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 موجز

     ُ                                                                                                    لقـد أُنشئ الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة                
                  ، وتستمر الوالية    ٢ /    ٢٠٠٥    ً                              عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان           ٢٠٠٥       يوليه   /                                  حق الشعوب يف تقرير املصري يف متوز      

   .    ١٠٢ / ١              س حقوق اإلنسان                ً         املسندة إليه عمالً مبقرر جمل

                   بينافيدس دي بريس                     ، والسيدة أمادا     )                          اجلماهريية العربية الليبية   (                        السيدة جناة احلجاجي                              يتكون الفريق العامل من    
        والسيدة   )             االحتاد الروسي (                        ، والسيد ألكسندر نيكيتني  )       إسبانيا (                                   ، والسيد خوسيه لويس غوميز دل برادو  )        كولومبيا (

  .    ٢٠٠٦                مقررة خالل عام -        رئيسة                بينافيدس دي بريس                 نت السيدة أمادا     وكا   ).     فيجي (             شايستا شاميم 

 ُ   َّ                  ً                                                                                وُيقـدَّم هذا التقرير وفقاً ألحكام القرارات اليت تطلب أن يقدم الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان              
  .     ً       ً                                           سنوياً تقريراً عن التقدم احملرز يف حتقيق الوالية املسندة إليه

   ً     ً                                                              رضاً عاماً لألنشطة اليت مت القيام هبا، مبا فيها الزيارتان القطريتان اللتان                              ويتضمن اجلزء األول من التقرير ع 
                      ، ومقتطفات من الرسائل  )A/HRC/4/42/Add.1-2         ً  انظر أيضاً  (                                                   قـام هبما الفريق العامل إىل هندوراس وإكوادور         
ّ                                        اليت وّجهها إىل احلكومات والردود اليت تلقاها منها                      ت مع املنظمات احلكومية             ً                  كما ترد أيضاً املراسالت واملشاورا  .      

  .                                                        الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة األخرى

     ً                                            ُ                ً                                ووفقاً للقرارات ذات الصلة املتعلقة بالفريق العامل، ُيخصص الفريق جزءاً من التقرير لتحديد ودراسة ما  
ّ                 مل من آثار، مربزاً تنّوع حاالت ومظاهر                                                                         يترتب على أنشطة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة يف خمتلف بقاع العا            ً               

                                                       ويتناول الفريق العامل بقدر من التفصيل موضوع دور           ).                                   الفصل الثاين بشأن احلاالت القطرية     (                  االرتزاق املعاصرة   
                                                                                                 الدولة بوصفها املستخدم األقل للقوة، وكذلك يف ضوء آثار أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف التمتع 

                                        ً     ً            ويقدم الفريق العامل يف هذا الفصل استعراضاً عاماً للتطورات    ).                 املسألة املواضيعية  :             الفصل الثالث (  ن           حبقوق اإلنسا
                                                                                                               يف جمـال املعـايري، وال سيما حالة االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، اليت             

      الفصل  (                                            ها لتصبح بذلك الدولة الطرف الثامنة والعشرين                                                   رحب بشأهنا بإيداع مجهورية مولدوفا وثائق انضمامها إلي
                              كما يصف الفريق العامل رؤيته      ).                                                     حالة االتفاقية على األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل       /                       الرابع بشأن التشريعات  

َ                                                                                             لألنشطة املقبلة املُزَمعة، ال سيما عقد اجتماعات موائد مستديرة إقليمية، تستضيفها الدول اليت أبدت رغبته                    ا يف                  ُ 
   ).           الفصل اخلامس (                                                                     القيام بذلك، مبا يفضي إىل عقد مائدة مستديرة عاملية، وإقامة شبكة أكادميية 

                                                                                           ويتضـمن الفصـل األخري استنتاجات وتوصيات الفريق العامل، ويشري إىل ظاهرة األفراد الذين جتندهم       
                             ، وإىل عدد من قضايا حقوق                                                                                  الشـركات العسكرية واألمنية اخلاصة ألداء خدمات عسكرية يف الرتاعات املسلحة          

                                                                               ويوصي الفريق العامل، يف مجلة أمور، بدعم الدول األعضاء لعملية عقد موائد              .                                 اإلنسـان املعنـية ذات الصـلة      
   ).            الفصل السادس (                                                         ً  مستديرة إقليمية ومتكني الفريق العامل من عقد ثالث دورات سنوياً 
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٤  ٤-   ١ ..............................................................................     مقدمة
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   ١٤   ٤٦-  ٣٩ .....................................                             آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية-    باء  
   ١٦   ٥٥-  ٤٧ ....................                                  ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        بلدان أم -   جيم 

   ١٩   ٦٢-  ٥٦ ...                                             دور الدولة بوصفها احملتكر الرئيسي الستخدام القوة  :                املسألة املواضعية -     ً  ثالثاً 
   ٢٠   ٦٥-  ٦٣ .....................             حالة االتفاقية /                                    التشريعات الوطنية واإلقليمية والدولية -     ً  رابعاً 
   ٢١   ٧١-  ٦٦ ............................................................             األنشطة املقبلة -     ً خامساً

   ٢١   ٦٨-  ٦٦ ................                                 ملوائد املستديرة على الصعيد اإلقليمي          اجتماعات ا -   ألف 
   ٢٢   ٧١-  ٦٩ ..........................................                     شبكة الدوائر األكادميية -    باء  
   ٢٣   ٧٦-  ٧٢ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً سادساً
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 مقدمة

     ُ                                                                                                         لقـد أُنشـئ الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق                  - ١
   َ  َ ّ                      ، وَتَولّى جملس حقوق اإلنسان      ٢ /    ٢٠٠٥    ً                              عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان           ٢٠٠٥       يوليه   /           ملصري يف متوز                     الشعوب يف تقرير ا   

    اليت  (                             ً                                                    وقد حل حمل الوالية املسندة سابقاً إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة استخدام املرتزقة             .    ١٠٢ / ١  ِ     َ                   الِقوامـةَ علـيه مبقرره      
                  َ                                                املسندة إليه، مطالَب جبملة أمور، منها إعداد وتقدمي مقترحات                              ً          والفريق العامل، وفقاً للوالية      ).     ١٩٨٧                 أنشـئت يف عام     

  َّ                                                                                                               حمـدَّدة بشـأن ما ميكن وضعه من معايري جديدة أو توجيهات عامة أو مبادئ أساسية للتشجيع على زيادة محاية حقوق               
              مية؛ ومراقبة                                                                                                    اإلنسـان؛ والـتماس اآلراء واملسامهات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكو             

  .                                                    املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها

     ١٥١ /  ٦١                                                                 ، اعتمدت اجلمعية العامة أثناء دورهتا احلادية والستني القرار              ٢٠٠٦       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٩    ويف   - ٢
             املرتزقة أو       جتنيد         أنواع                                                    أن تلتزم أقصى قدر من احليطة إزاء أي نوع من                                                            الـذي طلبـت فيه إىل مجيع الدول مجلة أمور ك          

                                                                                             متويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم اخلربة االستشارية العسكرية واخلدمات األمنية على الصعيد                          توظيفهم أو              تدريبهم أو 
                           األعمال الرامية إىل زعزعة                              ً     ً                                                       الدويل، وأن تفرض كذلك حظراً خاصاً على تدخل هذه الشركات يف الصراعات املسلحة أو             

    ون                                                                      إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقرر                                     كما طلبت اجلمعية العامة     .       ستورية                    استقرار األنظمة الد  
ـ                                                                                                         بشأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع ومعاقبة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، مع                ون         السابق   ون      اخلاص

          إىل الفريق              ً كما طلبت أيضاً   .                املقرر اخلاص األول     صاغه     كما    ،  قة                       تعريف قانوين جديد للمرتز     وضع                          مراعاة االقتراح اخلاص ب   
                                     أنشطة املرتزقة يف العديد من أحناء العامل                        ، إيالء االعتبار الستمرار                  الوالية املسندة إليه                               العـامل أن يواصل، لدى اضطالعه ب 

                            إيالء اهتمام خاص لتأثري أنشطة                        إىل أعضائه أن يواصلوا  ت                 ويف هذا الصدد، طلب              ً                     واختاذها أشكاالً ومظاهر وطرائق جديدة،
                                  منية يف السوق الدولية على ممارسة حق              االستشارية واأل     دمات   اخل        عسكرية و  ال       ساعدات   امل     تقدم                       الشـركات اخلاصـة اليت  

  .            يف تقرير املصري       الشعوب

    كات                                                                                                             وألغـراض هـذا التقرير، وبينما يعترف الفريق العامل بالتحديات املتصلة بالتعاريف، فإنه يشري إىل الشر                - ٣
                                                                                                       العسـكرية واألمنـية اخلاصة على أهنا تشمل الشركات اخلاصة اليت تقدم مجيع أنواع املساعدة والتدريب يف اجملال األمين    
                                                                                                            واخلدمات االستشارية، مبا يشمل الدعم اللوجسيت غري العسكري، وحراس األمن املسلحني، واحلراس العاملني يف األنشطة             

   .                             العسكرية الدفاعية أو اهلجومية

         اجلماهريية  (            اة احلجاجي            السيدة جن   :                                                          ، كان الفريق العامل يتألف من اخلرباء التالية أمساؤهم            ٢٠٠٦             وخـالل عام     - ٤
          ، والسيد   )       إسبانيا (                                      السيد خوسيه لويس غوميز دل برادو           و  ، )        كولومبيا   (                 بينافيدس دي بريس         أمادا          السيدة   و  )                   العربـية الليبية  

  -        رئيسة                بينافيدس دي بريس    ُ                   وانُتخبت السيدة أمادا   ).    فيجي (    ميم  ا   ا ش ت  يس  شا          ، والسيدة  )            االحتاد الروسي (                 ألكسندر نيكيتني   
                          ومبوجب قرار اختذه الفريق      .                                                  ، وهو منصب يتم التناوب عليه على أساس سنوي            ٢٠٠٥        أكتوبر   /                       مقـررة يف تشرين األول    

                     دورة الفريق العامل                      املقررة احلالية حىت   -  ُ                            ، ُمددت فترة والية الرئيسة          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                                   العـامل باإلمجـاع يف تشرين الثاين      
  .    ٢٠٠٧             املقبلة يف عام 
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  أنشطة الفريق العامل-   ً أوال  

  عرض عام لألنشطة-ألف 

               ويف الفترة من     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٤     إىل   ١٠                                                       عقد الفريق العامل دورته األوىل يف جنيف يف الفترة من         - ٥
                                             لفريق العامل أساليب عمله وأولوياته املواضيعية         واعتمد ا   ). Add.1   وE/CN.4/2006/11   (    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٧     إىل   ١٣

      أغسطس  /     آب   ٢٥-  ٢١ (                                                  وقام الفريق العامل ببعثتني رمسيتني إىل هندوراس           ). A/61/341      انظر   (                           األولـية وبـرنامج عمله      
   ). 2    و A/HRC/4/42/Add.1 (                          ، ترد تفاصيلهما أدناه      )    ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١  -       أغسطس   /     آب   ٢٨ (          وإكوادور    )     ٢٠٠٦

ّ           ووّجه رسائل إىل   .                                                                                 الدول، وأجرى مشاورات مع احلكومات ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  

         وتقرير     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠                             إىل جملس حقوق اإلنسان يف           ٢٠٠٥                                             وقدمت الرئيسة تقرير الفريق العامل لعام        - ٦
                      املقررة، عند تقدمي    -                 وأشارت الرئيسة     .   ٠٦  ٢٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٦                                                   الفـريق العـامل السنوي إىل اجلمعية العامة يف          

                                                                                                                                    الـتقرير إىل اجلمعـية العامـة، إىل الظاهرة املتنامية املتمثلة يف قيام الدول بإسناد مهامها العسكرية واألمنية الرئيسية إىل                    
  ا                                                                           ُ                                  الشركات اخلاصة، وأعربت عن قلقها ألن بعض الشركات ترتكب انتهاكات حلقوق اإلنسان وُتفلت من العقاب عندم               

                                ً                             املقررة أن هذه احلاالت ترتبط غالباً بقيام الشركات عرب الوطنية   -   َّ             وبيَّنت الرئيسة     .  )١ (                               تشـارك يف الـنـزاعات املسلحة     
   .                                                                           ّ                       بإنشاء فروع تابعة ذات شخصية قانونية يف بلد ما، وتقدم اخلدمات يف بلد آخر، وتوظّف األشخاص من بلدان ثالثة

          ، ومذكرة      ٢٠٠٥       نوفمرب   /                                              يع الدول األعضاء يف منتصف شهر تشرين الثاين                                   ً          وأرسل الفريق العامل استبياناً إىل مج      - ٧
    ١٤                          ً          ، تلقى الفريق العامل ردوداً من           ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٥       وحبلول    .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٢                  شفوية للتذكري يف    

                      يا، ولبنان، وماليزيا،                      ، وكوستاريكا، وكولومب )             البوليفارية-       مجهورية  (                                    أرمينـيا، وبنما، وغانا، وفنـزويال      :             دولـة هـي   
  ُ                                                وأُدرجت دراسة استقصائية شاملة للردود يف تقرير         .                                                             ومدغشقر، واملغرب، واملكسيك، وموريشيوس، وناميبيا، وهندوراس     

                                       ومنذ إعداد هذه الدراسة االستقصائية،        ).   ٦٤-  ٤٦            ، الفقرات   A/61/341 (                       إىل اجلمعية العامة         ٢٠٠٦                        الفـريق العامل لعام     
                                      ، وهو يرحب برغبتها يف االنضمام إىل           ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                             ة من حكومة مدغشقر مؤرخة                                تلقى الفريق العامل رسال   

     وحييط    ). ُ               ً                      ُيشار إليها الحقاً باالتفاقية الدولية     (                                                                             االتفاقـية الدولـية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم           
                                                          د اآلن، ويدعو بقية الدول إىل تقدمي ردودها بغية تضمني                            ً                                                   الفـريق العامل علماً مع التقدير بردود الدول اليت تلقاها إىل ح           

   .                                   ً           التقرير القادم للفريق العامل مزيداً من التحليل

                                                 منظمة إقليمية دولية حكومية، أعرب هلا فيها         ٢٢                                    ، بعث الفريق العامل برسائل إىل           ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٥    ويف   - ٨
                          ً ، تلقى الفريق العامل ردوداً     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥  ل     وحبلو  .                                                عن رغبته يف الدخول يف حوار وتبادل لآلراء معها     

                                                                                                                     مـن منظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنتدى جزر احمليط اهلادئ، وجملس أوروبا، واجلمعية                 
                    لفريق العامل، خالل           ويزمع ا   .                                                                                            الـربملانية للدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، أعربت فيها عن استعدادها للتعاون            

   .                                          ً                                       ، االستجابة هلذه الدعوات إلجراء مشاورات سعياً لتعزيز تبادل املعلومات والتجارب الناجحة    ٢٠٠٧    عام 

                                                      

1  The full statements of the Chairperson-Rapporteur to the General Assembly and the Human Rights Council 

in 2006 are available at http://www.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm. 
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                                                                                            ، أجرى الفريق العامل مشاورات عديدة، كفريق بأكمله أو يف إطار أنشطة فرادى أعضائه،                  ٢٠٠٦           وخالل عام    - ٩
                                                                     يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية                                                            مـع عناصر فاعلة خمتلفة، مبا فيها املكلفون بوال        

                                                                املقررة مشاورة أولية مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق  -                  وعقـدت الرئيسة      .                       واملؤسسـات األكادميـية   
                       عه، وشاركت يف مشاورة                                                                                           اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال ومع موظفي الدعم العاملني م            

              املقررة مع   -                      كما تقابلت الرئيسة      .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٩    و   ١٨                                                 إقليمـية مع املمثل اخلاص يف بوغوتا، يف يومي          
                                                                                                                    املمـثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، واتفقت معه على تبادل املعلومات اليت تتعلق باخلصوص                 

                                                           ويف أثناء االجتماع السنوي الثالث عشر للمكلفني بوالية يف           .                                       ندهم الشركات العسكرية األمنية اخلاصة                     باألطفال الذين جت  
                                                               جبنيف، تشاورت الرئيسة املقررة وأحد أعضاء الفريق العامل             ٢٠٠٦       يونيه   /                                           إطـار اإلجراءات اخلاصة، املعقود يف حزيران      

   ويف   .                                                  بية التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني                                                                      مـع خرباء مستقلني آخرين، وكذلك مع رئيس وحدة أفريقيا الغر          
            ً                                                                     املقررة أيضاً مع مديرة معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف كوستاريكا،            -                   ، التقت الرئيسة        ٢٠٠٦       أغسطس   /  آب

   .                       للوقوف على فرص التعاون

         كانون    ١٠                      ملي حلقوق اإلنسان، يف                                                                                ويف بيان مشترك مع مكلفني آخرين بواليات مبناسبة إحياء ذكرى اليوم العا            -  ١٠
                                                                     املقررة عن قناعتها بوجوب أن تدعو أية جهود ناجحة للقضاء على الفقر إىل -                 ، أعربت الرئيسة      ٢٠٠٦         ديسـمرب    /    األول

                                                                ُ                                       االحترام الكامل لكافة حقوق اإلنسان، وشددت على أن التخلص من الفقر سُيسهم أميا إسهام يف اجلهود الرامية إىل محاية 
  .                     ان وكرامته والنهوض هبا         حقوق اإلنس

  الزيارات القطرية-باء 

                                       إىل جنيف ونيويورك، مع البعثات الدائمة     ٢٠٠٦                                   املقررة مشاورات خالل زياراهتا يف عام -                   أجـرت الرئيسـة      -  ١١
                                                                                                               إلكـوادور، وبـابوا غينيا اجلديدة، وبريو، وشيلي، وغانا، وفيجي، وكولومبيا، وهندوراس، مشلت مشاورات خبصوص               

                                                                                            وقرر الفريق العامل، يف إطار سعيه للقيام بزيارة إىل أمريكا الالتينية، أثناء اجتماعه               .                          الفريق العامل املعلقة                طلـبات دعوة  
     انظر  (                                                                                  ، طلب توجيه دعوات لـه لزيارة إكوادور، وبريو، وشيلي، وكولومبيا، وهندوراس                ٢٠٠٦       فرباير   /               املعقود يف شباط  

   ).  ٢٣         ، الفقرة E/CN.4/2006/11/Add.1        الوثيقة 

                                  ويعرب الفريق العامل عن تقديره       .                                                       ، قام الفريق العامل بزيارتني إىل هندوراس وإكوادور           ٢٠٠٦               وخـالل عـام      -  ١٢
                                                                                                                   لإلسـراع بتوجـيه الدعوتـني وللـتعاون املمتاز يف التحضري هلاتني الزيارتني وتنفيذمها، ويثىن على حكوميت هندوراس                  

  .       ّ            طريقة بّناءة وتدرجيية                                                    وإكوادور للجهود اليت بذلتاها والنفتاحهما على التشاور ب

       أغسطس  /     آب   ٢٥       إىل     ٢١                  يف الفترة من      س                                                  املقـررة وأحـد أعضاء الفريق العامل هندورا        -                  وزارت الرئيسـة     -  ١٣
                                                                                                                   ، بدعـوة مـن احلكومـة، لدراسة احلالة والتحقق من املعلومات اليت تلقاها الفريق العامل بشأن جتنيد وتدريب                       ٢٠٠٦

                                                                             يكا الالتينية لتقدمي خدمات أمنية يف البلدان اليت تشهد نزاعات، والقوانني                                                      أشـخاص من هندوراس وغريها من بلدان أمر       
                                                                                                                      والـنظم الـيت حتكـم الشـركات األمنية اخلاصة العاملة يف هندوراس اليت تقدم املساعدة والتدريب واملشورة يف اجملال                    

                           ليها، بالتعجيل باالنضمام إىل                                              وأوصى الفريق العامل، ضمن االستنتاجات اليت خلص إ  .                            العسكري وكذلك اخلدمات األمنية
                              كما شجع الفريق العامل على       .                                                                                        االتفاقـية الدولية، وتعزيز ونشر اإلطار التنظيمي للشركات األمنية اخلاصة يف هندوراس           

                                                                                                                     إدماج عناصر من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف التدريب الذي تقدمه الشركات األمنية اخلاصة إىل موظفيها، ومسك                 
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    كما   .   ّ                                                                                           جلّ شفاف بالشركات األمنية اخلاصة، مبا فيها مسائل امللكية، والسيطرة واحتمال تضارب املصاحل                         السـلطات لس  
                                                                                                                        حـث الفريق العامل على اعتماد السلطات املختصة تدابري للعمل السريع واحلازم يف معاجلة الشكاوى اليت يقدمها أفراد                  

                                                    يف تواطؤ ومسؤولية الشركات األمنية اخلاصة واألفراد                                                                         عملـوا لـدى تلك الشركات اخلاصة وعادوا من العراق، والنظر            
ّ                                                          وقـدم الفريق العامل تقريراً شامالً عن زيارته إىل هندوراس، تضّمن استنتاجاته وتوصياته، كإضافة إىل التقرير                  .         املعنـيني                           ً     ً                         

   ).A/HRC/4/42/Add.1 (                              احلايل املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان 

    ٢٨               يف الفترة من                هذا البلد                                             سة الفريق العامل وأحد أعضائه بزيارة                   قامت رئي          إكوادور،                مـن حكومة             وبدعـوة  -  ١٤
          اآلليات         املشترك،                                                     ودرس الفريق العامل، من بني املسائل ذات االهتمام           .     ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          أيلـول   ١    إىل         أغسـطس    /  آب

                اصة يف إكوادور                      تلك الشركات اخل             لتأمني عمل          املبذولة                        خيص والتسجيل، واجلهود     ا    التر     منع                                  والتشريعات الوطنية، مبا فيها     
          ، ومقرها          اخلاصة   ية    األمن           العسكرية و        شركات    ال                                   كما تناول الفريق العامل تعاقد        .          اإلنسان     حقوق                 ً            يف إطار قانوين وفقاً ملعايري      

      من       وغريهم           كوادوريون        هم اإل      في  ن                                                          ودرس وضع موظفي تلك الشركات العاملني يف إكوادور، مب                األجانب،         مـع     ،     نـتا  ا م
                                                اعتمدهتا احلكومة، ودعا إكوادور إىل التعجيل          اليت                                        بالتدابري التشريعية والتنظيمية األخرية                           ورحب الفريق العامل      .          الـرعايا 

    دون                                                                             وحث السلطات اإلكوادورية على استكمال التحقيقات اخلاصة بتلك الشركات                   الدولية،                          باالنضـمام إىل االتفاقية     
             برنامج الرش     يف            اخلاصة          واألمنية             العسكرية             الشركات        باشتراك                  الة فيما يتعلق                                 ّ       وضمان سبل انتصاف وإجراءات فعّ      ،       إبطـاء 

       هبذا      مرفق ك                             يتضمن استنتاجاته وتوصياته             إلكوادور             زيارته     عن        ً تقريراً                      وقدم الفريق العامل       ".            كولومبيا      خطـة  "        مبوجـب   
  . )(A/HRC/4/42/Add.2        التقرير 

ّ      وّجهتها                يرحب بالدعوة اليت   هو    ، و    ٢٠٠٧                                        أن يزور الفريق العامل بريو يف بداية عام      املقرر     ومن -  ١٥   .        احلكومة  له    

      إىل        زيارات       وتشمل   ،                 ة املسندة إليه     والي  ال                 مبختلف جوانب      صل                     زيارة عدة بلدان تت            القيام ب            العامل         الفريق         ويـزمع  -  ١٦
                 واستخدام ومتويل     جتنيد           جماالت  يف  "        املتلقية " و  "     ِ  املرِسلة "                                    حباالت النـزاع، مبا فيها الدول                             هلا صلة بدرجات خمتلفة            بلـدان   

       كان        وبينما  .                                                     الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وفروعها وهياكلها                   القائمني على        عمل    ال      صحاب              موظفي وأ          وتدريـب 
                       َّ           عسكرية وأمنية خاصة مسجَّلة يف           شركات                                                                     ُ              تركـيز الفريق العامل يف البداية على زيارة بلدان تنتدب فيها موظفني فروعُ            

           ً     ً                يقدم تقييماً شامالً لظاهرة تلك      ل   ،                 ة املسندة إليه   ي  وال           اضطالعه بال                           الفريق العامل أثناء          تركيزُ                      ُيـتوقع أن يـتطور                اخلـارج، 
  .          على السواء                                يف نزاعات عنيفة ومتدنية املستوى        العاملة        الشركات 

 ائلرسال - جيم

  .     ٢٠٠٦          خالل عام        احلكومات     من         والواردة                الفريق العامل      وجهها              للرسائل اليت         ً      ً استعراضاً موجزاً        الفرع    هذا      يقدم -  ١٧
ّ    وّجهها     اليت    ُ                                وسـُتدرج الـردود على الرسائل                 إىل دورة            ه املقدم              يف تقرير      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   يف                   الفريق العامل     

  .        اإلنسان    حقوق                  الحقة من دورات جملس 

ّ                                               ، وّجه الفريق العامل رسائل متابعة إىل حكوميت             ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٥       مارس و  /       آذار  ٧    ويف -  ١٨                  وبابوا غينيا       فيجي   
                                                             احلالة اخلاصة بفريق من اجلنود السابقني من أصل فيجي يدعى                           املعلومات عن                                                اجلديدة على التوايل، تتعلق بتلقي مزيد من      

                                                         وبينما تذكر التقارير أهنم كانوا يدخلون بابوا غينيا          .                                                                         أهنـم جمندون للقيام بأنشطة مرتزقة يف بوغانفيل ببابوا غينيا اجلديدة          
                                        التدريب واملشورة لقائد سابق يف بوغانفيل                                 ُ                                        اجلديـدة دون تأشريات دخول مناسبة، أُدعي أن األفراد جرى جتنيدهم لتوفري         
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                             ً                                          ويف حني ذكرت التقارير أن أفراداً من هذا الفريق غادروا املنطقة يف              .                  يف جنوب بوغانفيل    "          احملظورة       املنطقة "            يسيطر على   
    .                              ، مبا يف ذلك يف منطقيت بوين وسيواي    ٢٠٠٦                                              غضون السنة، وقعت أعمال عنف واشتباكات طوال سنة 

                بابوا غينيا        حكومة        َّ                    ً                       ، مل يتلقَّ الفريق العامل ردوداً خطية سواء من              ٢٠٠٦       ديسمرب   /         نون األول        كـا    ١٥         وحبلـول  -  ١٩
                                             غينيا اجلديدة على اختاذ تدابري احتياطية            بابوا               الفاعلة يف           العناصر                          وحيث الفريق العامل مجيع       .     فيجي           من حكومة               اجلديدة أو   

  .       وغانفيل                       يف املنطقة اجلنوبية من ب       والنظام                       ووقف تصعيد حتدي القانون 

ّ  وّجه   ،      ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٧        يونيه و  /         حزيران  ٩       مارس و  /       آذار   ١٠    ويف -  ٢٠          شيلي،       حكومة                              الفريق العامل رسائل إىل       
                                  قامت بتجنيدهم شركات خاصة يف         حيث                                                                             بشأن معلومات تتعلق بتجنيد أفراد عسكريني وأفراد شرطة سابقني من شيلي،            

                                             وأحال الفريق العامل يف رسائله إىل احلكومة         .   ون             مواطنون شيلي    ا      شؤوهن         يدير              ذه الشركات                             شيلي أو يف اخلارج، وبعض ه     
 ً          اً يف حالة           بلدان      قصدوا             ً                                                                 تتضمن أرقاماً وتواريخ لعدة وحدات من األفراد العسكريني السابقني الذين                إليه                 معلومـات وردت    
         مواطنني    ١٠٥      دخل      ، حيث    ٢٠٠٥      سبتمرب  /           يف أيلول      عنها                        ً          ُ ِ          وأشار الفريق العامل أيضاً إىل حالة أُبِلغ          .   ها                   نـزاع للعمـل في    

      وأشار   .                           ّ                                      يزعم أهنم أفراد عسكريون دّربتهم شركة عسكرية وأمنية خاصة              حني  يف                                    شـيليني هندوراس بتأشريات سياحية،      
     مارس  /      آذار   منذ                                                                   فرد عسكري من شيلي قد يكونوا عملوا كحراس أمن يف العراق                ٦٠٠                          إىل أن ما يربو على             العامل        الفريق  
             يف اخلارج،    ة       أمني                اضطالعهم بأعمال                        معاملة شيليني عند          إساءة              عن مزاعم          تقارير                        ً         وتلقـى الفـريق العامل أيضاً         .     ٢٠٠٣
  .                                  نتيجة عدم الوفاء بشروط العقود                    القضاء الشيلي                           عائالت قدمت دعاوى إىل             ، وأن     هم      وتعذيب ً  اً       تعسفي          ً   هم احتجازاً          واحتجاز
          العسكرية                                   مكان توقيع العقد مع الشركة                        عادة ما يكون    ه                                 السمة املشتركة اليت تتمثل يف أن         إىل              ً     العامل أيضاً          الفريق         وأشـار 

  .                                                         وميكن أن تكون احملكمة والقوانني املختصة يف بلد ثالث             آخر،                               يكون تنفيذ العقد يف بلد            بينما                             واألمنية اخلاصة يف بلد ما،      
  ة          الشيلي      احملاكم         فيها           لـم تكن       حاالت      إىل                     الفريق العامل        أشار             القوانني،        تنازع           وأشكال          القانوين          ا الوضع              وبسـبب هـذ   
  .                                     املطالبة بدفع األجور واختاذ إجراءات أخرى             خمتصة للنظر يف 

        يف الرد    .     شيلي                       ّ                   ، تلقى الفريق العامل رّدين من حكومة            ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٧        أبريل و  /        نيسان   ٢٥    ويف -  ٢١
        تضررين،                                  الواردة، مثل عدد األفراد امل           املزاعم                                           ، طلبت حكومة شيلي معلومات إضافية عن            ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٥       املؤرخ  

                      تدخل يف صلب اهتمام                          احلالة أو احلاالت اليت               املتعلقة ب                         وغريها من املعلومات            واملواقع   ،                                  والشركات اخلاصة املعنية، والوقائع   
       املمثل                ت يف جنيف بني      ي  جر أ                       ، وعقب املشاورة اليت         ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٧          املؤرخ       الرد    ويف    .                   الفـريق العـامل   

  :               املالحظات التالية               املمثل الدائم     أبدى     ررة،      املق-                      الدائم لشيلي والرئيسة 

ّ                اخلارجية ُتعد يف الوقت احلاضر رّدها على               العالقات           أن وزارة    ب               يف هذا الصدد        ً  علماً            أحـيطكم        أن      أود                     ُ         
  ُ   ِّ ُتجنِّد                            بأداء الشركات اخلاصة اليت      ً بدًءا                                    واليت تتعلق بسلسلة من املسائل               رسالتكم،                              خمـتلف االدعاءات الواردة يف      

     عقود   ال                عدم احترام           واحتمال   ،      الشرطة      جهاز               يف اجليش ويف     ً  اً      سابق       عملوا                 ً      يف اخلارج أفراداً           أمن   ّ    حـّراس    ة     بصـف 
    ُّ                            تظلُّم أمام احملاكم الشيلية نتيجة     دعوى                         ّ           ً          بني تلك الشركات واألشخاص اجملّندين، مروراً بتقدمي             املـربمة          اصـة     اخل

َ                       معامالت سيئة وعمليات تعذيب ُيزَعم أن إحدى تلك الشركات         كانا      بينما                حق شخصني جمندين    يف  ها      ارتكبت   قد                           ُ  
    .   ...              يعمالن يف اخلارج 
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                          ن خوسيه وخوان ماتورانا     ا            قدم األخو      ٢٠٠٥      مايو   /    أيار        أنه يف      ً  فعالً                          ، ميكنين أن أؤكد لكم         ذلك      ورغم 
ُ  ِّ         سانتياغو، ُسجِّلت حتت     ب        ستئناف   ال       حمكمة ا             شكوى أمام          أكونا   س   ا   ّ                                    كاّراسـكو والسـيدة ماريـا مارتيـن            عدد          

  .      فيها             صدر بعد حكمها ي  مل  و  ، .ESEU S.A          ، ضد شركة      ١٢٤٢٩

    دعم       ٢٠٠٤      يوليه  /     يف متوز      التمس         نافارو                                أن عضـو جملس الشيوخ أليخاندرو      ُ   أضـيفُ              بإمكـاين أن    و 
    هم                    جتنيد املرتزقة ومتويل           ومعاقبة          حظر         اجلنائي                        بأن يتضمن القانون         يقضي                           الئحة تتعلق مبشروع قانون                احلكومـة ل  

   ة       قراء  يف                                                   الدفاع يف الوقت احلاضر النظر يف مشروع القانون              ؤون   ش            وتتوىل جلنة     .             إىل اخلارج   م         وإرساهل   هم      وتدريب
  .    له   أوىل

   عن           املعلومات                         ّ                                                         العامل باملعلومات اليت تلقّاها من حكومة شيلي، ويتطلع إىل مزيد من تبادل                      الفـريق          ويرحـب  -  ٢٢
  .     الوضع

   ٢    يف  ،             اليت بعثت هبا      لرسالة  با    ّ                                      ، ذكّر الفريق العامل حكومة غينيا االستوائية     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار ٧        مؤرخة        وبرسالة -  ٢٣
          ِّ              احلالة املبلِّغة عن وجود     ب          واملتعلقة           باملرتزقة،                                   ، املقررة اخلاصة السابقة املعنية       م ي م                  السيدة شايستا شا     ،      ٢٠٠٥       يونيه   /        حزيـران 

       وتتصل  .          االستوائية                                 مبحاولة اإلطاحة حبكومة غينيا          ٢٠٠٤                          وسبق إدانتهم يف سنة               ُ                     يف السجن ُيزعم أهنم مرتزقة            أشـخاص 
                                       إزاء احلالة، وحث احلكومة على اختاذ مجيع                  اإلعراب عن قلقه                         وأعاد الفريق العامل      .                     تعذيب وسوء املعاملة    ال          مبزاعم          احلالـة 

                     أي شخص يثبت أنه مذنب             ضمان مساءلة                                    حقوق وحريات األشخاص السالف ذكرهم و      احترام                       التدابري الضرورية لضمان 
  .         املزعومة         االنتهاكات        بارتكاب 

       غينيا        َّ                                                   ، مل يتلقَّ الفريق العامل معلومات عن احلالة من حكومة               ٢٠٠٦         ديسـمرب    /  ول              كـانون األ     ١٥         وحبلـول  -  ٢٤
  .         االستوائية

           حييل هلا           هندوراس،                                             الفريق العامل نداءات عاجلة إىل حكومة            أرسل   ،      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢    و  ٥    ويف -  ٢٥
  .            يف هندوراس "                   ً   ن أجل جمتمع أكثر عدالً          رابطة م  "      حمامو    ّ       تلقّاها         هاتفية      خطية                                            فـيها معلومات عن هتديدات بواسطة رسائل        

       خاصة،     ً            سابقاً يف شركة أمن  ً اً       موظف  ١٢                                        يقدمون املشورة القضائية والدعم إىل زهاء        الرابطة  ِ                          وعِلم الفريق العامل أن موظفي 
   في                                     العامل عن قلقه إزاء اغتيال أحد موظ      الفريق      وأعرب   .  ُ                                                        وُيزعم أن مصدر التهديدات أفراد من شركة األمن اخلاصة املعنية  

      ديسمرب  /              كانون األول   ٤                    دراجة نارية يف           يركبان                اهلوية كانا        ْ جمهويلْ      اثنني           رجلني       أيدي                                   الرابطة املهددين يف هندوراس على      
          الفريق      وعلم  .       اآلخرون                                                                                        أحال الفريق العامل معلومات عن استمرار التهديدات اليت يتلقاها موظفو الرابطة                  كمـا   .     ٢٠٠٦

                   دعاوى ضد شركة         رفعوا  ُ               ً                     أُسرهم تلقوا أيضاً هتديدات عندما             وأفراد           من اخلاصة                                           العـامل أن موظفني سابقني من شركة األ       
    وحث   .                  وعدم تقاضي أجورهم       العقود      بنود               بعدم احترام       اهتامات                    حقوق العمل، مبا فيها      بشأن         برتاعات                  األمن اخلاصة تتعلق  

       ديسمرب،  /      األول     كانون   ٤    يف                                                                      حكومة هندوراس على إجراء حتقيق فوري وشامل يف اغتيال الشخص املذكور            العامل        الفريق  
                تصاريح وتراخيص             حصلت على           ً     قانونياً و       مسجلة                                 إذا كانت شركة األمن اخلاصة                تتعلق مبا                            وطلب احلصول على معلومات     

                                             إنشاء وحدة خاصة يف وزارة األمن العام،             إىل          العامل       الفريق      أشار   و  .                                                 للعمـل بصـفتها شركة أمنية خاصة يف هندوراس        
ّ          عّما إذا          معلومات     طلب   و                                                                كة مع وزارة العمل بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،                 مشتر       حتقيقات        بإجراء   ّ      مكلّفـة      

ّ                                              كانـت الشركة املعنية قد تعّرضت للتحقيق أو جيري التحقيق بشأهنا،                                                            التدابري احلمائية اليت اختذهتا احلكومة لضمان          وعن                        
  .        هتديدات     تلقوا                         سالمة األفراد اآلخرين الذين 
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     انظر  (             االدعاءات      تلك    عن                                                                  لعامل، عند إعداد هذا التقرير، معلومات من حكومة هندوراس                        الفـريق ا       َّ   يـتلقَّ     ومل -  ٢٦
   ).      أعاله  ١٧       الفقرة 

  احلاالت القطرية-     ً ثانيا  

ّ                            ً     ً                                                             ُيقـّدم هـذا الفرع من التقرير عرضاً عاماً للمسائل اليت هتم الفريق العامل يف مناطق خمتلفة                 -  ٢٧   ُ   َّ           وسُيقدَّم فرع عن     . ُ  
  .                         ً للفريق العامل سيصدر قريباً                       حاالت يف أفريقيا يف تقرير 

  آسيا واحمليط اهلادئ والشرق األوسط-ألف 

                                                                                                                    واصل الفريق العامل متابعته للوضع يف بوغانفيل، بابوا غينيا اجلديدة، وأبلغ عن مرتزقة فيجيني مزعومني يعملون                 -  ٢٨
                                   ت اليت تلقاها الفريق العامل إىل                        وتشري آخر املعلوما     ).   ٨١           ، الفقرة   A/61/341 (                                           يف هـذه اجلزيـرة املتمتعة باحلكم الذايت         

ُ  ِّ                                ُشكِّلت للعمل مع مرتزقة متعاقدين       "                                 املدافعون عن احلرية يف بوغانفيل     "                  ُ                              ظهـور جمموعـة جديدة، ُتطلق على نفسها اسم          
      نوفمرب  /                                                                                                           مـزعومني، وإىل إصابة عدد من هؤالء املرتزقة املزعومني جبروح عندما اندلعت أعمال عنف يف هناية تشرين الثاين              

٢٠٠٦    .  

                                                                                                    املقررة بالفرصة اليت مكنتها من متابعة الطلبات املتكررة لزيارة بابوا غينيا اجلديدة وفيجي،              -                  ورحبـت الرئيسة     -  ٢٩
                                      ْ         ْ                                                                          عـلى الـتوايل، يف اجـتماعات منفصـلة مع املمثلْين الدائمْين لكال البلدين لدى األمم املتحدة يف نيويورك، يف تشرين                     

                                       ً                                   املقررة باملمثل الدائم لفيجي، أشارت أيضاً إىل املعلومات اليت تلقتها           -    سة                          ويف أثناء اجتماع الرئي     .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /       الـثاين 
                                                                       مواطن فيجي يعملون يف الوقت احلاضر لدى الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف  ١     ٠٠٠                              ومفادهـا أن ما يربو على       

                                         ومة، مبا فيها إيفاد مسؤولني إىل بابوا                                                                            وأبلغ املمثل الدائم لفيجي الفريق العامل باجلهود اليت بذلتها احلك           .                العراق والكويت 
         ُ                                 وقال إنه ُيدرك اهتمام الشركات األجنبية        .                                                                           غينـيا اجلديـدة، حلـث مثانية ضباط فيجيني سابقني على العودة إىل فيجي             

                                                                                  ً                                       العسـكرية واألمنـية اخلاصة مبستوى التدريب الرفيع الذي يتمتع الفيجيون اجملندون، الذين كثرياً ما تكون لديهم جتربة                  
                                                                       وأعربت رئيسة الفريق العامل يف كال االجتماعني عن أمهية النظر إىل احلالة كظاهرة   .                           قة يف اجليش أو يف جهاز الشرطة   ساب

                                     ً                                                                                     تـندرج يف سـياق إقلـيمي وعاملي، وأكدت جمدداً أنه ميكن لزيارة يقوم هبا الفريق العامل أن تؤدي إىل تبادل اخلربات                      
                                                                           ويأسف الفريق العامل لعدم تلقيه دعوتني من حكوميت بابوا غينيا اجلديدة             .                                              ووجهات النظر بشأن آثار املسائل ذات الصلة      

  .                                                                                          وفيجي لزيارة البلدين، على التوايل، ويشجع احلكومتني على االستجابة لطلبه القيام بزيارة إىل املنطقة

                      يط اهلادئ للتشاور يف                                                                                               ويالحظ الفريق العامل مع التقدير الرد اإلجيايب الذي بعث به األمني العام ملنتدى جزر احمل               -  ٣٠
  .    ٢٠٠٧                            ُ   ّ                                        القضايا ذات الصلة باحلالة، وُيتوقّع إرسال هذه الدعوة إلجراء املشاورات يف عام 

                                                                                                               والفـريق العـامل الذي تابع التطورات يف العراق، يالحظ أن اللجوء املكثف إىل الشركات العسكرية واألمنية                  -  ٣١
                                           ُ         ولت تلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت ُيقدر عدد      فقد حت  .  )٢ (                                        اخلاصـة ميكن أن يؤدي إىل خصخصة النـزاع     

                                                      

2  Cf. Kim Sengupta, “UK:  Blair accused of trying to ‘privatise’ war in Iraq”, The Independent, 30 October 
2006.  The result would be for the Government to take control of the war operations without being 
responsible for the illegal activities committed, according to D. Bigo “Les entreprises de coercition 

paramilitaires:  de nouveaux mercenaires?”, Cultures et Conflits, L�Harmattan, Paris, 2004. 
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    حبكم   "          قوة حتالف  "                 ، إىل ثاين أكرب         ٢٠٠٦                                                         شخص كانوا يؤدون مهام لصاحل قوات التحالف يف عام             ٤٨     ٠٠٠              موظفيها ب     
   ء       زها     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                                     الذي كان يعد يف بداية كانون األول       (                                                            األمـر الواقـع يف العـراق بعـد جيش الواليات املتحدة             

                                       وما انفكت خدمات املتعاقدين العسكريني       .  )٣ ( )       جندي  ٧     ٢٠٠      زهاء   (                         لكن قبل اجليش الربيطاين       )          جـندي     ١٣٠     ٠٠٠
                                                                                              الدعم اإلمدادي، نقل اإلمدادات إىل قوات التحالف، احلماية املسلحة للقوافل ولألشخاص واملباين،             (                  واألمنـيني اخلاصني    

                                 ومع ذلك، يعترف الفريق العامل       .  )٤ (  ً                                ياً يف التركيبة األمنية يف العراق              ً       تؤدي دوراً رئيس    )                                  إضـافة إىل تدريب اجليش العراقي     
                                           وكما أشار إىل ذلك مكتب املساءلة احلكومي         .                                                                         بأن تلك الشركات املعنية ال تعمل ككيان واحد أو يف ظل قيادة واحدة            

ّ                                            للواليـات املـتحدة، شـاركت بعض تلك الشركات يف معارك مباشرة، أّدت إىل أضرار جانبية بسبب                      ُّ        تدخُّل هؤالء                                                         
         تشرين    ١٥                                        وبالنسبة إىل اخلسائر البشرية، فبحلول        .  )٥ (                     ً                                      املـتعاقدين اخلاصـني أساسـاً يف عمل جيش الواليات املتحدة          

      ً  جندياً  ٢     ٨٥٣      ً                                    موظفاً قتلوا يف العراق، مقارنة ب            ٢٤                                            ، فقدت الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة           ٢٠٠٦       نوفمرب   /       الـثاين 
                                                           ويبدو أن قوات التحالف اختارت التنازل عن حجم متزايد           .  )٦ (                ن اجليش الربيطاين        ً     جندياً م     ١٢٥                      مـن اجليش األمريكي و    

                                                                        فالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تعمل عادة يف العراق دون مراقبة،            .                                            مـن املسؤوليات األمنية لصاحل القطاع اخلاص      
  .                        يف ظل إفالت كامل من العقاب                                   ُ                                    ودون أن يكون هلا وجود بارز، ودون أن ُتساءل خارج نطاق الشركة اخلاصة ذاهتا، و

               جنود منتشرين   ١٠            من أصل كل  ٣                                                                       ويف العراق، ميثل املوظفون املنتمون إىل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة        -  ٣٢
     ١٠٠                                                                     وخالل حرب اخلليج األوىل، يف بداية التسعينات، مل يكن هناك من بني               .                                         يف إطار قوات التحالف املسلحة النظامية     

ُ                                          وال ينعكس التوسع اُألسي للشركات يف عدد املوظفني فحسب بل            .                            د تابع إلحدى تلك الشركات                       جندي إال جندي واح                     
  . )٧ (    ٢٠٠٦                                            بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام    ١٠٠    ً                                     أيضاً يف كمية العقود، اليت بلغت ما يربو على 

                                  ة خاصة عاملة يف العراق انتدبت                                                                                  ويشـري الفريق العامل إىل معلومات وصلته، تفيد بأن شركات عسكرية وأمني            -  ٣٣
                         وميكن اعتبار أن العديد      .  )٨ (      ً                       ً                           ً                               أشخاصـاً حتيط شبهات بتارخيهم أيضاً، إىل جانب موظفني عملوا سابقاً لصاحل أنظمة قمعية             

                                                                                                                           من املقاولني من جنوب أفريقيا، مبن فيهم املقاولون الذين يدربون يف الوقت احلاضر الشرطة العراقية ويقدمون هلا الدعم،                  
  ُ            ْ      وأُبلغ عن مواطنْين من   .        ً                              ً                                                ا سـابقاً يف شرطة وجيش جنوب أفريقيا أيضاً خالل حقبة نظام الفصل العنصري السابق                  عملـو 

                                                                                                                      جـنوب أفريقـيا يعمالن يف العراق صدر حبقهما عفو بعد اعترافهما بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف جنوب أفريقيا،                   

                                                      

3  Information from the United States Congress Accountability Office, June 2006, cited in �Corporate 
mercenaries”, War on Want report, London, 2006. 
4  James Kwok, �Armed Entrepreneurs:  Private Military Companies in Iraq�, Spring 2006, Harvard 

International Review. 

5  Ibid. 

6  Figures registered until 15 November 2006; see Jeremy Scahill, �Blood is thicker than Blackwater�, The 

Nation, 1 May 2006, www.alertnet.org, and http://icasualties.org. 

7  See Reuters, �In Iraq, contractor deaths near 650, legal fog thickens�, 10 October 2006; see also 
alertnet.org. 

8  Cf. Peter W. Singer, “The private military industry in Iraq:  what we have learned and where next?”, 

Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, 2004. 
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                                                  العنصري ووضع متفجرات يف بيوت ناشطني سياسيني يف             ً       ً            نشطاً مناهضاً للفصل       ١٥                                      ويـزعم أن أحد أفراد الشرطة قتل        
  . )٩ (     ً  فرداً  ٦٠   و  ٤٠                             جنوب أفريقيا يتراوح عددهم بني 

                                                                                                              وأعـرب الفريق العامل يف تقريره إىل اجلمعية العامة عن قلقه إزاء مشاركة موظفني من شركتني من الشركات                   -  ٣٤
           وكان هؤالء     ).   ٦٩           ، الفقرة   A/61/341   " (  يب       أبو غر  "                                                                العسـكرية واألمنـية اخلاصـة يف انتهاك حقوق اإلنسان، بسجن            

            ّ        ً                                                                                 ُ                       املوظفـون يتولّون مهاماً رئيسية دون مساءلة من آليات التنظيم واملراقبة الفعلية، حيث مل يتعرض املوظفون، الذين ُيزعم                  
    أبو  "                                                                            وأدت مشاركتهم املزعومة، إىل جانب موظفني آخرين، يف فضيحة التعذيب بسجن              .                            تورطهم، ألي حتقيق أو عقاب    

       وأسهمت    )"      اخلاصني (                                                                                       زيادة الشبهة، وخباصة من جانب أفراد جيش الواليات املتحدة، إزاء موثوقية املقاولني              "    إىل    "     غريب
                                                                             ويشعر الفريق العامل بالقلق ألن هذه احلاالت ليست حاالت منفردة، وميكن أن              .  )١٠ (                                 يف إعاقة جهود اإلعمار يف العراق     
                                                                  ملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان قد أشارت إىل                         وكانت إحدى ا    .         ً                      متثل جزءاً فقط من مجيع احلاالت     

                                                                  ً                   ّ   ّ                            أنـه يف حـني قد جيلب الطابع التجاري للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قدراً أكرب من الكفاءة، إالّ أنّ خصخصة                    
          حالة من   ٢٠         من أصل                        ً                                                                    اسـتعمال القوة يؤدي حتماً إىل اإلفالت من العقاب؛ ذلك أن احملاكم مل تنظر إال يف حالة واحدة           

                                                                                                                   حـاالت انـتهاك حقوق اإلنسان املزعومة لسجناء يف أفغانستان والعراق ارتكبها موظفو الشركات العسكرية واألمنية                
  . )١١ (     اخلاصة

                                                                                                               ويشـري الفـريق العـامل إىل دراسة أجرهتا كلية بلومربغ للصحة العامة جبامعة جون هوبكرت، تفيد بأن زهاء                   -  ٣٥
                                               واعترضت على هذه األرقام حكومات الواليات املتحدة     .  )١٢ (                             ل احلرب وأثناء احتالل بلدهم            ُ           عراقي قُتلوا خال      ٦٥٥     ٠٠٠

                                                                                         ورغم أنه مل يتم التحقق من العدد بالتحديد، فقد يكون من املناسب كذلك تقييم عدد                 .                               واململكـة املـتحدة والعـراق     
                                       د، يشري الفريق العامل مع القلق إىل                    ويف هذا الصد    .                                                                 األشـخاص الذين قتلهم موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة        

  ،     ٢٠٠٦      يونيه  /                                    ّ                  عن أنشطة بعض تلك الشركات يف العراق بثّته الشبكة يف حزيران  "         سي أن أن "                          تقريـر تلفـزيوين لشبكة     
      وأفاد   .  )١٣ (   َّ                                                                                                      تضـمَّن لقطات من شريط فيديو هاو لعمليات إطالق نار يف شوارع بغداد، تؤكد وجود آثار طلقات قاتلة                 

                                                      

9  Estimates vary between 200 and up to 4,000 South Africans working for PMSCs in Iraq.  See G. Bell, 
“Anti-mercenary hill spurs security fears”, Mail and Guardian, 17 August 2006, cited in the report War on 
Want.  See also Louis Nevaer, Pacific News Service, 4 May 2004 and M. Wines, “Anti-mercenary law 

passed”, New York Times, 30 August 2006.  The Working Group also notes reports of South Africans having 

being directly implicated in March 2004 in the tentative coup d�etat in Equatorial Guinea side-to-side with 

the British owners of the private companies.  See George Monbiot, “Pedigree dog of war”, The Guardian, 25 
January 2005, and �Guerriers à louer”, programme Temps Présent, TV Suisse Romande, 2005. 
10  James Kwok, op. cit. 

11  Alan Cowell, “Rights Group criticizes US over ‘Outsourcing’in Iraq”, New York Times, 24 May 2006.  
See annual report of Amnesty International USA, available at http://www.amnestyusa.org/annualreport/ 

2006/overview.html. 
12  David Brown, �Study claims Iraq�s excess death toll has reached 655,000�,  Washington Post, 10 
November 2006. 
13  Broadcast on 13 June 2006; available at www.cnn.com, and the transcript at http://transcripts.cnn.com/ 

TRANSCRIPTS/0606/12/acd.02.html. 
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                                                                                              وا داخـل املركـبة مصـدر الطلقات، بأن املركبة كانت من بني مركبات قافلة تابعة لتلك                                         األشـخاص الذيـن كـان     
                                                  ً    ُ                    ً                وورد يف حتليل أحد املعلقني أن متعاقدي القطاع اخلاص كثرياً ما ُيطلقون النار عشوائياً بدافع اخلوف يف     .  )١٤ (         الشـركات 

                                      لى مسافة فاصلة بينهم وبني املركبات                                                                                      شـوارع بغـداد ويف املـدن العراقـية األخـرى لتأمني األولوية هلم واحلفاظ ع               
  . )١٥ (     األخرى

                                          ، الذي يتمثل دافعه الرئيسي يف اإلثراء        "      املرتزق "                                                                  وكما هو الشأن بالنسبة إىل التعريف التقليدي والقانوين ملصطلح           -  ٣٦
  .  ا                                                                                                             الشخصي والتعويض املادي، تسعى تلك الشركات لكسب أكرب عائد مايل ممكن من اخلدمات اليت تعرضها على زبائنه                

                                       ً                                                                                  وأدت هذه الدوافع بتلك الشركات، اليت كثرياً ما تعمل على انتداب متعاقدين بتكاليف أقل لزيادة أرباحها، إىل حاالت                  
                                                                                                                       جيـري فـيها إبرام عقود من الباطن مع شركات فرعية، مصدرها احلكومات، مثل وزارة الدفاع أو وزارة اخلارجية يف                    

        دوالر    ١١     ٠٠٠                                                             تلقى معلومات تفيد بأنه ميكن للعقد األصلي أن يدر زهاء                                        من ذلك أن الفريق العامل        .                الواليات املتحدة 
        ً                               لكن عادةً ما تنتدب الشركة العسكرية        .                     ً                                                            عـن كـل حارس أمن شهرياً مقابل أداء خدمات أمنية يف بلدان يف حالة نزاع               

  .                         ً         ً        لتنفيذ العقد األصلي كلياً أو جزئياً                          َ                   ً     ً      ً         ً         ً                           واألمنـية اخلاصـة املتعاقَد معها بالفعل كياناً خاصاً ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً من الباطن               
     ً                                                                                                         وكـثرياً ما تؤدي هذه العمليات باملتعاقدين من الباطن إىل انتداب موظفني وتدريبهم يف بلدان تكون فيها تكاليف العمالة    

 ِّ   فِّضت     ّ                                                                    ً  ُ             وتلقّى الفريق العامل معلومات عن أفراد تعاقدوا من الباطن ورمبا تقاضوا أجوراً خُ              .                                متدنـية ونسب البطالة مرتفعة    
                                           َ           ُ ِّ                       دوالر، حصلت على الفارق الشركة األصلية املتعاقَد معها أو قُسِّم بني خمتلف              ٢     ٠٠٠    و  ١     ٠٠٠                        إىل مـبلغ يتراوح بني      

                                                                        وإضافة إىل ذلك، يساور الفريق العامل القلق إزاء إمكانية أن يؤدي             .                                                  مكونـات تلك الشركات املتعاقد معها من الباطن       
                                                                        باح إىل وجود حوافز لتكرار خدمات مكلفة تتجاوز بدرجة كبرية مراقبة                                                       حتقـيق تلـك الشركات لزيادة قصوى يف األر        

  .                                                              املساءلة القضائية وكذلك القوات العسكرية النظامية وسلسلة القيادة

                                                                                                               كمـا يشـعر الفريق العامل بالقلق إزاء مدى إمكانية قيام هذه الشركات بدافع الربح، بانتداب الفروع الوطنية           -  ٣٧
        ُ                                                 َّ                                   ة ملوظفني ُيوفدون إىل بلدان يف حالة نزاع كحراس أمن، غري أهنم يكلَّفون عقب وصوهلم إليها                                         لتلك الشركات عرب الوطني   

                                             وميكن أن تكون لنفس الدوافع آثار يف حاالت          .                      ُ          ُ                                             بأداء مهام عسكرية مل ُيتعاقد ومل ُيتفق معهم عليها، ويتوقع منهم أداؤها           
ّ                      اية قافلة أمريكية واليت كانت متّر من فلوجة، يف العراق،                                               َّ           مـثل الشـركة العسكرية واألمنية اخلاصة اليت كانت مكلَّفة حبم                                  

                                                               وقبض املتمردون العراقيون على احلراس األربعة، وأصابوهم جبراح          .     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٣١       ُ                     عـندما قُـتل موظفوها يف       
        واألمنية        ُ          ُ                                    ورفعت أُسر هؤالء احلُراس شكوى ضد الشركة العسكرية           .  )١٦ (                         ُ ّ              ً         وأضـرموا النار يف جثثهم، وُبثّت املشاهد عاملياً       

           وأكدت تلك    .  )١٧ (                                                             لعدم إتاحة عدد كاف من املوظفني ووسائل احلماية الكافية             ٢٠٠٥       يناير   /                          اخلاصـة يف كـانون الثاين     
                       وأعلنت حمكمة االستئناف     .                                                                                             الشـركة، عند الدفاع عن نفسها، أن احلراس كانوا يؤدون مهام عادية، وطلبت رد الدعوى              

                                                      

14  David Phinney, �From mercenaries to peacemakers?�, 29 November 2005, www.corpwatch.org. 

15  Sean Rayment, “Iraq:  video exposes private security convoys shooting Iraqi drivers”, News Telegraph, 

27 November 2005, www.corpwatch.org. 

16  This incident led to the seizure of Falluja by coalition forces in April 2004, which led to approximately 
600 casualites. 

17  Louis Hamsen, “Families sue Blackwater over deaths in Fallujah”, The Virginia Pilot, 6 January 2005, 
www.corpwatch.org; Jeremy Scahill, “Blood is thicker than Blackwater”, The Nation, 1 May 2006. 
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                                     أهنا خمتصة للنظر يف الشكوى اليت رفعتها     ٢٠٠٦       أغسطس   /                  يات املتحدة يف آب                                              االحتاديـة لوالية كاروالينا الشمالية بالوال     
  .                   األسرة ضد تلك الشركة

                                                                                                          ويالحـظ الفريق العامل أن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تستخدم حجتني رئيسيتني لترويج أنشطتها يف                -  ٣٨
                                       وبغض النظر عن الشغل الشاغل للفريق        .    ملهين                    الكفاءة واالحتراف ا    :                                                       الـبلدان الـيت تشهد حالة نزاع عنيف، مثل العراق         

                                                                                                                           العامل بشأن مسألة ما إذا كانت تلك الشركات تراعي على النحو الوايف معايري حقوق اإلنسان الدولية، وأحكام القانون                  
ّ                     اإلنسـاين الدويل، والقانون الدويل العام، اليت ُتنظِّم استخدام القوة، فإن التذّرع ب                      وعلى   .    يال               هو من نسج اخل     "        الكفاءة "                                         ُ  ِّ                         

                                                    ، يف إطار برنامج لوزارة اخلارجية األمريكية بشأن            ٢٠٠٥                                                             سـبيل املـثال، حاولت شركة عسكرية وأمنية خاصة يف عام            
                                              ، زيادة أرباحها بعرض العديد من خدماهتا كما لو   "                       ً    خدمات محاية األفراد عاملياً    "                 ً  ُ                   محايـة األشـخاص عاملياً، ُيعرف باسم        

ّ             يف إطار الربنامج سُيقتسم بني خمتلف الكيانات، مما أّدى              ٢٠٠٤                 املربم يف عام                وكان العقد   .         ّ                كانت تشكّل شركات خمتلفة                                ُ                 
                                                                 مليون دوالر مقارنة بالرقم الذي حيدد يف العقد، لو مل تكتشفها           ١٠٠                                                     إىل زيـادة يف الـثمن غـري قابلة للتفسري ناهزت            

ّ           وبالنسبة إىل التذّرع ب         .  )١٨ (                                         السـلطات عـندما تدخلت فوضعت حدا هلا                                     ، صحيح أن العديد من تلك       "  هين           االحتراف امل  "                
           ِّ                                                                ً     ً                                 الشركات توظِّف جنراالت سابقني، ووزراء سابقني وموظفني مدنيني رفيعي املستوى، وأن عدداً كبرياً منها يديره أفراد                

                                                          لكن، وبغض النظر عن مستوى أخالقيات الشركات يف أدائها           .  )١٩ (                                              عسـكريون سابقون من خرجيي الكليات العسكرية      
  . )٢٠ (                                                                    هين، يعترب الفريق العامل أهنا تفتقر يف تنفيذها أنشطتها إىل الصبغة الشرعية                    وكفاءهتا واحترافها امل

  آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية-باء 

   ِّ                                                                                                    يرحِّب الفريق العامل بانضمام مجهورية مولدوفا إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم    -  ٣٩
                                                                                    ثنيت عشرة دولة األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، انضمت سبع دول إىل االتفاقية                        ُ                     وتدريبهم، وُيالحظ أن من بني اال     

  .       الدولية

                                                                            ً               ، عممـت اجلمعية الربملانية للدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة بصفة رمسية قانوناً                  ٢٠٠٦           ويف عـام     -  ٤٠
                           ، وأوصت الدول األعضاء يف         ٢٠٠٥         نوفمرب /                                 ، كانت اعتمدته يف تشرين الثاين      "                   مكافحـة االرتـزاق    "      ً            منوذجـياً بشـأن     

                     ويتضمن هذا القانون     .                                                                                               كومنولـث الـدول املستقلة بصياغة أحكام القانون النموذجي وإدماجها يف التشريعات الوطنية            
              ً                                                                                                            الـنموذجي توسعاً يف تعريف االرتزاق يغطي الدوافع غري املادية؛ وجعل تعريف الرعايا الذين تتعاقد معهم عناصر فاعلة                  

                                                                                              االضطالع بأنشطة ارتزاق يف بلداهنم؛ واالستبعاد الواضح ألنشطة حفظ السالم من تعريف االرتزاق؛                                أجنبـية، يشـمل     
                                                                                                               واالعتراف بسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية بصفتها اجلذور االجتماعية لالرتزاق، وبالتايل آثار اعتماد التدابري ذات      

  ُ                                    وأُبلغ الفريق العامل بأن حكوميت كل         ).   ١٩           ، الفقرة   E/CN.4/2006/Add.1               انظر الوثيقة    (                                الصـلة يف حماربة هذه املشكلة       

                                                      

18  Jeremy Scahill, “Blackwater’s mercenary jackpot”, The Nation, 16 August 2006, www.alertnet.org. 

19  See �Corporate mercenaries�, War on Want report, London, 2006. 

20 Christian Olsson, “Vrai procès et faux débats:  perspectives critiques sue les argumentaires de légitimation des 

entreprises de coercition para-privés”, Cultures et Conflits, L’Harmattan, Paris, 2004. 
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                                                                                                     ً                      مـن االحتـاد الروسي وأوكرانيا أنشأتا أفرقة عاملة حكومية دولية لدراسة وإدراج أحكام القانون النموذجي تدرجيياً يف                  
  .               القوانني الوطنية

                                     ئية ضد جمموعة من املواطنني الروسيني                                                                                ويشري الفريق العامل إىل أن املدعي العام لالحتاد الروسي أقام دعوى قضا            -  ٤١
  ُ                          ُ                                      وأُبلغ أن هؤالء األفراد، الذين ُيزعم أهنم عربوا حدود أفغانستان            .  ُ                                                       ُسلموا من القاعدة العسكرية األمريكية خبليج غوانتانامو      

ّ                                                                 ، أّسرهم أفغانيون ضمن قوات طالبان، وسلموهم إىل قوات الواليات املتحدة        ٢٠٠٠                                  بطـريقة غـري مشـروعة يف عام              .  
ـ            منطقة هنر   (             باشكورتستان    :                                                                 الروسيون إىل أصول ومناطق إثنية خمتلفة من االحتاد الروسي وهي           "         الطالبان "           تمي هؤالء        وين
          ومن منطقة   )              سيبرييا الوسطى (            ، شاليابنسك  )                     املنطقة الوسطى الشرقية (          ، تترستان  )           مشال القوقاز (          بلكاريا -         كابردينو   )      فولغا

  . )٢١ ( )              مشال شرق سيبرييا (       تيومان 

        املرتزقة  "                                                                                                  ا يـتعلق بالوضـع يف مجهورية الشيشان، روسيا، أورد تقرير نشرته صحيفة روسية أنه من بني                        وفـيم  -  ٤٢
                                                         ، كان هناك مواطنون من اجلزائر، وأفغانستان، واململكة            ٢٠٠٦       ُ                                          الذين أُسروا أو اغتيلوا يف الشيشان خالل عام           "       األجانب

                                                              دن، والعراق، واليمن، واململكة العربية السعودية، والكويت،                                                                   املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومصر، واألر       
                                                                                                                       ولبنان، واإلمارات العربية املتحدة، وباكستان، واجلمهورية العربية السورية، والواليات املتحدة األمريكية، وطاجيكستان،            

  . )٢٢ (                        وتونس، وتركيا، وأوكرانيا

  .                              مزاعم ارتكاب جرائم االرتزاق        سبب               حماكمتهم ب         ً                     مواطناً من أذربيجان عقب      ١٢      بسجن                   الفريق العامل         بلـغ   ُ وأُ -  ٤٣
                   ديولوجية ومل يتلقوا  ي   إ     ألسباب  "      اجلهاد "                                                      سجن خمتلفة، رغم أن أكثريتهم شددوا على مشاركتهم يف           بأحكام       عليهم      وحكم  

   .             مكافأة مادية

    هم  حبق       وصدرت  )                 ن من أوزبكستان   و              فيهم مواطن   ن مب (                                كـم عدد من املواطنني األجانب        و    ح             قريغيزسـتان،     ويف -  ٤٤
   غري  (                                           عسكرية غري مأذون هلا يف إقليم أوزبكستان           تشكيالت ل    هم     تكوين و  "       مرتزقة "                                       عقوبات بسبب اجلرائم املرتكبة بصفتهم      

               ويف أوزبكستان،    .     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                                                      دخوهلم إقليم منطقة باتكانت التابعة لقريغيزستان يف         و  )                كومة أوزبكستان           مـتاحة حل  
                عمليات عسكرية يف        تنفيذ ب         شاركوا يف   )                  مواطنون أوزبكيون    (                                                          حققـت دائـرة أمـن وطنـية يف أنشطة عدد من األفراد            

   .     لبان ا   ط    قوات             أفغانستان مع 

   ن،  ي      آخر  ني        أجنبي  ني     مواطن    ان                                                    مواطنني وأحد األجانب بتهم جرائم االرتزاق؛ وحرم        ٧           عن إدانة              أوكرانيا    يف     بلغ  ُ وأُ -  ٤٥
                                         عي العام ألوكرانيا حماكمة أربعة أجانب                 واختتم املد   .          األوكرانية                             حمكمة، من حق دخول األراضي                صادر عن            قرار        مبقتضى

                      كما كانوا يسعون إىل       ،             من األسلحة      كبرية                                    كانوا خيططون لشراء وتصدير كميات        )            واليونان        والعراق                 مـن باكسـتان      (
   .                                   أفراد عسكريني سابقني للعمل يف اخلارج      انتداب

                                                      

21 By 15 December 2006, seven of the eight alleged mercenaries had been extradited to Russia, while one remained 

held by the United States for further investigations. 

22  Military Diplomat Journal, Russia, December 2003. 



A/HRC/4/42 
Page 16 

 

           بلغ الفريق   ُ وأُ  .                 تتعلق باالرتزاق      ً أحكاماً  ي                                                          اليت وقعت على االتفاقية الدولية، ال يتضمن القانون اجلنائ          جورجيا،    ويف -  ٤٦
  .                                      مسلح يف منطقيت أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية    قتال               ً                        العامل بأن عدداً من األفراد شارك يف أعمال 

  بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب� جيم

       املهام    عن            الدول            زايد تنازل  ت             ، تتمثل يف     )            ومناطق أخرى  (                                         العـامل ظاهرة يف أمريكا الالتينية                الفـريق         يالحـظ  -  ٤٧
    تلك  ل                                        اخلاصة، مع ما قد يترتب عن ذلك من تواطؤ        واألمينة                                                          العسـكرية واألمنـية الرئيسـية لصاحل الشركات العسكرية        

                      الفريق العامل أثناء                  وقد الحظ ذلك      .           من العقاب         باإلفالت             الكامل             مع التمتع         اإلنسان                                الشـركات يف انـتهاكات حقوق       
  . )٢٣ ( ً اً        إقليمي  ها          حلالة وآثار    ً          مشرياً إىل نطاق ا              اليت قام هبا،         الزيارات

                                                من أمريكا الالتينية للقيام بأعمال احلراسة           فراد أل                                                    العامل إىل اجتاه يتمثل يف توظيف تلك الشركات                الفريق      ويشري -  ٤٨
      أو    ية     قانون  ال       شخصية                      صورية تفتقر إىل ال                 وتعمل شركات     .                                             حالة نزاع، مبا فيها العراق وأفغانستان       يف                      األمنـية يف بلـدان      

ّ  نّصت و  .                                    إىل الوالية القضائية لبلد ثالث        تشري             ً         العقد، وكثرياً ما      ا      ذ فيه  ِّ فِّ    ُ  ع ونُ  ِّ قِّ                                ُ         قانونـية يف البلد أو البلدان اليت وُ         ال        صـبغة     ال    
           ، الواليات    ْ وْي                     ُ      ختضع لقانون والية إلينُ          العقود "       أن      على                    الفريق العامل،         عليها    لع   ّ طّ ا                                        عقـود وقعهـا أفـراد من هندوراس،         

                                بتنفيذ العقود، تكون احملكمة          يتعلق                     ويف حالة وجود خالف       .      ً                                   أيضاً على العقود املوقعة يف هندوراس                    وينطبق ذلك         املتحدة،
      عن      ترمجة (   "                                                       العامل أو حمكمة املكان الذي يتم فيه أداء اخلدمة               خيتارها                                         يف أي حـال من األحوال احملكمة اليت                  املختصـة 
     فرد     ٢٠٠      حبوايل                                           عن انتداب شركات عسكرية وأمنية خاصة          ت                                                   وفيما يتعلق ببريو، تلقى الفريق العامل معلوما        .  )        اإلسبانية

                         طلب تعويضات من الشركة،      يف         رغبوا     إذا "                 من بريو أهنم              املتعاقدين              أسر هؤالء          وأبلغت  .     ٢٠٠٣                            للعمل يف العراق منذ عام      
             القضائية    تها  الي و             بسبب سريان      ،   )      املتحدة         الواليات   (                                                                     عليهم أن يقوموا بذلك يف إحدى احملاكم التابعة لوالية فرجينيا              جيب

  . )٢٤ ( )                  الترمجة عن اإلسبانية   " (       املاضي     يونيه   /            منذ حزيران ة ك    للشر              ً اليت أصبحت مقراً  و  ،          على العقد

        ذلك  يف       مبا    ،                             خمالفات تعاقدية وسوء معاملة         وجود                       تقارير متواترة عن           توافد                           العامل بالقلق إزاء             الفـريق          ويشـعر  -  ٤٩
     يشمل             ً       ً  فيها تدريباً عسكرياً  ن    تلقو ي      حاالت  يف     ّ      خالفاّ لذلك          أنفسهم    دون   جي                                          مزاعم التعاقد مع أفراد ألداء مهام غري عسكرية

ّ     مدافع رّشاشة             استخدام        عـلى          وكذلـك                        أفراد يعملون يف        بشأن                                العامل إىل معلومات تلقاها            الفريق      ويشري    .               أوتوماتيكية        
       ً   مواطناً    ٣٥         زعم أن       ُ  ل، يُ                 وعلى سبيل املثا    .                                  من العودة إىل بلداهنم األصلية          منعوا   ،                                     شـركات عسكرية وأمنية خاصة باخلارج     

                                من العودة إىل كولومبيا ومل             يتمكنوا                                                                         تعاقدت معهم إحدى تلك الشركات لتقدمي خدمات أمنية يف العراق، مل                     ً   كولومبـياً 
  .  )٢٥ (      العقود                  املنصوص عليها يف          شروط               استيفائهم ال         رغم    ،     جندهتم                 من الشركة اليت                  نفقـات سفر                  أجورهـم أو               يتقاضـوا   

      مهينة            تهم معاملة       ومعامل   ً اً       تعسفي          ً  هم احتجازاً                    عزل أفراد واحتجاز         تفيد ب              ً            ق العامل أيضاً روايات          الفري      بلغت     ،          إىل ذلك        وإضافة
                                                      

23 While the Chilean cases were briefly described above, for more information regarding cases in Honduras and Ecuador, see 

A/HRC/4/42/Add.1 and 2. 

24 Paez, Ángel.  “Mercenarios para Irak con ayuda del ejército”, Interpress Services New Agency, at 

http://www.ips.org (visited on 28 October 2005). 

25  Revista Semana, Bogotá, Edition 1268, 21 to 28 August, pp. 32-39; Diario Mi pais, Ecuador.  Friday, 25 August 

2003, p. 3. 
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                      إحدى تلك الشركات يف         لدى                كان يعمل     ،                      حراس األمن من بريو       أحد    أن     ،         من ذلك  و  .                      للعودة إىل بلداهنم     وا           عـندما سع  
  . )٢٦ (                        برغبته يف العودة إىل بريو  ئه      رؤسا  ار   إخط                                   يف ظروف مهينة لفترة ستة أيام، عقب      وعزله                   اشتكى من احتجازه  ،      العراق

             ملتعاقدي تلك           بالنسبة                           اخلدمات والعالج الطيب               الوصول إىل                                           املواضيع األخرى اليت تبعث على القلق            بـني        ومـن  -  ٥٠
                       العامل معلومات عن          الفريق       وتلقى    .                                                                       املصابني جبروح، مما يؤثر مباشرة يف حقهم يف احلياة وحقهم يف الصحة                     الشـركات 

     قادر     غري               لب من شخص      ُ وطُ  .            رعاية طبية      أية          دون        عملهم      أداء                تلك الشركات      يف           رؤساؤهم              ى طلب منهم              شكاوى جرح 
ّ    ً رّشاشاً                            واقية من الرصاص وحيمل          سترة                              عكازين بينما كان يرتدي        إىل        ً مستنداً         واجباته   ب      يقوم                 عـلى املشي أن           أنه       ويزعم    .  

      ليست "                     ع يف هندوراس وأنه      ِّ قِّ  ُ   وُ     عقده       ه أن    ؤ           ، رد رؤسا                                                                       عندما حاول أحد األفراد التذرع بشروط العقد بشأن الرعاية الطبية         
                                                                      عن حاالت مماثلة تعرض هلا عمال كولومبيون، كما ورد ذلك على لسان             بلغ  ُ وأُ  .  )٢٧ ( " م                                   لديـه أيـة صالحية بالنسبة إليه      

                      ، بل انعدام، توفري                                   ً                   إحدى تلك الشركات يف العراق، مشرياً إىل حمدودية          دى                        يف اجليش كان يعمل ل           سـابق              مـالزم أول    
                                                  إىل بلداهنم األصلية إذا مل يكونوا قادرين على العمل  ُ        ُيرجعون            ، الذين            املصابني                                          لـرعاية الطبـية ملوظفـي تلك الشركات        ا

          إجهاد      ظروف           ً        ساعة يومياً يف       ١٦      طوال       عمل     بال                                                 الفريق العامل القلق إزاء التقارير اخلاصة               يسـاور        كمـا   .  )٢٨ (         بفعالـية 
  . )٢٩ (     دائم 

          اخلارج،   يف                                                             تلقاها بشأن تدريب أفراد، قبل إرساهلم للقيام بعمل أمين               اليت        ومات    عل  امل               العامل إىل          الفريق        ويشـري  -  ٥١
   أن  ب      تفيد                   العامل شهادات          الفريق                    ويف هندوراس، تلقى      .                                   للجيوش النظامية أو بالقرب منها           تابعة                           داخـل قواعـد عسكرية      

                    اآلونة األخرية كمركز                            يف مرافق استخدمت يف         يك، ري     ليبات                                                         شـركة عسـكرية وأمنية خاصة استخدمت موقع تدريب يف           
          األفراد      يزعم               ويف كولومبيا،      ). CAME (                                   من مرافق تدريب اجليش يف أوالنشو           ً  أيضاً            استفادوا                            تدريـب للكشـافة، بينما      

                                                       ببريو، تلقى الفريق العامل معلومات بشأن التعاون             يتعلق       وفيما    .                  ً                                أهنم تلقوا تدريباً يف مدرسة اخليالة العسكرية         ون         املـتعاقد 
        وذخائر                        فرد يف مصنع أسلحة         ٢٠٠                  ما يربو على          تدريب                وتقارير عن         الوطين          واجليش       خاصة        وأمنية                      بـني شركة عسكرية     

                     الشركات العسكرية       بتهم  ّ دّر     وقد              قوق اإلنسان،    حل                               قضية انتهاك هؤالء األفراد          هناك             إىل ذلك،          وإضافة  .  )٣٠ (              تـابع للدولة  
                       عسكرية دون فهم واضح                   والقيام مبهام        ضح،   ا          أصلي و     بلد                                                                واألمنـية اخلاصة دون أية مراقبة تذكر ودون أن يكون هناك            

   .          السيطرة    حلدود

                                                      

26  Radio Noticias 1160.  Interview by programme �Cara a Cara� for the periodical Zenaida Solís in Lima, on 16 
March 2006.  Similar information was received by the Working Group during its visit to Honduras from individuals 
having worked for PMSCs in Iraq 
27  Information received by Working Group of documents and memos signed by a PMSC operating in Iraq (on hold 

with authors). 
28 Revista Semana, Bogotá,  28  Paez, Ángel.  “Mercenarios para Irak con ayuda del ejército”.  Interpress Services 

New Agency, at http://www.ips.org (visited on 28 October 2005).Edición 1268, 21-28 August, p. 36.   
29  Ibid.; Radio Noticias 1160.  Interview on programme �Cara a Cara� by journalist Zenaida Solís, Lima, 16 March 
2006. 
30 Paez, Ángel.  “Mercenarios para Irak con ayuda del ejército”.  Interpress Services New Agency, at 

http://www.ips.org (visited on 28 October 2005). 
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                  واألمنية اخلاصة           العسكرية                             القوة من جانب الشركات             استخدام                                         أخرى هتم الفريق العامل وهي زيادة             ظاهرة     ومثة -  ٥٢
             أعداد موظفي    اوز       إىل جت    لرتعة   ا ه    هذ ت     قد أد و  .                  أمريكا الالتينية     بلدان                                            واجلماعات اخلاصة اليت متارس مهام الشرطة احمللية يف 

        التوظيف             تقديرات            تتراوح  ،                              ويف هندوراس، على سبيل املثال      .            وات الشرطة  ق       أعداد                           يف العديد من البلدان             الشركات       تلـك   
        حارس    ٧٠     ٠٠٠    و   ١٢     ٥٠٠              ً                                                         ك الشركات، سواًء كانت مسجلة بطريقة شرعية أو غري شرعية، ما بني                               الفعلي اخلاصة بتل  
  .     فرد ٨     ٠٠٠                  قدر عدد أفراده ب   ي  ي  ذ ل   ا       الوطنية       الشرطة      طاقم              أمين، مقارنة ب

        ً   تقليدياً      كانت                                                                                    العامل أنه يسمح أكثر فأكثر لتلك الشركات يف السياق احمللي بالقيام بأعمال                    الفريق         ويالحـظ  -  ٥٣
                     فعلية ألنشطة تلك          مراقبة       لدولة   ا          أن تضمن                                       ويعترب الفريق العامل أنه من املهم         .                             ضـمن صـالحية جهاز الشرطة              تـندرج   

         ً                                   خيص، نظراً إىل أن العديد من الشركات غري         ا                     على األسلحة والتر           بالسيطرة    ً                       حملياً، وكذلك فيما يتعلق                العامة          الشـركات 
                     إىل اجلهود التشريعية       العامل                               وعالوة على ذلك، يشري الفريق        .                                             خمزونات كبرية من األسلحة الصغرية واخلفيفة         متلك         الشرعية  

  . )٣١ (                                            وإدارة تلك الشركات، كما هو الشأن يف هندوراس     امتالك  ن    م             العاملني حاليا                     أفراد الشرطة واجليش    منع           الرامية إىل 

                                   منشآت استراتيجية قد تتطلب محاية         هي                                      البترول واملياه واملعادن وهياكلها            مواقع       بأن                     الفـريق العامل             ويعـترف  -  ٥٤
       بعض   ح   جنو      كذلك                               بيد أن الفريق العامل يالحظ        .             األمن القومي         تتعلق ب        ألسباب           ً   وذلك أيضاً      ،                   من جانب الدولة         خاصـة 

      شركات        على ال        وخباصة                      لصناعات االستخراجية،         على ا                                                                القوات العسكرية الوطنية إىل خصخصة وعرض خدماهتا التعاقدية         
ـ                      ميع األفراد اخلاضعني    جل            الوطنية        اجليوش               أمهية محاية          على                      ويشدد الفريق العامل    .                               ، كمـا تشـهد ذلك إكوادور        ية       النفط

                                                                             السابقني ونتائج اجتماع اخلرباء الثالث، الذي استضافته املفوضية السامية               اخلاصني        ً                    واستناداً إىل عمل املقررين       .          لواليـتها 
ـ        حلقـوق                              املوارد الوطنية وأمهيتها        محاية                                 العالقات املعقدة القائمة بني          بشأن                  ق العامل القلق    ـ         الفري       يسـاور     ان،  ـ          اإلنس
        ويرتبط  .  )٣٢ (                      قمع احلركات االجتماعية                       واألمنية اخلاصة، و           العسكرية                                      االستراتيجية، وأعمال ومصاحل الشركات       -          اجلغرافية

      ً                      وثيقاً باستمرار النـزاعات         ً ارتباطاً   ة           غري شرعي      بصفة                          استغالل املوارد الطبيعية                  القائمة على          مارسة    امل                      إنشاء اجليوش اخلاصة و   
   .                                 العامل، مبا فيها أمريكا الالتينية   حول                         املسلحة يف العديد من احلاالت 

            العسكرية         الشركات                                                         اقات ثنائية تنص على إفالت املواطنني، مبن فيهم موظفو                                  العامل إىل وجود اتف          الفريق      ويشري -  ٥٥
                       ويالحظ الفريق العامل أن   .                  اجلنائية الدولية     احملكمة                 رفع القضايا أمام             واإلعفاء من           القضائية         اإلجراءات       من    ،              واألمنية اخلاصة 

                                        لنقد املنظمات غري احلكومية احمللية بسبب             تعرضت   ، )٣٣ (                             اخلاصة بإكوادور وكولومبيا           االتفاقات                            تلـك االتفاقات، مبا فيها      
              موظفي تلك         معاقبة                            والنتيجة هي إمكانية عدم       .      املالئم               على النحو           الوطنية                                         اعـتمادها من جانب اهليئات التشريعية            عـدم   

     بشأن         تلقاها                                   ويشري الفريق العامل إىل املعلومات اليت   .                الفريق العامل                   وهو أمر يشغل بال     .                         على أعماهلم اإلجرامية          الشركات
ـ         ملخدرات   با           املشروع     غري                     تتعلق مبزاعم االجتار                     ، وهي معلومات                                                 تلك الشركات العاملني يف إطار خطة كولومبيا         ي        موظف

                                                      القضائي يف كولومبيا يف أية حالة من هذه احلاالت               اجلهاز          ومل ينظر     .                                     وباالعـتداءات اجلنسية على القاصرين                 والذخائـر،   
                                                      

31  Cf. article 102 of the Organic Law of the National Police in Honduras. 
32 For pertinent reports of the former Special Rapporteur, Mr. Bernales Ballesteros and Ms. Shaista Shameem, see 

http://www.ohchr.org/english/issues/mercenaries/specialrap.htm.   
33  Text of bilateral agreement between the Governments of the United States and Colombia, signed on 

17 September 2003. 
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                                             ويشري الفريق العامل إىل احلاجة إىل وضع حد للثغرة   .          باحلصانة        العقاب           باإلفالت من      املعنيني                       بسـبب متـتع األشـخاص     
          استخدام      الدول                                                               تلك الشركات بصفتها عناصر فاعلة غري تابعة للدولة، وإىل وجوب تفادي                       القائمة اليت تشغلها                 القانونـية 

  .                 اإلفالت من العقاب   كنف                                   تلك الشركات كأداة لتنفيذ سياساهتا يف 

      احملتكر                      دور الدولة بوصفها      :     ضعية ا و  امل        املسألة -       ً ثالثاً
             ستخدام القوة         الرئيسي ال

             ، حيث تؤجر      مدى    و      ً نطاقاً            نشاط أوسع          إىل            نشاط فرد   ّ        حتّولت من                                      العامل إىل أن ظاهرة املرتزقة               الفـريق        يشـري  -  ٥٦
  .       للدولة             الرئيسية          ختصاصات      واال    هام       ضمن امل          ّ               تقليديا متّيز بأهنا من                                                       الشـركات العسكرية واألمنية اخلاصة خدمات كانت        

      الدول           من جانب          تنازل         هذا ال                                والفريق العامل مهتم بتوضيح       .                        التمتع حبقوق اإلنسان        احلاالت                             وتعيق هذه الظاهرة يف بعض      
ـ             القانون      مبوجب                         من مسؤوليات الدولة       ّ حيّد                                                     القوة، ويشري إىل أن خصخصة األمن أو تفويضه ال                  استخدام             احـتكار     ن   ع

  . )٣٤ (     الدويل

      تتعلق                                                                    موقـف العديـد مـن احلكومـات اليت تعترب قضية جتنيد املرتزقة مسألة             إىل               العـامل            الفـريق         ويشـري  -  ٥٧
                          جة أن عقود العمالة وقبوهلا  حب     عادة ُ     ُيدفع              هذا الصدد،   ويف  .                                مسألة مقاضاة جرمية االرتزاق        وليس  "                  القوى العاملة       حركية "     ب    

ـ          تزامات  ل     اال          يكرر ذكر                          بيد أن الفريق العامل       .   اص                    يقوم هبا القطاع اخل         ً    أعماالً      متثل                تلك العقود               ً           الدولة، نظراً إىل أن     م      ال هت
                            رعاياها، وخباصة يف جمايل        محاية                    ً             النظام القضائي سعياً لتأمني            يدعمها                          الدولة لوضع إجراءات                                    القائمـة الواقعـة على عاتق     

   .  ل          األمن والعم

  ت       نتهاكا ال ا   ن م                                                                                 العامل أن بعض أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تطالب الدول باحلماية                   الفريق         ويعتـرب  -  ٥٨
               املالئمة ملنع          التدابري             أن تتخذ         الدول     ً                  وتبعاً لذلك، جيب على       .     اخلاص        القطاع                 أو كيانات         أفراد            الدولة و                     اليت يرتكبها موظفو  

             الدول ممارسة        وعلى    .                  واملعاقبة عليه      اخلاص        القطاع          كيانات      عن          النامجة      ضرار              االنتهاكات واأل                              أو عـلى األقل التحقيق يف       
                 اختاذ التدابري      على          ع الدول                              ً                                َّ           االنتهاكات اليت ترتكبها أيضاً العناصر غري التابعة للدولة، وتشجَّ                ومعاقبة   ع                        العـناية الواجبة ملن   

  .  )٣٥ (      املعنية                       حتدده وتنفذه السلطات        ً      وفقاً ملا             فعالة         انتصاف        سبل     إىل            الضحايا       وصول                                        التشـريعية وغريها من التدابري لتأمني       
                    سؤوليات التواطؤ يف    مل   ا     تفادي             إجراء إجيايب         اختاذ                            ويل، ميكن أن يتطلب ذلك                     القانون الد       مبقتضى                       العـناية الواجبة             وبـتأمني 

                  تشريعات دولية     ّ سّن                                          حيث الفريق العامل الدول على زيادة             لذلك،     ً  وتبعاً    .                      بعض مناطق النفوذ    يف                        انـتهاك حقوق اإلنسان     
        فعالة       مراقبة             ترخيص، إلتاحة   ال و                                                             أنشطة الشركات العسكرية األمنية اخلاصة، مبا فيها التسجيل           ورصد                      ووطنـية، ومراقـبة     

  .             حقوق اإلنسان     ملعايري                                                          ً وتأمني أداء اخلدمات اليت تقدمها تلك الشركات يف إطار قانوين وفقاً 

                                                      

34  See the “Rapport du Conseil fédéral Suisse sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées” 

(pursuant to the postulat Stähelin 04.3267 du 1er juin 2004:  Entreprises privées chargées de tâches de sécurité) of 2 
December 2005. 
35  See CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on 

States parties to the Covenant (2004), para. 8.   
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         الشركات                                                              الوطنية الضعيفة بشأن إدارة تلك الشركات هي اليت متكن                    التشريعات               العامل أن            الفـريق          ويالحـظ  -  ٥٩
         الفريق     والحظ  .     اخلاص                     اليت يقدمها القطاع              خلدمات األمن   ة    وطني  ال                                                     املـتعددة اجلنسـيات مـن االستفادة من السوق عرب           

       لعمل يف                     ن من انتداب املوظفني ل                   ّ  ثالثة شروط وطنية متكّ     توافر                                   ته القطرية واملعلومات اليت تلقاها،    ا    زيار           من منطلق              العـامل،   
        األمنية       املهام                        ية األجور املدربة على                                                       العمالة الناقصة، وتوفر األيدي العاملة املتدن        أو /    ، و        البطالة  )  أ   : (                   تلك الشركات اخلاصة  

        متكن من       اليت         وطنية    ال                        قدرة أو ضعف القوانني     )  ج (                     ن للعمل يف اخلارج؛      ي    هاجر  امل      سكان               اسـتعداد ال    )  ب (              والعسـكرية؛   
                       يشري الفريق العامل إىل       الصدد،       ويف هذا   .            تلك الشركات                                 اليت ال ختضع للمراقبة، اليت تضطلع هبا      نشطة   األ ب        القيام         التوسع يف 

  .              االجتار بالبشر           بعناصر ومسات       شبيهة                            تلك اخلدمات تتضمن عناصر ومسات        يف أداء                ن جتارب التجنيد  أ

                تلك الشركات         اعتبار                                     كيفية تفسري ما إذا كان ينبغي         و                                           حد املشاكل اليت يواجهها الفريق العامل ه       أ     فإن           وبالتأكيد -  ٦٠
   ة       ً                     تقريباً يعمل بصفته اخلاص       فرد                          أن يغطي التعريف كل         إما  :                                         واملشكلة املرتبطة بالتعريف احلايل مزدوجة      .          مرتزقة  ا       وموظفيه
                         عمل املتابعة الذي يقوم به      وجيعل                    مستحيلة التنفيذ،   بل                             بالتايل جيعل االتفاقية صعبة      و   ً اً،      أحد     يغطي           أنه ال      أو       مسلح،         يف نزاع   

                                   الدويل والقانون احمللي يف العديد               القانون  يف  "        املرتزقة "           لتعريف        الضيق           التفسري       نطاق    ويف    .     ً كبرياً     ً    حتدياً        يكتسي                الفريق العامل   
ّ           ويعّرض مرتكبه           املعايري،                   ً     ً             اخلاص بصفته ارتزاقاً وفقاً لبعض                   ألغراض الكسب       اخلاص             يف القطاع                َّ               البلدان، يعرَّف التجنيد       من    

   ً  سواًء                                    يضطلع هبا املوظفون املتعاقدون،         اليت         ً               لية مرضياً ألن األنشطة      ا                             التعريف مل يعد بصفته احل           غري أن   .                  للمالحقة القضائية 
                ِّ                                          التعريف الذي جيرِّم العناصر الفاعلة من القطاع اخلاص               يغطيها            ميكن أن          دولية،                                          تعاقدت معهم الدولة أو منظمات حكومية       

                       واستخدامهم ومتويلهم          املرتزقة     ً                                                       ووفقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد           .                   يف نـزاع مسلح          تعمـل        الـيت   
                                                                   العامل رغم ذلك أنه ال ميكن القول باملعىن الضيق إن الشركات                  الفريق                 الدويل، يعترب                                      وتدريـبهم، ويف القـانون اإلنساين     

                        ذه الثغرة القانونية، من  هل       لتصدي  ول  .           االتفاقية          لكافة شروط               استجابة كاملة                                اخلاصة وموظفيها يستجيبون            واألمنية          العسكرية  
            بروتوكول     وضع                  باملرتزقة، أو     ة     املعني         األوىل  ة       اخلاص  ة ر                     ذلك من قبل املقر     ت                                     تنقيح االتفاقية الدولية، كما اقترح         إما           الـالزم   

ّ  نواقصها يعّد      ورغم   .          الدولية                  إضايف يكمل االتفاقية    .                       بالتايل الفريق العامل ا                             إليها خطوة إجيابية يشجع عليه       االنضمام          

       ح به،                وما ال يسم                                 كمركز مشروع يف أي نزاع دويل              سمح به                                ُ         لتقدمي توضيح دقيق ملا ميكن أن يُ           ً سعياً    و  ،     لكـن  -  ٦١
           َّ  وبالتايل تعرَّف   .                                    كمسؤولية للدولة يف جمال استخدام القوة        الدويل      اجملتمع                         إىل قرار ما الذي يقبله                      الـدول األعضاء           حتـتاج 

       جائزة            بأنشطة غري    ُ                           وُتقاضى الشركات اليت تقوم            رتزاق      ا ا   أهن ب                                   واألمنية اخلاصة غري املسموح هبا               العسكرية                أنشطة الشركات   
  .               غريها من القوانني   و أ                      مبوجب االتفاقية الدولية 

ّ            وملواجهـة الـتحديات القائمة أمام واليته بفعالية، يكّرر         -  ٦٢                                    املقترح الذي تقدمت به املقررة           ويدعم           العامل         الفريق                                                 
     األمم            حتت رعاية                مستديرة،        مائدة                                        القاضي الداعي إىل عقد الدول اجتماع              اميم،   ش   ا   ت       شايس  ة                            اخلاصـة السـابقة، السـيد     

                                           لألسلحة ولألفراد العسكريني واألمنيني كما       ة               يف سوق معومل          االرتزاق                     وهري املرتبط مبوضوع                      تتناول التحول اجل   ل         املتحدة،  
   ).  ٥٥-  ٤٥          الفقرات  ،A/60/263 (                    النـزاعات العنيفة     حاالت    ذلك      تثبت 

 حالة االتفاقية/ والدوليةواإلقليمية الوطنية التشريعات -      ًرابعا 

                  اجلمعية العامة          اعتمدهتا                   وتدريبهم، اليت     م         ومتويله  م            واستخدامه            يد املرتزقة  ن                     الدولية ملناهضة جت           االتفاقية        دخلـت  -  ٦٣
  ،     ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٠              النفاذ يف       حيز   ،      ١٩٨٩       ديسمرب   /              كانون األول   ٤          املؤرخ     ٣٤ /  ٤٤                   مبقتضـى القـرار     

               وأودعت مجهورية    .                                               أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة              للتصديق   ن   و                            ودع الصـك الـثاين والعشر            ُ    عـندما أُ  
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  ،         أذربيجان  :   هي          ً                  دولة طرفاً يف االتفاقية        ٢٨            ويوجد اآلن     .     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٨      يف             انضـمامها                  مولدوفـا صـك     
                                                                                                           أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانـيا، إيطاليا، بربادوس، بلجيكا، بيالروس، تركمانستان، توغو، اجلماهريية العربية     

                    الكامريون، كرواتيا،                         ، غينيا، قربص، قطر،           سيشيل  ،                                                                الليبـية، مجهوريـة مولدوفـا، جورجـيا، السـنغال، سورينام          
  .                                      العربية السعودية، موريتانيا، نيوزيلندا                       يا، مايل، ملديف، اململكة ري              كوستاريكا، ليب

               الدول التالية                   إشارة إىل اختاذ             وجود               سجالت العامة   ال              ته القطرية و   ا               استبيانه وزيار          من خالل              العامل         الفريق      والحظ -  ٦٤
           ، ولبنان،   )              البوليفارية -        مجهورية   (           وفرتويال         وغانا،                            إكوادور، وبنغالديش، وبريو،      :     اقية      ً                مسـتقبالً بشـأن االتف             إلجـراء   

                   العامل اإلعراب عن                 وجيدد الفريق   .                                  لالنضمام إىل االتفاقية الدولية             وهندوراس،                                     ومدغشـقر، واملغـرب، وموريشـيوس،       
  .                                       لتقدمي املشورة بشأن هذه العمليات ودعمها        استعداده

ُ                             عامل تطورات جدت يف اآلونة األخرية على الُصعد الوطين واإلقليمي                        الفريق ال       الحـظ        كمـا  -  ٦٥             مبا فيها          والدويل،                                    
          ، وإصدار   "          االرتزاق       مكافحة "         بشأن    ا        منوذجي  ا                        الدول املستقلة قانون          كومنولث                     للدول األعضاء يف             الربملانية       جلمعية ا          اعـتماد   

                 األمحر الدولية        لصليب          الدولية ل       لجنة    ال           لسويسرية و                                            كما يرحب الفريق العامل باختاذ احلكومة ا        .        أفريقيا                  تشريعات يف جنوب    
                                       إىل تنظيم أنشطة الشركات العسكرية           احلاجة         بشأن                احلكومي الدويل      وار    احل                        إطار قانوين وتعزيز                 تقضـي بوضع            مـبادرة   

  .             واألمنية اخلاصة

  املقبلةاألنشطة -      ًخامسا 

 اإلقليميعلى الصعيد  ة املستديراملوائداجتماعات  - ألف

                  يتساءل الفريق    ، ة    القو                                                                              املواضيعية أعاله بشأن دور الدولة بوصفها صاحبة االحتكار بشأن استخدام                 ناقشة  امل     عقب -  ٦٦
                      وحلفز النقاش، وتسليط     .              الدول األعضاء       بدعم          حتظى       األمن                                                           العامل عما إذا كانت االجتاهات احلالية اليت تتصل خبصخصة          

                                                    اتفاق بشأن هذه املسألة ذات األمهية احلامسة، يقترح الفريق                 والسعي إلجياد        احلايل،                                        الضـوء عـلى القضايا وتبعات املسار        
                        مسؤوليات خمتلف العناصر    فهم                        وستسهم هذه العملية يف      .                األمم املتحدة        برعاية                       مائدة مستديرة عاملي،            اجتماع          عقد         العامل

                          خمتلف العناصر الفاعلة                                 واألمنية اخلاصة، والتزامات           العسكرية            الشركات              تنظيم نشاط                                        الفاعلـة يف السياق احلايل، مبا فيها        
  .      اإلنسان                 ماية وتعزيز حقوق            فيما يتصل حب

                بالرغبة اليت        ويرحب                                             العاملية موائد مستديرة حتضريية إقليمية،        ة                                    العامل أن تسبق املائدة املستدير           الفريق          ويقـترح  -  ٦٧
  ،  )              البوليفارية -        مجهورية   (                   وغانا، وفرتويال            أرمينيا،  :                                                                أبداهـا عـدد مـن الـدول الستضـافة هذه االجتماعات، وهي            

                                                          وقبل تلقي اقتراحات من احلكومات، ومن املنظمات احلكومية          .            وهندوراس         واملكسيك،            واملغرب،    ،                   وكوستاريكا، ولبنان 
     مثلة   األ                              اإلقليمية، فيما يلي بعض              التحضريية   ة                          ول أعمال املوائد املستدير    ا                                        واملنظمات غري احلكومية إلدراجها يف جد             الدولية

  :                 املوائد املستديرة   تلك         للنقاش يف ُ     ُتطرح                    املسائل اليت ميكن أن   عن 

                                                  عن قواهتا املسلحة، دون االستعانة بأية خدمات               الكاملة                                            ينـبغي للـدول أن تستعيد مسؤولياهتا             هـل  -
                 يف القطاع اخلاص؟       الفاعلة        العناصر            باللجوء إىل           يف مهامها       خارجية 
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                      العسكرية، لكن مع        امها ه                      من عقود للقيام مب         حتتاجه                                             بديـل، هـل ينبغي للدول أن تربم ما                 وكحـل  -
                     نفسها بوصفها صاحبة                                           القطاع اخلاص، وبالتايل اإلبقاء على             كيانات                                 االحـتفاظ بعالقـة تعاقدية مع       

                                                  مسؤوليتها األساسية عن النتائج والتبعات النهائية؟   على                            استخدام القوة، وكذلك اإلبقاء      بشأن       حتكار  ال ا

   ،                                             العسكرية للشركات اخلاصة، والنظر يف التبعات         و       األمنية                                    الدول مستعدة للتنازل عن اخلدمات          إن      هل  -
       العقاب             باإلفالت من   هم   متتع    عدم         املوظفني و        وفرادى            اخلاصة          الشركات                                  وتنفـيذ تدابـري لتأمني مساءلة       

                    انتهاك حقوق اإلنسان؟      نتيجة 

                                                      بوصفها صاحبة االحتكار بشأن استخدام القوة لصاحل             دورها            التخلي عن                               كانت الدول قادرة على         إذا -
               الفاعلة غري         للجهات                                          فما هي االلتزامات واملسؤوليات احملددة             اخلاصة،                       ات العسكرية واألمنية           الشـرك 

                     يف جمال حقوق اإلنسان؟       للحكومة        التابعة 

   ها     مهام                                       بني الدولة اليت تتعاقد على أداء        ُ    ُتعاجل        اليت           الرئيسية                                        هي حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية           مـا  -
          طاع اخلاص؟       يف الق       الفاعلة                 العسكرية واألطراف 

                                                 إضفاء الطابع الرمسي على الترتيب، وهو ترتيب       يف       النظر                                      ً        ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية أيضاً           هـل  -
                                                         الفاعلة من القطاع اخلاص ألداء أنشطة أمنية أو حىت               اجلهات         استخدام                                حمـدد يف الوقت الراهن، بشأن       

ّ    حيث جتّد           ً   عسـكرياً                    أنشـطة مـتطورة              طري حلقوق   اخل      نتهاك   اال         ية، أو                              حاالت مثل اإلبادة اجلماع      ها  في     
  ؟ )٣٦ (                                   إىل مبادرات حفظ السالم وإقامة السالم      اللجوء            اإلنسان، قبل 

                                         بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية           القوة            استخدام       بشأن       حتكار   ال ا                   اقتسام لألدوار يف                  كان هناك       إذا -
            اليت ينبغي       ظروف                                        من جهة أخرى، ما هي الشروط وال           اخلاص                       الفاعلة يف القطاع         جلهات             مـن جهة وا   

  .                           توفرها لتقاسم تلك املسؤولية؟

                      التحضريية اإلقليمية           املستديرة                                                                           املوارد املالية وغريها من املوارد، يرحب الفريق العامل بعقد املوائد              فر ا   بتو         ورهـنا  -  ٦٨
           ة مستديرة           عقد مائد  ل       توخيا           القوة،         ستخدام ا      بشأن       حتكار   ال ا                  بوصفها صاحبة          الدولة     دور                    ، تتناول مسألة        ٢٠٠٧        عام      خالل

  .                                               التحضريية إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة        املستديرة                    وستقدم نتائج املوائد   .     ٢٠٠٨            عاملية يف عام 

  شبكة الدوائر األكادميية- باء

         وحتديد       دراسة "        باخلصوص      له     ئ       املنش  ٢ /    ٢٠٠٥                          لفريق العامل يف قرارها          إىل ا                  حقوق اإلنسان         جلـنة         طلبـت  -  ٦٩
                           وتأثريها على حقوق اإلنسان،         باملرتزقة        املتصلة                                      املستجدة فيما يتعلق باملرتزقة واألنشطة       االجتاهات و                  القضـايا واملظاهر  

                             أنشطة الشركات اخلاصة اليت تقدم     على                ودراسة ما يترتب     رصد " و  "  ري   املص                                    وال سـيما عـلى حـق الشعوب يف تقرير   
   حق     سيما                         التمتع حبقوق اإلنسان، وال                                   وأمنية يف السوق الدولية من آثار على         استشارية                         مسـاعدة عسـكرية وخدمات  

   ".            يف تقرير املصري       الشعوب
                                                      

36  See also report of the Secretary-General, �In larger freedom� (A/59/2005). 
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        عمله،       أساليب      ٢٠٠٦      فرباير  /                       يف اجتماعه املعقود يف شباط             املسندة إليه     ة   والي  ال         استيفاء        بغية              العامل،         الفريق        وأقـر  -  ٧٠
           املتعلقة         املستجدة                   واألساليب واألنشطة            واملظاهر                                   تحديد وإعداد دراسات عن األشكال       ب                    ، يف مجلـة أمور،                     قصـد القـيام   

                 عاملية للخرباء       شبكة          إنشاء     ية                                     ونظر الفريق العامل منذئذ يف إمكان       .                            العسكرية واألمنية اخلاصة          الشركات                    باملرتـزقة وأنشطة    
             والتحليلي          املفاهيمي                        اخلاصة، ودعم العمل            واألمنية          العسكرية                                                      لدراسة األنشطة املتعلقة باالرتزاق وبرصد الشركات        ُ   َّ ُتكرَّس

   ).   ٣٣         الفقرة  ،(A/CN.4/2006/11                                                 معلومات عن االجتاهات اجلديدة هلذه املظاهر حول العامل      وتقدمي          املوضوع،           املتعلق هبذا
                                                        إمكانية إقامة شبكة الدوائر األكادميية ودعا احلكومات              إقليميني،                                                     واستكشـف الفريق العامل، خالل اجتماعه مع منسقني         

         اخلرباء      حتديد                     وبالنسبة إىل معايري      .          ً                  كلوا جزءاً من تلك الشبكة                                وأفراد منها ميكن أن يش            أكادميية                        إىل اقـتراح مؤسسـات      
         باستكشاف                    الفريق العامل            أن يقوم              االرتزاق،         لتنظيم           واإلقليمية             هج الوطنية                                 ُّ       تأمني التمثيل املقارن ملختلف النُّ         بغية   "ُ        ُيعـتزم، 

   ).  ٣٠         الفقرة  ،(A/CN.4/2006/11/Add.1                        خارجيني من خمتلف املناطق     خرباء                          إمكانية االستشارة واخلربة من 

                اخلرباء الثالثة          اجتماعات              حضروا سلسلة   ّ     ّممن،                         رباء، من مجيع املناطق       اخل                               الفريق العامل اتصاالت مع           سيجري     كما -  ٧١
            لت إسهاماهتم            ّ ، والذين حلّ    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠١         ما بني          يف الفترة      اإلنسان                                                   اليت استضافتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      

     ً       جزءاً من          املعنيون                       ويزمع أن ميثل اخلرباء       .                احلادي والعشرين        القرن                              أنشطة االرتزاق يف مطلع                واجتاهات      مظاهر          باخلصـوص 
                                                موارد إلكترونية خمصصة ألنشطة شبكة الدوائر               واستحداث                                                          جمموعة رئيسية من شبكة الدوائر األكادميية، إلعداد حبوث،         

  .        األكادميية

  والتوصياتاالستنتاجات -      ًسادسا 

              ويدعو الفريق    .                      بالوالية املسندة إليه                       لتمكينه من االضطالع         الدول       أبدته                    مل بالتعاون الذي                   الفريق العا      يرحب -  ٧٢
      لقيام      إىل ا                لفريق العامل    ل     وات                             متابعة الرسائل وتوجيه الدع                         مبا يف ذلك عن طريق                   ىل التعاون،    إ                      العامل مجيع احلكومات    

          وأنشطة        الرتزاق  با                    األنشطة ذات الصلة     و         الرتزاق،                                 اجلهود املبذولة ملعاجلة مسائل ا                   اخلربات يف جمال            وتبادل          بزيارات،  
  .                              الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

ّ         وّجه النظر           ، فإنه ي      ٢٠٠٦           يف عام          العامل                              األنشطة اليت قام هبا الفريق             ً      وانطالقاً من    -  ٧٣            الشركات      جتنيد              إىل ظاهرة     
                          عسكرية يف مناطق نزاع          خدمات      ألداء                        وغريها من املناطق             الالتينية               من أمريكا     ً اً                                   العسـكرية واألمنـية اخلاصة أفراد     

                            املدنيون املتضررون يف بلدان      )  أ   : (                 تتعلق مبا يلي         اإلنسان                                                         مسلح دويل أو غري دويل، إىل جانب عدد من مسائل حقوق            
    اليت                     املسؤوليات ذات الصلة   )  ج (                                           جتندهم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؛           الذيـن           األفـراد     )  ب (            الـنـزاع؛   

                     أن البطالة ونقص      إىل                      ويشري الفريق العامل      .                                          ات العسكرية واألمنية اخلاصة على التوايل              والشرك        الـدول            تتحمـلها 
  .                   رغم املخاطر املفرطة     املهام              إىل قبول هذه       األفراد    بعض  ب  ع  ف                                                العمالة وعدم استقرار األوضاع يف البلدان األصلية، تد

  ع                ال بد من تشجي                      ة يف هذا الصدد،                    مسؤوليات الدول               كمسؤولية من                                       توضيح ما سيقبله اجملتمع الدويل            وبغية -  ٧٤
                                                       حتضريية إقليمية، للتوصل إىل قرار يف جمال السياسات بشأن           مستديرة                                                 الدول على عقد مائدة مستديرة، تسبقها موائد        

      أن          املستديرة                   وميكن هلذه املائدة      .                  استخدام القوة   يف                                         بدور الدولة بوصفها صاحبة االحتكار            اخلاصة                   املسـألة األساسية    
             متليها ضرورة         بأنشطة       االضطالع             اخلاصة من          واألمنية                             لتمكني الشركات العسكرية           الالزمة        لضوابط           ً        توضـح أيضـاً ا    
  .             استخدام القوة
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          ، مبا فيها              ة املسندة إليه   والي  ال                       ذات الصلة جبميع جوانب      احلاالت                               الفـريق العامل رصد عدد من             وسيواصـل  -  ٧٥
                 يف شركات عسكرية          على العمل    هم        وتدريب  هم       ومتويل م ه                أفراد واستخدام      لتجنيد             ستخدم كمواقع              ُ البلدان اليت ُت     حاالت 
     فروع             تقوم فيها                 زيارة بلدان        على              يف البداية                                     وبينما كان تركيز الفريق العامل        .                أو يف اخلارج            يف الداخل       خاصة        وأمنية  

       فيمكن                   الفريق العامل         تركيز                     ، يتوقع أن يتطور                   بتجنيد املوظفني                                                 شـركات عسكرية وأمنية خاصة مسجلة يف اخلارج          و
  .    ً شامالً      ً تقييماً                      بالوالية املسندة إليه              ملسائل املتعلقة  ا        ن تقييم  م

  :       التالية                              ، يصدر الفريق العامل التوصيات      ً           حتقيقاً هلذه الغاية -  ٧٦

                                                        بعد يف اختاذ التدابري الالزمة لالنضمام إىل االتفاقية            ّ تفكّر                                       الفريق العامل مجيع الدول اليت مل              يدعـو  -
                          دخلت حيز النفاذ يف عام          اليت   (         تدريبهم   و                    استخدامهم ومتويلهم                      جتنيد املرتزقة و           ملناهضـة            الدولـية   
                                                   ويشجع الدول األطراف على اعتماد تشريعات على         .                ، أن تفعل ذلك                     أو التصديق عليها    )     ٢٠٠١

                                 يف القوانني اجلنائية الوطنية،         حمددة                                             االرتزاق، من خالل إدراج واعتماد أحكام          ضد               الصعيد الوطين   
       النظر                                              كما يدعو الفريق العامل الدول األعضاء إىل          .            ل باملرتزقة                        تشريعات منفصلة تتص           اعـتماد     أو  

             تلك الصكوك      تعتمد                                      يف التشريعات احمللية، وخباصة عندما              اإلقليمية               إدراج املعايري            إمكانية     يف        كذلك  
                                       الدول املستقلة، واجلماعة االقتصادية            كومنولث و                    االحتاد األفريقي،       مثل                           مـنظمات دون إقليمـية،      

   ؛                 لدول غرب أفريقيا

                     احتكار الدول الستخدام               لتحديد مستقبل                               بضرورة اإلقدام بسرعة على عملية                 الفريق العامل     يوصي  -
      مائدة      عقد      إىل         تؤدي       ٢٠٠٧                                             موائد مستديرة إقليمية حتضريية خالل عام           عقد                    القـوة، ويقـترح     

  ؛    ٢٠٠٨                    مستديرة عاملية يف عام 

                                     د املسؤولية النامجة عن هيكل صناعة                                                                 حيث الفريق العامل الدول على التصدي لتحدي تنظيم وإسنا          -
                                                                        ً                         الشـركات العسـكرية واألمنية اخلاصة وطبيعتها عرب الوطنية وامتدادها العاملي، فضالً عن النمو              

                                                  لذلك، حيث الفريق العامل الدول على تفادي منح          .                                            األسـي لعددهـا وأنشطتها يف خمتلف املناطق       
                              وظفيها إفالتا فعليا من العقاب؛                                              احلصانة الشاملة، مبا يؤدي إىل إفالت تلك الشركات وم

                                                                                         يوصي الفريق العامل بوضع عتبات لألنشطة املسموح هبا، وتعزيز الضوابط ومراقبة تلك الشركات         -
ُ                                                                                       عـلى الُصـعد الوطنية، مبا يشمل إقامة أنظمة لضبط تسجيل وترخيص تلك الشركات واألفراد                      

                            الدنيا لشفافية ومساءلة                                                     وينـبغي أن تتضـمن تلك الضوابط حتديد الشروط          .                   العـاملني لديهـا   
                                                                                   الشـركات، وتدقـيق وفحص السجالت الشخصية من أجل كشف التجاوزات لدى املوظفني،             

                         ً     ً                 وينبغي للدول أن تفرض حظراً حمدداً على تدخل          .                                                 وإقامـة نظـام رصـد يشـمل مراقبة برملانية         
      ألعمال                                                                                       الشـركات العسـكرية واألمنية اخلاصة يف النـزاعات العسكرية الداخلية أو الدولية أو ا        

                                           الرامية إىل زعزعة استقرار األنظمة الدستورية؛
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                                                                                             يوصـي الفـريق العـامل بإدماج عناصر حقوق اإلنسان يف برامج تثقيف وتدريب موظفي تلك                  -
                                                                                               الشـركات، مبـا فيها عناصر القانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومبادئ              

           دام القوة؛                                 األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخ

                                                                                                   يوصـي الفريق العامل، سعيا منه لالضطالع بالوالية املعقدة املسندة إليه وبالتحديات اليت تواجهه                -
                                          ، الذي أقـره أيضا جملـس حقوق اإلنسان، وكذلك  ٢ /    ٢٠٠٥                              مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان     

              جنيف وواحدة                                   ً           ، بأن يسمح له بعقد ثالث دورات سنوياً، اثنتان يف    ١٥١ /  ٦١                   قرار اجلمعية العامة 
  .         يف نيويورك

- - - - - 

 


