وقد

 أعمـال  مـن  للحماية اخلاصة واألمنية العسكرية للشركات الشهادات ملنح وعملية دولية معايري
 واحترافهـا  كفاءهتـا  إثبـات  علـى  الـشركات  هـذه  وملعاونـة  البحـر،  يف املـسلح  والـسطو  القرصنة
  ).٣-٢ الفقرة نفسه، املرجع( الفاصلة الفترة هذه يف السفن ملالك
 يــشري ،)S/2012/544( وإريتريــا بالــصومال املعــين الرصــد لفريــق تقريــر أحــدث ويف  - ٥٠

 أنـه  وإىل ،“)٧٤ الفقـرة ( املـسلحة  األنـشطة  على وتفتيش رقابة وجود عدم” إىل باملثل الفريق
 البحريـة  املنظمـة  عن الصادرة النموذجية والعقود والتوصيات التوجيهية املبادئ من الرغم على

 خاضـعة  غـري  زالـت  مـا ” القطـاع  هـذا  أنـشطة  فإن والدويل، البلطيقي البحري واجمللس الدولية
  ).٤-٥ واملرفق ،٧٢ الفقرة( “كبري حد إىل منظمة وغري للرقابة
 وأشـارت  .أفـضل  تنظـيم  إىل احلاجـة  إىل أنفـسهم  األمنيـة  اخلـدمات  مقـدمو  أشـار  وقد  - ٥١

 حبريـة  شـركة  ٦٠ على يربو ما هناك أن حني يف أنه إىل مؤخرا البحري للقطاع األمنية الرابطة
 مـستوى  فـإن  اهلنـدي،  احملـيط  أحنـاء  ويف الـصومال  سـواحل  قبالـة  املـسلحة  احلمايـة  تقدم خاصة
 مـن  شـكل  إىل حاجـة  هناك أن الواضح منو األحيان، بعض يف قانوين وغري متسق غري اخلدمة
   .)١٣(البحري األمن لشركات اجلودة مراقبة أشكال
 آخـذة  جمموعـة  مـن  واحد مثال جمرد هو البحري األمن قطاع أن العامل الفريق ويرى  - ٥٢
 ويف .دوليـا  تنظيمـا  تتطلـب  الـيت  اخلاصـة  واألمنيـة  العـسكرية  الـشركات  أنـشطة  مـن  التوسع يف

 مبقـدمي  املتـصلة  القـضايا  استكشاف مواصلة إىل والرامية العامل الفريق يبذهلا اليت اجلهود إطار
 الــصومال يف االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة مــع العامــل الفريــق نــاقش البحــري، األمــن خــدمات
 صالاتـ  إجـراء  يف شـرع  أنـه  كمـا  .٢٠١٢ ديسمرب/األول كانون يف البلد بزيارة القيام إمكانية

 األمــن لــشركات نظــام وضــع عمليــة بــني الــروابط علــى للحفــاظ الدوليــة البحريــة املنظمــة مــع
   .جنيف يف اإلنسان حقوق وعمليات البحري

__________ 
  .www.marsecreview.com/wp-content/uploads/2011/04/SAMI-Brief-3-Apr-11..pdfانظر   )١٣(  
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 واألمنيـة  العـسكرية  للـشركات  اجلديـدة  الدوليـة  باملعايري املتعلقة التطورات إىل وإضافة  - ٥٣
 حكومـة  مـن  مبادرة على وبناء .القائمة التزاماهتا الدول تعي أن لضمان جهود ُبـذلت اخلاصة،

 أكتــوبر/األول تــشرين يف :مــونترو وثيقــة لتعزيــز إقليميتــان عمــل حلقتــا عقــدت سويــسرا،
 التوعيـة  هـو  منـهما  اهلـدف  وكـان  .كـانبريا  يف ٢٠١٢ مـايو /أيار ويف باتار، أوالن يف ،٢٠١١
 التنظيميـة  اخليـارات  ديـد وحت اخلاصـة،  واألمنيـة  العسكرية بالشركات املتصلة اإلقليمية بالقضايا
 الــشرقية الــشمالية املنــاطق إىل بالنــسبة مــونترو وثيقــة أمهيــة ومناقــشة احلكومــات، أمــام املتاحــة
   .اهلادئ واحمليط الوسطى وآسيا

  
  اإلقليمية اجلهود  - باء  

 وضــع  بــشأن ٢٠١١ مــايو /أيــار ١١ يف الــصادر  قــراره يف ،األورويب الربملــان رأىو  - ٥٤
 عـن  الـصادرة  التنظيميـة  التـدابري  اعتمـاد  الـضروري  مـن  أن والـدفاع،  لألمـن  ةاملـشترك  السياسة
 الــشركات وتــسجيل وتــرخيص إلنــشاء شــامل معيــاري نظــام ذلــك يف مبــا، األورويب االحتــاد

 مـن  كـل  علـى  الـسارية،  القـوانني  انتـهاكات  عن واإلبالغ والرصد اخلاصة، واألمنية العسكرية
 إىل األورويب االحتـاد  وجملـس  األوروبيـة  املفوضـية  الربملـان  ودعا .واخلارجي الداخلي الصعيدين

 عـن  ٢٠١٢ فربايـر /شـباط  يف صـدرت  موقف ورقة ويف .الغرض هلذا املناسبة اإلجراءات اختاذ
 أمهيـة  علـى  األورويب االحتـاد  جملـس  شـدد  اإلنسان، حقوق جملس يف األورويب االحتاد أولويات
 الــشركات بأنــشطة صــلة هلــا الــيت اإلنــسان حقــوق انتــهاكات معاجلــة أو ملنــع الفعــال التنظــيم

 اخلارجيـة  للـشؤون  األورويب لالحتـاد  الـسامي  املمثـل  مبـادرة  وأيـد  .اخلاصـة  واألمنيـة  العسكرية
 التنظــيم تقويــة يف مــسامهة بوصــفها مــونترو لوثيقــة االحتــاد دعــم عــن للتعــبري األمنيــة والــسياسة
 الـدعم  ذلـك  تأكيـد  وجـرى  .اخلاصـة  األمنيـة و العـسكرية  الـشركات  ألنشطة الدوليني واملراقبة

 عــن الــصادرين والدميقراطيــة، اإلنــسان حقــوق بــشأن العمــل وخطــة االســتراتيجي اإلطــار يف
 النـضمام  بـالترويج  االحتـاد  التـزام  األورويب االحتـاد  جملـس  فيهما أعلن اللذين األورويب، االحتاد
  .مونترو وثيقة إىل ثالثة بلدان

  
  الوطين لصعيدا على التطورات - جيم 

ـــذلت  - ٥٥ ــود ُب ــى جه ــصعيد عل ــوطين ال ــشطة تنظــيم لتحــسني ال ــشركات أن ــسكرية ال  الع
 إلعـداد  مبـادرة  مـؤخرا  العامـل  الفريـق  أطلـق  فقـد  ،إليه اإلشارة سبقتكما  و .اخلاصة واألمنية
 لـة أمث أدنـاه  املبينـة  التطـورات  توفر عليه، وبناء .اجملال هذا يف الوطنية للتشريعات شاملة خريطة
  .شامال مسحا األحوال من حال بأي ليست ولكنها الوطنية، التشريعات على
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   أفغانستان  -  ١  
 األمنيـة  للـشركات  ةالتدرجييـ  اإلزالة على ٢٠١٠ لعام ٦٢ رقم الرئاسي املرسوم ينص  - ٥٦

 هلـا  وجيـوز  ذلـك،  مـن  الدبلوماسـي  الوضـع  ذات واهليئـات  السفارات وتعفى .البلد من اخلاصة
 املرحلـة  انتـهاء  املتوقـع  مـن  وكان .احلراسة خلدمات اخلاصة األمن شركات ظيفتو تواصل أن

 أن املقـرر  مـن  كـان  الوقـت  ذلـك  ويف ،٢٠١٢ مارس/آذار ٢٠ يوم االنتقالية الفترة من األوىل
 هـذه  ولكـن  .وللقوافـل  اإلنشاء ملواقع األمن توفري مبسؤولية األفغانية العامة احلماية قوة تضطلع
 بـــني تتـــراوح ُمــــهالً الـــشركات مـــنح إىل احلكومـــةب حـــدت تـــأخري حـــاالت ااعترهتـــ العمليـــة
 مـــسؤولياهتا،  حتمـــل  علـــى  قـــدرهتا  تكثـــف  القـــوة  أن ويبـــدو  .يومـــا  ٩٠ و أســـابيع  بـــضعة

ــة أبلغـــت إذ ــدريب بعثـ ــة التـ ــة التابعـ ــال حلـــف ملنظمـ ــه، عـــن أفغانـــستان يف األطلـــسي مشـ  أنـ
ــران ٤ حــىت ــه/حزي ــغي مــوظفني مــالك للقــوة كــان ،٢٠١٣ يوني  حــارس ١٦ ٠٠٠ حــوايل بل

 البـالغ  املستهدف العدد من )اخلاصة األمنية الشركات من انتقلوا حارس ٦ ٠٠٠ ذلك يف مبا(
  .)١٤(٢٠١٣ مارس/آذار حبلول حارس ٣٠ ٠٠٠ حوايل

 
   أملانيا  -  ٢ 

 مقــدمي بــشأن قــانون مــشروع الــوزراء جملــس اعتمــد ،٢٠١٢ يوليــه/متــوز ١٨ يف  - ٥٧
 أملانيـا  يف مقـرهم  يوجـد  الذين األمنية اخلدمات مقدمي إجازة رطيشت البحري، األمن خدمات
 الـيت  الـسفن  وتلـزم  .األملانيـة  اخلالـصة  االقتصادية املنطقة من البحر يف بعمليات يقومون والذين
 جديـد  نظـام  إطـار  يف هلـم  املـأذون  األمـن  خـدمات  مقـدمي  سـوى  توظـف  بأال أملانيا علم ترفع

 احتاديـة  هيئـة  تتـوىل  أن علـى  ويـنص  ،األسـلحة  محل قواعد نالقانو ويعدل .الشهادات إلصدار
 تـتم  أن املتوقـع  ومـن  .الـسفن  مـنت  علـى  األسـلحة  محل على املوافقة مسؤولية باألسلحة خمتصة
 وهـو  ،والبوندسـرات  ألملانيـا،  االحتادي الربملان وهو البوندستاغ، قبل من التشريع على املوافقة
 النفـاذ  حيـز  سـيدخل  فإنـه  احلاليـة،  صـيغته  وحـسب  .٢٠١٢ عام هناية حبلول االحتادي، اجمللس

 يف التنفيــذ حيــز تــدخل رمبــا اجلوانــب بعــض أن مــن الــرغم علــى ،٢٠١٣ أغــسطس/آب ١ يف
  .انتقالية فترة إلتاحة سابق وقت

__________ 
 .http://ntm-a.com/archives/tag/afghan-public-protection-forceنظر ا  )١٤(  
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  )١٥(سويسـرا  -  ٣  
 السويـسرية  االحتاديـة  اخلارجيـة  وزارة طرحـت  ،٢٠١١ أكتـوبر /األول تشرين ١٢ يف  - ٥٨

 مـشاورات  إلجـراء  اخلـارج،  يف اخلاصـة  األمنيـة  اخلـدمات  تقـدمي  بـشأن  احتـادي  قانون مشروع
 يف عليهـا  تعليقاتـه  وقـدم  والـشفافة  املفتوحـة  العمليـة  بتلـك  العامـل  الفريق ورحب .بشأنه عامة

 مـشروع  حيظر أوالً، .مسارين السويسري القانون مشروع ويتخذ .٢٠١٢ يناير/الثاين كانون
 ،)١٦(مـسلح  نـزاع  سـياق  يف القتـال  أعمال يف املباشرة املشاركة بينها من معينة، أنشطة القانون
 وتـوفري  القتـال،  أعمـال  يف املباشـرة  للمـشاركة  وإتاحتهم وتدريبهم أمنيني موظفني مع والتعاقد
 القــانون مــشروع يــنظم ثانيــاً، .اإلنــسان حلقــوق خطــري بانتــهاك تقتــرن الــيت األمنيــة اخلــدمات
 مـن  جمموعـة  تـشمل  بأهنـا  اخلـدمات  هـذه  وتعـرَّف  .أمنيـة  دماتخ تقدم اليت اخلاصة الشركات
 اللوجــسيت أو التنفيــذي الــدعم وتــوفري الــسجناء، حراســة إىل احلمايــة مهــام مــن بــدءا األنــشطة
  .االستخبارية واألنشطة األمن قوات أو املسلحة للقوات

 
  )١٥(أفريقيا جنوب  -  ٤ 

 تنظــيم لتعــديل قــانون مــشروع ىعلــ الــوزراء جملــس وافــق ،٢٠١٢ مــايو/أيــار ٣٠ يف  - ٥٩
 القـانون  مـشروع  فـإن  اعتمـاده،  حـال  ويف .الربملـان  إىل لتقدميـه  )٢٠١٢( اخلـاص  األمن قطاع
 تــسجيل يوجــب ،)٢٠٠١ لعــام ٥١ رقــم( اخلــاص األمــن قطــاع تنظــيم قــانون ســيعدل الــذي

 أغلبيــة ميتلــك الــيت الــشركات بعمــل فقــط وسيــسمح .األمــن خــدمات تقــدم الــيت الــشركات
 أو األمنـيني  املـوظفني  بتعـيني  األمنيـة  الـشركات  تقـوم  وعنـدما  .أفريقيـا  جنوب مواطنو هاأسهم

 تقـدمي  عليهـا  القانون يوجب أفريقيا، جنوب خارج نشرهم أو إيفادهم أو إعارهتم أو تدريبهم
 وأخـريا،  .اخلـاص  األمـن  لقطـاع  التنظيمية السلطة مدير إىل األنشطة هذه عن شهرية معلومات
 املرتزقــة أنــشطة حظــر قــانون مبوجــب حمظــور نــشاط أي يف املــشاركة الــشركات علــى ُيـــحظر
 تنظـيم  قـانون  أو )٢٠٠٦ لـسنة  ٢٧ رقـم ( املـسلحة  الرتاعـات  بلـدان  يف األنشطة بعض وتنظيم

  . )١٧()١٩٨٩ لعام ١٥ رقم( اخلارجية العسكرية املساعدات
__________ 

إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه احلاديــة والعــشرين املقــدم  تقريــر الفريــق العامــل الفــرع إىليــستند هــذا   )١٥(  
)A/HRC/21/43.( 

ن مشروع القـانون السويـسري تعريـف املـشاركة املباشـرة يف األعمـال العدائيـة                 م) د (٤حيدد مشروع املادة      )١٦(  
 يف إطـار فحـوى   نـزاع مـسلح يف اخلـارج ينـدرج     نطـاق املشاركة املباشرة يف أعمال القتال الناشـئة يف     ”بأهنا  

 .“هبااتفاقيات جنيف والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين امللحقني 

: هـــــــــــــذا لالطـــــــــــــالع عليـــــــــــــه يف املوقـــــــــــــع التـــــــــــــايل     يتـــــــــــــاح مـــــــــــــشروع القـــــــــــــانون     )١٧(  
www.jutalaw.co.za/media/filestore/2012/06/Private_Security_Industry_Regulations_AB_2012.pdf تتـــــاح 

 .http://iissonline.net/?category_name=south-africa: التعليقات يف املوقع التايل
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  املتحدة اململكة  -  ٥ 
 توجيهــا ٢٠١١ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف دةاملتحــ اململكــة يف النقــل وزارة أصــدرت  - ٦٠
 للـدفاع  مـسلحني  حـراس  اسـتخدام  بـشأن  املتحـدة  اململكـة  علـم  ترفع اليت الشحن لسفن مؤقتا
 يـنص  فهـو  ملزمـا،  لـيس  التوجيـه  ذلـك  أن حـني  ويف .اسـتثنائية  ظـروف  يف القرصنة هتديد ضد
 هنـائي  قـرار  اختـاذ  وقبـل  استثنائية، ظروف يف إال مسلحني حراس استخدام عدم ينبغي أنه على
 .باســتخدامهم املرتبطــة املخــاطر تقيــيم الــشحن شــركة علــى جيــب مــسلحني، حــراس إشــراكب

 مـن  املتوخـاة  الفوائـد  كانـت  إذا مـا  تقيـيم  البحـري  النقـل  شركة على جيب بذلك، القيام وعند
 قائمـة  الوزارة وفرت كما .باستخدامهم املرتبطة املخاطر كثريا تفوق املسلحني احلراس إشراك
 يف ولـوحظ  .التقيـيم  هـذا  إجـراء  يف االعتبـار  بعـني  تؤخـذ  أن ينبغـي  الـيت  بالعوامـل  حصرية غري

 اخلاصـة  األمـن  لـشركات  اعتمـاد  بعمليـة  حاليـا  تعتـرف   ال املتحـدة  اململكة حكومة أن التوجيه
 احلـذر  مـن  مزيـد  تـوخي  عليهـا  جيب الشحن شركات فإن ولذلك البحري، القطاع يف العاملة

 كامـل  فـرع  خيـصص  وأخـريا،  .سـفنها  مـنت  علـى  املـسلح  األمن لتوفري مناسبة شركة اراختي يف
 أي مـنت  علـى  القـوة  اسـتخدام  بـشأن  قواعـد  ذلـك  يف مبـا  القراصـنة،  هجـوم  ضد الدفاع ملسألة
 بعـد  مـا  مرحلـة  يف لإلجـراءات  آخـر  قـسم  وخيـصص  عـام،  بـشكل  املتحدة اململكة ويف سفينة،
 فيهــا تــستخدم الــيت احلــوادث علــى خــاص بــشكل التركيــز مــع بــاإلبالغ، وااللتــزام ثدوااحلــ

  .)١٨(نارية أسلحة
  

  )١٥(الواليات املتحدة  -  ٦  
يقضي قانون دنكان هنتر املتعلق باإلذن بتخصيص اعتمادات ألغراض الدفاع الـوطين              - ٦١

 مــا يوجــد مــن تعــاريف  بــأن يــستعرض مكتــب شــؤون اإلدارة وامليزانيــة  ٢٠٠٩للــسنة املاليــة 
 تعريفـا موّحـدا مـن    يصوغ وأن “الوظائف اليت تقع حبكم طبيعتها على عاتق احلكومة   ”لعبارة  

 لتلـك الوظـائف  شأنه أن يكفـل أداء مـوظفي احلكومـة أو أفـراد القـوات املـسلحة دون غريهـم                  
ومـن شـأن هـذا      . غريها من الوظائف احليوية الالزمة لنجاح مهمـة تتعهـد هبـا وكالـة احتاديـة               لو

، ٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول. القائمــةالعيــوب الــيت تعتــري التعــاريف  التعريــف أيــضا أن يعــاجل
 ُعّرفــت فيــه الوظــائف الــيت تقــع حبكــم طبيعتــها علــى عــاتق  ة عامــةأصــدر املكتــب بيــان سياســ

 يــنص علــى أن الوظــائف احلكوميــة بطبيعتــها هــي  تعريــف قــانوين ســابقاســتناداً إىل  احلكومــة
ل موظفي احلكومـة    َبِقمن   يلزم أداؤها لحة العامة حبيث    الوظائف اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باملص     

__________ 
-http://assets.dft.gov.uk/publications/use-of-armed-guards-to-defend-against-piracy/use-of-armedانظـــــــر   )١٨(  

guards-to-defend-against-piracy.pdf.  
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التعريــف ذلـك  قائمـة بالوظــائف الـيت سيــشملها    وأدرج املكتــب يف ذلـك البيــان  .)١٩(االحتاديـة 
وقــدم املكتــب . )٢١( يف األحــوال العاديــةيــشملها، إضــافة إىل الوظــائف الــيت لــن )٢٠(بالــضرورة

وقائمـة توضـيحية    )٢٢(ا علـى عـاتق احلكومـة      قائمة توضيحية بالوظائف اليت تقـع حبكـم طبيعتـه         
واحتـوى البيـان أيـضاً      . )٢٣(تلك الوظـائف  أخرى حتدد الوظائف اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بأداء         

 كفالـــة أن يتـــوىل املوظفـــون بـــشأن إرشـــادات لفائـــدة الـــوزارات والوكـــاالت التنفيذيـــة علـــى
  .  على عاتق احلكومةاملناسبون أداء الوظائف احليوية والوظائف اليت تقع بطبيعتها

وشهدت الواليات املتحدة أيضا اختاذ مبادرات شىت ترمـي إىل منـع االسـتعانة مبـصادر          - ٦٢
ختـصيص  يف قـانون    مؤخراً علـى النظـر       جملس النواب    فقد عكف . خارجية ألداء وظائف معينة   

 علــى حيظــر حكمــا، الــذي يتــضمن ٢٠١٣الــدفاع الــوطين للــسنة املاليــة  اعتمــادات ألغــراض 
ارة الـــدفاع مـــنح عقـــود للحـــصول علـــى خـــدمات احلراســـة األمنيـــة اخلاصـــة يف املنـــشآت  وز

  . العسكرية يف أفغانستان
كذلك، ما برح كونغرس الواليات املتحدة يسعى حثيثا إىل إنشاء والية قـضائية علـى           - ٦٣

ة باإلضــافة إىل قــانون الواليــ  و. اجلــرائم الــيت يرتكبــها متعهــدو اخلــدمات األمنيــة يف اخلــارج      
 وقـانون جـون وارنـر املتعلـق         ٢٠٠٠القضائية العـسكرية خـارج إقلـيم الواليـات املتحـدة لعـام              

ن جيعــالن الواليــة يبــاإلذن بتخــصيص اعتمــادات ألغــراض الــدفاع الــوطين للــسنة املاليــة، اللــذ  
ين الضالعني يف عمليات الطوارئ، ينظـر الكـونغرس أيـضا يف          املتعهدالقضائية األمريكية تشمل    

__________ 
-www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09 : املـــذكور عـــن طريـــق الـــرابط التـــايل البيـــانميكـــن االطـــالع علـــى   )١٩(  

12/html/2011-23165.htm.  
حتديـد مـصاحل الواليـات املتحـدة االقتـصادية          ” :، الوظائف التالية  ملهتشمل القائمة املذكورة، يف مجلة ما تش        )٢٠(  

أو السياسية أو اإلقليميـة أو املتعلقـة بامللكيـة أو أي مـصاحل أخـرى، ومحايـة تلـك املـصاحل والنـهوض هبـا عـن                     
 .“م على حياة األفراد أو حريتهم أو ممتلكاهتكبرياًالتأثري تأثرياً ” و “طريق العمل العسكري والدبلوماسي

أي وظيفة وزاريـة يف األسـاس وداخليـة بطبيعتـها           ” :ترد يف القائمة املذكورة مجلة أمور منها الوظائف التالية          )٢١(  
 .“)… عمليات التخزين يف املستودعات …مثل أمن املباين، (

 قيـادة األفـراد   قيادة القوات املسلحة، وال سـيما ” الوظائف احلكومية بطبيعتها ما يلي اليت توضحتشمل القائمة    )٢٢(  
العمليات األمنية املنفـذة    ” ، و “القتال” ، و “العسكريني املقاتلني، ودور الدعم القتايل أو الدعم اخلدمي للقتال        

لعمليات األمنية املنفـذة يف بيئـات   ”، و “ يف إطار قوات مسلحة متكاملة أوسع نطاقاً    دعما مباشرا لدعم القتال   
ــة  يــرى الــضابط االحتــادي املــسؤول أن هنــاك   ، “ احتمــاال كــبريا أن تتحــول تلــك العمليــات إىل عمليــات قتالي

سواء كانوا شركات أمـن     (األمن الذي يستتبع زيادة عدد آخرين أصبحوا مشاركني يف القتال أو تعزيزهم             ” و
 .“)خاصة أو مدنيني أو حدات عسكرية

القيـام  ”: ام حكومية بطبيعتها مـا يلـي       مه ءتتضمن القائمة التوضيحية بالوظائف اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بأدا          )٢٣(  
باألنشطة األمنية اليت ال ترتبط بإنفاذ القانون والـيت ال تنطـوي مباشـرة علـى حتقيقـات جنائيـة، مثـل احتجـاز                    

 .“السجناء أو نقلهم والتفاصيل غري العسكرية ذات الصلة باألمن القومي
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والية القضائية على املـدنيني خـارج إقلـيم الواليـات املتحـدة، الـذي مـن شـأنه توضـيح           قانون ال 
ــشمل      ــة وجعلــها ت ــضائية اجلنائي ــة الق ــدالوالي ــاملني خــارج    املتعه ــوظفني الع ين االحتــاديني وامل

ويرى الفريـق العامـل أن هـذا القـانون مـن شـأنه أن حيـسن كـثريا مـن قـدرة                      . الواليات املتحدة 
املتحــدة علــى ممارســة اختــصاصها علــى مــن ينتــهكون حقــوق اإلنــسان مــن    حمــاكم الواليــات 

غـري أن الفريـق العامـل، علـى حنـو مـا ورد يف               .  موظفي الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة      
خباراتية  إزاء وجـود اسـتثناء لألنـشطة االسـت         يـساوره القلـق   الرسالة اليت وجههـا إىل احلكومـة،        

  .اليت تأذن هبا احلكومة
  

  املبادرات اليت يقودها القائمون على هذه الصناعة   -دال   
، أصــدرت اللجنـة التوجيهيــة املؤقتــة املعنيــة مبدونــة  ٢٠١٢ينــاير / كـانون الثــاين ١٦يف   - ٦٤

 األمنيــة اخلاصــة، وهــي مبــادرة متعــددة أصــحاب املــصلحة  للــشركاتقواعــد الــسلوك الدوليــة 
. نبثقة عن املدونـة للتـشاور العـام بـشأنه         تؤيدها حكومة سويسرا، مشروع ميثاق آلية املراقبة امل       

وهليكل امليثاق وإجراءاته، بوصـفهما آليـة تنفيـذ املدونـة، أثـر حاسـم يف إعمـال مبـادئ املدونـة             
وفعالية امليثاق هـي اختبـار حقيقـي لـشرعية املدونـة كـأداة لتحـسني تقّيـد                  . وأهدافها وقواعدها 

  .اإلنسانية اخلاصة مبعايري حقوق الشركات العسكرية واألمن
، أعرب الفريق العامل عن دعمه املتواصـل        ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠رسالة مؤرخة   يف  و  - ٦٥

لعمليــة وضــع املدونــة وامليثــاق كوســيلة لتعزيــز امتثــال شــركات اخلــدمات العــسكرية واألمنيــة  
وســلّم الفريــق العامــل  . اخلاصــة للمعــايري اإلنــسانية الدوليــة واملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان   

 وقّدم تعليقـات مستفيـضة بغـرض حتـسني نـص املـشروع             ،تحديات اليت تواجه صياغة امليثاق    بال
حىت يفي على حنـو أفـضل بالوعـد الـوارد يف املدونـة حبمايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق أنـشطة                 

  .شركات العسكرية واألمنية اخلاصةال
ق علــى حنــو يكفــل وشـجع الفريــق العامــل اللجنــة التوجيهيـة املؤقتــة علــى تعــديل امليثـا     - ٦٦

ــة       ــة حقــوق اإلنــسان بــشكل واضــح، وهــو اهلــدف املعلــن للمدون تعمــيم مراعــاة منظــور محاي
 توافـق امليثـاق مـع املبـادئ التوجيهيـة           بالعمـل علـى زيـادة     وأوصى الفريق العامل أيضا     . وامليثاق

 ويـرى الفريـق العامـل أن املبـادئ التوجيهيـة تـضع            . بشأن األعمال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان       
  .بعينهااملعايري األساسية اليت ينبغي أن تستوفيها آلية التنظيم الذايت يف صناعة 

ومن األمثلة علـى ذلـك،   . واقترح الفريق العامل جماالت حمددة ميكن فيها تعزيز امليثاق      - ٦٧
وفـضالً عـن ذلـك، ينبغـي تنقـيح        . تضمني امليثاق شرطاً يتعلق بإجراء عمليات مراجعـة ميدانيـة         

اصــة بــشكاوى األطــراف الثالثــة املنــصوص عليهــا يف امليثــاق مبــا يكفــل تنــاول جــوهر اآلليــة اخل
، بــدل االكتفــاء بــالتركيز علــى تقيــد  )كمــا تقــضي بــذلك املدونــة (شــكوى الطــرف الثالــث،  
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وأخرياً، يتـضمن مـشروع امليثـاق أحكامـاً تـسمح للـشركات       . الشركات األعضاء باإلجراءات  
يــات الرصــد اســتناداً إىل األحكــام التعاقديــة أو الحتمــال   املعلومــات مــع آلتقاســمرفض بــأن تــ

ومع أن الفريق العامل سلّم باألسـباب الـيت تـستند إليهـا هـذه      .  وجود إجراءات قانونية موازية 
 ،األحكام، فإنه رأى أهنا متثـل ثغـرات هامـة قـد حتـول دون تنفيـذ آليـات امليثـاق بـصورة فعالـة                        

ــل  وأن إدراج أحكــام  ــدات املتأصــلة يف  يعكــسمــن هــذا القبي ــذايت التقيي ــة للتنظــيم ال  ، أي آلي
  . أن حتل حمل املساءلة القانونيةمن إطالقاً ميكنها  ال مبا
 معيـار   باعتماد وإصدار  املعهد األمريكي للمعايري الوطنية      قام،  ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   - ٦٨

 إىل وثيقـة مـونترو   ويرمـي هـذا املعيـار، الـذي يـستند     . اجلودة املتعلق بالشركات األمنية اخلاصة   
لفائــدة ومدونــة قواعــد الــسلوك الدوليــة، إىل تــوفري شــروط وإرشــادات تتعلــق بنظــام إدارة         

ــشركات ــة اخلاصــ ال ــسان     ة  األمني ــة ومتمــشية مــع حقــوق اإلن ــة للمراجع ــايري قابل مــشفوعة مبع
ــسليمة   ــة واملمارســات ال ــار أن    . وااللتزامــات القانوني ــذا املعي ــشاركون يف وضــع ه وأوضــح امل

 إىل معيار معتمـد مـن قبـل املنظمـة            املذكور  هو الشروع يف عملية حتويل املعيار      املتوخىدف  اهل
  . املقاييسالدولية لتوحيد

  
  االستنتاجات والتوصيات   -سادسا  

  املرتزقة   -ألف   
ضلوع مرتزقـة يف كـوت ديفـوار        بـ  االدعاءات الفريق العامل بقلق بالغ إزاء       يشعر  - ٦٩

  .ني وجتنيد أطفال وسلب ممتلكات خاصةيف أعمال قتل وجرح مدني
وحيث الفريق العامل كوت ديفوار وليربيا على حتديد هوية املرتزقة املسؤولني عن              - ٧٠

 وحماكمتـهم فـوراً، وعلـى اختـاذ التـدابري           م حقـوق اإلنـسان وإلقـاء القـبض علـيه          انتهاكات
  .يهماالالزمة ملنع جتنيد املرتزقة، وال سيما األطفال، وتدريبهم يف أراض

ويطلب الفريق العامل كذلك إىل رئيس كوت ديفوار، بوصفه رئيس هيئة رؤساء              - ٧١
دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، ملـا تطرحـه أنـشطة املرتزقـة يف                   

  .املنطقة دون اإلقليمية من هتديدات على حقوق اإلنسان
اء التـدابري الـيت اختـذهتا حكومـة         ه، يساور الفريق العامـل القلـق إز       نفسويف الوقت     - ٧٢

. ل على حماكمة عادلة   وليبيا ضد مرتزقة مزعومني وظروف احتجازهم وحقوقهم يف احلص        
بالرتاع ذوي الصلة    احملتجزين   توجه االهتام إىل  وحيث الفريق العامل السلطات الليبية على       

علـى  م أدلـة  هم يف أعمال إجرامية معينة واإلفراج عن أولئك الذين ال توجد ضده   لضلوع
  .ارتكاب جرائم
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ــق العامــل إىل لي   - ٧٣ ـــيويطلــب الفري ــال  ب ظــروف احتجــاز األشــخاص  ا أن تكفــل امتث
 القــانون الــدويل املنطبــق، مبــا يف ذلــك معاملــة ألحكــاماملــشتبه يف أهنــم مرتزقــة  املتــهمني أو

ى احملتجزين معاملة مالئمة ومتكينهم من االتـصال مبحـامني أو بأسـرهم ومـن تقـدمي شـكاو                 
  .وسوء املعاملةبتعرضهم للتعذيب 

ويناشد الفريق العامل كذلك الدول األعضاء اليت ليست أطرافا بعـد يف االتفاقيـة                - ٧٤
الدوليـة ملناهـضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم وتدريبـهم، أن تنظـر يف االنــضمام         

  .إليها على وجه السرعة وعلى سبيل االستعجال 
  

  كرية واألمنية اخلاصة الشركات العس  -باء   
بالنظر إىل ما متثله أنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة مـن خطـر علـى                      - ٧٥

حقوق اإلنسان، يرحب الفريق العامل باجلهود اليت تبذهلا الدول ملواصلة مناقـشة إمكانيـة              
 وضع تشريعات وطنية، باإلضافة إىل ما أُحرز من تقدم على الصعيدين اإلقليمـي والـوطين        

  .واملبادرات اليت يقودها القائمون على هذه الصناعة
ــراء مزيـــد مـــن البحـــوث خبـــصوص       - ٧٦ ــه مـــن الـــالزم إجـ ويـــرى الفريـــق العامـــل أنـ

 ويوصـي الـدول األعـضاء بـأن تـستجيب لطلبـه             ،االستراتيجيات التنظيمية الوطنية الفعالـة    
األمنيـة اخلاصـة   مجع كافة التشريعات الوطنية ذات الصلة بأنـشطة الـشركات العـسكرية و       

  .أصحاب املصلحة املتعددينهبدف تيسري حتليلها من قبل 
ويرحــب الفريــق العامــل بــاجلهود املبذولــة لتوضــيح االلتزامــات يف إطــار القــانون      - ٧٧

الدويل وحتديـد املمارسـات الـسليمة، مثـل وثيقـة مـونترو، ومببـادرات التنظـيم الـذايت الـيت            
. ة األمنيـة اخلاصــ لــشركاتلعـد الــسلوك الدوليـة   تتخـذها هـذه الــصناعة، مثـل مدونــة قوا   

ــة لألطــر         ــادرات بوصــفها مكّمل ــذه املب ــراف هب ــى االعت ــدول عل ــل ال ــق العام وحيــث الفري
  .التنظيمية الدولية والوطنية القوية، ال كبديل هلذه األطر

ويكــرر الفريــق العامــل اإلعــراب عــن رأيــه بــأن وضــع صــّك تنظيمــي دويل شــاملٍ   - ٧٨
ولــذا، يــشجع الفريــق .  ضــروري لــضمان احلمايــة املالئمــة حلقــوق اإلنــسان ملــزمٍ قانونــاًو

العامل مجيع الدول على املشاركة بنـشاط يف عمـل الفريـق احلكـومي الـدويل الـذي أنـشأه                    
جملس حقوق اإلنسان بغية النظر يف إمكانية صياغة صـّك دويل لتنظـيم أنـشطة الـشركات                

  .العسكرية واألمنية اخلاصة
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ريـق العامــل الـدول علــى كفالـة التحقيـق يف انتــهاكات قـانون حقــوق      ويـشجع الف   - ٧٩
اإلنسان الدويل اليت تكون الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة متورطـة فيهـا ومقاضـاة                 
ــاة، وذلــك لــضمان املــساءلة عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وتــوفري ُســبل انتــصاف       اجلن

  .للضحايا فّعالة
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	1 - واصل الفريق العامل المعنى باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، تنفيذاً لولايته، رصد أنشطة المرتزقة وما يتصل بها من أنشطة بجميع أشكالها ومظاهرها، ودراسة تأثير  أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والخدمات الاستشارية والأمنية في السوق الدولية على التمتع بحقوق الإنسان. ووفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 18/4 وقرار الجمعية العامة 66/147، يقدم الفريق العامل هذا التقرير إلى الجمعية العامة. ويغطي التقرير الفترة التي أعقبت تقديم التقرير الأخير (A/66/317)، الذي صدر في  آب/أغسطس2011.
	2 - وتبرهن أحداث العام الماضي على أن مشاركة المرتزقة في مناطق عدم الاستقرار ومناطق النزاع  لا تزال باعثا على القلق. ففي الجزء الغربي من كوت ديفوار، على طول الحدود مع ليبريا، تفيد التقارير بضلوع المرتزقة في العديد من الهجمات التي وقعت ضد المدنيين. وفي ليبيا، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى استخدم النظام السابق المرتزقة، وذكرت التقارير أن عدة آلاف من الأجانب تم اعتقالهم باعتبارهم من المرتزقة. 
	3 - وقد تنوعت بصورة متزايدة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ومع تخفيض حجم القوات العسكرية الأجنبية في أفغانستان والعراق، انكمش بالمثل دعم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لهذه الأنشطة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تقوم بأنشطة أخرى في هذه البلدان، بما في ذلك توفير الحماية للسفارات وبعثاتها الدبلوماسية، وللمنظمات الإنسانية، والأمم المتحدة. ووجدت هذه الشركات سوقا أخرى لخدماتها في الصناعة البحرية، حيث يستعان بصورة متزايدة بالحرس المسلحين على ظهر السفن، وبخاصة قبالة ساحل الصومال. وأخيرا، فإن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تغدو بصورة متزايدة جزءا مما أصبح يطلق عليه اسم ”صناعة السلام“، على النحو الذي توضحه أنشطتها في أفريقيا، واستخدامها لدعم بعثات الأمم المتحدة. 
	4 - وشكَّل انعدام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أفغانستان والعراق قوة الدفع الأولية وراء مبادرات تم الاضطلاع بها على كل من المستوى الدولي والإقليمي والوطني وعلى مستوى الصناعة لتنظيم العمل الذي تقوم به هذه الشركات.  ومع أن هذه الجهود تنبثق عن استخدام هذه الشركات في وقت الحرب، فإن التوسع الدائب في الاستعانة بهذه الصناعة بما تنطوي عليه من احتمالات للتسبب في آثار سلبية خطيرة على حقوق الإنسان إنما يعني أن أي جهود لتنظيم هذه الصناعة لا بد أن تعالج إمكانية الاستعانة بها خارج نطاق النزاع المسلح. 
	5 - وخلال الفترة من 13 إلى 17 آب/أغسطس 2012، اجتمع ممثلون عن 65 دولة في إطار الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية لبحث إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ومراقبة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ونظروا في المبادئ، والعناصر الرئيسية، ومشروع النص الذي اقترحه الفريق العامل. ولاحظ الفريق العامل الحكومي الدولي أن المناقشات حددت بعض الثغرات القائمة و/أو مجالات القلق فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالنسبة إلى أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأسفرت المناقشات عن توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى المزيد من المناقشة. وأوصى الفريق العامل باستمرار المناقشات  لمدة عامين آخرين بشأن جوانب معينة  لتأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان، وعلى إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، بما في ذلك الخيار المتعلق بوضع صك ملزم قانونا بشأن تنظيم ورصد ومراقبة هذه الشركات، إضافة إلى النُّهج والاستراتيجيات الأخرى، بما في ذلك المعايير الدولية. 
	6 - وعلى الصعيد الدولي، أشار الفريق العامل إلى وضع تشريعات ولوائح تنظيمية، وبخاصة فيما يتعلق بشركات الأمن البحري. وعلى مستوى الصناعة، هناك عملية جارية لوضع آليات لتنفيذ مدونة السلوك الدولية لمقدمي الخدمات الأمنية من القطاع الخاص. ويرحب الفريق العامل بهذه التطورات لأنها توفر اللبنات الأساسية لوضع إطار تنظيمي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة. 
	7 - ويقوم الفريق العامل، أدناه، بدراسة هذه المسائل بمزيد من التفصيل. ففي الفرع الثاني، يقدم استكمالا عن أنشطته، في حين يتناول الفرع الثالث المستجدات في أنشطة المرتزقة. ويشرح الفريق العامل، في الفرع الرابع، أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. أما الفرع الخامس فيتناول الجهود التنظيمية الجارية على مختلف المستويات بالنسبة إلى هذه الشركات، ويقدم في الفرع السادس الاستنتاجات والتوصيات. 
	8 - وعُيِّن عضو جديد من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، غابور رونا (الولايات المتحدة الأمريكية)، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان في 30 أيلول/سبتمبر 2011، أثناء دورة المجلس الثامنة عشرة. 
	ثانيا - أنشطة الفريق العامل أثناء السنة الماضية
	9 - عقد الفريق العامل، وفقا لممارسته المعتادة، ثلاث دورات عادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير: منها دورتان في جنيف (في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ومن 12 إلى 16 آذار/مارس 2012) ودورة واحدة في نيويورك (في الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2012). وواصل الفريق العامل استلام واستعراض التقارير بشأن أنشطة المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها على حقوق الإنسان، إضافة إلى البتّ في الإجراءات الملائمة، والتشاور مع ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية. كما عقد الفريق العامل، في أثناء دورته السادسة عشرة، المعقودة في نيويورك، اجتماعا آخر ليوم واحد مع خبراء في القانون الدولي وتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للنظر في تأثير التغييرات التي طرأت على الصناعة والمبادرات الأخرى على نص مشروع الاتفاقية الذي كان الفريق العامل قد اقترحه من قبل. وعقد أيضا اجتماعا لنصف يوم مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بمجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لمناقشة تآزر الجهود المبذولة لتنفيذ أطر العمل الطوعية ذات الصلة. وبالإضافة إلى المبادرة المقدمة في هذا المجال والمتعلقة خصيصا بالصناعة العسكرية الأمنية الخاصة (وهي مدونة قواعد السلوك الدولية لشركات مقدمي الخدمات الأمنية الخاصة)، نوقشت الأطر التالية: المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (A/HRC/17/31، المرفق)، والمبادئ الطوعية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان()، وتوجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة روح المسؤولية في مراحل توريد المعادن القادمة من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق العالية المخاطر()، ومبادئ ماسترخت بشأن التزامات الدول التي تتجاوز الحدود الإقليمية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، والبند 1502، بشأن التنازع في مجال المعادن، من قانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك().
	ألف - الزيارات القطرية
	10 - طلب الفريق العامل توجيه دعوات إليه لزيارة كوت ديفوار وليبيا والصومال. وأرجئت بعثته المقررة إلى ليبيا في أيار/مايو نظرا للصعوبات المتعلقة بترتيب الاجتماعات والشواغل الأمنية. ولا يزال الفريق العامل ملتزما بزيارة ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وفقا لاقتراحه المقدم إلى الحكومة. كما أنه ينتظر ردا إيجابيا من كل من حكومتي كوت ديفوار والصومال على طلبيه المقدمين إليهما. 
	باء - المراسلات
	11 - أثناء الفترة قيد الاستعراض، بعث الفريق العامل برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة يطلب فيها معلومات حول مسائل تشريعية محددة وقضايا مختلفة معروضة على المحاكم بشأن متعاقدين من القطاع الخاص. ويعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة على ردها المفصل الذي يعبر عن جانب هام من جوانب تعاون الحكومات فيما يتعلق بولاية الفريق العامل. 
	جيم - الأنشطة الأخرى للفريق العامل
	12 - شاركت رئيسة - مقررة الفريق العامل، فايزة باتل، في الفترة من 13 إلى 17 آب/أغسطس 2012، باعتبارها من أهل الرأي في الدورة الثانية المشار إليها أعلاه للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية. وقبل انعقاد الدورة، قدم الفريق العامل ورقة مفصلة حدد فيها موقفه بما مؤداه أن هناك ثغرات تعتري القانون الدولي فيما يتصل بالأنشطة التي يمكن أداؤها على نحو سليم من جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وفيما يتصل بالمحتوى المحدد للالتزامات العامة للدول بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي إزاء هذه الشركات. وفي ضوء هذه الثغرات والطابع العابر للحدود الوطنية للصناعة التي تمثلها هذه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، رأى الفريق العامل بأن وضع اتفاقية دولية سيمثل أنجع الحلول للتحدي المتمثل في تنظيم عمل الشركات العسكرية الأمنية الخاصة. 
	13 - وعلى مدى العام الماضي، اشترك الفريق العامل، في مناسبات عديدة، في مناقشات مع إدارة شؤون السلامة والأمن بشأن وضع سياسات للأمم المتحدة فيما يخص استخدام شركات الأمن الخاصة المسلحة. ويعرب الفريق العامل عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة لوضع إطار للسياسات يكون متوافقا مع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشراء من هذه الشركات وباستخدامها. وفي 28 آب/أغسطس 2012، قدم الفريق العامل تعليقاته الخطية على مشروع دليل السياسات الأمنية للأمم المتحدة بشأن شركات الأمن الخاصة المسلحة، ودليل الأمم المتحدة للعمليات الأمنية، والمبادئ التوجيهية بشأن الاستعانة بالخدمات المسلحة من شركات الأمن الخاصة. وكرر الفريق العامل التأكيد على وجهة نظره التي أعرب عنها أثناء المناقشات التي أجراها مع  وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في 1 آب/أغسطس 2012، والتي مؤداها أنه يمكن تعزيز الإطار من خلال تعميم مراعاة حقوق الإنسان في وثائق المنظمة المتعلقة بالسياسة العامة والتنفيذ. 
	14 - وتعهد الفريق العامل بإجراء دراسة استقصائية للأطر التنظيمية الوطنية  المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ولأغراض هذه الدراسة، تعرَّف الشركة العسكرية والأمنية الخاصة بأنها كيان يقدم، لقاء تعويض، خدمات عسكرية و/أو خدمات أمنية بواسطة أشخاص طبيعيين و/أو كيانات اعتبارية. وسيساعد هذا البحث في تحديد أفضل الممارسات، ويوفر أساسا للبحوث التي يجريها أصحاب المصلحة، كما سيثري بالمعلومات تقرير الفريق العامل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين المعقودة في عام 2013. وستتاح نتائج هذه الدراسة الشاملة والتحليل المتعلق بها للجميع على القسم الخاص بالفريق العامل من الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
	15 - ولغرض الشروع في إجراء الدراسة الاستقصائية، طلب الفريق العامل من الدول الأعضاء، عن طريق رسالة مؤرخة 9 أيار/مايو 2012، أتبعها برسالة تذكيرية مؤرخة 26 حزيران/يونيه، موافاته بمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة بالموضوع. ويعرب الفريق العامل عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت معلومات، ويتطلع إلى تلقي المزيد من الردود خلال الشهور المقبلة. كما قام الفريق العامل بالاتصال بالمنظمات الدولية والإقليمية التي ربما تتوافر لها فرصة الحصول على معلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي تدلي بدلوها في هذا الصدد. 
	16 - ويتعاون الفريق العامل مع  مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومع جامعة دنفر في مجال جمع المعلومات عن التشريعات الوطنية. وسيجري أيضا البحوث الخاصة به من خلال المواقع الشبكية المتخصصة والتواصل مع المسؤولين الحكوميين المعنيين للحصول على أي تشريعات خاصة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لا يكون من الميسور الحصول عليها. وسيركز الفريق العامل مبدئيا على القارة الأفريقية. 
	17 - وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، وكجزء من عملية التشاور العامة، قدم الفريق العامل تعليقات وافية على مشروع قانون سويسري بشأن توفير الخدمات الأمنية الخاصة في الخارج. ويرد تحليل تفصيلي للنهج الذي اتبعه مشروع القانون في تقرير الفريق العامل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين (A/HRC/21/43) وتجري مناقشته في الفرع خامسا - جيم، أدناه. 
	18 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، شارك الفريق العامل في إحاطة بشأن رأي ”صديق المحكمة“ الذي قدمته منظمة ”حقوق الإنسان أولا“ إلى محكمة الاستئناف في الدائرة القضائية الرابعة بالولايات المتحدة في قضيتي الشمري ضد مركز كاليفورنيا للتحليل، والقريشي ضد شركة L-3 للخدمات، احتجت فيه المنظمة بأنّ المتعهدين المتهمين بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، جريمة التعذيب في هذه الحالة، لا يجوز إعفاؤهم من المسؤولية المدنية في محاكم الولايات المتحدة على أساس أنهم كانوا يقومون بأنشطة قتالية. وفي 11 أيار/مايو 2012، رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها طعن المتهمَيْن وأحالت القضية مجدداً إلى المحاكم المحلية لمواصلة تقصّي الحقائق.
	19 - وفي 30 آذار/مارس 2012، قدم الفريق العامل تعليقاته على مشروع ميثاق آلية المراقبة الخاصة بمدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة. 
	20 - وبالإضافة إلى ذلك، اضطلع فرادى أعضاء الفريق العامل بالأنشطة التالية: 
	(أ) شاركت رئيسة - مقررة الفريق العامل في الحلقة الدراسية السنوية المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن موضوع خصخصة الأمن؛ 
	(ب) في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012، شاركت الرئيسة - المقررة في مؤتمر عقد في مركز مركز سييه شيو - كانغ للأمن الدولي والدبلوماسية بجامعة دنفر، حيث ناقشت الجهود المبذولة حالياً في المجال التنظيمي والتحديات المستمرة المتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ 
	(ج) شاركت باتريشيا آرياس في حلقة عمل إقليمية لشمال شرق ووسط آسيا تناولت وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول فيما يتصل بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح (A/63/467–S/2008/636، المرفق)، المعقودة يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في أولانباتار. وقدمت عرضاً تناولت فيه أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في حالات استخدام القوة وأثر هذه الأنشطة على حقوق الإنسان والمخاطر والتحديات التي تنطوي عليها؛ 
	(د) شاركت إليزابيتا كارسكا في نشاط مواز على هامش المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، تحت عنوان ”حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: مرحلة ما بعد وثيقة مونترو - التطورات الدولية في مجال تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة“. وقدمت عرضاً تناولت فيه الثغرات القائمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمتصلة بالمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي تشمل أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ 
	(هـ) في 28 آذار/مارس 2012، شارك السيد رونا بوصفه خبيراً في الدورة الثانية للجنة المعنية بالاختفاء القسري، التي أجرت خلالها اللجنة مشاورات بشأن تعريف الجهات من غير الدول وضلوعها في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمسؤولية والمساءلة.
	ثالثا - المستجدات في أنشطة المرتزقة
	21 - يساور الفريق العامل القلق إزاء استمرار أنشطة المرتزقة على طول حدود كوت ديفوار وليبريا، وإزاء عجز السلطات المختصة عن التحقيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومحاكمة مرتكبيها. ويعد الفريق العامل حاليا رسالة عن تلك الأنشطة سيوجهها إلى الحكومات المعنية. وما زال القلق يساور الفريق العامل أيضا إزاء ما يُزعم عن الاستعانة بالمرتزقة في النـزاع في ليبيا وتعرضهم للاحتجاز بعد انتهاء النـزاع.
	22 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أحيل لوران باغبو رئيس كوت ديفوار السابق إلى مركز الاحتجاز في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى متهما بارتكاب أربع جرائم ضد الإنسانية على إثر الأعمال التي ارتُكبت في أثناء العنف الذي اندلع بعد الانتخابات في كوت ديفوار. وقد زُعم أن الأعمال محل تلك الاتهامات قد ارتكبتها القوات المسلحة النظامية التي كانت تتبع نظام باغبو بمؤازرة من ميليشيات الشباب والمرتزقة الموالين لباغبو.
	23 - ورغم عزل باغبو فإن المرتزقة ما زالوا يشكلون مشكلة خطيرة من مشاكل حقوق الإنسان والأمن في كوت ديفوار، وينبغي معالجة أنشطتهم معالجة منهجية وشاملة. وقد برزت تلك الحاجة على إثر عدد من الحوادث المبلغ عنها خلال العام الماضي.
	24 - وفي 13 نيسان/أبريل 2011، ألقت السلطات الليبرية القبض على أحد المرتزقة الليبريين سيئي السمعة، وهو إسحاق شيغبو (المعروف باسمين حركيين هما ”بوب مارلي“ و ”تشايلد كُدّ داى“)، والذي يُزعم أنه الرأس المدبر لمذبحتين قُتل فيهما ما يزيد على 120 من الرجال والنساء والأطفال في بلوليكوين، كوت ديفوار، يومى 22 و 25 آذار/مارس 2011 (S/2011/757، الفقرة 33). وذكرت تقارير أن شيغبو أقر بأنه استُؤجر كمرتزق لمقاتلة القوات المسلحة النظامية الجديدة، التي تشكلت في 17 آذار/مارس 2011، وللقتال كمرتزق دعما للقوات الموالية لباغبو (S/2012/448 الفقرتان 62 و 63). ورغم ذلك الاعتراف، لم تشرع السلطات الليبرية في محاكمته بل أفرجت عنه بكفالة محكمة الدائرة جيم بمونروفيا في 1 شباط/فبراير 2012. ويلاحظ الفريق العامل أيضا بقلق أنه رغم ما يبذله فريق الخبراء المعني بليبريا من محاولات للحصول على إيضاح في هذا الصدد، ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى شيغبو قد أُسقطت، أو ما إذا كان قد أُفرج عنه بكفالة وما زال يواجه تلك الاتهامات.
	25 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، ألقى البوليس الليبري القبض على 37 من مواطني كوت ديفوار ومواطن من ليبريا قيل إنه يعمل على تجنيد المرتزقة. ويشتبه في أنهم كانوا يخططون لشن هجوم ضد كوت ديفوار. ويشير فريق الخبراء المعني بليبريا في تقريره إلى أن المحامي العام في غراند غيده لم يحقق على نحو سليم في الاتهامات وقرر على عَجَل الإفراج عن جميع المحتجزين البالغ عددهم 74 محتجزا في 20 شباط/فبراير 2012 (المرجع نفسه، الفقرتان 76 و 77، و S/2012/186، الفقرة 32).
	26 - ووقع حادث ثالث في 24 نيسان/أبريل 2012، لدى قيام مجموعة مؤلفة من زهاء 20 رجلا بمهاجمة قرية ساكرى في كوت ديفوار. وحسب ما ذكره فريق الخبراء المعني بليبريا، ينتمي المهاجمون إلى كوت ديفوار وليبريا، وكان هدفهم إشاعة عدم الاستقرار ونهب الممتلكات. وقد قُتل سبعة مدنيين وأصيب اثنان. وتعرض عدد من المنازل للتدمير، وفرّ ما يزيد على 000 3 مدني إلى القرى المجاورة. وتمكنت القوات المسلحة التابعة لكوت ديفوار من القبض على أربعة من المهاجمين، جميعهم من كوت ديفوار، وهم محتجزون الآن (S/2012/448، الفقرات 78-83).
	27 - ويساور الفريق العامل القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تقول بأن هناك ميليشيات مسلحة معادية لحكومة كوت ديفوار تعمل على تجنيد وتدريب أطفال ليبريين يتراوح عمرهم بين 14 و 17 عاما كى يقوموا بشن غارات عبر الحدود().
	28 - وفي حزيران/يونيه 2012، قُتل سبعة من أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في كوت ديفوار. وأعرب مجلس الأمن، في بيانه الصحفي عن الحادث، عن عميق قلقه إزاء تفشي انعدام الأمن غربي كوت ديفوار ومنطقة الحدود واستمرار التحركات عبر الحدود التي تقوم بها عناصر مسلحة، تضم ميليشيات ومرتزقة.
	29 - ويبدو أنه حتى الآن لم توضع استراتيجية على الصعيد الوطني في كوت ديفوار من شأنها معالجة المسائل التي حددها مجلس الأمن. ويشكل التنقل غير الخاضع للرقابة إلى حد كبير عبر الحدود من جانب عناصر مسلحة، يُحتمل أن من بينها مرتزقة، مخاطر جسيمة على الاستقرار في المنطقة، وعلى حقوق الإنسان المتعلقة بالسكان الذي يعيشون في مناطق الحدود (S/2012/186، الفقرتان 25 و 27).
	30 - وقد اجتمع وزير حقوق الإنسان والحريات المدنية بحكومة كوت ديفوار مع الفريق العامل في آذار/مارس 2012، وأوضح أن الحكومة على استعداد لاستضافة زيارة قطرية. وفي 25 حزيران/يونيه، كرر الفريق العامل طلبه السابق القيام بزيارة خلال عام 2012.
	31 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قُبض على سيف الإسلام القذافي، نجل قائد ليبيا الراحل، الذي كان فارا، والمتهم من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية بالضلوع في أنشطة مرتزقة. وفي شباط/فبراير صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى أمر الاعتقال الذي أصدرته تلك المحكمة. بيد أن حكومة ليبيا رفضت طلب التسليم، مما دفع المدعي العام للمحكمة إلى أن يطلب من هيئة المحكمة إحالة ملف ليبيا إلى المجلس. 
	32 - وفي 17 آذار/مارس 2012، ألقت سلطات موريتانيا القبض على عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي، والذي قيل إنه كان الرأس المدبر لتجنيد المرتزقة والعمليات التي قاموا بها في ليبيا. وتبنّت موريتانيا موقفا مؤداه أنها ستتولى بذاتها إجراء التحقيق اللازم قبل النظر في طلبات تسليمه المقدمة من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.
	33 - وإلى جانب المسؤولية عن تجنيد المرتزقة الضالع فيها كبار المسؤولين في نظام القذافي، ثمة مسألة أساسية لم تُحل بعد في ليبيا، هى حالة عدد من المقاتلين الأجانب، قدموا أساسا من أجزاء أخرى من أفريقيا وقاتلوا إلى جانب قوات القذافي. ففي آذار/مارس 2012 أصدرت لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا تقريرا (A/HRC/19/68) كررت فيه تأكيد رأيها المتمثل في أنه في حين أن من الواضح أن المقاتلين ذوي الأصل الأجنبي قد قاتلوا إلى جانب قوات القذافي، فليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء المقاتلون يندرجون تحت مسمى ”المرتزق“ بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أو بموجب اتفاقية القضاء على الارتزاق في أفريقيا. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ لجنة التحقيق المذكورة في 25 شباط/فبراير 2011 كي تتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم ارتكابها في ليبيا. ويرجع أساسا السبب في عدم التيقن إلى انعدام المعلومات عن الشروط التي بموجبها جرى التعاقد مع المقاتلين المذكورين والغرض من ذلك التعاقد.
	34 - ومن بين فئات المقاتلين التي ارتأت اللجنة أن ثمة احتمالا بعدم اندراجها ضمن المرتزقة: مجموعة منظمة من المقاتلين السودانيين الذين تولت حكومة القذافي إحضارهم إلى ليبيا؛ ومجموعة من مقاتلين من توغو جرى تجنيدهم من أجزاء شتى من ليبيا؛ وشتى الرعايا الليبيين أو المقيمين في ليبيا المنتمين أصلا إلى تشاد أو مالي أو النيجر.
	35 - ولاحظت لجنة التحقيق أيضا أن مَن جرت مقابلتهم قد استعملوا مصطلحي ”أجانب“ و ”مرتزقة“ بالتناوب لوصف الأشخاص ذوي البشرة الداكنة الذين شاركوا إما في النـزاع أو في قمع المتظاهرين ضد القذافي.
	36 - ورغم أنه من غير الواضح إلى حد كبير ما إذا كان المقاتلون الأجانب في ليبيا كانوا مرتزقة في واقع الأمر أم لا، فإنهم محتجزون تحت هذه الصفة في مرافق شتى حول البلد. ويساور الفريق العامل القلق إزاء ما ذكرته لجنة التحقيق بأن الثوار (القوات المناهضة للقذافي) ما برحوا ضالعين في عمليات اعتقال تعسفي لمن يُتصور أنهم موالون للقذافي ورجال الأمن في عهده، ومن يُزعم انتماؤهم إلى المرتزقة، وأعضاء الحكومة السابقة، وأنهم ضالعون أيضا في اختفاء هؤلاء الأشخاص قسريا، وبأن المحتجزين قد اعتقلوا دون أمر اعتقال، ودون إبلاغهم بأسباب احتجازهم، ودون الاشتباه إلى حد معقول في أنهم كانوا ضالعين في أنشطة إجرامية.
	37 - ويساور الفريق العامل القلق علاوة على ذلك إزاء ما ذكرته اللجنة من أن عددا من المحتجزين قد احتُجزوا خارج أى إطار قانوني في مراكز غير معترف بها. وختاما، يشير الفريق العامل إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة إزاء أحوال احتجاز هؤلاء المقاتلين، إضافة إلى سوء المعاملة التي ما زالت حاصلة في المراكز التي تسيطر عليها المجالس العسكرية ولجان الأمن المحلية، وإزاء حقيقة أن اتصال المقاتلين بذويهم ما زال محدودا، وأنه لم يُكلف محامون بالدفاع عنهم.
	38 - ورغبة في دراسة حالة أولئك المحتجزين بوصفهم مرتزقة وتزويد الحكومة بالتوصيات عن كيفية معالجة هذه الحالة، أعرب الفريق العامل للحكومة عن استعداده لزيارة ليبيا. وحسب ما ذُكر أعلاه، فإن الزيارة، التي كان من المقرر أن تجري في الفترة من 21 إلى 25 أيار/مايو 2012، قد أُجلت. ويعرب الفريق العامل عن أمله في أن يجري زيارته في تشرين الأول/أكتوبر 2012، حسب المتفق عليه مع الحكومة.
	رابعا - الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
	ألف - تطور الدور الذي تضطلع به الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أفغانستان والعراق
	39 - في الوقت الذي يضمحل فيه التدخل العسكري الأجنبي في نزاعيْ أفغانستان العراق، فإن دور وأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في هاتين المنطقتين آخذ في التطور.
	40 - ففي العراق، على سبيل المثال، تعاقدت وزارة دفاع الولايات المتحدة، حتى آذار/مارس 2010، مع 461 95 فردا من أفراد متعهدي الخدمات (مقابل نحو 900 95 من الأفراد النظاميين في البلد). ويؤدي ما مجموعه 295 62 فردا (65 في المائة من أفراد متعهدي الخدمات) مهام الدعم الأساسية من قبيل الصيانة، وتشغيل مرافق الطعام، وأداء خدمات غسيل الملابس. وكان الأمن هو ثاني أكبر خدمة عامة مؤداه، حيث يعمــــل به 610 11 أفراد (12 في المائة من أفراد متعهدي الخدمات). ومع انسحاب القوات البرية التابعة للولايات المتحدة في نهاية عام 2011، انخفض عدد متعهدي الخدمات عموما. فقد انخفض بشدة عدد متعهدي الخدمات الذين يوفرون الدعم الأساسي وأعمال التشييد، بيد أن عدد متعهدي الخدمات الخاصة الذين يقدمون خدمات الأمن انخفض أيضا إلى 417 2 متعهدا().
	41 - وفي الوقت نفسه، يتسع مع ذلك نطاق مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مجالات أخرى. فقد أشارت وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى أنها تستعين بنحو 000 5 فرد من شركات الأمن الخاصة لحماية موظفيها الدبلوماسيين ومرافقها الدبلوماسية في العراق، وأنها تقوم أيضا ببناء مرفق للطيران لنقل أفرادها حول البلد. وذُكر أن متعهدي الخدمات يتولون تشغيل طائرات الهليكوبتر والطائرات ثابتة الجناحين التابعة لها. وإضافة إلى ذلك، سوف تستعين بما عدده 500 4 من متعهدي الخدمات في مجال ”الدعم المعيشي العام“().
	42 - ويتطلع متعهدو الخدمات الذين عملوا في السابق مع القوات الأجنبية إلى تقديم خدماتهم إلى الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات العاملة في العراق، لا سيما في قطاع استخراج المعادن. وفي 29 شباط/فبراير 2012، أصدرت مع ذلك وزارة النفط العراقية أمرا حظرت فيه على شركات الأمن الأجنبية العمل في 12 حقلا من حقول النفط الرئيسية التي تقوم الشركات الأجنبية بتطويرها وتقع أساسا في الجنوب، على أن يتولى توفير الأمن بها شرطة النفط التابعة للبلد().
	43 - وحسب ما ذكرته دائرة البحوث في كونغرس الولايات المتحدة بلغ عدد متعهدي خدمات الأمن الخاصة الذين تستعين بهم وزارة دفاع الولايات المتحدة في أفغانستان رقماً قياسيا، حيث وصل إلى 919 18 متعهدا. وحسب المبين تفصيلا في الفرع رابعا - جيم أدناه، ما برحت حكومة أفغانستان تبذل جهودا كبيرة سعيا إلى خفض حجم الاستعانة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتعاقد معها القوة الدولية للمساعدة الأمنية والوكالات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في تقديم المساعدة الإنمائية. وما برحت تعمل أيضا على كفالة أن يلتزم متعهدو الخدمات بالقواعد الوطنية في هذا الصدد. وفي كانون الثاني/يناير 2012 ألقت الشرطة الأفغانية القبض على عدد من أفراد الأمن العاملين لدى شركة بريطانية خاصة لخدمات الأمن وزميلين لهم من أفغانستان يعملان لدى شركة دولية لخدمات الأمن هى شركة GardaWorld وأصدرت أمرا بإغلاق الشركة التي يعملون بها بعد العثور على بنادق من طراز AK-47 مخبأة في مركبتهم().
	باء - الأمن البحري
	44 - على مدار عدد من السنوات الماضية، تزايد وجود حراس الأمن الخاص المسلحين حتى أصبح سمة من سمات الشحن البحري. فقد أصبحت القرصنة مسألة جوهرية من مسائل صناعة الشحن، لا سيما خارج ساحل الصومال في خليج عدن وفي المحيط الهندي. ويفيد المكتب البحري الدولي بأنه من بين 189 هجوما من هجمات القرصنة والسطو المسلح وقعت على ظهر السفن عام 2012، شُنّ منها 70 هجوما خارج ساحل الصومال، حيث أخذ في تلك الهجمات 212 رهينة(). وردّت صناعة الشحن على تلك الهجمات بالاستعانة بحراس الأمن الخاص المسلحين على ظهر السفن. وأشارت لجنة الشؤون الخارجية، وهى هيئة برلمانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، إلى أنه في حين كان الرأى السائد في الماضي أن مخاطر عملية الاستعانة بحراس الأمن الخاص المسلحين على ظهر السفن تفوق مزاياها، فإن تقبل الصناعات البحرية قد تزايد على مدار العام الماضي لعملية الاستعانة بهم. ومن المقدر حاليا أن ما بين 15 و 25 في المائة من السفن العاملة خارج ساحل الصومال تستعين بتلك الخدمة().
	جيم - صناعة السلام
	45 - ثمة مجال آخر تتزايد فيه مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هو عمليات حفظ السلام، التي يُستعان فيها بتلك الشركات إما من الدول غير الراغبة في إرسال أفراد عسكريين تابعين لها دعما لجهود حفظ السلام، أو غير القادرة على ذلك، أو من الأمم المتحدة. وقد أُبرزت تلك الأنشطة في ثلاثة تقارير حديثة().وشرع الفريق العامل في دراسة هذا الجانب من جوانب صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وسوف يقدم مزيدا من الآراء في التقارير المقبلة. ويلاحظ الفريق العامل، حسب المبين تفصيلا في الفرع ثانيا - جيم، أن الأمم المتحدة تعمل على وضع سياسات فيما يختص بعملية استعانتها بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة في توفير الأمن المسلح. بيد أن تلك السياسات لا تتضمن الجوانب الأخرى من استعانة المنظمة بتلك الشركات، ومن ثم يتعين الاهتمام بها.
	خامسا - الجهود المبذولة لتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
	46 - مع تطور قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، تتطور أيضا الجهود المبذولة لضمان تنظيمه بشكل سليم، ولكفالة وصول ضحايا انتهاكات تلك الشركات لحقوق الإنسان إلى سبل الانتصاف. ويلاحظ الفريق العامل أن تلك الشركات تضطلع في كثير من الأحيان بمهام تعد تقليديا حكرا على القوات المسلحة للدول. ومن المسلم به منذ فترة طويلة أن هذه الأنواع من المهام تشكل مخاطر خاصة على حقوق الإنسان، لأنها تنطوي على إمكانية استخدام القوة ضد المدنيين والمواطنين. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل البيئات التي عادة ما تعمل الشركات فيها: وهي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع والأماكن التي تعاني من ضعف سيادة القانون. 
	47 - وفي ضوء هذه المخاطر، اتخذ الفريق العامل موقفا يتمثل في أن الدول ينبغي لها أن تنظم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويفضل أن يجري ذلك من خلال اتفاقية دولية. ويدرك الفريق العامل أيضا الدور الحيوي الذي تقوم به التشريعات الوطنية لضمان أن تمتثل تلك الشركات لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للقانون الإنساني، وأن يتاح لضحايا الانتهاكات الوصول إلى وسائل الانتصاف. وتعد الجهود التي يبذلها هذا القطاع لوضع المعايير وسيلة مهمة أخرى للتوصل إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وكما يرد تفصيلا أدناه، فإن الاعتراف بضرورة القيام بمزيد من العمل لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واضح على جميع هذه الصعد.
	ألف - النظــم الدولية
	48 - في عام 2008، اقترح الفريق العامل قائمة من العناصر التي يمكن إدراجها في اتفاقية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة (A/63/325)، ووضع نصا لتلك الاتفاقية في عام 2011 (A/HRC/WG.10/1/2). وكما ذُكِـر أعلاه، أنشأ مجلس حقوق الإنسان، في قراره 15/26، فريقا عاملا حكوميا دوليا مفتوح العضوية، للنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، يتضمن خيار وضع صك ملزم قانونا بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، بما في ذلك مساءلتها، مع مراعاة المبادئ والعناصر الرئيسية ومشروع النص الذي اقترحه الفريق العامل. وعقد الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية دورتين، عُـقدت الثانية منهما في الفترة من 13 إلى 17 آب/أغسطس 2012. وفي ختام مناقشات موضوعية واسعة جرت بمشاركة خبراء، بما في ذلك أعضاء الفريق العامل، خلص الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة استكشاف القضايا المتصلة بهذا القطاع، بما في ذلك خيار وضع صياغة لاتفاقية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وأوصى مجلس حقوق الإنسان بمواصلة المناقشات لمدة سنتين أخريين.
	49 - وهناك أيضا إقرار متزايد بالحاجة إلى تنظيم استخدام الأمن المسلح على متن سفن الشحن. ففي ورقة توجيه مؤقتة صدرت مؤخرا عن المنظمة البحرية الدولية، أشارت المنظمة إلى أنه في حين توفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي السيادة للدولة الساحلية في بحرها الإقليمي لا يوجد حاليا توجيه أو معايير دولية لشركات الأمن البحري الخاصة التي تقدم تلك الخدمات. وتنص الورقة أيضا على أن من شأن تلك التوجيهات تحسين الحوكمة والحد من إمكانية وقوع الحوادث وتعزيز السلوك الكفؤ والآمن والقانوني في البحر (MSC.1/Circ.1443، المرفق، الفقرة 1-1). وتقر المنظمة البحرية الدولية بقيمة وثيقة مونترو والمدونة الدولية لقواعد سلوك مقدمي خدمات الأمن الخاصة، ولكنها تشير إلى أنهما ليس لهما صلة مباشرة بحالة القرصنة والسطو المسلح في المجال البحري ولا توفران توجيها كافيا للشركات العسكرية والأمنية الخاصة (المرجع نفسه، الفقرة 2-1). وقد صدر التوجيه لملء هذه الفجوة التنظيمية في هذه الفترة الفاصلة، وللمساعدة على وضع معايير دولية وعملية لمنح الشهادات للشركات العسكرية والأمنية الخاصة للحماية من أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، ولمعاونة هذه الشركات على إثبات كفاءتها واحترافها لملاك السفن في هذه الفترة الفاصلة (المرجع نفسه، الفقرة 2-3).
	50 - وفي أحدث تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا (S/2012/544)، يشير الفريق بالمثل إلى ”عدم وجود رقابة وتفتيش على الأنشطة المسلحة (الفقرة 74)“، وإلى أنه على الرغم من المبادئ التوجيهية والتوصيات والعقود النموذجية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمجلس البحري البلطيقي والدولي، فإن أنشطة هذا القطاع ”ما زالت غير خاضعة للرقابة وغير منظمة إلى حد كبير“ (الفقرة 72، والمرفق 5-4).
	51 - وقد أشار مقدمو الخدمات الأمنية أنفسهم إلى الحاجة إلى تنظيم أفضل. وأشارت الرابطة الأمنية للقطاع البحري مؤخرا إلى أنه في حين أن هناك ما يربو على 60 شركة بحرية خاصة تقدم الحماية المسلحة قبالة سواحل الصومال وفي أنحاء المحيط الهندي، فإن مستوى الخدمة غير متسق وغير قانوني في بعض الأحيان، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى شكل من أشكال مراقبة الجودة لشركات الأمن البحري(). 
	52 - ويرى الفريق العامل أن قطاع الأمن البحري هو مجرد مثال واحد من مجموعة آخذة في التوسع من أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتطلب تنظيما دوليا. وفي إطار الجهود التي يبذلها الفريق العامل والرامية إلى مواصلة استكشاف القضايا المتصلة بمقدمي خدمات الأمن البحري، ناقش الفريق العامل مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال إمكانية القيام بزيارة البلد في كانون الأول/ديسمبر 2012. كما أنه شرع في إجراء اتصال مع المنظمة البحرية الدولية للحفاظ على الروابط بين عملية وضع نظام لشركات الأمن البحري وعمليات حقوق الإنسان في جنيف. 
	53 - وإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمعايير الدولية الجديدة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بُـذلت جهود لضمان أن تعي الدول التزاماتها القائمة. وبناء على مبادرة من حكومة سويسرا، عقدت حلقتا عمل إقليميتان لتعزيز وثيقة مونترو: في تشرين الأول/أكتوبر 2011، في أولان باتار، وفي أيار/مايو 2012 في كانبيرا. وكان الهدف منهما هو التوعية بالقضايا الإقليمية المتصلة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتحديد الخيارات التنظيمية المتاحة أمام الحكومات، ومناقشة أهمية وثيقة مونترو بالنسبة إلى المناطق الشمالية الشرقية وآسيا الوسطى والمحيط الهادئ. 
	باء - الجهود الإقليمية
	54 - ورأى البرلمان الأوروبي، في قراره الصادر في 11 أيار/مايو 2011 بشأن وضع السياسة المشتركة للأمن والدفاع، أن من الضروري اعتماد التدابير التنظيمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نظام معياري شامل لإنشاء وترخيص وتسجيل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والرصد والإبلاغ عن انتهاكات القوانين السارية، على كل من الصعيدين الداخلي والخارجي. ودعا البرلمان المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الغرض. وفي ورقة موقف صدرت في شباط/فبراير 2012 عن أولويات الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان، شدد مجلس الاتحاد الأوروبي على أهمية التنظيم الفعال لمنع أو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي لها صلة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وأيد مبادرة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتعبير عن دعم الاتحاد لوثيقة مونترو بوصفها مساهمة في تقوية التنظيم والمراقبة الدوليين لأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وجرى تأكيد ذلك الدعم في الإطار الاستراتيجي وخطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، الصادرين عن الاتحاد الأوروبي، اللذين أعلن فيهما مجلس الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بالترويج لانضمام بلدان ثالثة إلى وثيقة مونترو.
	جيم - التطورات على الصعيد الوطني
	55 - بُـذلت جهود على الصعيد الوطني لتحسين تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد أطلق الفريق العامل مؤخرا مبادرة لإعداد خريطة شاملة للتشريعات الوطنية في هذا المجال. وبناء عليه، توفر التطورات المبينة أدناه أمثلة على التشريعات الوطنية، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال مسحا شاملا.
	1 - أفغانستان 

	56 - ينص المرسوم الرئاسي رقم 62 لعام 2010 على الإزالة التدريجية للشركات الأمنية الخاصة من البلد. وتعفى السفارات والهيئات ذات الوضع الدبلوماسي من ذلك، ويجوز لها أن تواصل توظيف شركات الأمن الخاصة لخدمات الحراسة. وكان من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية يوم 20 آذار/مارس 2012، وفي ذلك الوقت كان من المقرر أن تضطلع قوة الحماية العامة الأفغانية بمسؤولية توفير الأمن لمواقع الإنشاء وللقوافل. ولكن هذه العملية اعترتها حالات تأخير حدت بالحكومة إلى منح الشركات مُـهلاً تتراوح بين بضعة أسابيع و 90 يوما. ويبدو أن القوة تكثف قدرتها على تحمل مسؤولياتها، إذ أبلغت بعثة التدريب التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان عن أنه، حتى 4 حزيران/يونيه 2013، كان للقوة ملاك موظفين يبلغ حوالي 000 16 حارس (بما في ذلك 000 6 حارس انتقلوا من الشركات الأمنية الخاصة) من العدد المستهدف البالغ حوالي 000 30 حارس بحلول آذار/مارس 2013().
	2 - ألمانيا 

	57 - في 18 تموز/يوليه 2012، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مقدمي خدمات الأمن البحري، يشترط إجازة مقدمي الخدمات الأمنية الذين يوجد مقرهم في ألمانيا والذين يقومون بعمليات في البحر من المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية. وتلزم السفن التي ترفع علم ألمانيا بألا توظف سوى مقدمي خدمات الأمن المأذون لهم في إطار نظام جديد لإصدار الشهادات. ويعدل القانون قواعد حمل الأسلحة، وينص على أن تتولى هيئة اتحادية مختصة بالأسلحة مسؤولية الموافقة على حمل الأسلحة على متن السفن. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على التشريع من قبل البوندستاغ، وهو البرلمان الاتحادي لألمانيا، والبوندسرات، وهو المجلس الاتحادي، بحلول نهاية عام 2012. وحسب صيغته الحالية، فإنه سيدخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2013، على الرغم من أن بعض الجوانب ربما تدخل حيز التنفيذ في وقت سابق لإتاحة فترة انتقالية.
	3 - سويسـرا()

	58 - في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، طرحت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية مشروع قانون اتحادي بشأن تقديم الخدمات الأمنية الخاصة في الخارج، لإجراء مشاورات عامة بشأنه. ورحب الفريق العامل بتلك العملية المفتوحة والشفافة وقدم تعليقاته عليها في كانون الثاني/يناير 2012. ويتخذ مشروع القانون السويسري مسارين. أولاً، يحظر مشروع القانون أنشطة معينة، من بينها المشاركة المباشرة في أعمال القتال في سياق نزاع مسلح()، والتعاقد مع موظفين أمنيين وتدريبهم وإتاحتهم للمشاركة المباشرة في أعمال القتال، وتوفير الخدمات الأمنية التي تقترن بانتهاك خطير لحقوق الإنسان. ثانياً، ينظم مشروع القانون الشركات الخاصة التي تقدم خدمات أمنية. وتعرَّف هذه الخدمات بأنها تشمل مجموعة من الأنشطة بدءا من مهام الحماية إلى حراسة السجناء، وتوفير الدعم التنفيذي أو اللوجستي للقوات المسلحة أو قوات الأمن والأنشطة الاستخبارية.
	4 - جنوب أفريقيا(15)

	59 - في 30 أيار/مايو 2012، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل تنظيم قطاع الأمن الخاص (2012) لتقديمه إلى البرلمان. وفي حال اعتماده، فإن مشروع القانون الذي سيعدل قانون تنظيم قطاع الأمن الخاص (رقم 51 لعام 2001)، يوجب تسجيل الشركات التي تقدم خدمات الأمن. وسيسمح فقط بعمل الشركات التي يمتلك أغلبية أسهمها مواطنو جنوب أفريقيا. وعندما تقوم الشركات الأمنية بتعيين الموظفين الأمنيين أو تدريبهم أو إعارتهم أو إيفادهم أو نشرهم خارج جنوب أفريقيا، يوجب القانون عليها تقديم معلومات شهرية عن هذه الأنشطة إلى مدير السلطة التنظيمية لقطاع الأمن الخاص. وأخيرا، يُـحظر على الشركات المشاركة في أي نشاط محظور بموجب قانون حظر أنشطة المرتزقة وتنظيم بعض الأنشطة في بلدان النزاعات المسلحة (رقم 27 لسنة 2006) أو قانون تنظيم المساعدات العسكرية الخارجية (رقم 15 لعام 1989)(). 
	5 - المملكة المتحدة

	60 - أصدرت وزارة النقل في المملكة المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 توجيها مؤقتا لسفن الشحن التي ترفع علم المملكة المتحدة بشأن استخدام حراس مسلحين للدفاع ضد تهديد القرصنة في ظروف استثنائية. وفي حين أن ذلك التوجيه ليس ملزما، فهو ينص على أنه ينبغي عدم استخدام حراس مسلحين إلا في ظروف استثنائية، وقبل اتخاذ قرار نهائي بإشراك حراس مسلحين، يجب على شركة الشحن تقييم المخاطر المرتبطة باستخدامهم. وعند القيام بذلك، يجب على شركة النقل البحري تقييم ما إذا كانت الفوائد المتوخاة من إشراك الحراس المسلحين تفوق كثيرا المخاطر المرتبطة باستخدامهم. كما وفرت الوزارة قائمة غير حصرية بالعوامل التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في إجراء هذا التقييم. ولوحظ في التوجيه أن حكومة المملكة المتحدة لا تعترف حاليا بعملية اعتماد لشركات الأمن الخاصة العاملة في القطاع البحري، ولذلك فإن شركات الشحن يجب عليها توخي مزيد من الحذر في اختيار شركة مناسبة لتوفير الأمن المسلح على متن سفنها. وأخيرا، يخصص فرع كامل لمسألة الدفاع ضد هجوم القراصنة، بما في ذلك قواعد بشأن استخدام القوة على متن أي سفينة، وفي المملكة المتحدة بشكل عام، ويخصص قسم آخر للإجراءات في مرحلة ما بعد الحوادث والالتزام بالإبلاغ، مع التركيز بشكل خاص على الحوادث التي تستخدم فيها أسلحة نارية().
	6 - الولايات المتحدة(15)

	61 - يقضي قانون دنكان هنتر المتعلق بالإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني للسنة المالية 2009 بأن يستعرض مكتب شؤون الإدارة والميزانية ما يوجد من تعاريف لعبارة ”الوظائف التي تقع بحكم طبيعتها على عاتق الحكومة“ وأن يصوغ تعريفا موحّدا من شأنه أن يكفل أداء موظفي الحكومة أو أفراد القوات المسلحة دون غيرهم لتلك الوظائف ولغيرها من الوظائف الحيوية اللازمة لنجاح مهمة تتعهد بها وكالة اتحادية. ومن شأن هذا التعريف أيضا أن يعالج العيوب التي تعتري التعاريف القائمة. وفي أيلول/سبتمبر 2011، أصدر المكتب بيان سياسة عامة عُرّفت فيه الوظائف التي تقع بحكم طبيعتها على عاتق الحكومة استناداً إلى تعريف قانوني سابق ينص على أن الوظائف الحكومية بطبيعتها هي الوظائف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة بحيث يلزم أداؤها من قِبَل موظفي الحكومة الاتحادية(). وأدرج المكتب في ذلك البيان قائمة بالوظائف التي سيشملها ذلك التعريف بالضرورة()، إضافة إلى الوظائف التي لن يشملها في الأحوال العادية(). وقدم المكتب قائمة توضيحية بالوظائف التي تقع بحكم طبيعتها على عاتق الحكومة() وقائمة توضيحية أخرى تحدد الوظائف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأداء تلك الوظائف(). واحتوى البيان أيضاً على إرشادات لفائدة الوزارات والوكالات التنفيذية بشأن كفالة أن يتولى الموظفون المناسبون أداء الوظائف الحيوية والوظائف التي تقع بطبيعتها على عاتق الحكومة. 
	62 - وشهدت الولايات المتحدة أيضا اتخاذ مبادرات شتى ترمي إلى منع الاستعانة بمصادر خارجية لأداء وظائف معينة. فقد عكف مجلس النواب مؤخراً على النظر في قانون تخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني للسنة المالية 2013، الذي يتضمن حكما يحظر على وزارة الدفاع منح عقود للحصول على خدمات الحراسة الأمنية الخاصة في المنشآت العسكرية في أفغانستان. 
	63 - كذلك، ما برح كونغرس الولايات المتحدة يسعى حثيثا إلى إنشاء ولاية قضائية على الجرائم التي يرتكبها متعهدو الخدمات الأمنية في الخارج. وبالإضافة إلى قانون الولاية القضائية العسكرية خارج إقليم الولايات المتحدة لعام 2000 وقانون جون وارنر المتعلق بالإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني للسنة المالية، اللذين يجعلان الولاية القضائية الأمريكية تشمل المتعهدين الضالعين في عمليات الطوارئ، ينظر الكونغرس أيضا في قانون الولاية القضائية على المدنيين خارج إقليم الولايات المتحدة، الذي من شأنه توضيح الولاية القضائية الجنائية وجعلها تشمل المتعهدين الاتحاديين والموظفين العاملين خارج الولايات المتحدة. ويرى الفريق العامل أن هذا القانون من شأنه أن يحسن كثيرا من قدرة محاكم الولايات المتحدة على ممارسة اختصاصها على من ينتهكون حقوق الإنسان من موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.  غير أن الفريق العامل، على نحو ما ورد في الرسالة التي وجهها إلى الحكومة، يساوره القلق إزاء وجود استثناء للأنشطة الاستخباراتية التي تأذن بها الحكومة.
	دال - المبادرات التي يقودها القائمون على هذه الصناعة 
	64 - في 16 كانون الثاني/يناير 2012، أصدرت اللجنة التوجيهية المؤقتة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية للشركات الأمنية الخاصة، وهي مبادرة متعددة أصحاب المصلحة تؤيدها حكومة سويسرا، مشروع ميثاق آلية المراقبة المنبثقة عن المدونة للتشاور العام بشأنه. ولهيكل الميثاق وإجراءاته، بوصفهما آلية تنفيذ المدونة، أثر حاسم في إعمال مبادئ المدونة وأهدافها وقواعدها. وفعالية الميثاق هي اختبار حقيقي لشرعية المدونة كأداة لتحسين تقيّد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.
	65 - وفي رسالة مؤرخة 30 آذار/مارس 2012، أعرب الفريق العامل عن دعمه المتواصل لعملية وضع المدونة والميثاق كوسيلة لتعزيز امتثال شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة للمعايير الإنسانية الدولية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسلّم الفريق العامل بالتحديات التي تواجه صياغة الميثاق، وقدّم تعليقات مستفيضة بغرض تحسين نص المشروع حتى يفي على نحو أفضل بالوعد الوارد في المدونة بحماية حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
	66 - وشجع الفريق العامل اللجنة التوجيهية المؤقتة على تعديل الميثاق على نحو يكفل تعميم مراعاة منظور حماية حقوق الإنسان بشكل واضح، وهو الهدف المعلن للمدونة والميثاق. وأوصى الفريق العامل أيضا بالعمل على زيادة توافق الميثاق مع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويرى الفريق العامل أن المبادئ التوجيهية تضع المعايير الأساسية التي ينبغي أن تستوفيها آلية التنظيم الذاتي في صناعة بعينها.
	67 - واقترح الفريق العامل مجالات محددة يمكن فيها تعزيز الميثاق. ومن الأمثلة على ذلك، تضمين الميثاق شرطاً يتعلق بإجراء عمليات مراجعة ميدانية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تنقيح الآلية الخاصة بشكاوى الأطراف الثالثة المنصوص عليها في الميثاق بما يكفل تناول جوهر شكوى الطرف الثالث، (كما تقضي بذلك المدونة)، بدل الاكتفاء بالتركيز على تقيد الشركات الأعضاء بالإجراءات. وأخيراً، يتضمن مشروع الميثاق أحكاماً تسمح للشركات بأن ترفض تقاسم المعلومات مع آليات الرصد استناداً إلى الأحكام التعاقدية أو لاحتمال وجود إجراءات قانونية موازية.  ومع أن الفريق العامل سلّم بالأسباب التي تستند إليها هذه الأحكام، فإنه رأى أنها تمثل ثغرات هامة قد تحول دون تنفيذ آليات الميثاق بصورة فعالة، وأن إدراج أحكام من هذا القبيل يعكس التقييدات المتأصلة في أي آلية للتنظيم الذاتي، بما لا يمكنها إطلاقاً من أن تحل محل المساءلة القانونية. 
	68 - وفي آذار/مارس 2012، قام المعهد الأمريكي للمعايير الوطنية باعتماد وإصدار معيار الجودة المتعلق بالشركات الأمنية الخاصة. ويرمي هذا المعيار، الذي يستند إلى وثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك الدولية، إلى توفير شروط وإرشادات تتعلق بنظام إدارة لفائدة الشركات الأمنية الخاصة مشفوعة بمعايير قابلة للمراجعة ومتمشية مع حقوق الإنسان والالتزامات القانونية والممارسات السليمة. وأوضح المشاركون في وضع هذا المعيار أن الهدف المتوخى هو الشروع في عملية تحويل المعيار المذكور إلى معيار معتمد من قبل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات 
	ألف - المرتزقة 
	69 - يشعر الفريق العامل بقلق بالغ إزاء الادعاءات بضلوع مرتزقة في كوت ديفوار في أعمال قتل وجرح مدنيين وتجنيد أطفال وسلب ممتلكات خاصة.
	70 - ويحث الفريق العامل كوت ديفوار وليبريا على تحديد هوية المرتزقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم فوراً، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد المرتزقة، ولا سيما الأطفال، وتدريبهم في أراضيهما.
	71 - ويطلب الفريق العامل كذلك إلى رئيس كوت ديفوار، بوصفه رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لما تطرحه أنشطة المرتزقة في المنطقة دون الإقليمية من تهديدات على حقوق الإنسان.
	72 - وفي الوقت نفسه، يساور الفريق العامل القلق إزاء التدابير التي اتخذتها حكومة ليبيا ضد مرتزقة مزعومين وظروف احتجازهم وحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة. ويحث الفريق العامل السلطات الليبية على توجه الاتهام إلى المحتجزين ذوي الصلة بالنزاع لضلوعهم في أعمال إجرامية معينة والإفراج عن أولئك الذين لا توجد ضدهم أدلة على ارتكاب جرائم.
	73 - ويطلب الفريق العامل إلى ليبـيا أن تكفل امتثال ظروف احتجاز الأشخاص المتهمين أو المشتبه في أنهم مرتزقة لأحكام القانون الدولي المنطبق، بما في ذلك معاملة المحتجزين معاملة ملائمة وتمكينهم من الاتصال بمحامين أو بأسرهم ومن تقديم شكاوى بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
	74 - ويناشد الفريق العامل كذلك الدول الأعضاء التي ليست أطرافا بعد في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أن تنظر في الانضمام إليها على وجه السرعة وعلى سبيل الاستعجال .
	باء - الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 
	75 - بالنظر إلى ما تمثله أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من خطر على حقوق الإنسان، يرحب الفريق العامل بالجهود التي تبذلها الدول لمواصلة مناقشة إمكانية وضع تشريعات وطنية، بالإضافة إلى ما أُحرز من تقدم على الصعيدين الإقليمي والوطني والمبادرات التي يقودها القائمون على هذه الصناعة.
	76 - ويرى الفريق العامل أنه من اللازم إجراء مزيد من البحوث بخصوص الاستراتيجيات التنظيمية الوطنية الفعالة، ويوصي الدول الأعضاء بأن تستجيب لطلبه جمع كافة التشريعات الوطنية ذات الصلة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بهدف تيسير تحليلها من قبل أصحاب المصلحة المتعددين.
	77 - ويرحب الفريق العامل بالجهود المبذولة لتوضيح الالتزامات في إطار القانون الدولي وتحديد الممارسات السليمة، مثل وثيقة مونترو، وبمبادرات التنظيم الذاتي التي تتخذها هذه الصناعة، مثل مدونة قواعد السلوك الدولية للشركات الأمنية الخاصة. ويحث الفريق العامل الدول على الاعتراف بهذه المبادرات بوصفها مكمّلة للأطر التنظيمية الدولية والوطنية القوية، لا كبديل لهذه الأطر.
	78 - ويكرر الفريق العامل الإعراب عن رأيه بأن وضع صكّ تنظيمي دولي شاملٍ وملزمٍ قانوناً ضروري لضمان الحماية الملائمة لحقوق الإنسان. ولذا، يشجع الفريق العامل جميع الدول على المشاركة بنشاط في عمل الفريق الحكومي الدولي الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان بغية النظر في إمكانية صياغة صكّ دولي لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
	79 - ويشجع الفريق العامل الدول على كفالة التحقيق في انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي التي تكون الشركات العسكرية والأمنية الخاصة متورطة فيها ومقاضاة الجناة، وذلك لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سُبل انتصاف فعّالة للضحايا.

