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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

تقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقـوق              
  اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها

  ديل ْبرادوغوميز  لويس خوسيهالسيد : املقرر/الرئيس

  موجز    
ن وإعاقة  أنشئ الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسا           

 عمالً بقـرار جلنـة حقـوق        ٢٠٠٥يوليه  /ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها يف متوز       
ويتألف الفريق العامل من السيد خوسيه لويس غـوميز ديـل ْبـرادو             . ٢٠٠٥/٢اإلنسان  

، الذي كان رئيس الفريق العامل أثناء فترة إعداد هذا التقرير، والـسيدة شاييـستا           )إسبانيا(
، والسيد ألكسندر نيكيـتني     )كولومبيا(والسيدة أمادا بينافيدس دي برييز      ،  )فيجي(شاميم  

وتولت السيدة شاميم   ). اجلماهريية العربية الليبية  (، والسيدة جناة احلجاجي     )االحتاد الروسي (
  .٢٠١٠أبريل / إىل نيسان٢٠٠٩أبريل /رئاسة الفريق العامل يف الفترة من نيسان

 الـذي   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١١لقرار  ويقدَّم هذا التقرير وفقاً ل      
يطلب إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف وضع مشروع صك قـانوين                

  .كي ينظر فيه جملس حقوق اإلنسان ويتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات
جزة  حملة مو  الثاين من التقرير مقدمةً له بينما يعرض الفصل         األولويتضمن الفصل     

، مبا يف ذلك ملخص عن البعثـات         بالتقرير شمولةفترة امل العن األنشطة اليت أُجنزت خالل      
 الفريق العامل إىل أفغانستان والواليات املتحدة األمريكية وعن املشاورات          اضطلع هبا اليت  
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 وصفاً للتقدم الذي    الثالثويتضمن الفصل   . اإلقليمية اليت عقدها يف آسيا وأفريقيا وأوروبا      
حرزه الفريق العامل باجتاه وضع مشروع اتفاقية جديدة ممكنة يتناول شركات اخلدمات            أ

وهو يلخص األساس املنطقي الذي ترتكز عليـه اقتراحـات          . العسكرية واألمنية اخلاصة  
الفريق العامل بشأن اعتماد صك قانوين جديد يتناول شـركات اخلـدمات العـسكرية              

ويقدم التقرير كذلك ملخصاً عـن عمليـة        . مونهواألمنية اخلاصة، ونطاق تطبيقه ومض    
التشاور والتعليقات اليت مت استالمها من الدول األعضاء ومن اهليئات غري احلكومية بشأن             

  . االتفاقية املقترحة
وختاماً، يوصي الفريق العامل الدول األعضاء بأن تنظر بعناية يف مشروع املقترح              

جديد ميكن اعتماده من أجـل تنظـيم نـشاط          صك قانوين دويل    الداعي إىل وضع    هذا  
شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة، كما يوصي جملس حقوق اإلنـسان بـأن             
ينشئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح العضوية يكلَّف مبهمة صياغة اتفاقية جديدة تضع             

  . م املرتزقةيف االعتبار العمل األويل الذي أجنزه الفريق العامل املعين باستخدا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٣٠-٤  ...................................................................األنشطة  - ثانياً  

  ٥  ٨-٧  ..........................................................الرسائل  - ألف     
  ٥  ١١-٩  ................................................البالغات الصحفية  -  باء     
  ٦  ٢٣-١٢  ..................................................الزيارات القطرية  - جيم     
  ٩  ٢٨-٢٤  ...............................................املشاورات اإلقليمية  - دال     
  ١٠  ٣٠-٢٩  ......................... الفريق العاملأنشطة أخرى قام هبا أعضاء  -  هاء     

    وضع مشروع اتفاقية جديدة ممكنة تتعلق بشركات اخلدمات        احملرز يف التقدم    - ثالثاً  
  ١١  ٨٨-٣١  ..................................................العسكرية واألمنية اخلاصة     
  ١١  ٤٢-٣٢  ...................................................السياق والقصد  - ألف     
  ١٤  ٤٦-٤٣  .....................................................نطاق التطبيق  -  باء     
  ١٤  ٥٧-٤٧  .........................................................املضمون  - جيم     
  ١٧  ٨٨-٥٨  ......الدول األعضاء والكيانات غري احلكوميةقدمة من املتعليقات ال  - دال     

  ٢٣  ٩٣-٨٩  ..................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  حقوق  جملس   فيه بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لكي ينظر         ممكنةمشروع اتفاقية      املرفق  

  ٢٥  .............................................................اإلنسان ويتخذ تدابري بشأنه     
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  مقدمة  -أوالً   
، يصف الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق   يف هذا التقرير    -١

اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها األنشطة اليت اضطلع هبا منذ أن قـدَّم              
ويركز التقرير بوجه خاص    . ٢٠٠٩مارس  /آخر تقرير له إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذار        

شروع اتفاقية ممكنة بشأن شركات اخلدمات العـسكرية        على التقدم الذي أُحرز يف وضع م      
 ١٦ويأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الرسائل اليت أُرسلت يف الفتـرة مـن             . واألمنية اخلاصة 
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

الفريق  املنشئ لوالية    ٢٠٠٥/٢التقرير عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان       هذا  وُيقدَّم    -٢
      الـذي ميـدد فتـرة واليـة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢١العامل وعمالً بالقرار    

  .الفريق العامل
 ويتكون الفريق العامل من مخسة خرباء مستقلني يعمل كلٌٌّ منهم بصفته الشخـصية              -٣
هـا  ، رئيس الفريق العامل خالل الفترة اليت متـت في         )إسبانيا(خوسيه غوميز ديل ْبرادو     : هم

، والسيدة أمادا بينافيـدس دي برييـز        )فيجي(صياغة هذا التقرير، والسيدة شاييستا شاميم       
اجلماهريية (، والسيدة جناة احلجاجي     )االحتاد الروسي (، والسيد ألكسندر نيكيتني     )كولومبيا(

 ٢٠٠٩أبريل  /وتولت السيدة شاميم رئاسة الفريق العامل يف الفترة من نيسان         ). العربية الليبية 
 ظل  ، قّرر الفريق العامل القيام بأعماله يف      ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . ٢٠١٠أبريل  /إىل نيسان 

  . ثالثة أشهر على مدى السنة األخرية من واليتهتناوب أعضائه على الرئاسة كل

  األنشطة  -ثانياً   
واصل الفريق العامل، وفقاً ملمارسته املعتادة، عقد ثالث دورات عادية يف الـسنة،               -٤
  العامل على عملـه املتواصـل      وانكب الفريق . واحدة يف نيويورك  دورة   يف جنيف و   رتاندو
وضع اتفاقية دولية ممكنة تتناول تنظيم أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة،            ل

بعثـتني  ب الفريق العامـل أيـضاً       اضطلعو. ستناقَش بالتفصيل يف اجلزء ثالثاً من هذا التقرير       
د اجتماعات منتظمة مع ممثلي الدول األعضاء ومنظمات غري حكومية وخرباء،          قُطريتني، وعق 

ونظر يف ادعاءات قُدِّمت بشأن أنشطة املرتزقة وشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة            
  .بيعة اإلجراء املناسبيف ط وتأثريها على حقوق اإلنسان، وبّت

 إىل أن شركات اخلـدمات      شريلومات ت وقد تلقى الفريق العامل يف اآلونة األخرية مع         -٥
حيـث  . العسكرية واألمنية اخلاصة تدعم يف بعض احلاالت أمراء احلرب وجمموعات املتمردين          

 االدعاءات، مثالً، إىل أن عدداً من شركات اخلدمات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة يف       تشري
 تشريبينما  . تازة مع طالبان  أفغانستان اليت تعاقدت مع حكومة الواليات املتحدة تتمتع بعالقة مم         
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ادعاءات أخرى إىل أن شركة خدمات عسكرية وأمنية خاصة أملانية تدرس إمكانية نشر عـدد               
كبري من احلراس العسكريني يف الصومال لتدريب جمموعات أمراء احلرب القريبة مـن رئـيس              

  .اف دويلالصومال عبد النور أمحد درمان الذي نصَّب نفسه رئيساً لكنه ال حيظى باعتر
جمموعات املتمردين  بني   بني شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة و       تواطؤوال  -٦

توجُّه يبعث على القلق ويتطلب املزيد من االهتمام خاصةً بالنظر إىل أثره احملتمل على التمتع               
 يعتزم الفريق العامل االتـصال يف املـستقبل القريـب بـسلطات             لذلك،. حبقوق اإلنسان 

مات املعنية طالباً معلومات إضافية بشأن احلالتني املوصوفتني أدناه من أجل تذكري مجيع             احلكو
الدول مبسؤولياهتا عندما تتعاقد مع شركات خدمات عسكرية وأمنية خاصة وباآلثار السلبية            
املمكنة عندما تعمل تلك الشركات يف مناطق نزاع دون أن يكون مثة إطار قانوين أو آليـة                 

  .فل احترام تلك الشركات لقانون حقوق اإلنسان الدويل وللقانون اإلنساين الدويلقانونية تك

  الرسائل  -ألف   
    ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦يتناول هذا التقرير الرسائل اليت أُرسلت من          -٧

 ١ إىل  ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١ والردود اليت مت استالمها من       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٨إىل  
 تفاصيل  (A/HRC/15/25/Add.1)وترد يف اإلضافة املرفقة هبذا التقرير       . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  .هذه املراسالت واملعلومات اليت قدمتها احلكومات رداً على الرسائل
 مواطين تلـك    زعم فيها اشتراك   ت ،)١( بلداً ١٥ رسالة يف اجملموع إىل      ١٧وأُرسلت    -٨

كات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة     البلدان يف أنشطة ارتزاق يف بلد أجنيب وبأنشطة شر        
ة إىل اثلويف بعض احلاالت، أرسل الفريق العامل رسائل مم  . وأثرها على التمتع حبقوق اإلنسان    

واستلم الفريق العامل من    .  بعض مواطنيها يف نفس الواقعة     فيها تورط عدة حكومات ُيّدعى    
وأعرب الفريـق   . ائل اليت بعث هبا   احلكومات املعنية ردوداً كاملةً أو جزئيةً عن نصف الرس        

 لحكومات اليت قدمت ردوداً جوهرية على رسائله ودعا احلكومات الـيت    لالعامل عن امتنانه    
  .مل تفعل إىل التعاون مع واليته اليت أسندها إليه جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة

  البالغات الصحفية  -باء   
 إعالمية أو بالغات صـحفية بـشأن        تقاريردار  قام الفريق العامل، باإلضافة إىل إص       -٩

 دوراته العادية، بإصدار بالغـني صـحفيني        ة واملشاورات اإلقليمية وإىل عقد    الزيارات القطري 
، أعرب  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩ويف  . يتعلقان بأنشطة االرتزاق املزعومة يف بوليفيا وهندوراس      

__________ 

أفغانستان؛ أستراليا؛ إسرائيل؛ أيرلندا؛ بابوا غينيا اجلديدة؛ بوليفيا؛ بريو؛ جنوب أفريقيا؛ رومانيـا؛ غينيـا؛            )١(
 .فيجي؛ كرواتيا؛ كولومبيا؛ هنغاريا؛ الواليات املتحدة األمريكية
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 مرتزقة كانوا متورطني يف مـؤامرة علـى         الفريق العامل عن قلقه الشديد إزاء مزاعم تفيد بأن        
وتلقى الفريق العامل بعض املعلومات من احلكومات املعنية رداً على رسالته           . السلطات البوليفية 

لكن، وبالنظر إىل التفرعات الدولية ألنشطة املرتزقة يف الواقعة املذكورة، يطلب الفريق العامـل            
ويف هذا الصدد، طلب الفريق     .  شفافاً يف هذا األمر    إىل مجيع احلكومات املعنية أن ُتجري حتقيقاً      

  .نتائجالعامل إىل السلطات البوليفية أن ُتطِلعه على ما توصلت إليه من 
، أصدر الفريق العامل بياناً عقب ورود تقارير        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف    -١٠

دوا يف هنـدوراس    تفيد بأن أعضاء سابقني يف جمموعات شبه عسكرية من كولومبيا قد ُجنِّ           
حلماية ممتلكات وأفراد من أعمال العنف اليت قد حتدث بني مؤيدي حكومة األمـر الواقـع                

وحث الفريق العامل سلطات هندوراس على اختاذ       . ومؤيدي الرئيس املخلوع مانويل زياليا    
 رتزقة داخل أراضيها وعلى إجـراء حتقيـق كامـل يف          املمجيع التدابري العملية ملنع استخدام      

  .االدعاءات املتعلقة بوجودهم ونشاطاهتم
وباإلضافة إىل ذلك، وبعد صدور قرار عن احملكمة الفيدرالية يف الواليات املتحـدة               -١١

، الذين كانوا   "بالك ووتر "بعدم توجيه اهتام إىل مخسة من حراس األمن العاملني لدى شركة            
النارية يف إطالق النار يف ميـدان  متهمني بالقتل العمد وبانتهاكات تتعلق باستعمال األسلحة     

 مدنياً بينهم نساء وأطفال وُجرِح فيـه        ١٧ الذي قُِتل أثناءه     ٢٠٠٧نيسور يف العراق يف عام      
اناً يعـرب   آخرين، كانت إصابات الكثري منهم خطرية، أصدر الفريق العامل بي    ٢٠أكثر من   

ة أحد عـن االنتـهاكات      وضع ال ميكن فيه مساءل    إىل   هذا القرار    فيه عن قلقه من أن يؤدي     
ويثين الفريق العامل على حكومة الواليات املتحدة ألهنا استأنفت         . اجلسيمة حلقوق اإلنسان  

هذا القرار ويطلب اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم اإلفالت من العقاب على مثـل           
  .تلك االنتهاكات وفقاً ملا تقتضيه االلتزامات الدولية

  قطريةالزيارات ال  -جيم   
 إحـدامها إىل مجهوريـة      ،٢٠٠٩زيارتني قطريتني خالل عـام      ب الفريق العامل    قام  -١٢

  .أفغانستان اإلسالمية واألخرى إىل الواليات املتحدة األمريكية
ثل أفغانستان، إىل جانب العراق، أكرب مسرح لعمليات كـل مـن شـركات              متو  -١٣

دة، اليت هلا أكـرب حـضور عـسكري         اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة والواليات املتح     
وإن وجـود   .  لتلك الشركات يف البلـد     يودبلوماسي يف أفغانستان وهي املستخِدم الرئيس     

الشركات املذكورة يف أفغانستان وأنشطتها هناك ترتبط ارتباطاً شديداً بالعدد الكـبري مـن              
فقـد  .  األفغانيـة اجملموعات املسلحة غري املرخصة املتعددة األشكال املوجودة على األراضي    

قّدرت وزارة الداخلية عدد اجملموعات املسلحة غري املرخصة اليت تقوم بعمليات يف األقـاليم              
 جمموعة، وهي أقاليم متثل أقل من نـصف         ٢ ٥٠٠اخلاضعة لسيطرة احلكومة مبا ال يقل عن        

بعة للدولة   الواقع غري التا   يفمساحة البلد، ورأى احملاورون أن العديد من اجملموعات املسلحة          
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شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصـة لكـي        نشاط  تنظيم   املتعلق ب  جراءاستغلت اإل 
تتقنَّع بقناع تلك الشركات، مما يؤكد الرأي القائل إن شركات اخلدمات العسكرية واألمنية             

، اعتمـدت  ٢٠٠٨ويف أوائل عـام  . اخلاصة تشكل هتديداً للسالم واالستقرار يف أفغانستان     
ة أفغانستان الئحة تنظيمية شاملة من أجل التصدي لبعض هذه التحديات ولتنظـيم             حكوم

بيـد أن الفريـق   . أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة فوق أراضيها   
العامل الحظ عدم قيام احلكومة واللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان وبعثة األمم             

 املساعدة إىل أفغانستان بالرصد واإلبالغ املنهجيني فيما خيص احلاالت الـيت            املتحدة لتقدمي 
  .تنطوي على استخدام الشركات املذكورة للقوة

 العاملني يف شركات  من مصدرها األصلي تفيد بأن    ومل يتلقَّ الفريق العامل معلومات        -١٤
 منذ اعتمـاد    يةطة قتال يف أنش مباِشرة  مشاركة  اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة شاركوا      

لكن الفريق العامل أشار إىل أن أي متعاقد مدين يـصبح هـدفاً    .الالئحة التنظيمية املذكورة  
عسكرياً حبمايته قواعد العمليات األمامية يف مناطق الرتاع وحبمايته أهدافاً عسكرية مشروعة،         

  .فيفقد بذلك احلق يف احلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل
شّددت الغالبية العظمى من املنظمات غري احلكومية على أن الوجود املكثّف حلراس         و  -١٥
اصني مل يولِّد لدى السكان األفغان شعوراً مبزيد من األمن، بل إن وجود             اخلسلحني  املمن  األ

 على العكس من ذلك شـعوراً       ولّدعدد كبري من األشخاص املسلحني والعربات واألسلحة        
وأكدت اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنـسان كـذلك          . انم األم اعدانباخلوف و 

الغموض الذي يكتنف اختصاص شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة وعدم املساءلة         
ليه وقدم الفريق العامل عدة توصيات إىل احلكومة بناًء على ما توصل إ. عندما ُترتكب اجلرائم

على نص التقرير بكامله وعلى سلسلة من التوصـيات يف           وميكن االطالع . من استنتاجات 
 .(A/HRC/15/25/Add.2)إضافة مرفقة هبذا التقرير 

 ٣يوليـه إىل    / متوز ٢٠من  يف الفترة   وزار الفريق العامل الواليات املتحدة األمريكية         -١٦
 الفريق العامل أن حكومة الواليات املتحدة تعتمد كثرياً علـى           تبّينو. ٢٠٠٩أغسطس  /آب

وهتـيمن  . القطاع العسكري واألمين اخلاص يف تنفيذ عملياهتا العسكرية يف كل أحناء العامل           
شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة األمريكية على هذا القطاع اجلديد الذي يـدر             

قوات القطاع اخلاص قرابة نصف وتشكل .  مليار دوالر سنويا١٠٠ً و٢٠دخالً يقدَّر مبا بني 
  .ات األمريكية املنتشرة يف أفغانستان والعراقجمموع القو

لجمهور بشأن نطاق ونـوع     لوالحظ الفريق العامل شح وغموض املعلومات املتاحة          -١٧
. العقود اليت تربمها حكومة الواليات املتحدة مع شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة           

التعاقد من الباطن مـع شـركات    انعدام الشفافية بوجه خاص عندما تقوم الشركات ب      تفاقموي
ويكون الوضع مبهماً بشكل خاص عندما تتعاقد وكاالت االستخبارات األمريكية مع           . أخرى

بالسرية  االعتداد   ملا للوكاالت من سلطة   ونظراً  . شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة    
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  كة املـستخَدمة   صل اجلمهور على أي معلومات بشأن الـشر       حي، ال   حفاظاً على األمن القومي   
  .وال بشأن األنشطة اليت مت التعاقد معها إلجنازها وال بشأن منطقة االنتشار

وناقش الفريق العامل مع السلطات حاالت أثارت القلق بشأن مـدى مـشاركة               -١٨
شركات اخلدمات األمنية اخلاصة، اليت اسُتخدمت للقيام بواجـب احلراسـة الدفاعيـة، يف           

واستخباراتية، وبشأن الصلة الوثيقـة القائمـة بـني وكـاالت           عمليات هجومية عسكرية    
  . االستخبارات وتلك الشركات

ودرس الفريق العامل املعلومات اليت وردت بشأن الشركة األمريكية املعروفة حاليـاً         -١٩
 اليت أُلغيت رخصتها يف العراق بعـد إطـالق          Xe/Blackwater)(بالكووتر  /باسم إكس إي  

 مـدنياً وأصـابوا     ١٧ى مدنيني أبرياء يف ميدان نيسور يف بغداد فقتلوا          مستخَدميها النار عل  
وحسب تقرير صادر عن    . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٦ آخرين يوم    ٢٠جبراح خطرية أكثر من     

 يف العراق، تبيَّن أن حـراس       Xe/Blackwater)(بالكووتر  /إكس إي الكونغرس بشأن سلوك    
 تورطوا يف حنو مائيت واقعة تـصعيد للقـوة        كانوا قد  Xe/Blackwater)(بالكووتر  /إكس إي 

 أول  Xe/Blackwater)(بالكـووتر   /إكس إي  وكانت   -اشتملت على إطالق عيارات نارية      
وعلى . ٢٠٠٥ يف العراق منذ عام      - يف املائة من حوادث إطالق النار        ٨٠من أطلق النار يف     

   اسـتمّرت عمليـات     الرغم من قرار السلطات العراقية والتقارير الصادرة عن الكـونغرس،         
  . على األقل٢٠٠٩سبتمرب / يف العراق حىت أيلولXe/Blackwater)(بالكووتر /إكس إي

وأفاد الفريق العامل أيضاً بالتورط املزعوم لشركتني يوجد مقرمهـا يف الواليـات               -٢٠
، يف تعذيب سجناء عـراقيني  ) سابقاL-3 Services) Titan Corporationً وCACIاملتحدة، مها 

وكانت الشركتان متعاقدتني مع حكومة الواليات املتحدة       .  سجن أبو غريب، يف العراق     يف
ومسؤولتني األوىل عن االستنطاق والثانية عن تأمني خدمات الترمجة يف سجن أبو غريب ويف             

  .مرافق أخرى، يف العراق
 والحظ الفريق العامل أن حكومة الواليات املتحدة قد اختذت إجراءات تـصحيحية             -٢١

جدية ورّحب باعتماد السلطات األمريكية مؤخراً تشريعات ولوائح تنظيمية هتدف إىل تعزيـز             
والحظ الفريق العامل أن    . الرقابة على شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة ومساءلتها       

الحقات قضائية ناجحـة وال إىل      القيام مب توضيح االختصاص الواجب التطبيق مل يؤّد بعد إىل         
وميكن االطالع على نص    . ة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها من اجلرائم        معاقب

التقرير بكامله وعلى التوصيات الرامية إىل حتسني آلية الرقابة األمريكية وإىل ضمان املساءلة يف              
  .(A/HRC/15/25/Add.3)إضافة مرفقة هبذا التقرير 

. ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢١ إىل   ١٦توائية من   وخيطط الفريق العامل لزيارة غينيا االس       -٢٢
زيارته على التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف سياق حماوالت االنقالب          يف  وسريكّز الفريق العامل    

 وما بعده، مبا يف ذلك الـدعاوى املتعلقـة هبـذه            ٢٠٠٤العسكري اليت قادها مرتزقة يف عام       
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ت السارية ذات الصلة املتعلقـة بأنـشطة   وسيدرس الفريق العامل أيضاً مجيع التشريعا     . القضايا
  .املرتزقة إىل جانب أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف البلد

وتلقى الفريق العامل أيضاً دعوة لزيارة جنوب أفريقيا خالل السنة ملناقشة اجلهـود               -٢٣
ركات اخلدمات العـسكرية    اليت تبذهلا احلكومة حالياً من أجل ضمان الرقابة على أنشطة ش          

  .ها العاملني يف اخلارج ورصِد تلك األنشطةوظفيواألمنية اخلاصة اجلنوب أفريقية وم

  املشاورات اإلقليمية  -دال   
، عقـد   ٧/٢١ وقرار جملس حقوق اإلنـسان       ٦٢/١٤٥وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٢٤

  .فترة املشمولة هبذا التقريرالفريق العامل مشاوراته اإلقليمية الثالث املتبقية أثناء ال
وبعد املشاورة األوىل املتعلقة بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اليت ُعقدت يف              -٢٥

واملشاورة الثانية بشأن أوروبـا الـشرقية وآسـيا          )٢(٢٠٠٧ديسمرب  /بنما يف كانون األول   
 الفريـق العامـل     ، عقد ٢٠٠٨أكتوبر  / اليت ُعقدت يف موسكو يف تشرين األول       )٣(الوسطى

، ٢٠٠٩أكتـوبر   /مشاورات إقليمية بشأن آسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك يف تشرين األول          
، وبشأن جمموعة دول أوروبـا الغربيـة        ٢٠١٠مارس  /وبشأن أفريقيا يف أديس أبابا يف آذار      

وميكن االطالع على التقارير املتعلقة بكـل  . ٢٠١٠أبريل /ودول أخرى يف جنيف يف نيسان  
  .رة من هذه املشاورات الثالث األخرية يف اإلضافات املرفقة هبذا التقريرمشاو
والحظ املشاركون يف املشاورة اإلقليمية اخلاصة بآسيا واحمليط اهلادئ أن شـركات              -٢٦

 وتنشط يف كافة أحناء العامل وأن اإلطار القـانوين          تتكاثراخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة     
وتبـادل  . موعات حيتاج إىل توضيح وإىل مزيـد مـن التعزيـز          الذي يسري على هذه اجمل    
 الوطنية مع شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصـة،         جتارهبماملشاركون اآلراء بشأن    

فقدم ممثل كلٍّ من أفغانستان وفيجي عرضاً شامالً عن وضع تلك الشركات يف بلـد كـلٍّ                 
فاقية املتعلقة بـشركات اخلـدمات      وعرض الفريق العامل جوانب من مشروع االت      . منهما

  .)٤(العسكرية واألمنية اخلاصة بغرض مناقشتها
 بلداً أفريقياً وممثلون عن     ٢٠وحضر املشاورة اليت ُعقدت يف أديس أبابا ممثلون عن            -٢٧

جلنة االحتاد األفريقي وقدم املشاركون معلومات مستفيضة عن أنشطة املرتزقـة يف القـارة              
األخرية وأثرها على حقوق اإلنسان مث قاموا مبناقشتها إىل جانب األنشطة           األفريقية يف اآلونة    

__________ 

 .٢٠٠٨مارس / آذار٥املؤرخة  A/HRC/7/7/Add.5 انظر الوثيقة  )٢(
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦املؤرخة A/HRC/10/14/Add.3 انظر الوثيقة  )٣(
 إيـران   أفغانستان، األردن، باكستان، بنغالديش، تايلند، مجهوريـة      : حضر املشاورة ممثلون عن البلدان التالية      ) ٤(

. ؛ باإلضافة إىل مراقب عن فلسطني      فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، ميامنار، اليمن       اإلسالمية، ساموا، الصني،  
 .٢٠١٠أبريل /نيسان ١ الصادر يف A/HRC/15/25/Add.4انظر التقرير 
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وعرض الفريـق العامـل     . يف أفريقيا اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة     شركات  لاملتنامية  
جوانب من مشروع االتفاقية ببعض التفصيل وأعربت دولٌ عن دعمها الشديد للعمل الذي             

  .)٥(ذا النصأجنزه الفريق العامل يف إعداد ه
، ُعقدت يف جنيف آخر املشاورات مع ممثلني عن جمموعة          ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -٢٨

 ٢٠١٠أكتوبر  /دول أوروبا الغربية ودول أخرى، اليت كان مقرَّراً إجراؤها يف تشرين األول           
وركزت املناقشة على مبادرات اختذهتا دولٌ غربية على الصعيدين الوطين          . يف مدريد، إسبانيا  

إلقليمي وكذلك على جوانب ختص مشروع اتفاقية جديدة ممكنة بالصيغة الـيت عّممهـا              وا
وأعرب الفريق  . ٢٠١٠يناير  /الفريق العامل على مجيع الدول األعضاء يف مطلع كانون الثاين         

ومع أن الفريق العامل الحـظ      . العامل عن تقديره للتعليقات البّناءة اليت أُبديت بشأن الوثيقة        
االحتاد األورويب ودول أخرى بشأن اتفاقية جديدة ممكنة يف هذا الشأن، فإنـه      حتفظات دول   

ـ اأكد اهلدف املشترك من وضع الئحة تنظيمية أكثر فعالية ختص قطاع األمن اخلاص لكف               ةل
محاية األفراد من انتهاكات حقوق اإلنسان ولضمان مساءلة املسؤولني عنها عنـدما تقـع              

  .)٦(اياوتوفري سبل انتصاف فعالة للضح

  أنشطة أخرى قام هبا أعضاء الفريق العامل  -هاء   
، قدم رئيس الفريق العامل، السيد غوميز ديل ْبرادو، عرضاً          ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٧يف    -٢٩

بشأن تنظيم شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة ورصِدها والرقابة عليها أثناء حلقة            
يف جامعة ) Centro de Estudios Internacionales(دراسية ُعقدت يف مركز الدراسات الدولية 

وشارك يف هذا احلدث أكادمييون وممثِّلون عن اجملتمع املدين والقـوات املـسلحة             . برشلونة
 ٢مايو إىل   / أيار ٣١ومن  . وشركات اخلدمات األمنية ووسائط اإلعالم وخرباء ودبلوماسيون      

نة صياغة دولية مكونة من خـرباء       ، شارك رئيس الفريق العامل يف جل      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
مستقلني اجتمعت يف برملان كاتالونيا لوضع إعالن عاملي يتعلق حبق اإلنسان يف السالم، وهي              

وركّز السيد غوميز ديل ْبرادو يف مـسامهته علـى          . مبادرة تقع ضمن إطار إعالن برشلونة     
 اخلاصة على التمتـع     تداعيات أنشطة املرتزقة وأنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية       

  .يهاوظفومهي حبقوق اإلنسان، وال سيما على مساءلة تلك الشركات 

__________ 

إثيوبيا، أنغوال، أوغندا، بوركينا فاسو، اجلزائر، مجهوريـة أفريقيـا          : حضر املشاورة ممثلون عن البلدان التالية      )٥(
ي، السودان، سرياليون، غينيـا االسـتوائية،       الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، زامبيا، زمبابو      

الكامريون، مدغشقر، مصر، املغرب، مالوي، موريشيوس، موزامبيق، النيجر، وممثلون عـن جلنـة االحتـاد               
 .A/HRC/15/25/Add.5انظر التقرير . األفريقي

د، سويسرا، فرنـسا،     السوي إسبانيا، أستراليا، أملانيا، إيطاليا، تركيا،    : حضر املشاورة ممثلون عن البلدان التالية      )٦(
 اململكة املتحدة، النرويج، النمسا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان؛ وممثِّلـون عـن            فنلندا، كندا، 

 .A/HRC/15/25/Add.6انظر الوثيقة . االحتاد األورويب



A/HRC/15/25 

11 GE.10-15153 

 بـشأن أنـشطة املرتزقـة        إقليمي مؤمترعلى   السيدة بينافيدس دي برييز      وأشرفت  -٣٠
مـايو  / أيـار  ٨ و ٧وشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة يف أمريكا الالتينية يومي          

 Universidad Externado de( جامعة إكسترينادو دي كولومبيا هنظمتقد و.  يف بوغوتا٢٠٠٩

Colombia ( وجامعة خافرييانا)Javeriana University (خـبرياً  ١٥٠ أكثـر مـن   وحضره 
املفوضية السامية  مكتب  وأكادميياً ومنظمة من منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك ممثِّلون عن            

تنظيم "الدولية للصليب األمحر يف كولومبيا، ومشروع       حلقوق اإلنسان يف كولومبيا، واللجنة      
 ٨ويف  . ، ومعهد اجلامعة األوروبية وعدد كبري من املنظمات غري احلكومية         "خصخصة احلرب 

: خصخـصة األمـن   "ألقت السيدة بينافيدس دي برييز حماضرة بعنوان        ،  ٢٠١٠فرباير  /شباط
) Universidad de Antioquia(أنتُيوكـا  يف جامعة " التحديات واملخاطر بالنسبة للمجتمع الدويل

شـركات  "، قّدمت أيضاً ورقـة عـن        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٥ويف  . يف ميدلني، كولومبيا  
من كرسي األستاذية   " اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة يف سياق القانون اإلنساين الدويل        

 Cátedra Von Humboldt ،Universidad(فون هامبولدت، جامعة خورخي تاديو لوسـانو  

Jorge Tadeo Lozano( ،منظِّمون من منتدى السياسات العامليـة أخرياً، ألقى. يف بوغوتا ، 
 حلقة نقـاش   كلمة افتتاحية صاغتها السيدة بينافيدس أثناء        ،ونداء الهاي من أجل السالم    

والتأمت " مساءلة الشركات املتعاقدة يف قطاع األمن اخلاص؟ دور األمم املتحدة         "تناولت  
  .٢٠١٠مايو / أيار١٩يف 

 وضع مشروع اتفاقية جديدة ممكنة تتعلق بـشركات         احملرز يف التقدم    -ثالثاً   
  اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة

يف هذا الفصل، يعرض الفريق العامل التقدم الذي أُحرز باجتاه وضع مشروع اتفاقية               -٣١
وهو يناقش سياق تلـك     . اصةجديدة ممكنة تتعلق بشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخل       

 مل أيضاً موجزاً لعملية التشاور   ويعرض الفريق العا  . االتفاقية والقصد منها ونطاقها ومضموهنا    
 وموجزاً للردود الـيت     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١١اليت شرع فيها عمالً بالقرار      

قاً هبذا التقرير   ويرد مرف . وردت من الدول ومن هيئات غري حكومية ومن القطاع األكادميي         
  .مشروع اتفاقية دولية ممكنة تتعلق بشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة

  السياق والقصد  -ألف   
أعرب الفريق العامل تكراراً عن قلقه بشأن أثر أنشطة شركات اخلدمات العسكرية              -٣٢

ارير الـيت وضـعها     وقدم الفريق العامل يف التق    . واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان     
بشأن بعثاته معلومات مفصلة عن االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبـها            

 يف مناطق نزاع أو يف مناطق كانت مـسرحاً          حني عملها مستخَدمو تلك الشركات، خاصةً     
 ذلـك القلـق     أساسو. املساءلةلرتاع، ومعلومات عن افتقار تلك الشركات إىل الشفافية و        
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 البعثات اليت أجراها إىل بلـدان تعمـل فيهـا    خالل وقف عليها الفريق العامل،   الوقائع اليت 
شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة كأفغانستان، وبلدان تكون تلـك الـشركات        

كالواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، وبلدان يتم فيها جتنيد مستخَدمي فيها مسجلة 
  .وعدة بلدان من أمريكا الالتينيةتلك الشركات مثل فيجي 

وقد أثّر استخدام شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة احمللية والدولية على             -٣٣
التمتع حبقوق اإلنسان يف عدة بلدان، خاصةً تلك اليت ظل فيها هذا القطاع غري خاضع ألي                

 الطابع أثناء العمليـات     فقد ُجّرت تلك الشركات، مثالً، إىل القيام بأنشطة عسكرية        . تنظيم
 يف أنشطة قتالية ويف العديد من احلـوادث الـيت           شاركتاليت تقوم هبا يف مناطق مضطربة و      

  . اشتملت على استخدام أسلحة نارية
وفضالً عن ذلك، أبرزت عدة حوادث ضبابية حدود املسؤولية بـني الـشركات               -٣٤

عاقدة أو الدول الـيت جتـري فيهـا    املذكورة والدول، سواء كانت الدول األم أو الدول املت        
ويف بعض احلاالت، ظلت هوية القيادة وتسلسلها اهلرمي بني تلـك الـشركات             . العمليات

  . أحديساءل فيهاإىل حاالت مل ذلك أدى فوعمالئها غري واضحة 
، خلـص الفريـق     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣ويف رسالة إىل الدول األعضاء مؤرخة         -٣٥

لذي تقوم عليه مقترحاته باعتماد صك قانوين دويل جديد يرمي إىل           العامل األساس املنطقي ا   
وضع معايري لتنظيم أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة ورصدها وفـرض            

  .وترد أدناه أهم احلجج اليت قُدِّمت. رقابة عليها
ية حبقوق اإلنسان   ومثلما جاء يف التقرير السابق الذي قدمه الفريق العامل إىل اللجنة املعن             -٣٦

 أنـشطة شـركات     يف، وجد الفريق العامل أن هناك ثغرة تنظيمية         )A/HRC/10/14/Add.2انظر  (
ومع أنه ميكن أن يـسري عـدد مـن         . اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة على الصعيد الدويل      

ون القواعد على الدول يف عالقاهتا مع تلك الشركات مبوجب القانون اإلنـساين الـدويل وقـان          
 فيمـا   صعوبات يف تطبيق القوانني احمللية، ال سـيما وجودحقوق اإلنسان، الحظ الفريق العامل   

خيص شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة الدولية اليت تعمـل يف دولـة أجنبيـة،               
 نادراً ما تتم    ،ذا الوضع هل ونتيجة. باإلضافة إىل صعوبات يف إجراء حتقيقات يف مناطق الرتاع        

 علـى مـدى     املبذولةورغم اجلهود   . لة تلك الشركات عن انتهاكات حقوق اإلنسان      مساء
ذه الثغرة الفادحة، فإن مساءلة الشركات املتعاقدة يف قطاع اخلـدمات           هل للتصديسنوات  ال

  . مريع للمالحقةغيابالعسكرية واألمنية اخلاصة ال تزال متثّل حتدياً، يف ظل 
قطـاع  ذاهتـا ل  طبيعة  الوضع صك قانوين دويل فترتبط ب     أما احلجة الثانية اليت تؤيد        -٣٧

 القطاع على التمتـع حبقـوق    هذاشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة نفسها وأثر        
ويعتقد الفريق العامل أن اخلدمات اليت تقدمها الشركات املذكورة ينبغي أال ُتعتـرب     . اإلنسان

فاخلدمات الـيت تقـدمها تلـك       . نظيم الذايت سلعاً جتارية عادية ميكن تنظيمها مببادرات للت      
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 اخلصوصية وخطرية وتشتمل على التجارة يف جمموعة كبرية ومتنوعـة مـن             الشركات بالغة 
  . معايري وآليات رقابة دوليةوضع يستدعي ذلكاخلدمات العسكرية واألمنية، و

 شركات اخلدمات العـسكرية واألمنيـة       حبقيقة أن موظفي  ويتعلق السبب الثالث      -٣٨
 من الربوتوكـول    ٤٧ املادة   وارد يف مرتزقة حسب التعريف ال    همال ميكن عادةً اعتبار   اخلاصة  

 حبمايـة  ذي الـصلة  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اإلضايف األول التفاقيات جنيف املعقودة يف   
 من االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيـد املرتزقـة         ١ضحايا املنازعات املسلحة الدولية ويف املادة       

 يف  كما هو فتعريف املرتزقة   . ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٤ ومتويلهم املؤرخة    واستخدامهم
 شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة      وظفيهاتني االتفاقيتني ال ينطبق عموماً على م      

  .العاملة بشكل قانوين يف بلدان أجنبية
كرية والغرض من وضع صك قانوين ملزِم جديد ليس حظر شركات اخلدمات العس             -٣٩

واألمنية اخلاصة كلياً وإمنا وضع معايري دولية دنيا كي تنظِّم الدول األطراف أنـشطة تلـك                
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفريق العامل، الذي يشعر بالقلق إزاء          . أنشطة موظفيها الشركات و 

 االستعانة مبصادر خارجية لتوفري اخلدمات العسكرية واألمنية وتزايد دور الـشركات            تواتر
ملذكورة يف الرتاعات املسلحة ويف مراحل ما بعد الرتاع ويف حاالت الرتاع املسلح املنخفض              ا

احلدة، يوصي حبظر االستعانة بشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة للقيام بوظـائف    
وهي . تكون بطبيعتها حكراً على الدولة وفقاً ملبدأ احتكار الدولة لالستخدام املشروع للقوة           

  . يرد شرحها بالتفصيل الحقاً يف هذا التقريروظائف
وستعيد االتفاقية املقترحة تأكيد مسؤوليات الدولة فيما يتعلق بأنـشطة شـركات              -٤٠

فالدول مسؤولة عن تنفيذ التزاماهتا مبوجـب قـانون         . اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة   
تشريعية وغريها إلنفاذ تلـك     حقوق اإلنسان الدويل، مبا يف ذلك اعتماد ما يلزم من تدابري            

تصرف قد يصدر   وهلذا الغرض، يتوجب عليها اختاذ تدابري مناسبة ملنع أي سوء           . االلتزامات
 والتحقيق فيه والعقاب عليه وتوفري سبل انتصاف فعالـة          عن تلك الشركات وعن موظفيها    

اقعة على عـاتق    وقد أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هذه املسؤوليات القانونية الو         . منه
الدول واليت تبقى من مسؤولياهتا حىت لو آثرت الدول أن تعهد ببعض األنشطة إىل هيئـات                

تعاقد الدولة من اخلارج مع القطاع التجاري اخلاص بـشأن          "فقد قالت اللجنة إن     . خارجية
هـا مـن    يعفّيأنشطتها األساسية اليت تنطوي على استخدام القوة واحتجاز األشـخاص ال            

  .)٧("اهتا مبوجب العهدالتزام

__________ 

ـ  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١ املؤرخة A/58/40 (Vol. II)انظر الوثيقة  )٧( ، ١٠٢٠/٢٠٠٢م ، الـبالغ رق
 .٣٥٥، ص ٢-٧، الفقرة كابال وباسيين ضد أستراليا
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ويف اخلتام، يتمثل القصد من الصك اجلديد املقترح امللزِم قانوناً يف ضمان اختاذ الدول                -٤١
التدابري الضرورية لتعزيز الشفافية واملسؤولية واملساءلة يف اسـتخدامها لـشركات اخلـدمات             

  .تأهيل الضحايا، وإلنشاء آليات إلعادة استخدام موظفيهاالعسكرية واألمنية اخلاصة و
 صك دويل وضعويعتقد الفريق العامل أن جملس حقوق اإلنسان يشكِّل أفضل حمفل ل  -٤٢

جديد يتناول تنظيم شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة والرقابة عليها ورصدها من            
  .أجل التصدي للتحديات اآلنفة الذكر، يف مجلة حتديات أخرى

  نطاق التطبيق  -باء   
 ألن منظمات حكومية دولية، كاألمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلـسي            نظراً  -٤٣

واالحتاد األورويب وغريها، تستعني خبدمات شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصـة،           
 لتلك املنظمات مـن خاللـه       كنفإن الفريق العامل يرى أنه من األمهية مبكان إنشاء إطار مي          

 يف حدود اختصاصها، فيما يتعلق بشركات اخلدمات العسكرية         االنضمام إىل االتفاقية، كلٌّ   
  .منية اخلاصة وأنشطتها وموظفيهاواأل
واستناداً إىل مثال أحدث اتفاقية دولية تدخل حيز النفاذ، وهـي اتفاقيـة حقـوق                 -٤٤

 على أن تعاَمل منظمات التكامل اإلقليمـي        ٤٤األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنص يف مادهتا        
ل األطراف يف املسائل اليت تدخل ضمن اختصاصها، أدرج الفريق العامل بنـداً             معاملة الدو 

  .مشاهباً يف مشروع االتفاقية الذي وضعه
 من نص املشروع أن االتفاقية املقترحة تسري علـى الـدول            ٣وقد جاء يف املادة       -٤٥

ـ       دمات واملنظمات احلكومية الدولية، كلٌّ ضمن حدود اختصاصها، فيما يتعلق بشركات اخل
  .يهاموظفالعسكرية واألمنية اخلاصة وأنشطتها و

وختاماً، يبيِّن مشروع االتفاقية أن االتفاقية تسري يف مجيع األحوال سواء مت تعريف               -٤٦
  .احلالة بأهنا نزاع مسلح أم ال

  املضمون  -جيم   
  .ءيضم مشروع االتفاقية، بالصيغة اليت ورد هبا يف املرفق هبذا التقرير، ستة أجزا  -٤٧
وتؤكد الديباجة جمدداً على مجلة أمور منها املبادئ والقواعد ذات الصلة من قانون               -٤٨

حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، كما تتضمن تعبرياً عن الشواغل املتعلقـة             
بتزايد تفويض وظائف تكون بطبيعتها حكراً على الدولة أو االستعانة مبصادر خارجية للقيام             

مما يقوِّض قدرة أي دولة على االحتفاظ باحتكارها لالستخدام املشروع للقوة، وتكـرِّر             هبا  
الديباجة أنه جيوز إلقاء املسؤولية عن انتهاكات قانون حقوق اإلنـسان الـدويل والقـانون           
اإلنساين الدويل ليس على الدول فحسب وإمنا كذلك على منظمات حكومية دولية وعلـى              
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دول، وهي ُتذكِّر باملواد املتعلقة مبسؤولية الدول اليت وضعتها جلنـة           جهات فاعلة من غري ال    
القانون الدويل وبااللتزام الدويل مبنع اإلفالت من العقاب على جرائم احلرب واجلرائم ضـد              
اإلنسانية وجرائم اإلبادة واالنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف، وُتقر بأنه من واجب مجيع            

ات حقوق اإلنسان عن طريق اختاذ تدابري تشريعية وغريها، وبأنـه    الدول منع حدوث انتهاك   
من واجبها التحقيق يف االنتهاكات املبلَّغ عنها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم عند االقتـضاء             
وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا، وتقرُّ الديباجة أيضاً بأنه من واجب مجيع الدول منـع               

ها من االعتداءات اليت ترتكبها أو تتورط فيها شركات عرب          انتهاكات حقوق اإلنسان أو غري    
أن وطنية وغريها من املشاريع التجارية، وترى أنه من حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان              

 سبل انتصاف فعالة، وتعلن أنه جيب وضع آليات لضمان مساءلة الدول واملنظمات             تتاح هلم 
  .واألمنية اخلاصةاحلكومية الدولية وشركات اخلدمات العسكرية 

 وهي تتضمن القـصد مـن       األولشروع االتفاقية يف اجلزء     وترد األحكام العامة مل     -٤٩
  :واألهداف من هذه االتفاقية هي كالتايل. االتفاقية والتعاريف ونطاق التطبيق

إعادة تأكيد وترسيخ مسؤولية الدولة عن استخدام القوة وتأكيد أمهيـة احتكـار            •
 شروع للقوة الدولة لالستخدام امل

حتديد الوظائف اليت تكون بطبيعتها حكراً على الدولة وال جتوز االستعانة مبصادر             •
 خارجية للقيام هبا حتت أي ظرف من الظروف 

 تنظيم أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة واملتعاقدين من الباطن •

الشركات املذكورة  تشجيع التعاون الدويل بني الدول فيما يتعلق بترخيص أنشطة           •
وتنظيمها حىت تتصدى بشكل أكثر فعالية ألي حتديات تعترض تنفيذ التزاماهتا يف            

 جمال حقوق اإلنسان تنفيذاً تاماً، مبا يف ذلك احلق يف تقرير املصري

إنشاء وإعمال آليات لرصد أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصـة            •
ويل والقانون اإلنساين الدويل، ال سـيما أي        وانتهاكات قانون حقوق اإلنسان الد    

استخدام تعسفي أو غري قانوين للقوة من ِقبل تلك الشركات، ومقاضاة مـرتكيب             
  االنتهاكات وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا

وتقترح تلك  . ٢وترد تعاريف املصطلحات املستخدمة يف مشروع االتفاقية يف املادة            -٥٠
 تعريفاً لشركة اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة جاء فيه أهنا          املادة، على وجه اخلصوص،   

 بواسـطة أو أمنيـة  / مادي، خدمات عسكرية ومقابلتقدِّم، لقاء ذات كيان قانوين  شركة  "
واملقصود باخلدمات العسكرية اخلدمات املتخصصة     ". أو كيانات قانونية  / و طبيعينيأشخاص  

لتخطيط االستراتيجي واالستخبارات والتحقيقـات     املتعلقة بالعمل العسكري، مبا يف ذلك ا      
 أياً كان نوعها، بطيـار  طريان الو البحري أو اجلوي، وعملياتوعمليات االستطالع الربي أ 

أو بال طيار، واملراقبة باألقمار الصناعية، وأي نوع من أنواع نقل املعارف بواسطة تطبيقات              
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سلحة وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة، أّما        عسكرية، وتقدمي الدعم املادي والتقين للقوات امل      
ألشـخاص  املقصود باخلدمات األمنية فهو حراسة أو محاية املباين واملنشآت واملمتلكـات وا           

منية أو تطبيقات   نوع من أنواع نقل املعارف بواسطة تطبيقات أ       أي  بواسطة حراس مسلحني، و   
  .ذها، وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة تدابري أمنية ألغراض الرقابة وتنفيحفظ النظام، واختاذ

ويصف الفريق العامل الوظائف اليت تكون بطبيعتها حكراً على الدولة بأهنا وظائف              -٥١
 بشركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة حتت أي ظرف         ، يف أدائها،  ال جتوز االستعانة  

لقوة، فإن تلك الوظائف    ومتشياً مع مبدأ احتكار الدولة لالستخدام املشروع ل       . من الظروف 
، وعمليات يةعمليات القتالالأو  /ية، وشن احلروب و   اركة املباِشرة يف األعمال احلربّ    تشمل املش 

األسر، ووضع القوانني، والتجسس، واالستخبارات، ونقل املعـارف بواسـطة تطبيقـات            
عسكرية وأمنية وتطبيقات حفظ النظام، واستخدام أسلحة دمـار شـامل، وصـالحيات             

رطة، خاصة صالحيات إلقاء القبض أو االحتجاز مبا يف ذلك استنطاق احملتَجزين، وغـري              الش
  . ذلك من األنشطة ذات الصلة

وتلـك  . ثاين من مشروع االتفاقية املبادئ العامة اليت تنظم املعاهدة        الوترد يف اجلزء      -٥٢
رية واألمنية اليت تقوم    حتمُّل الدولة الطرف املسؤولية عن األنشطة العسك      : املبادئ الثمانية هي  

هبا شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة املسجلة أو العاملة ضمن حـدود واليتـها              
اإلقليمية، واحترام تلك الشركات لسيادة القانون، واحترام تلك الشركات لسيادة الدولـة،            

لعدائية واألفعال  والتزام الدولة الطرف مبنع تلك الشركات من املشاركة املباِشرة يف األعمال ا           
اإلرهابية واألعمال العسكرية اليت تنتهك القانون الدويل، وحظر االستعانة بتلك الشركات يف 
القيام بوظائف تكون بطبيعتها حكراً على الدولة، مبا فيها استخدام أسلحة معينـة تتـسبب               

ستخَدميها بطبيعتها يف إصابات سطحية أو يف أمل ال ضرورة له، ومنع الشركات املذكورة وم             
  .من حيازة أسلحة وذخائر أو امتالكها أو االجتار هبا بصورة غري قانونية

 النظام الوطين للتنظيم والرقابة، وااللتزام بترخيص اخلدمات اليت   ويتناول اجلزء الثالث    -٥٣
تقّدمها شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة، وإحداث سجل وطين، وااللتزامـات           

ي الشركات املذكورة، واحترام معايري العمل األساسية واللـوائح الـيت           ظفوبتدريب وفرز م  
  .تنظم استخدام تلك الشركات للقوة واألسلحة النارية

أو / ورابع مسألة مسؤولية الدول األطراف عن فرض عقوبات جنائية    الاجلزء  يتناول  و  -٥٤
 ويعـرض مـشروع     .ني وعن توفري سبيل انتصاف للضحايا     خالفأو إدارية على امل   /مدنية و 

 شركات اخلدمات العـسكرية     تويلاالتفاقية بإجياز التزامات الدول األطراف بضمان اعتبار        
الوظائف اليت تكون بطبيعتها حكراً على الدولة، واستخدامها غري         وظفيها  واألمنية اخلاصة وم  

هـا غـري    القانوين للقوة واألسلحة النارية، واستخدامها غري القانوين ألسلحة معينة، واجتار         
وأن ُتعتـرب مـن     . املشروع يف األسلحة، جرائم مبوجب تشريعات وطنية للدول األطـراف         

اجلرائم، باإلضافة إىل ذلك، مجيع األنشطة اليت تقوم هبا شركات اخلدمات العسكرية واألمنية             
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 على الدول األطراف أن تضمن      ويتعّين. اخلاصة دون احلصول على الرخصة واإلذن املطلوبني      
لعسكرية واألمنية اخلاصة  املسؤولية اجلنائية الفردية، ومساءلة شركات اخلدمات ا    نالكشف ع 

  .يها، وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحاياوموظف
ويتناول هذا اجلزء أيضاً مسائل من قبيل مسؤولية األشخاص والكيانات القانونيـة،              -٥٥

وينص مشروع . اضاة وبتدابري التسليموحتديد الوالية اإلقليمية للدول وااللتزامات املتعلقة باملق      
  .الصك أيضاً على إنشاء صندوق دويل إلعادة تأهيل الضحايا

امس إنشاء جلنة تنظيم ورقابة ورصد خاصة بشركات اخلـدمات          اخلويتناول اجلزء     -٥٦
ووفقاً لإلجراءات املكرَّسة يف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية،        . العسكرية واألمنية اخلاصة  

لجنة تقارير من الدول األطراف بشأن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلداريـة أو              تتلقى ال 
. غريها من التدابري اليت تكون قد اعتمدهتا واليت جتعل أحكام هذه االتفاقية سارية املفعـول              

وتتلقى تلك اللجنـة    . وينص مشروع االتفاقية أيضاً على آلية حتقيق وآلية للشكاوى الفردية         
لشكاوى من الدول األطراف اليت ترى أن دولة طرفاً أخرى مل تنفِّذ أحكام االتفاقيـة               أيضاً ا 

ويقترح املشروع كذلك أن ينشئ األمـني       . وتنشئ جلنة مصاحلة خمصَّصة، إن اقتضى األمر      
العام سجالً دولياً تقيَّد فيه شركات اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تعمل يف السوق              

وتقدم كل دولة طـرف سـنوياً       . اداً إىل املعلومات اليت تقدمها الدول األطراف      الدولية استن 
بيانات بغرض تقييدها يف السجل بشأن الواردات والصادرات مـن اخلـدمات العـسكرية              
واألمنية اليت تقدمها الشركات املذكورة ومعلوماٍت موحدة بشأن تلك الشركات املسجلة يف           

  .ص منهاالدولة الطرف واحلائزة على ترخي
 األحكام اخلتامية، مبا فيها أحكام التصديق والدخول حيـز          ويعرض اجلزء السادس    -٥٧

النفاذ والتعديالت والتحفظات، ويستند هو اآلخر إىل األحكام الواردة يف اتفاقيات أخـرى             
  .متعلقة حبقوق اإلنسان

  الدول األعضاء والكيانات غري احلكوميةاملقدمة من تعليقات ال  - دال  

  العملية  -١  
، نظـم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ املؤرخ   ١٠/١١وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان        -٥٨

الفريق العامل سلسلة من املشاورات مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة بشأن حمتـوى              
  .٢٠١٠مايو / إىل أيار٢٠٠٩يوليه /ونطاق مشروع اتفاقية حمتملة يف الفترة من متوز

 ٢٥٠ على حنو   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥تفاقية حمتملة يف    ووزع مشروع نص مبدئي ال      -٥٩
سبتمرب / هؤالء مهلة حىت هناية أيلول     ُمنحو.  ومنظمة غري حكومية للتعليق عليه      وأكادميياً خبرياً
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وتلقي الفريق العامل من هـذه      . حتوى االتفاقية ونطاقها  مب مسامهاهتم املتعلقة  لتقدمي   ٢٠٠٩
  .)٨( تعليق ردا على رسالته٤٠٠ما يزيد على  إفادة خطية تتضمن ٤٥اجملموعة حنو 

 علـى   ٢٠٠٩يوليه  /رك يف متوز  وأشرف الفريق العامل خالل دورته السابعة يف نيويو         -٦٠
سياسات عقد يف فتـرة     لل منتدى    يف  األول متثل النشاط .  نظمهما املعهد الدويل للسالم    نينشاط

 األمم املتحدة لوضع نظام أكثر      الغداء الستكشاف اجلهود املبذولة حاليا داخل وخارج منظمة       
املنتدى السيد  هذا  وكان من بني املتحدثني يف      . فعالية للوائح التنظيمية والرقابة واملساءلة الدولية     

بيتر مورور، سفري سويسرا والسيد جيمس كوكاين، زميل أقدم يف املعهد الـدويل للـسالم               

__________ 
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     هـذا احلـدث     شارك يف وقد  . مللفريق العا ا ة ومقرر ة رئيس ا، بصفته شايستا شامني  ةوالسيد
  . مشاركا من السفارات ومنظمة األمم املتحدة ومن اجملتمع املدين٥٠ما يزيد على 

 حلقة عمل مغلقة استمرت أربع ساعات مع اخلرباء وممثلـي           يف الثاين   متثل النشاط و  -٦١
ى ونطـاق صـك     اجملتمع املدين العاملني أساسا يف الواليات املتحدة األمريكية، ملناقشة حمتو         

   وقد ضمت حلقة العمـل     . لتنظيم عمل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     قانوين حمتمل   
 مشاركا وأتاحت الفرصة للمرة األوىل للفريق العامل كي ينـاقش بوجـه             ٢٠ما يزيد على    
املهام اليت تقع حبكم طبيعتها على عاتق الدول واليت ال ينبغي إسنادها للشركات خاص مسألة   

  .سكرية واألمنية اخلاصة ومنظومة التنفيذ واإلنفاذ املنصوص عليها يف مشروع االتفاقيةالع
 للغاية للفريق العامل كي جيري مناقشة أولية مع اخلـرباء  وكان هذا االجتماع مفيداً     -٦٢

وقد ساعد ذلك بشكل كبري     . بشأن نطاق ومضمون آلية الرقابة املنصوص عليها يف االتفاقية        
. ل على معاجلة بعض العناصر األساسية للمشروع وكذلك بعض الثغرات احملتملة          الفريق العام 

قيامه بتنظيم واستضافة   على  يشكر معهد الصحافة الدويل     لوالفريق العامل يغتنم هذه الفرصة      
  .ني املهمنينشاطهذين ال

 ٢٥وخالل اجتماع عقدته الشبكة األكادميية الكولومبية عن خصخصة األمـن يف              -٦٣
، أدارت السيدة بنفاديس دي برييز مناقشة أجراها فريق اخلرباء ملـشروع            ٢٠٠٩وليه  ي/متوز

 ممثال للمنظمات غـري     ٢٥وعقد اجتماع مماثل ضم     . االتفاقية املقترح يف بوغوتا، بكولومبيا    
وأرسـلت  . ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦احلكومية والقطاع األكادميي يف كيتو، بإكوادور، يف       

والفريق العامل إذ يعرب عن امتنانه  . الجتماعني إىل الفريق العامل   استنتاجات وتعليقات كال ا   
 يف كولومبيا وإكوادور الستـضافتها      مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     ملكتب  

  .هذين االجتماعني
خوسـيه لـويس    وتعاون الفريق العامل أيضا من خالل أحد أعضائه وهو الـسيد              -٦٤

 جامعة إسبانية ومع مركز الصليب ١٥لألكادمييني اإلسبان من ، مع شبكة   غوميث ديل برادو  
األمحر اإلسباين لدراسة القانون اإلنساين الدويل ومعهد الدراسات املتعلقة بالصراعات والعمل      

ويف هذا الصدد، نظمت كلية   . اإلنساين واملنظمات غري احلكومية، يف إعداد مشروع االتفاقية       
حلقة دراسية مغلقة يف    ) اجلامعة اإلسبانية املفتوحة  (تعليم عن بعد    احلقوق باجلامعة اإلسبانية لل   

وصدر خالل هذه احللقة عدد . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ إىل  ١٩مدريد يف الفترة من     
  .من التوصيات البناءة والعملية، مما ساهم يف حتسني مشروع نص االتفاقية

، نظر الفريق العامـل     ٢٠٠٩ديسمرب  /لسبتمرب إىل كانون األو   /ويف الفترة من أيلول     -٦٥
يف التعليقات اليت تلقاها من كافة أصحاب املصلحة املذكورين أعاله وقام بصياغة نـسخة              

  .معدلة من مشروع االتفاقية
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أن "ويف املرحلة الثانية، ووفقا للقرار املذكور آنفا الذي يطلب إىل الفريق العامـل                -٦٦
فوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان،    يتقاسم مع الدول األعضاء، عن طريق م      

العناصر اليت ميكن أن يتكون منها مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، 
لكي يطلب إىل تلك الدول املسامهة يف حتديد حمتوى ونطاق مثل هذه االتفاقيـة وإرسـال                

العناصر اليت ميكن أن يتكون منها عن ة مذكر"، أعد الفريق العامل    "ردودها إىل الفريق العامل   
. كي تعلق عليها الدول األعضاء    " الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   مشروع اتفاقية بشأن    

 كـانون   ٤وأرسلت هذه املذكرة املكونة من تسع صفحات عن طريق مذكرة شـفوية يف              
 ومت متديـد    .٢٠١٠مارس  / آذار ١٥يناير، مع طلب للحصول على التعليقات حبلول        /الثاين

  .٢٠١٠مايو / أيار١٥املوعد النهائي لتقدمي التعليقات بعد ذلك حىت 
االحتاد الروسي، وأذربيجان، وإسبانيا    وقد تلقى الفريق العامل إفادات خطية من          -٦٧

نيـداد وتوبـاغو،    ي، وأستراليا، وإكوادور، وبـيالروس، وتر     )باسم االحتاد األورويب  (
يسرا، وصربيا، وغواتيماال، وقطر، وكندا، وكوبا،      وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا، وسو   

، والواليـات    وآيرلندا الـشمالية   ولبنان، ومصر، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     
  .)٩(املتحدة األمريكية

  .)١٠(كما تلقى الفريق العامل إفادات خطية من مؤسسات كومنولث الدول املستقلة  -٦٨
ا الفريق العامل تعليقات على األفكار الواردة يف        وإىل جانب هذه العملية، تلقى أيض       -٦٩

مشاريع العناصر خالل املشاورات اإلقليمية الثالث اليت أجريت يف بانكوك وأديـس أبابـا              
كذلك، نظم الفريق العامل جلسات إعالمية لكافة البعثات الدائمة يف جنيف خالل            . وجنيف

  .٢٠١٠أبريل /دورته املعقودة يف نيسان

  امةتعليقات ع  -٢  
أكد العديد من الدول واخلرباء على دعمهم بوجه عام لعقد اتفاقيـة، مـشريين إىل         -٧٠

 وإنـشاء نظـام     الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   ضرورة تعزيز االلتزامات القانونية جتاه      

__________ 

 .قات قيد الترمجة وقد ال تكون مدرجة بشكل كامل يف هذا التقريرمازالت بعض التعلي )٩(
 ;the Executive Committee of CIS:فيما يلي مؤسسات كومنولث الدول املستقلة اليت وجهت تعليقـات  )١٠(

the Committee of Heads of Law Enforcement Units of the Council of Heads of Customs Services 

of CIS Member States; the Coordinating Council of the Intergovernmental Courier 

Communications Service; the Coordinating Service of the Council of Commanders of Border 

Troops of the CIS; the Coordinating Council of Heads of Bodies for Tax/Financial Investigation 

of CIS Member States; the Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian 

Federation; the Federal Protection Service of the Russian Federation and the Federal Immigration 

Service of the Russian Federation. 
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كما أكدوا على الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمة األمم املتحدة           . للترخيص والتسجيل 
  . هذه الشركاتيف رصد أنشطة

وأشار أحد البلدان إىل ضرورة أن يؤكد مشروع االتفاقية على التزامـات الـدول                -٧١
األطراف بتنفيذ كافة االلتزامات الدولية، وليس فقط معايري القانون الدويل حلقوق اإلنـسان             

  .والقانون اإلنساين الدويل
العسكرية واألمنية اخلاصة   الشركات  وأثار تعليق آخر مسألة الوضع القانوين ملوظفي          -٧٢

وأكد على ضرورة أن يكون من بني أهداف االتفاقية         . الذي ال يتناوله مشروع نص االتفاقية     
املقبلة اعتماد تعريف قانوين دويل لوضع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ووضع معايري            

غري ذلـك مـن     إلضفاء الطابع القانوين على نشاطها والتمييز بني أنشطة هذه الشركات و          
  .أشكال االرتزاق التقليدية

ال يشكل أكثر السبل فعالية لتحـسني الرقابـة         رمبا   أن عقد معاهدة     آخرونورأى    -٧٣
واملساءلة لدى هذه الصناعة ودفعوا بأن القوانني القائمة أتاحت إطارا فعاال لفهم التزامـات              

وأشاروا يف هـذا    . ساءلةالدول بتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وإخضاعها للم       
اليت تـشري إىل االلتزامـات       )١١(الشأن إىل املبادرات األخرى القائمة، ال سيما وثيقة مونترو        

القائمة للدول والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها مبوجب القانون الدويل حيثما           
  . وجدت هذه الشركات أثناء الصراعات املسلحة

الصناعة للفريق العامل أهنم يسعون إىل أن يكون مركـزهم          وأوضح القائمون على      -٧٤
وأكدوا على أمهية عقد    . القانوين أكثر وضوحا وأن تكون هلم صالحية أكرب يف نظر اجملتمع            

معاهدة حتظى بتأييد األطراف الفاعلة الرئيسية املشاركة يف املناقشة بغية إحداث تأثري إجيـايب    
  .يف متتع األفراد حبقوق اإلنسان

  نطاق االتفاقية  -٣  
تركزت بعض التعليقات الواردة يف هذا الصدد على االنطبـاق املباشـر لـبعض                -٧٥

االلتزامات الواردة يف مشروع االتفاقية على الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، أي          
عـاتق  ورأى الفريق العامل ضرورة أن تقع املسؤولية الرئيسية على          . األطراف من غري الدول   

. األطراف يف االتفاقية واملنظمات احلكومية الدولية اليت ستنـضم إىل هـذا الـصك             الدول  
  .وأوضح الفريق العامل هذه النقطة يف أحدث نص أعده

واسـعاً   نطاق مشروع االتفاقية     يكونوشدد عدد كبري من اخلرباء على ضرورة أن           -٧٦
منهم  اًارإقر املسلح،   كي يشمل كافة احلاالت، وأال يقتصر على الرتاع       ممكن  إىل أقصى حد    

__________ 

)١١( A/63/467-S/2008/636  ٢٠٠٨ كتوبرأ/تشرين األول ٦املؤرخة. 
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 لعسكرية واألمنية اخلاصة يف   مبجموعة األنشطة املتطورة باستمرار اليت تضطلع هبا الشركات ا        
  .وقد مت تناول هذا التعليق يف مشروع النص.  يف مجيع أرجاء العاملمتنوعة بازديادحاالت 

  التنفيذ على الصعيد احمللي  -٤  
نـشائه  لترخيص اإلجباري الذي ينص علـى إ      أكدت بعض التعليقات على أن نظام ا        -٧٧

ـ           مشروع االتفاقية يتميز بكونه     ة يضمن، من خالل اشتراط موافقة الدولـة املـصدرة والدول
.  على العمليات اليت تتم    الفعليةكافة الدول املعنية موافقتها الرمسية      إبداء  ،   على السواء  املستوردة

  .ية اخلاصة تعمل وأين تعمل ومىتكما سيسهل ذلك حتديد أي الشركات العسكرية واألمن
نح التراخيص  مل ألن مشروع النص مل حيدد معايري        ا عن أسفه  جهات أخرى  توأعرب  -٧٨

وأشاروا إىل أن ذلك مـن شـأنه أن         . وألن قرار منح التراخيص سيظل بيد الدول األطراف       
  .يؤدي إىل منح التراخيص لشركات غري ملتزمة باملعايري الدولية

ـ  إىل أنه من املمكن الذهاب إىل أبعد من ذلك يف االتفاقيـة              وأشار البعض   -٧٩ اقتراح ب
وأوضحوا أن ذلك من    . إنشاء نظام تراخيص تديره هيئة حكومية دولية على املستوى الدويل         

شأنه أن يتيح إنشاء سجل مركزي ميكن الوصول إليه بشكل مباشر، مما سيغين عن احلاجـة                
  .إىل االعتماد على فرادى سجالت الدول

ورحب الكثريون بفكرة إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا اجلرائم اليت يرتكبها             -٨٠
لكن البعض أكد على إمكانية الذهاب إىل أبعد    . موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    

 عن طريـق     وذلك من ذلك يف مشروع النص فيما يتعلق بكيفية وأساليب عمل الصندوق،          
وحتديد مبالغ التعويض وقيمة اشتراكات الدول والترابط القائم        مثال  " الضحية"تعريف مفهوم   

  .بني التزامات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والتزامات الدول بتعويض الضحايا
واشتراطات  ،تراخيصالنظام  التنظيم التشريعي املقترح و    بعض الدول أن     وأوضحت  -٨١
 مشروع نص االتفاقية، قد نصوص عليهما يفامللرقابة والرصد، ا وإجراءات ،لتعاقد والتدريبا

. ، مما قد يثنيها عن التصديق علـى االتفاقيـة          على صعيد التنفيذ   يكبد الدول نفقات باهظة   
ل بإنـشاء نظـم حمليـة       أعرب البعض عن قلقه إزاء جدوى التزام الدو       باإلضافة إىل ذلك    

  . أخرى أن هذه النظم قد ختتلف بشكل كبري من دولة إىلللتراخيص، من حيث

  املهام اليت تقع حبكم طبيعتها على عاتق الدول  -٥  
يف القانون الدويل   شدد عدد من اخلرباء والدول على عدم وجود تعريف متفق عليه              -٨٢
احلكومات ورأوا أنه قد يكون من الصعب تعريف        عاتق  لمهام اليت تقع حبكم طبيعتها على       ل

  .هذه املهام
لشركات العسكرية واألمنية   ة وضع معايري واضحة ل    ورأي آخرون أن من املهم للغاي       -٨٣

. اخلاصة وألنشطتها، نظرا لتنامي االجتاه حنو إسناد املهام العسكرية واألمنية للجهات اخلاصة           
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واعترب . وأشاروا إىل أن هذا الصك ضروري لضمان احتفاظ الدولة باحتكار استخدام القوة           
الدول عاتق   املهام اليت تقع حبكم طبيعتها على        بنييف مشروع االتفاقية    املقترح  البعض التمييز   

واليت ال جيوز إسنادها جلهات خارجية وبني اخلدمات اليت ميكـن تفويـضها للـشركات               
  . مرضيا، يف حني دعا آخرون إىل اعتماد هنج أكثر تقييدامتييزاًالعسكرية واألمنية اخلاصة، 

فق عليه دوليا للمهام الـيت      وذكر البعض بأنه على الرغم من عدم وجود تعريف مت           -٨٤
الدول، فإن بعض أحكام القانون اإلنساين الدويل متنع حتديـدا          عاتق  تقع حبكم طبيعتها على     

ممارسة سلطة الـضابط  "الدول األعضاء من االستعانة جبهات خارجية ألداء بعض املهام مثل           
 من  ٣٩املادة  انظر  ( ،"املسؤول عن معسكرات أسرى احلرب أو عن أماكن احتجاز املدنيني         

وأضافوا أنه رغم عدم وجـود      ).  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٩٩اتفاقية جنيف الثالثة و املادة      
 يف األعمال القتالية، فإن مشاركتهم ستؤدي        على مشاركة املدنيني بشكل مباشر     حظر حمّدد 

  .على األقل إىل فقدان بعض االمتيازات مثل احلصانة من التعرض للهجوم

  ة للرقابة والرصدهيئة دولي  -٦  
دعا عدد من التعليقات إىل أن تنشئ االتفاقية آلية قضائية أو آلية تظلم تعمل بشفافية        -٨٥

  ألن حق الفرد يف تقدمي عريضة إىل اللجنة ال ميـنح            م عن خيبة أمله   آخرونكاملة، وأعرب   
  .إال فيما يتعلق بالبلدان اليت توافق على اختاذ هذا اإلجراء

 واحدة إىل أن احلكم املتعلق بلجنة التوفيق مل حيظ بقدر كاف مـن              وأشارت دولة   -٨٦
توصيات جلنة التوفيق، ومن سيكون ب دولة ما قبلالتفصيل ومل حيدد ما الذي سيحدث إذا مل ت

كذلك رأى البعض أنه ليس ضـروريا       . القبولاملسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات، يف حال        
  .نازعات بني الدول لضمان تنفيذ االتفاقيةوجود مثل هذه اآللية السرية لتسوية امل

ونبه البعض يف تعليقات أخرى إىل ضرورة أال تطغى احلاجة إىل الـشفافية علـى                 -٨٧
  .حقوق اخلصوصية أو تؤدي إىل جتميد التعاون من جانب الصناعة نفسها

وأخريا، أشار بعض اخلرباء إىل ضرورة إيالء اهتمام خاص لضمان حصول البلـدان               -٨٨
قل منوا على الدعم لتعزيز قدرهتا على تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، سـواء              األ

  .من خالل املساعدة التقنية املقدمة من اللجنة أو من خالل التمويل

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
عضاء والكيانات غري   يغتنم الفريق العامل هذه الفرصة كي يشكر كافة الدول األ           -٨٩
ن الذين شاركوا الفريق العامل يف هذا املسعى        و يف ذلك اخلرباء واألكادميي    ومية، مبن احلك

اهلام، وقدموا خرباهتم يف مجيع مراحل هذه العملية، وقدموا تعليقات بناءة بشأن العناصر             
  . بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصةممكنة ُتعىنشروع اتفاقية دولية مب املتعلقة
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 قلقـه إزاء تـأثري أنـشطة الـشركات     يشدد على بالغلعامل أن  ويود الفريق ا    -٩٠
العسكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما أثنـاء عملـها خـالل               
الرتاعات ويف فترات ما بعد الرتاع ويف حاالت حدوث نزاعـات مـسلحة ال تتـصف                

للمـساءلة عـن    ما يتم إخضاع هذه الشركات وموظفيهـا         ادرابالعنف، موضحا أنه ن   
  .انتهاكات حقوق اإلنسان

واهلدف من اقتراح صك قانوين جديد ملزم ليس فرض احلظر على الـشركات               -٩١
العسكرية واألمنية اخلاصة بشكل تام ولكن وضع معايري دولية دنيا للـدول األطـراف              

  .لتنظم أنشطة هذه الشركات وموظفيها
 يشكل أفضل منتدى لوضع صك      ويعتقد الفريق العامل أن جملس حقوق اإلنسان        -٩٢

ها ورصدها، ملعاجلة تأثري    مراقبتدويل جديد لتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة و       
  .أنشطة هذه الشركات على حقوق اإلنسان

ويشجع الفريق العامل الدول األعضاء على النظر بعناية يف املـشروع املقتـرح               -٩٣
نظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،      لت ممكناحلايل لوضع صك قانوين دويل جديد       

ويوصي بأن ينشئ جملس حقوق اإلنسان فريقا عامال حكوميا دوليا مفتـوح العـضوية              
تكون مهمته وضع اتفاقية جديدة مع مراعاة األعمال األولية اليت اضطلع هبـا الفريـق               

  .العامل فيما يتعلق باستخدام املرتزقة
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  مرفق

ن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة لكي       بشأ ممكنةمشروع اتفاقية       
  حقوق اإلنسان ويتخذ تدابري بشأنه جملس فيهينظر 

  إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،   
 بالنـسبة إىل وااللتزامـات   ، املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة     العامة املبادئ إذ تؤكد   

 يف السيادة   مساواة كافة الدول  بادئ  التقيد الصارم مب  الكافة املرتبطة حبماية حقوق اإلنسان، و     
وحظـر  وحق الشعوب يف تقرير املصري       لكل دولة    االستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية و  

حظر الدعاية للحـرب وحظـر      يف العالقات الدولية و   التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا      
  ،ألي دولةالتدخل يف الشؤون اليت تدخل يف صميم الوالية الداخلية 

 من جديد كذلك مبادئ وقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون           وإذ تؤكد   
  اإلنساين الدويل وتكاملهما،

الوارد يف كافة الـصكوك     وعدم التمييز   املتمثل يف    املبدأ العاملي    وإذ تضع يف اعتبارها     
  لعمل الدولية،الدولية حلقوق اإلنسان وحقوق العمل األساسية املعترف هبا يف اتفاقيات منظمة ا

   إىل مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول،وإذ تشري  
 االلتزام الدويل مبنع اإلفالت من العقاب بالنسبة جلرائم احلرب واجلـرائم            وإذ تدرك   

ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية واخلروقات اجلسيمة التفاقيات جنيف، مع التأكيد يف هـذا             
  اردة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الصدد على املبادئ الو

 منع انتهاكات حقوق اإلنسان من خـالل تـدابري           بواجب كافة الدول   وإذ تسلّم   
تشريعية وغريها من التدابري، وبواجب الدول يف التحقيق يف التقارير املتعلقـة باالنتـهاكات          

نتصاف االضاء، وكذلك توفري سبل     ومقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات ومعاقبتهم، عند االقت      
  الئمة للضحايا، امل

 بواجب كافة الدول منع انتهاكات حقوق اإلنسان أو أية جتـاوزات             كذلك تسلّموإذ    
  الشركات عرب الوطنية أو غريها من مؤسسات األعمال التجارية، أو تشارك فيها أخرى ترتكبها 

 اتفاقيـة الهـاي     هاصلة، مبا في  الات  خرى ذ األدولية  التفاقيات  اال وإذ تضع يف اعتبارها     
 ١٩٥٤مـايو   / أيـار  ١٤حلماية امللكية الثقافية يف حالة نشوب صـراع مـسلح، املؤرخـة             

، وغـري   حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف      ٢٠٠٥ها واتفاقية اليونسكو لعام     وبروتوكوال
  ذلك من املبادئ ذات الصلة،
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 االسـتعانة هبـا   هـات خارجيـة أو      جل يضتفو حيال تزايد ال   وإذ تعرب عن قلقها     
لالضطالع باملهام اليت تقع حبكم طبيعتها على عاتق الدول، مما يقوض قدرة أي دولة علـى                

  االحتفاظ باحتكارها حلق استخدام القوة،
دولية حلظر جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلـهم       التفاقية  اال وإذ تأخذ يف اعتبارها     
  نظمة الوحدة األفريقية للقضاء على املرتزقة يف أفريقيا،اتفاقية م وكذلك وتدريبهم
انتهاكات القانون اإلنساين الـدويل     على  سؤولية  امل من املمكن حتميل     وإذ ترى أنه    

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ليس فقط للدول بل وأيضا للمنظمات احلكوميـة الدوليـة          
، وأن مـن    رية واألمنيـة اخلاصـة    الشركات العسك واألطراف من غري الدول، مبا يف ذلك        

الـشركات  الضروري وضع آليات لضمان خضوع الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة و          
   للمساءلة،العسكرية واألمنية اخلاصة

 بوجود مبادرة االتفاق العاملي لألمم املتحدة فيما يتعلـق بالـشركات            ووعيا منها   
اهتا وبني املبادئ العشرة املعترف هبا عامليـا يف  امللتزمة بتحقيق التوفيق بني عملياهتا واستراتيجي     

حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وبوجود التقرير الـسنوي لعـام            جماالت  
 املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان من املمثل اخلاص لألمني العام عن مسألة حقـوق               ٢٠٠٨

التجارية، الذي حيدد إطـارا  اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال     
  ،"احلماية واالحترام واالنتصاف"مكونا من ثالثة عناصر هي 

 اإلفالت من العقاب عن      اختاذ كافة التدابري الالزمة ملكافحة      عقدت العزم على   قدو  
 نظام قضائي وآليات للتحقيق يف التقارير املتعلقة باألنشطة اجلنائية والقبض على            طريق وضع 

الشركات العسكرية  انات املتورطة يف أنشطة جنائية، مبا يف ذلك كبار مسؤويل           األفراد والكي 
  ، هبدف مقاضاهتم ومعاقبتهم،واألمنية اخلاصة

محاية كافة األشخاص املتضررين من أنـشطة       اليت تستوجب   سؤولية  امل علىوإذ تؤكد     
، مبـن يف ذلـك     عـسكريني  أفراداًالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، سواء كانوا مدنيني أو         

 من خالل ما تقوم به أو ما متتنـع          ما هلم من حقوق اإلنسان     هذه الشركات، من انتهاك      وموظف
   من غري الدول، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،هات الفاعلةعنه اجل

أنه حيق لضحايا انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق          وإذ ترى     
، مبا ذلك على سبيل املثال      الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   نسان اليت يرتكبها موظفو     اإل

وحاالت االختفاء،   ،ال احلصر حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً          
تـدمري   والتعذيب، واالحتجاز التعسفي، والتشريد القسري، واالجتار بالبشر، ومصادرة أو        

اخلصوصية، احلصول على سبل انتصاف شاملة وفعالـة        اصة وانتهاك احلق يف     املمتلكات اخل 
بـشأن  لألمم املتحدة   املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية     وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك       
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لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان       الضرر  احلق يف االنتصاف وجرب     
  ،للقانون اإلنساين الدويلواالنتهاكات اخلطرية 

 مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني           إىل وإذ تشري   
املبادئ األساسية املتعلقـة باسـتخدام القـوة         و ١٩٧٩ ديسمرب   /األول كانون ١٧املؤرخة  

 ثـامن تحدة ال واألسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانني اليت اعتمدها مؤمتر األمم امل           
  ،١٩٩٠ يف هافانا عام  املعقودملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني

بشأن استخدام  األمم املتحدة   اليت وضعتها   بادئ التوجيهية غري امللزمة     امل إىل   وإذ تشري   
  ،٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٤واملؤرخة احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية، 

 العسكرية واألمنية اخلاصة بتجنيد عسكريني وضـباط        الشركات قيام   وإذ تالحظ   
لرتاع املسلح وكـذلك لتقـدمي      ا أماكنشرطة سابقني للعمل يف جمموعة من األنشطة يف         

جمموعة من اخلدمات األخرى يف مناطق الرتاع، وللعمل يف بعض األنشطة التجارية مثـل              
  .الصناعات االستخراجية

اللتزامات القانونية الدولية واملمارسات السليمة      بوثيقة مونترو بشأن ا    وإذ حتيط علما    
املؤرخة  ية اخلاصة أثناء الرتاع املسلح    بعمليات الشركات العسكرية واألمن   ذات الصلة   للدول  
  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧

 أن التنظيم   بالنظر إىل  تماد مدونات لقواعد السلوك، ولكن     اع وإذ تأخذ يف احلسبان     
 لضمان مراعاة موظفي هـذه      كافياًتنظيماً   ليس   األمنية اخلاصة لشركات العسكرية و  الذايت ل 

  الشركات للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
 بأنه مازالت هناك ثغرات كبرية قي النظم القانونيـة الوطنيـة والدوليـة              تسلّموإذ    

  ،الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةالسارية على 
لقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون        ا إزاء انتهاكات    لقهاوإذ تعرب عن ق     

 الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة    اليت ترتكبها   املثرية للجزع   واملتزايدة  اإلنساين الدويل   
 تدابري فعالة لضمان توافق األنشطة الـيت        الختاذويرتكبها موظفوها، وإذ تدرك احلاجة امللحة       

   مع القانون الدويل، واألمنية اخلاصةالشركات العسكريةتضطلع هبا 
 أن احلماية الفعالة تقتضي سن تشريعات وطنية ودولية مالئمة بغية اعتماد            وإذ ترى   

  وتنفيذ آليات لضمان اإلنفاذ،
ن تتفق الدول األعضاء على معـايري قانونيـة     أل إحلاح احلاجة  وإذ تضع يف اعتبارها     

  ،ة واألمنية اخلاصةالشركات العسكريدولية دنيا لتنظيم أنشطة 
  :قد اتفقت على ما يلي  
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  اجلزء األول    
  عامةأحكام     
   ١املادة     

  غرض ال
استعمال املتعلقة حبظر التهديد ب    املبادئ األساسية للقانون الدويل       بعني االعتبار  اًأخذ  -١

  : لية التاأغراض هذه االتفاقية هيوباملساواة يف السيادة بني الدول، فإن القوة أو استخدامها 
التعبري جمدداً  استخدام القوة و  فيما يتعلق ب  إعادة تأكيد وتعزيز مسؤولية الدولة        )أ(  

شامل اللتزامات الدولـة بـاحترام      الطار  اإل أمهية احتكارها لالستخدام املشروع للقوة يف        عن
  حقوق اإلنسان؛ يف حاالت إنتهاك توفري سبل االنتصاف ب، وا وإعماهليتهاومحاحقوق اإلنسان 

والـيت ال ميكـن      ةدولبال  منوطة وظائفاليت هي بطبيعتها    الوظائف  حتديد    )ب(  
  حتت أي ظرف من الظروف؛ لتنفيذها االستعانة مبصادر خارجية 

العسكرية واألمنية اخلاصة وأنشطة املقاولني مـن       تنظيم أنشطة الشركات      )ج(  
   ؛الباطن يف هذا اجملال

أن منح التـراخيص وتنظـيم أنـشطة        تعزيز التعاون الدويل بني الدول بش       )د(  
 التنفيذ الكامـل    يفي حتديات   أل املواجهة األجنح الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة هبدف      

   ؛اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف تقرير املصري
الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة      وضع وتنفيذ آليات لرصد أنشطة        )ه(  

أي ، وبوجـه خـاص،      قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    انون الدويل حل  القوانتهاكات  
مـرتكيب هـذه    تلك الشركات، ومقاضاة    من جانب   لقوة  لغري قانوين أو تعسفي     استخدام  
  . وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايااألعمال 

دارية اإلة و تنفيذ االتفاقية، تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية والقضائي        يف    -٢
عدم ضلوع الشركات العـسكرية     قوانينها احمللية لضمان    يف  ألحكام القائمة أو الناشئة     لوفقا  

  . يف أنشطة غري مشروعة أو يف االستخدام التعسفي للقوةواألمنية اخلاصة 

   ٢املادة     
  فرياتع

ألغـراض هـذه    و،   إليها ضمنا بشكل خمتلـف     يشرإذا مل حتدد بشكل منفصل أو         
  :  فإن عبارةاالتفاقية
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شـركة ذات كيـان     شري إىل   ت: ية اخلاصة أو األمن /العسكرية و الشركة    )أ(  
ـ أو أمنية بواسطة    /قانوين تقدم، مبقابل مادي، خدمات عسكرية و       أو /خاص طبيعـيني و   أش

   ؛كيانات قانونية
عمـال  شري إىل خدمات متخصـصة تتعلـق باأل       ت: اخلدمات العسكرية   )ب(  
الربي أو  االستطالع   مبا يف ذلك التخطيط االستراتيجي واالستخبارات والتحقيق و        ةريالعسك

راقبـة  امل، املأهولة أو غـري املأهولـة، و       هانوعأياً كان   البحري أو اجلوي وعمليات الطريان      
الـدعم املـادي   ونقل املعارف ذات التطبيقات العـسكرية،  أنواع أي نوع من و،  بالسواتل

  ؛سلحة واألنشطة األخرى ذات الصلةوالتقين للقوات امل
أو محاية املبـاين واملنـشآت      املسلحة  راسة  احلشري إىل   ت: يةدمات األمن اخل  )ج(  

خلاصة ااألمنية و التطبيقات  ارف ذات   نقل املع من أنواع   أي نوع   و،  األشخاصواملمتلكات و 
  ؛ت الصلةاألنشطة ذاغريها من  وواملعلوماتيةة، ووضع وتنفيذ التدابري األمنية بالشرط

أنـشطة  تأذن بتنفيذ    تشري إىل وثيقة خاصة      ):التصريح، اإلذن (رخصة  ال  )د(  
هيئـة   وااللتزامات الناشئة عنه، تصدرها      حمددة يف إطار االحترام الصارم لشروط الترخيص      

  ؛ أو شخص طبيعيلكيان قانوينترخيص 
إعادة و،  رخصإصدار  املتصلة ب يشري إىل نظام من التدابري      : نظام الترخيص   )ه(  
على أساس انتهاك التزامـات وأحكـام       الرخص  ، وتعليق   وتصديق الرخص وثائق،   ال صياغة
 تقيـد مراقبـة   والرخص،  ، وسحب   العمل هبا استئناف  وأووقف العمل بالرخص    ،  الرخص

اسـتحداث  ، و اللتزامات الناشئة عنها يف أنـشطتها     او  الرخص شروطباهليئات املرخص هلا    
املعلومات مارة يستخدمها األشخاص املعنيون لتقدمي      وضع است فضال عن   للرخص  سجالت  

  ؛وغريها من معلومات الترخيصالرخص من سجالت 
إعادة و،  رخصةالبيانات املتعلقة بإصدار    جمموعة  يشري إىل   : سجل الرخصة   )و(  

، العمـل هبـا   أو استئناف   والتصديق على الرخصة، وتعليق العمل بالرخصة       صياغة الوثائق،   
  ؛دنياخطية رخصة وفقا ملعايري السجل م العمل بيت والرخصة؛وسحب 
اخلـدمات  يشري إىل تـصدير     : أو األمنية /العسكرية و تصدير اخلدمات     )ز(  

أو أو أمنية خاصة /املنشأ اليت ُسجلت فيها شركة عسكرية ولدولة األمنية من اأو /العسكرية و
الـيت  خارج الدولـة      إىل ةالشركها تلك   أو األمنية اليت توفر   /العسكرية و اخلدمات  تصدير  

  ؛الدولة اليت تقع فيها إدارهتا الرئيسية أو مقرهاأو ُسجلت فيها 
ـ : أو األمنية /العسكرية و اخلدمات  استرياد    )ح(   اخلـدمات  شري إىل اسـترياد     ي
  ؛مسجلة يف دولة أجنبيةخاصة  أو أمنية/ة عسكرية وشركاليت تقدمها  يةأو األمن/والعسكرية 
مع مبدأ  الوظائف املتسقة   هي  : ةدولمنوطة بال  طبيعتهاهي ب الوظائف اليت     )ط(  

الدولة االسـتعانة   هي الوظائف اليت ال تستطيع      احتكار الدولة لالستخدام الشرعي للقوة، و     
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ومن بني . صادر خارجية لتنفيذها حتت أي ظرف من الظروفملتفويض المبصادر خارجية أو    
عمليـات  بـدء ال  أو  /ب و وراحلشن  و،  ليةالقتااملشاركة املباشرة يف األعمال     الوظائف  هذه  

ية، االسـتخبار مجع املعلومات   ، ووضع القوانني، والتجسس و    واحتجاز األشخاص قتالية،  ال
أسلحة الدمار استخدام و، ةاخلاصة بالشرطارف ذات التطبيقات العسكرية واألمنية ونقل املعو

 وال سيما   حيات الشرطة الشامل واألنشطة األخرى املتعلقة هبذه األسلحة، واالضطالع بصال       
الـيت  الوظائف  وغريه من   احملتجزين  أو االحتجاز مبا يف ذلك استجواب       التوقيف  صالحيات  

  ؛ منوطة بالدولةبطبيعتهاوظائف تعتربها أي دولة طرف 
أمنية عسكرية و  ةمباشرة مع شرك  تتعاقد  هي الدول اليت    : الدول املتعاقدة   )ي(  

الشركة هذه   تعاقد   يف حالة حسب االقتضاء،   وك،  ، مبا يف ذل   خاصة للحصول على خدماهتا   
  ؛ا الفرعيةتعمل من خالل شركاهتكانت أخرى أو عسكرية وأمنية من الباطن مع شركة 

تعمل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     هي الدول اليت    : العملياتدول    )ك(  
  ؛يف إقليمها
، خاصة جنسيتهااليت حتمل شركة عسكرية وأمنية    هي الدول   : دول املوطن   )ل(  

اليت أُسست فيها الشركة    لدولة  ا ت وإذا كان  الدولة اليت ُسجلت الشركة أو أُسست فيها؛      أي  
رئيسية أو مقرهـا    غري الدولة اليت تقع فيها إدارهتا الرئيسية، فإن الدولة اليت تقع فيها إدارهتا ال             

  هي دولة املنشأ؛
 أو دول   أو دول املـوطن   املتعاقـدة   الدول  هي الدول غري    : الدول الثالثة   )م(  

  ؛أمنية خاصةة عسكرية وشركللعمل يف رعاياها العمليات واليت ُيستخدم 
رمسي صك اتفاق   أساس  أي منظمة تقوم على     عين  ت: منظمة حكومية دولية    )ن(  

ويكون هلا  تفاق  االأطراف يف   كدول قومية أو أكثر     وتضم ثالث   بني حكومات دول قومية،     
  ؛اجلاريةداء املهام ألأمانة دائمة 

اإلشـراف  والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     عين جلنة تنظيم    ت: اللجنة  )س(  
  ؛ده هذه االتفاقيةدحت على النحو الذي هاورصدعليها 

عين أي شكوى مقدمة من دولة طرف يف هذه االتفاقيـة إىل            ت: شكوىال  )ع(  
  ؛هادورصالشركات العسكرية واالمنية اخلاصة واإلشراف عليها جلنة تنظيم 

جلنة جمموعة اىل   أو نيابة عن فرد أو      جانب  عين البالغ املقدم من     ت: عريضةال  )ف(  
  .هاورصدالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة واإلشراف عليها تنظيم 
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  ٣املادة     
  نطاق التطبيق  
هذه االتفاقية على الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف حدود اختـصاصها       تنطبق    -١

  . موظفيهاوأنشطتها والعسكرية واألمنية اخلاصة الشركات ق بفيما يتعل
يف هذه االتفاقية على املنظمات احلكوميـة       " الدول األطراف "إىل  تنطبق اإلحاالت     -٢

  . الدولية يف حدود اختصاصها
  . أكانت حاالت نزاع مسلح أم الهذه االتفاقية على مجيع احلاالت نطبق ت  -٣
الدول تظل ها هذه االتفاقية أو غريها من االتفاقات الدولية،  احلاالت اليت ال تشمل    يف  -٤

مـن مبـادئ    و،  ةاملتبعاألعراف  األطراف ملزمة مبوجب مبادئ القانون الدويل املستمدة من         
  . ا ميليه الضمري العاممماإلنسانية و

  اجلزء الثاين    
  املبادئ العامة     

  ٤املادة     
  األمنية اخلاصة جتاه الشركات العسكرية ومسؤولية الدولة 

لـشركات  لالعـسكرية واألمنيـة     األنشطة  كل دولة طرف املسؤولية عن      تحمل  ت  -١
كانـت هـذه   أ سواء يتها القضائية،ظل والالعسكرية واألمنية اخلاصة املسجلة أو العاملة يف      

  .  أم الالدولةمتعاقدة مع الكيانات 
منية اخلاصـة الـيت   العسكرية واأل الشركات  امتالكعلى كل دولة طرف أن تكفل         -٢

 قوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل     القانون الدويل حل   يف جمال    تدريباًتتعاقد معها   
  . واحترامها هلذا وذاك

ألداء مبصادر خارجية   أن تفوض جهة خارجية أو تستعني       ال ميكن ألية دولة طرف        -٣
  . منوطة بالدولةهي يف طبيعتها وظائف وظائف 

       اضـروري كلمـا كـان ذلـك        غريهاتشريعية و التدابري  الف  تتخذ كل دولة طر     -٤
   : ما يليلوضع

الكيانـات  العسكرية واألمنية اخلاصة، ومع     الشركات  مع  تعاقد  الإجراءات    )أ(  
   ؛التعاقد من الباطنإجراءات القانونية األخرى واألفراد، و

 اخلدماتاملوظفني األمنيني وتصدير    إجراءات ترخيص تصدير العسكريني و      )ب(  
   ؛العسكرية واألمنية
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 اخلدماتاملوظفني األمنيني واسترياد    إجراءات ترخيص استرياد العسكريني و      )ج(  
   ؛العسكرية واألمنية

األسلحة استرياد /تصديرعلى الضوابط فعالة وغريها من   ضوابط مجركية     )د(  
إعادة استرياد  /اليت تستخدمها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وإعادة تصدير       النارية  

  . هذه األسلحة
تدابري تشريعية وتدابري   ما قد يلزم من     كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي،       تتخذ    -٥

االستعانة مبصادر خارجية   على تفويض جهة خارجية أو      حظر كامل أو جزئي     لتطبيق  أخرى  
  . خدمات عسكرية أو أمنيةلتقدمي 

  ٥املادة     
  سيادة القانون 

وأي وموظفيهـا   العسكرية واألمنية اخلاصة    الشركات   قيامولة طرف   كل د تكفل    -١
القـانون  مبا يتفق مع    رمسيا  ُسنت  مبوجب قوانني   وظائفها   بأداء   بأنشطتها ذات صلة هياكل  

  . الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
تكـون  الـيت قـد      غريهاوكل دولة طرف هذه التدابري التشريعية واإلدارية        تتخذ    -٢

ـ  لانتهاكاتأي عن  وموظفيها  تلك الشركات   مساءلة  ضرورية لضمان    ـ وانني لق  أو ةالوطني
  . ة الساريةالدولي

شـركة  أي عقد أو اتفاق بني الدولة الطـرف و        أن يكون   كل دولة طرف    تكفل    -٣
أو أمنية  /عسكرية و تلك الشركة وموظفيها خلدمات     توفري  أو أمنية خاصة بشأن     /عسكرية و 
   :اتتشريعمع قانون الدويل ولمتسقا مع ا

   ؛وطندولة امل  )أ(  
   ؛الدولة املتعاقدة  )ب(  
   ؛دولة العمليات  )ج(  
مـن الـشركات    للعمل مع شـركة     مواطنوها  اليت ُيوظف   الدول الثالثة     )د(  

  . مبوجب هذا العقداصة اخلمنية األعسكرية وال
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  ٦املادة     
  سيادة الدول 

هـا  ووموظفالعسكرية واألمنية اخلاصـة     كات  الشرأال تنفذ   كل دولة طرف    تكفل    -١
تقوض سيادة دولـة أخـرى وسـالمتها        أن  حتت أي ظرف من الظروف أنشطة من شأهنا         

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول والتزام أو ختالف مبدأ املساواة يف السيادة      /اإلقليمية و 
  . هاتقرير مصريحرية الشعوب يف األخرى ومبدأ 

يف إقليم دولة أخرى مبمارسـة      تفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم        ليس يف هذه اال     -٢
القوانني الدولية   مبوجب   منوطة بالدولة واليتها القضائية والوظائف اليت هي بطبيعتها وظائف        

  . أو احمللية

 ٧املادة     
 الدويلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين القانون الدويل حلاحترام ومحاية 

 غريهاودارية  اإلقضائية و التشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     رف  كل دولة ط  تتخذ    -١
وموظفيها وفقا هلذه االتفاقية وضـمان      العسكرية واألمنية اخلاصة    الشركات  مساءلة  لضمان  

  . قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلالقانون الدويل حلاحترام ومحاية 
هـا  ووموظفكرية واألمنية اخلاصة    أن تبذل الشركات العس   كل دولة الطرف    تكفل    -٢

القانون الـدويل   انتهاك  يف   بشكل مباشر أو غري مباشر       منشطته أ لكيال تسهم العناية الواجبة   
  . قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلحل
 العسكرية واألمنية   رؤساء موظفي الشركات  جتوز، مبوجب القانون الدويل، مساءلة        -٣

  : اخلاصة ومنهم
   أو ؛كانوا قادة عسكريني أو رؤساء مدنينيأن، سواء وكومياحلن وولسؤملا  )أ(  
   لشركات العسكرية واألمنية اخلاصة؛املديرون واملشرفون يف ا  )ب( 
ن لـسلطتهم وسـيطرهتم     وعن اجلرائم اليت يرتكبها أفراد تلك الشركات اخلاضـع          
  . القـانون الـدويل  وفقا لقواعد وذلك  بشكل صحيح،   مراقبتهم   يف   تقصريهم، نتيجة   الفعلية

امللقاة التهرب من املسؤولية    للرؤساء ب على أنه يسمح    من بنود العقود    ال جيوز تفسري أي بند      و
  . مبوجب القانون الدويلعلى عاتقهم 

  ٨املادة     
  حظر استخدام القوة 

 حلظـر   غريهـا ودارية  اإلتشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١
يف األعمال  مشاركة مباشرة   وموظفيها  العسكرية واألمنية اخلاصة    لشركات  اة  مشاركوجترمي  
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متلـك   الـدول  أنأو  ما يلي    واألعمال اإلرهابية والعمليات العسكرية اليت تستهدف      ربيةاحل
  : يف أهنا ستؤدي إىل ما يليلشك ا كافية لأسباب

لنظـام  أو تقـويض ا   ) مبا يف ذلك تغيري النظـام بـالقوة       (إسقاط حكومة     )أ( 
   ؛لدولةلاالقتصادية واملالية والقانونية األسس الدستوري أو 

  ؛عترف هبا دوليا الدولة املدودحلقسري التغيري ال  )ب( 
من أراضـي الدولـة أو      لسيادة أو دعم االحتالل األجنيب جلزء       اانتهاك    )ج( 
  ؛ هاأراضيلكامل 

، مبا يف ذلـك     فادحضرر  هلم يف   التسبب  للمدنيني أو   صريح  االستهداف ال   )د(  
   :على سبيل املثال وليس احلصر

  ؛ وأمنهماالعتداء على حياة املدنيني '١'
   ؛ الدائمة أو املعتادةتهممن مناطق إقامأو تشريدهم لسكان لقسري ال الطرد '٢'
   ؛ملدنينياحرية حركة تقييد  '٣'
   سبيل املثـال   على   ،، مبا يف ذلك   العيشوارد وسبل   املتقييد احلصول على     '٤'

 واملاشية واملأوى والوصول إىل األماكن      يضاء والغذاء واألر   املا ،ال احلصر 
  . املقدسة وأماكن العبادة

الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة      أنشطة  ال تتسبب    كل دولة طرف أ    تضمن  -٢
   ؛ حرب أو نزاع داخلي أو بني الدول قائميف نشوب أو مفاقمةوموظفيها 

عـن  ها  يوموظفية واألمنية اخلاصة    الشركات العسكر  امتناعكل دولة طرف    تكفل    -٣
أو اإلرهابية   ربيةاحليف األعمال   لعمالئها  باشرة  املشاركة  املسهل  يميكن أن   توفري أي تدريب    

  . ١-٨النتائج احملددة يف املادة حتقيق إىل األعمال هذه ترمي  حنيأو العسكرية، 

  ٩املادة     
اليت هي بطبيعتها وظائف اء الألداالستعانة مبصادر خارجية تفويض جهة خارجية أو حظر 

   منوطة بالدولةوظائف 
الشركات العسكرية واألمنيـة    ف وحتدد نطاق أنشطة     تعّرأن  كل دولة طرف    على    
بتلك الشركات للقيام بالوظائف الـيت هـي   حتظر على وجه التحديد االستعانة     وأن   اخلاصة

ـ احليف األعمال   املشاركة املباشرة    ، مبا يف ذلك   منوطة بالدولة بطبيعتها وظائف    شـن  و،  ةربي
مجع ، ووضع القوانني، والتجسس و    واحتجاز األشخاص قتالية،  العمليات  بدء ال أو  /واحلروب  

، ةاخلاصة بالشرط ارف ذات التطبيقات العسكرية واألمنية و     نقل املع ية، و االستخباراملعلومات  
 واالضـطالع   أسلحة الدمار الشامل واألنشطة األخرى املتعلقة هبذه األسـلحة،        استخدام  و
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أو االحتجاز مبـا يف ذلـك اسـتجواب         التوقيف   ال سيما صالحيات     بصالحيات الشرطة، 
  .   منوطة بالدولةبطبيعتها وظائف تعتربها أي دولة طرف اليت الوظائف وغريه من احملتجزين 

  ١٠املادة     
  حظر االستعانة مبصادر خارجية الستخدام أنواع معينة من األسلحة 

طرف، دون املساس بالتزاماهتا التقليدية، واجـب احتـرام مبـادئ           كل دولة   على    -١
القتـال  ووسائل  أساليب  بشأن حظر بعض    " ساسيةاألقواعد  ال"مثل  الدويل  القانون اإلنساين   

اتفاقيات امللحق ب  ١٩٧٧ من الربوتوكول اإلضايف األول لعام       ٣٥على النحو املبني يف املادة      
إصابات من شأهنا إحداث   شري إىل حظر األسلحة اليت      تواليت  ،  ١٩٤٩عام  املعقودة يف   جنيف  

ُيتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار          ، أو اليت    آالم ال مربر هلا   أو  
  . وطويلة األمد

ملنـع   غريهـا وداريـة   اإلتشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -٢
تتسبب وموظفيها من استخدام األسلحة اليت حيتمل أن        ة اخلاصة   الشركات العسكرية واألمني  

  . ميكن إصالحهال بضرر كبري وواسع النطاق للبيئة 
 غريهاودارية  اإلقضائية و التشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -٣

ـ     ،هاووموظفال تستخدم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة       لضمان أ  ن  حتت أي ظرف م
أو /وأال هتدد باسـتخدامها و الظروف، األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية و التكسينية     

  . بناقليهاكوناهتا ومبوال تشارك يف أية أنشطة تتعلق هبا 

  ١١املادة     
         غري األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتارحيازة وامتالك حظر     

   هبا املشروع
كل دولة طـرف   ترمي وتستبقيومعايري القانون الدويل،     بعني االعتبار مبادئ     اًأخذ  -١

على الشركات العـسكرية    ظر  حي،   غري ذلك من التصاريح    إلصدار للترخيص أو     فعاال انظام
االجتار على أي موظفني تابعني للجهات املتعاقدة من الباطن       موظفيها و واألمنية اخلاصة وعلى    

  . الذخرية بوأأجزائها ومكوناهتا  بوأحة النارية األسلبغري املشروع 
باختـاذ    ،  مبادئ ومعايري القانون الدويل    آخذة بعني االعتبار  كل دولة طرف،     قومت  -٢

الـيت تتبعهـا    الترخيص أو التصريح     إجراءات   سالمة قوة و  اليت تؤمن تدابري  الما قد يلزم من     
  . ةمستقلصورة باعتمادها، أو  التصريحصحة وثائق الترخيص أو وإمكانية التحقق من 

األسلحة النارية وأجزائها    أو تسريب    تلفأو  سرقة   عن حوادث    فعالاللكشف  ل سعياً  -٣
جانب الشركات  من  فضال عن تصنيعها واالجتار هبا بصورة غري مشروعة         ومكوناهتا والذخرية   

  : التاليةدابري التما قد يلزم من كل دولة طرف تتخذ وموظفيها، العسكرية واألمنية اخلاصة 
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عنـد  أمن األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والـذخرية        اشتراط ضمان     )أ(  
   ؛أراضيهاخالل عبورها يف وها  وتصديرها استريادأثناء، وهاصنع

عبور، مبـا يف ذلـك، عنـد        التصدير و السترياد و  اال ضوابطزيادة فعالية     )ب(  
عـرب احلـدود    واجلمارك  الشرطة  فعالية مهام   ادة  زي و يةراقبة احلدود ملاتدابري  اختاذ  االقتضاء،  

   ؛والتعاون مع الدول اجملاورة
الـشركات  مـوظفي   جانب  واستخدام األسلحة النارية من     امتالك  تنظيم    )ج(  

 ، ومنع تهممن أجل محاي  الذين تعاقدوا معهم     ات العمالء داخل مقر العسكرية واألمنية اخلاصة    
وا على ألسلحة النارية خارج حدود األماكن اليت تعاقد من امتالك واستخدام اهؤالء املوظفني

  .  فيهاتوفري األمن

  اجلزء الثالث    
  رصد الواإلشراف والتشريعي تنظيم ال

  ١٢املادة     
   تشريعي حمدد بند

أنـشطة الـشركات    كل دولة طرف بوضع واعتماد تشريعات وطنية لتنظيم         تقوم    
   .كاف وفعالالعسكرية واألمنية اخلاصة على حنو 

  ١٣املادة     
  اإلشراف نظام وطين للتنظيم و

   : مبا يليكل دولة طرفتقوم   -١
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    شامل لتنظيم أنشطة    حملي  وضع نظام     )أ( 

واإلشراف على هذه األنـشطة،     يف أراضيها مبا يف ذلك مجيع املوظفني األجانب،         وموظفيها  
على النحو الذي حددته هذه االتفاقيـة       وحظرها  نونية  قاالنشطة غري   التحقيق يف األ  من أجل   

   ؛فضال عن القوانني الوطنية ذات الصلة
غريهـا  اإلدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون و     جهزة  أن تتوفر لأل  ضمان  ل  )ب( 

الشركات العسكرية واألمنية   على أنشطة   واإلشراف  لتنظيم  انظام  القائمة بتنفيذ    من األجهزة 
على التعاون وتبادل املعلومات على املستويني الوطين والدويل، ينبغي قدرة يها، وموظفاخلاصة  

ـ ركز  املكون مبثابة   تعلى املستوى احمللي،    أو هيئة حكومية،    /إنشاء سجل و   وطين جلمـع   ال
توفري هبدف   ا، وتبادهل ها الوطين والدويل وحتليل   نياملعلومات بشأن االنتهاكات احملتملة للقانون    

  .  عن أنشطة تلك الشركاتتنفيذيةالاملعلومات 
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الدول األطراف تدابري عملية لتقاسم املعلومات عن الشركات الـيت تقـدم             تتوخى  -٢
تقدمي هذه اخلدمات، مبا ال يتعـارض مـع         ملراقبة  خدمات عسكرية وأمنية خارج أراضيها و     

 القـانوين   االستخدام السليم للمعلومات دون إعاقة تنفيذها     كفالة  الضمانات اليت هتدف إىل     
هذه التدابري تقدمي معلومات أو تقارير عن اسـتخدام         قد تشمل   و. شكل من األشكال  أي  ب

كيانـات القانونيـة،     وال شـخاص جانـب األ  عرب احلدود من    واألمنية  العسكرية  اخلدمات  
  . على سبيل املثالكالشركات 

ـ اإلشـراف   إنشاء نظام داخلي للتنظـيم و     معرض  يف  فق الدول األطراف،    تت  -٣ ا وفق
ملبـادرات  االستهداء باعلى  مع مواد أخرى يف هذه االتفاقية،       يتمشىألحكام هذه املادة ومبا     

  . ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف
العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي    التعاون  الدول األطراف إىل تطوير وتشجيع      تسعى    -٤

 من أجل رصـد  ،وكاالت إنفاذ القانون وهيئات التنظيم املايلويئات القضائية والثنائي بني اهل 
  . جانب الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةومراقبة أي استخدام للقوة من 

الدول األطراف يف تقارير انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وقواعد حقـوق           حتقق    -٥
حقة القضائية املدنيـة    ضمن املال ت، و  اخلاصة جانب الشركات العسكرية واألمنية   اإلنسان من   

  .  ومعاقبتهملمخالفنيل واجلنائية
تتخذ الدول األطراف اإلجراءات املناسبة ضد الشركات اليت ترتكـب انتـهاكات              -٦

اللجنـة  إبالغ  رخص عملها و  ومنها إلغاء   يف أي نشاط إجرامي،     تشارك  حلقوق اإلنسان أو    
  . هذه الشركاترمسيا بأنشطة 

  ١٤دة املا    
  الترخيص 

 غريهاودارية  اإلقضائية و التشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١
إال مبوجـب   وموظفيها بأنـشطتهم    عدم قيام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة       لضمان  

  . تصاريح ذات الصلةالرخص وال
لـشركات  لرة  والتصاريح الـصاد  الرخص  ل مجيع   سجَُّتأن  كل دولة طرف    تكفل    -٢

منح بناء على إجـراءات     ُتأن  وموظفيها يف السجل العام للدولة و     العسكرية واألمنية اخلاصة    
  . شفافة ومفتوحة

 العسكرية واألمنية   والتصاريح للشركات الرخص  كل دولة طرف معايري ملنح      تضع    -٣
  انتـهاكات تنطوي علىعلى وجه اخلصوص أي سجالت أو تقارير  على أن تراعي    ،  اخلاصة

القانون الدويل  التدريب يف جمال    تضمن  أو  /وتوفر و ترتكبها تلك الشركات    قوق اإلنسان   حل
  . العناية الواجبةقوية لبذل تدابري تتخذ قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وحل
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  ١٥املادة     
  يص استرياد وتصدير اخلدمات العسكرية واألمنية ختر
 غريهاودارية  اإلقضائية و التشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١

م استرياد وتصدير خدماهت  بها  ووموظفتقوم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة       اللضمان أ 
املتعلقة لعمليات  التصاريح الالزمة ل   الرخص و  متنحو. املناسبةالتصاريح  الرخص و مبوجب   إال
اليت حصلت الشركة املعنية يف الدولة الطرف  خمتصة ئةٌيتصدير اخلدمات العسكرية واألمنية ه ب

  .  الصلةيائمة مبوجب القانون احمللي ذدإقامة يف إقليمها على 
 هـذه   األمنية نطـاق  والعسكرية  تستورد أو تصدر اخلدمات     كل دولة طرف    تعلن    -٢

 وتـوفر    الذي تعتمده  نظام الترخيص باللجنة  ُتبلَّغ  ، و اخلدمات وأنشطة الشركات اليت تقدمها    
استرياد أو تصدير هـذه     مكمِّلة تتعلق ب   عن أي تغيريات وإضافات      دَّثةلومات منتظمة وحم  مع

العـسكرية   ةلشركتابعة ل تفاصيل عن أي فروع أو شركات قابضة        الاخلدمات، مبا يف ذلك     
  . أو األمنية اخلاصة املعنية/و
منية إال  أو األ /أال ُتربم اتفاقات لتصدير اخلدمات العسكرية و      كل دولة طرف    تكفل    -٣

تـصاريح  رخـص و احلائزين علـى  موظفيها  مع  ومع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة      
هـذه  تـوفري   بـشأن   طرف  الدولة  الصادرة عن اهليئات املختصة يف      هذه اخلدمات   تصدير  ب

  . دمات يف إقليم دولة طرف أخرىاخل
 غريهاودارية  إلاقضائية و التشريعية و التدابري  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -٤

   :من أجل
إصـدار رخـص    بضمان إعالم أي دولة ليست طرفا يف هذه االتفاقيـة             )أ(  

  ؛إليهاأو أمنية /عسكرية وخدمات تصدير هبدف وظفيها ملوعسكرية وأمنية خاصة لشركات 
 احلـائزون  هاووموظفتقوم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     ضمان أن     )ب(  

لتصدير طرف  الدولة  الملفعول صادرة عن اهليئات املختصة يف       سارية ا على رخص وتصاريح    
نشاط منتظم يف   القيام ب  بدال من ذلك،     ،، أو بعمل واحد أو أمنية للقيام    /عسكرية و خدمات  

توفري معلومات شاملة إىل اهليئات املختصة يف مجيع        بأي دولة ليست طرفا يف االتفاقية،       إقليم  
  .  ونطاقهاال واألنشطةالدول املعنية حول طبيعة هذه األعم

  ١٦املادة     
  تسجيل واملساءلة ال
   داريـة  اإلقـضائية و  التـشريعية و  التـدابري   الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١
   :غريها لغرضو
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ملزمة بـشأن التـسجيل احلكـومي للـشركات     إجراءات حمددة ووضع    )أ(  
   ؛العسكرية واألمنية اخلاصة

الـشركات   لألشخاص الـذين تـستخدمهم       قانونية حمددة وضع شروط     )ب(  
   ؛هتم وخربهمتدريبمنها ملة أمور العسكرية واألمنية اخلاصة فيما يتعلق جب

  . يف اخلارجالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة فرض حظر على تسجيل   )ج(  
 سجال وطنيا عاما للشركات العسكرية واألمنيـة        ستبقيوتكل دولة طرف    تنشئ    -٢

تابعة  قابضة    فرعية أو   نطاق واليتها، مبا يف ذلك تفاصيل عن أي شركات         العاملة يف اخلاصة  
  . شركة عسكرية وأمنية خاصة مسجلةكل ل
الـشركات  هيئة حكومية مسؤولة عـن سـجل        تنشئ  كل دولة طرف أو     حتدد    -٣

  . أنشطتهاعلى الرقابة متارس والعسكرية واألمنية اخلاصة 

  ١٧املادة     
  وموظفيها ات العسكرية واألمنية اخلاصة جتاه الشركالتزامات الدول 

العاملة على  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     مجيع  امتثال  كل دولة طرف    تكفل    -١
  . عايري العمل الدولية األساسيةملأراضيها 

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تـدريبا       موظفي   امتالككل دولة طرف    تكفل    -٢
  . دويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلاحترام القانون المهنيا على 

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     يموظفاشتراط حصول   كل دولة طرف    تكفل    -٣
فحص وفقا للمعايري الدولية املعمول هبا، ال سيما فيما يتعلق          إخضاعهم لل تدريب مهين و  على  

لفحص وفقا لإلجراءات اليت    وجيرى هذا التدريب وا   . باستخدام معدات حمددة وأسلحة نارية    
 أو األمنية اخلاصة  /ُسجلت يف إقليمها الشركة العسكرية و     الدولة الطرف اليت    قوانني  ددها  حت

خالل وفقا للمعايري الدولية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية         ومبوجب القانون الداخلي    
  . األنشطة العسكرية أو األمنية

وظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة تقيـدا   يتقيد م كل دولة طرف أن     تكفل    -٤
ذات الصلة من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل،            صارما باملعايري   
قوق اإلنـسان   القانون الدويل حل  انتهاكات  فوري مع مرتكيب    حتقيق  إجراء   متبعة سيالً منها  
  .  الدويل ومقاضاهتم ومعاقبتهموالقانون اإلنساين

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الـذين      موظفي  احترام  كل دولة طرف    تكفل    -٥
سيادة وقـوانني بلـد العمليـات،       ليف إقليم دولة أجنبية     يقدمون خدمات عسكرية وأمنية     

الداخلية لبلد العمليـات،    شؤون  يف ال  عن أي أعمال تتناىف مع مبدأ عدم التدخل          همامتناعو
 هملعملية السياسية أو يف الصراعات الدائرة يف أراضـيه، واختـاذ          يف ا وامتناعهم عن التدخل    
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البنيـة التحتيـة البيئيـة      بضرار  اإلوملواطنني،  باالضرر  إحلاق  ميع التدابري الالزمة لتفادي     جل
  . تارخيية وثقافيةباألشياء اليت تتسم بأمهية والصناعية، و

  ١٨املادة     
  تنظيم استخدام القوة واألسلحة النارية 

 غريهاودارية  اإلقضائية و التشريعية و التدابري  ال ما قد يلزم من      كل دولة طرف  تخذ  ت  -١
لقوة واألسـلحة   موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ل     وضع قواعد بشأن استخدام     ل

 خلدمات عـسكرية    همتقدميخالل   أسلحة نارية    ونملحيأن املوظفني قد    مراعاة  النارية، مع   
أخرى ذات صلة من مبادئ مبادئ  أي  بادئ املوضحة يف هذه االتفاقية و     وأمنية، مبا يف ذلك امل    

  . القانون الدويل
اسـتخدام  تقدمي اخلدمات العسكرية واألمنيـة،      يف سياق    ، األطراف تكفل الدول   -٢

قبـل  جمردة من العنف    قدر اإلمكان، وسائل    الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،     موظفي  
  . ألسلحة الناريةاللجوء إىل استخدام القوة وا

يـتعني علـى    استخدام القوة واألسلحة النارية،     يف احلاالت اليت ال مناص فيها من          -٣
   :الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة مراعاة ما يليموظفي 
تناسـب مـع    بطريقة ت والتصرف  القوة  استخدام  يف  ضبط النفس   ممارسة    )أ(  
   ؛اجلرمخطورة 
   ؛واحترام وصون حياة اإلنسان أدىن حد، الضرر واإلصابة إىلل يقلت  )ب(  
إىل ، يف أقرب وقـت ممكـن،        الطبيةاإلسعافات  تقدمي املساعدة و  التكفل ب   )ج(  
   ؛املصاب أو املتضررالشخص 
 ،أو األصدقاء املقربني للشخص املصاب أو املتضرر      التكفل بإشعار األقرباء      )د(  

  . يف أقرب وقت ممكن
م القـوة أو    الموظف اسـتخد  جيوز ل  ، ال  واألمنية تقدمي اخلدمات العسكرية  خالل    -٤

   :األسلحة النارية إال يف احلاالت التالية
 أو عن غريه من موظفي الشركة مما يعتقد أنه خطر حمدق            لدفاع عن نفسه  ا  )أ(  

يف يشكل هتديدا باملوت أو بإصابة بدنية خطرية، فيما يتعلق مبمارسة احلق األساسي املتمثـل             
   ؛الدفاع عن النفس

ه خطر حمـدق    ا يعتقد أن  تعاقد على محايتهم مم   لدفاع عن األشخاص الذين     ا  )ب(  
  ؛ على يد جهة غري قانونية بدنية خطريةةصابإل أو بتعرضهم للموت
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 اختطاف  وغري قانونية الختطافه أ    حماولة   همقاومة ما يعتقد بشكل معقول أن       )ج(  
  ته؛محايتعاقد على شخص اختطاف غريه من العاملني يف الشركة أو 

نطـوي  تمنع أو وضع حد الرتكاب جرمية خطرية من شأهنا أن تنطوي أو               )د(  
  .  بدنية خطريةةصابهتديد بالتعرض إلأو للحياة على هتديد خطري 

الـشركات  العـاملني يف    يتعني علـى    ،  )٤(١٨ددة مبوجب املادة    احملظروف  اليف    -٥
وتوجيـه  لني يف تلك الـشركات      بوصفهم عام أنفسهم  العسكرية واألمنية اخلاصة التعريف ب    

  .  بذلكعزمهم استخدام أسلحة نارية، إذا مسحت الظروفبحتذير واضح 
خدمات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفوها     ت اليت تقدم فيها     االاحليف    -٦

عسكرية وأمنية يف إطار اتفاق كجزء من قوات مسلحة أو وحدات عسكرية تابعة للدولـة               
الواردة يف القوانني العسكرية وغريها من القوانني ذات         قواعُداللقوة  اتخدام  اسحتكم  الطرف،  

  . القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسانبالقواعد ذات الصلة يف والصلة 
عـن كـل    اجلهات املختصة يف الدولة بشكل فوري       كل دولة طرف إبالغ     تكفل    -٧

جانب الشركات العسكرية واألمنيـة     واألسلحة النارية من     القوة    تستخدم فيها  احلوادث اليت 
  . احلادثاخلاصة، وتكفل إجراء السلطات املختصة للتحقيقات الالزمة يف 

  اجلزء الرابع    
أو إدارية على املخالفني /أو مدنية و/وجنائية عقوبات مسؤولية الدولة يف فرض     

  وتوفري سبل االنتصاف للضحايا 

  ١٩املادة     
  اخلدمات العسكرية واألمنية اخلاصة أو اإلدارية يف جمال /دنية واملأو /ونائية فات اجلاملخال    

يتضمن قانوهنا الوطين حكما بتجرمي اضطالع الشركات       كل دولة طرف أن     تكفل    -١
، علـى   منوطة بالدولـة  بطبيعتها وظائف   العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها بوظائف هي       

  . من هذه االتفاقية ٩النحو احملدد يف املادة 
للقوة واألسـلحة الناريـة،   التعسفي على االستخدام   املعاقبة  كل دولة طرف    تكفل    -٢

جانـب  واالستخدام غري املشروع ألسلحة معينة، واالجتار غري املشروع باألسـلحة مـن             
من هـذه    ١٨ و ١١ و ١٠ و ٨واد  وموظفيها، وفقا للم  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     

  .  الوطينامبوجب قانوهنأفعاال إجرامية باعتبارها االتفاقية، 
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تقـوم هبـا   مجيع األنشطة اليت ينص قانوهنا الوطين على جترمي كل دولة طرف أن     تكفل    -٣
، مبا يف ذلك    نياملطلوبالرخصة والتصريح   دون احلصول على    الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة     

  .  من هذه االتفاقية١٥ و ١٤نية، وفقا للمادتني اخلدمات العسكرية واألمأنشطة تصدير واسترياد 
، مبا يكفل وتدابري أخرىتشريعية والقضائية واإلدارية التدابري الكل دولة طرف تتخذ    -٤

وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل والقـانون            
ومساءلة الشركات العـسكرية واألمنيـة      الفردية،  املسؤولية اجلنائية   حتديد  اإلنساين الدويل،   

اتفاقات احلصانة، وتـوفري سـبل   ب اللواذوموظفيها عن أي انتهاكات للقانون وعدم    اخلاصة  
  . انتصاف فعالة للضحايا

االعتبـار  ينبعي إيالء   اجلرائم احملددة يف هذه املادة،      لى  فيما يتعلق بفرض عقوبات ع      -٥
  .  الفئات الضعيفةقحبرتكب لجرائم اليت ُتلالواجب 

  ٢٠املادة     
    القانونيةوالكياناتاالعتبارية الشخصيات مسؤولية 

 تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير       اليت تدابريالتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من           -١
عن املشاركة يف األفعال اجملّرمـة وفقـا     القانونيةوالكياناتمسؤولية الشخصيات االعتبارية  

   .هذه االتفاقية من ١٩للمادة 
رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكـون مـسؤولية الشخـصيات               -٢

   . أو مزجيا منهااالعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية
ـ  نيالطبيعـي شخاص  ال متس تلك املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لأل        -٣ ـ ذين   ال   وا ارتكب

   . بالفعلاجلرائم
 طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية الـيت          تكفل كل دولة    -٤
لقى عليها املسؤولية وفقا هلذه املادة لعقوبات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة،              ُت

الغرامات، والعقوبات االقتصادية، وحظر استخدامها مرة أخرى، وإلزامها برد حقوق مبا فيها   
   . اليت حلقت هبمالضحايا والتعويض عن األضرار

  ٢١املادة     
  القضائية الوالية إقامة
، من خالل قانوهنا    تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري إلقامة واليتها القضائية            -١

   :عندما ١٩ على اجلرائم املنصوص عليها يف املادة احمللي،
  يف إقليم تلك الدولة؛ أوُترتكب اجلرمية   )أ(  
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منت سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طـائرة مـسجلة           رتكب اجلرمية على    ُت  )ب(  
   مبوجب قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرمية؛ أو

   .يرتكب اجلرمية أحد مواطين تلك الدولة  )ج(  
اجلـرائم  جيوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم واليتها القضائية على أي جرمية مـن                -٢

   :عندما ١٩املذكورة يف املادة 
 رمية ضد أحد مواطين تلك الدولة؛ أورتكب اجلُت )أ(  

  يرتكب اجلرمية شخص عدمي اجلنسية يوجد حمل إقامته املعتـاد يف إقلـيم              )ب(  
 الدولة؛  تلك

  . وفقا للقانون الوطينُتمارس  أخرى ةجنائيوالية قضائية هذه االتفاقية أي ال تستبعد   -٣
 عليها أو االنضمام إليها، ختطر      عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة          -٤

الواليـة  بالتدابري  اليت اختذهتا فيما يتعلق بإقامـة         كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة        
ويف حالة حدوث أي تغيري، ختطر الدولة الطرف املعنية األمني العام           . ذه املادة هلالقضائية وفقا   

   .بذلك على الفور
تدابري إلقامة واليتها القضائية علـى اجلـرائم        الن  تتخذ كل دولة طرف ما يلزم م        -٥

املادة يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص املـدعى ارتكابـــه           هذه  املنصوص عليها يف    
اجلرميــة موجودا يف إقليمها وال تسلمه إىل أي من الدول األطراف اليت أقامت واليتـها               

  . من هذه املادة٢ أو ١ ةالقضائية وفقا للفقر
  ) ب(١ة الفرعيـة    مبوجـب الفقـر   تقيم الوالية القضائية    كل دولة طرف     ُتخضع  -٦

من اليت  لنفس العقوبات    من هذه املادة اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة           ٤ أو   ٢ ةوالفقر
  .طبق عندما ترتكب يف أراضيهاُتشأهنا أن 

 وفقا لقانوهنا   ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تقيمها دولة طرف             -٧
  . والتزاماهتا الدوليةالوطين

  ٢٢ املادة    
  الوالية القضائية على اجلرائم األخرى

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري إلقامة واليتها القـضائية علـى اجلـرائم                  -١
األخرى اليت يرتكبها موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أثناء تقدمي خـدماهتم يف             

  .ة طرف أخرى أو دولة ليست طرفا يف االتفاقيةإقليم دول
جيوز تنظيم أي والية قضائية أو شؤون قانونية حمددة تتعلق بالتحقيق يف اجلرائم اليت                -٢

يرتكبها موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أثناء تقدمي خدماهتم يف إقليم دولة طرف 
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تفاقات التسليم، مبوجب اتفاق دويل إضايف      أخرى أو دولة ليست طرفا يف هذه االتفاقية، أو ا         
  .ُيربم بني هذه الدول

  ٢٣املادة     
  االلتزامات املتعلقة باملالحقة القضائية

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري للتحقيق يف انتـهاكات هـذه االتفاقيـة                  -١
  .ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وكفالة سبل االنتصاف الفعالة للضحايا

كل دولة طرف، حرصا على العدالة، ما يلزم من تدابري لكفالة عدم إنفاذ أي              تتخذ    -٢
اتفاق مينح الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وموظفيها احلصانة مـن العقـاب علـى               

  .انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
لواليتها شخص يدعى أنه ارتكب     على الدولة الطرف اليت يوجد يف اإلقليم اخلاضع           -٣

، أن تعرض القضية، يف احلاالت املنصوص عليها يف ١٩جرما من اجلرائم املشار إليها يف املادة  
  .، على سلطاهتا املختصة لغرض مالحقته، ما مل تسلّمه٢١املادة 

 السلطات قرارها يف نفس الظروف اليت تتخذ فيها قراراهتا يف أي جرميـة       هذه تتخذ  -٤
ويف احلاالت املشار   .  القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف        جرائم من   جسيمة
 املالحقاتتكون قواعد اإلثبات الواجبة التطبيق على        ، ال ٢١ من املادة    )ج(١ يف الفقرة    إليها

 يف إليهـا  من تلك اليت تطبق يف احلاالت املـشار  ،حال من األحوالأي   ب ،واإلدانة أقل شدة  
  .٢١ملادة ا
 ١٩ُتكفل لكل شخص مالحق الرتكابه جرمية من اجلرائم املشار إليهـا يف املـادة                -٥

  .معاملة عادلة يف مجيع مراحل الدعوى

  ٢٤املادة     
  التسليم

 غري واردة حتديدا يف أي معاهدة تـسليم  ١٩بقدر ما تكون اجلرائم احملددة يف املادة          -١
وتتعهد .  من اجلرائم املوجبة للتسليم يف املعاهدة      طراف، تعترب تلك اجلرائم   األدول  المربمة بني   

الدول األطراف بإدراج تلك اجلرائم ضمن اجلرائم املسوغة للتسليم يف كل معاهدة تـسليم              
  .تربمها الحقا فيما بينها

طلب تسليم مـن     ، التسليم مرهونا بوجود معاهدة    جتعل ، دولة طرف  حينما تتلقى   -٢
هدة تسليم، جيوز للدولة الطرف اليت تطلب التسليم، إذا         دولة طرف أخرى ال تربطها هبا معا      

وينبغـي أن   . تلك اجلرائم  للتسليم فيما يتعلق ب    اقانوني اأن تعترب هذه االتفاقية أساس    شاءت،  
تراعي إجراءات التسليم كل الشروط أو القيود املنصوص عليها يف قانون أي دولة طـرف،               

  .دون أن تكون مقيدة هبا
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يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن         طراف اليت ال   األ الدول تعترف  -٣
ا فيما بينها، مع مراعاة قانون كل دولة         تستوجب تسليم مرتكبيه   ١٩ائم الواردة يف املادة     راجل

  .طرف، دون أن تكون مقيدة به
تعترب أحكام مجيع معاهدات التسليم املربمة بني الدول األطراف فيمـا يتعلـق               - ٤

 معدلة بني هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه االتفاقية           ١٩م احملددة يف املادة     باجلرائ
  .أو ال تنسجم معها

يف حال تعارض التزامات الدول األطراف مبوجب هذه االتفاقية واتفاقيات أخـرى              -٥
  .ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التسليم، تكون الغلبة هلذه االتفاقية

  ٢٥املادة     
  ساعدة القانونيةتبادل امل

تتبادل الدول األطراف أكرب قدر من املساعدة القانونية يف التحقيقات واملالحقات             - ١
واإلجراءات القضائية املتعلقة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، وتتبادل املـساعدة نفـسها            
عندما تكون للدولة الطرف مقدمة الطلب أسباب معقولة لالشتباه يف أن مكـان وجـود               

حايا تلك اجلرائم أو الشهود عليها أو عائداهتا أو أدواهتا أو األدلة عليها يقع يف الدولـة                 ض
  .الطرف متلقية الطلب

 من هذه املادة مبا يتفـق    ١تفي الدول األطراف بالتزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة           -٢
. مة فيما بينـها   ترتيبات أخرى بشأن تبادل املساعدة القانونية تكون قائ        مع أي معاهدات أو   

الترتيبات، تتبادل الدول األطراف املساعدة وفقا       ويف حال عدم وجود مثل هذه املعاهدات أو       
  .أساس العالقات الودية بني الدول واملبادئ الدولية على لقانوهنا الوطين

  ٢٦املادة     
  نقل الدعاوى اجلنائية

لى اجلرائم مبوجـب    جيوز للدول األطراف أن تنقل فيما بينها دعاوى للمحاكمة ع           
  .هذه االتفاقية يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل لصاحل إقامة العدل على النحو الواجب

  ٢٧املادة     
  اإلخطار بنتيجة الدعوى

، مبوجب  جرميةا حماكمة الشخص املدعى ارتكابه      على الدولة الطرف اليت جتري فيه       
، بإبالغ النتيجـة    الساريةإجراءاهتا   وطين أو  أن تقوم، وفقا لقانوهنا ال     ،٢٤ و ٢٣ و ٢١املواد  

يل هذه املعلومـات إىل الـدول       حت  جلنة التنظيم واإلشراف والرصد اليت      إىل للدعوىالنهائية  
  .وعند االقتضاء، إىل سائر الدول املعنية غري األطراف يف االتفاقية، األطراف األخرى
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  ٢٨املادة     
  الصندوق الدويل إلعادة تأهيل الضحايا

تنظر الدول يف إنشاء صندوق دويل يديره األمني العام من أجل تعـويض ضـحايا                 -١
  .أو املساعدة يف إعادة تأهيلهم/اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املعاهدة و

أو األفراد /ال خيل إنشاء هذا الصندوق بالتزام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة و            -٢
  . لضحايا االنتهاكاتاملسؤولني جنائيا بتقدمي تعويض مباشر

  اجلزء اخلامس    
  اإلشراف والرصد على الصعيد الدويل

  ٢٩املادة     
  جلنة تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة واإلشراف عليها ورصدها

من أجل استعراض تطبيق هذه االتفاقية، ُتنشـأ جلنة لتنظيم الـشركات العـسكرية               -١
وتتألف اللجنة،  ). يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة     (ها  واألمنية اخلاصة واإلشراف عليها ورصد    

مـن  [...] خبريا، وبعد بدء نفاذها على الدولة الطرف        [...] عند بدء نفاذ هذه االتفاقية، من       
خبريا، من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والرتاهة التامة والكفاءة العالية املعتـرف هبـا يف               [...] 

التفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بـني مواطنيهـا، ويعملـون           امليدان الذي تنطبق عليه ا    
  .بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وللنظم القانونية الرئيسية

ُينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشـخاص ترشـحهم الـدول               -٢
  . من بني مواطنيهاولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا. األطراف

وقبل ثالثة  . جيرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية             -٣
أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل الـدول             

ئمـة  ويعد األمني العـام قا    . األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون شهرين        
ألفبائية جبميع املرشحني على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف اليت رشحت كال منـهم،               

  .ويبلغها إىل الدول األطراف
ينتخب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من األمني العام يف مقر                -٤

اشـتراك ثلثـي الـدول      ويف ذلك االجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب القانوين ب        . األمم املتحدة 
األطراف فيه، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم املرشحون الذين حيصلون على أكرب             

  .عدد من األصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني
رة وجيوز إعادة انتخاهبم م   . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدهتا أربع سنوات        )أ(  -٥

من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنتـهي بعـد          [...] غري أن مدة عضوية     . واحدة



A/HRC/15/25 

47 GE.10-15153 

[...] سنتني؛ ويقوم رئيس اللجنة بعد االنتخاب األول مباشرة باختيار أمساء هؤالء األعضاء             
  طريق القرعة؛عن 

، ينتخب أعضاء اللجنة الثمانية اإلضافيون يف مناسبة إجراء انتخابات عادية           )ب(  
  وفقا لألحكام ذات الصلة من هذه املادة؛

، ألي سبب آخر، على اً قادرمل يعدإذا تويف أحد األعضاء أو استقال أو أنه   )ج(  
أداء مهامه، تعني الدولة الطرف اليت رشحته خبريا آخر لديه الكفاءات املطلوبـة ويـستويف               

دة املتبقية من الوالية، رهنا     الشروط احملددة يف األحكام ذات الصلة من هذه املادة، ليكمل امل          
  .مبوافقة اللجنة

  .تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا  -٦
يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق لتمكني اللجنـة مـن                 -٧

  .االضطالع الفعال بوظائفها مبقتضى هذه االتفاقية، ويدعو إىل عقد اجتماعها األول
  .وتعقد اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة. ة عادة سنوياجتتمع اللجن  -٨
يتقاضى أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية، مبوافقة اجلمعية العامة لألمـم              -٩

املتحدة، أجورا تقتطع من موارد األمم املتحدة بالشروط اليت تقررها اجلمعية العامة، مع إيالء              
  .جنةاالعتبار ألمهية مسؤوليات الل

يكون ألعضاء اللجنة حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات واحلـصانات املقـررة             -١٠
للخرباء املكلفني مبهمة لألمم املتحدة كما هو منصوص عليه يف الفروع ذات الـصلة مـن                

  .اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا

  ٣٠املادة     
  السجل الدويل للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

تطلب الدول األطراف من اللجنة وضع وتعهد سجل دويل للشركات العـسكرية              -١
  .واألمنية اخلاصة العاملة يف السوق الدولية، بناء على املعلومات اليت تقدمها الدول األطراف

تقدم كل دولة طرف سنويا إىل السجل بيانات عن صادرات الشركات العـسكرية        -٢
اخلدمات العسكرية واألمنية، ومعلومات موحدة عن الشركات       واألمنية اخلاصة ووارداهتا من     

  .العسكرية واألمنية اخلاصة اليت ُتسجَّل لدى الدولة الطرف أو تتلقى ترخيصا منها
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   ٣١املادة     
  تقارير الدول األطراف

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريرا لتنظـر فيـه                  -١
دابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري املتخـذة لتنفيـذ              اللجنة عن الت  

  :أحكام هذه االتفاقية، وذلك
       سنة بعد بـدء نفـاذ االتفاقيـة بالنـسبة إىل الدولـة             [...] يف غضون     )أ(  

  الطرف املعنية؛
وللجنـة أن   . سنوات، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك     [...] مث مرة كل      )ب(  

  .تطلب مزيدا من املعلومات من الدول األطراف
  .حتدد اللجنة املبادئ التوجيهية املنطبقة على مضمون التقارير  -٢
ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إىل اللجنة أن تكرر، يف ما تقدمـه                  -٣

ن تنظـر،   والدول األطراف مدعوة إىل أ    . من تقارير الحقة، املعلومات اليت سبق هلا تقدميها       
  .لدى إعداد تقاريرها إىل اللجنة، يف فعل ذلك يف إطار عملية منفتحة وشفافة

  ٣٢املادة     
  النظر يف التقارير

تراه مالئما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه        تنظر اللجنة يف كل تقرير وتقدم ما        -١
ات إضافية ذات  الدول األطراف معلوممنوجيوز للجنة أن تطلب . وحتيلها إىل الدولة الطرف

  . هذه االتفاقيةبتطبيقصلة 
إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبريا يف تقدمي تقرير، جاز للجنة أن تـشعر الدولـة                  -٢

الطرف املعنية بضرورة فحص تطبيق هذه االتفاقية يف تلك الدولـة الطـرف، اسـتنادا إىل                
ضون ثالثة أشـهر مـن   معلومات موثوق هبا تتاح للجنة، إذا مل يقدم التقرير ذو الصلة يف غ            

وإذا . وتدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية إىل املشاركة يف هـذا الفحـص           . توجيه اإلشعار 
  . من هذه املادة١استجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 

  . الدول األطرافميعيتيح األمني العام لألمم املتحدة التقارير جل  -٣
ول األطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة اجلمهور يف بلـداهنا وتيـسر       تتيح الد   -٤

  . والتوصيات العامة املتعلقة هبذه التقاريراملالحظاتإمكانية االطالع على 
حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إىل الوكاالت املتخصصة وصناديق األمم املتحدة             -٥

  من الدول األطراف تتضمن طلبا للمـشورة أو        وبراجمها وسائر اهليئات املختصة، أي تقارير     
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، وتـشفعها مبالحظـات اللجنـة       إىل أي منـهما   تشري إىل حاجتها     املساعدة التقنيتني، أو  
  .اإلشارات  بصدد هذه الطلبات أو، إن ُوجدت،وتوصياهتا

  ٣٣املادة     
  إجراءات التحقيق

منتظمـة   جسيمة أو إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا هبا تدل على وقوع انتهاكات             -١
اليت أبلغ عـن وقـوع      االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف      هذه   املنصوص عليها يف     حكاملأل

أو دولة تسجيل الشركة العسكرية واألمنية اخلاصة املدعى ضـلوعها يف تلـك             /اجلرائم فيها و  
  .هلذا الغرضإىل التعاون يف فحص املعلومات وتقدمي مالحظات بشأن املعلومات املعنية اجلرائم 

 يف اعتبارها أي مالحظات تكون قد قدمتها الدولة املعنيـة وأي            آخذةللجنة  جيوز  و  -٢
معلومات أخرى ذات صلة متاحة هلا، أن تعّين، إذا قررت أن هنالك ما يربر ذلك، عضوا أو                 
  .أكثر من أعضائها إلجراء حتقيق سري وتقدمي تقرير هبذا الشأن إىل اللجنة بصورة مستعجلة

 من هذه املادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة        ٢ويف حالة إجراء حتقيق مبقتضى الفقرة         -٣
  .املعنية، زيارة موقعية) الدول(وقد يشمل ذلك التحقيق، باالتفاق مع الدولة . املعنية
  وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج اليت يتوصل إليها عـضوها أو أعـضاؤها وفقـا                 -٤

ات أو اقتراحات تبدو مالئمـة      دولة املعنية هذه النتائج مع أي تعليق      ، أن حتيل إىل ال    ٢للفقرة  
  .الوضع القائمبالنظر إىل 

 من هذه املـادة سـرية،       ٤ إىل   ١تكون مجيع إجراءات اللجنة املشار إليها يف الفقرات           -٥
وجيوز للجنة، بعد اسـتكمال     . املعنية) الدول(يف مجيع مراحل اإلجراءات تعاون الدولة       ويلتمس  

، أن تقرر، بعد مـشاورات مـع الدولـة          ٢ه اإلجراءات املتعلقة بأي حتقيق يتم وفقا للفقرة         هذ
املعنية، إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السنوي إىل اجلمعية العامة املعـد              ) الدول(

  .٣٧وفقا للمادة 

  ٣٤املادة     
  الشكاوى ضد األطراف

 تعلن، يف أي وقت، مبوجب هذه املادة، أهنـا          ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن        -١
تعترف باختصاص اللجنة يف أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولـة طرفـا                 

وال جيـوز   . أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية، ويف أن تنظر يف تلك البالغات            
املادة، إال إذا قدمتها دولة طـرف  تسلم البالغات والنظر فيها وفقا لإلجراءات املبينة يف هذه      

وال جيوز للجنة أن تتناول، مبوجب      . أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق هبا نفسها       
ويـتم  . هذه املادة، أي بالغ إذا كان يتعلق بدولة طرف مل تقم بإصدار مثل هذا اإلعـالن               

  :ليةتناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة، وفقا لإلجراءات التا
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     جيوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية، إذا رأت أن دولة طرفـا أخـرى                )أ(  
وحتيـل اللجنـة آنـذاك      . ال تنفذ أحكام هذه االتفاقية، أن تلفت نظر اللجنة إىل هذا األمر           

وتقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ثالثة        . الشكوى على الدولة الطرف املعنية    
ات أو أي بيانات خطية توضح فيها األمر وإجراءات االنتصاف اليت تكون تلك             أشهر، تفسري 

  الدولة الطرف قد اختذهتا، إن ُوجدت؛
يف حالة عدم تسوية األمر مبا يرضي كال من الـدولتني الطـرفني، إمـا                 )ب(  

مبفاوضات ثنائية أو أي إجراء آخر متاح هلما، يف غضون ستة أشـهر مـن تـاريخ ورود                  
ىل إىل الدولة املتلقية، حيق ألي من الدولتني أن حتيل األمر مرة أخرى إىل اللجنة               الشكوى األو 

  بتوجيه إخطار إليها وإىل الدولة الطرف األخرى أيضا؛
 من هذه املادة بعد أن تتأكد       ٢تتناول اللجنة مسألة حتال إليها وفقا للفقرة          )ج(  

توفرة بالنسبة هلذه القضية واستنفادها،     من أنه مت اللجوء إىل مجيع وسائل االنتصاف احمللية امل         
وال تسري هذه القاعدة يف حالة إطالة مـدة         . وفقا ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموما      
  .تطبيق وسائل االنتصاف بصورة غري معقولة

  ات مغلقة عند قيامها بدراسة الشكاوى املقدمة إليهـا مبوجـب           جلستعقد اللجنة     -٢
  .هذه املادة

ز للجنة، يف أي مسألة حمالة إليها، أن تطلب إىل الـدولتني الطـرفني املعنيـتني              جيو  -٣
  .تزويدها بأي معلومات أخرى ذات صلة

 إيفـاد ممثـل     لألطراف املعنية حيق   ،عند نظر اللجنة يف أي مسألة تتناوهلا هذه املادة          -٤
  . املسألةلالشتراك يف أعمال اللجنة، دون التمتع حبق التصويت، طوال فترة النظر يف

  ٣٥ة املاد    
  هيئة التوفيق

يرضي  حال   ٣٣إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة             )أ(  -١
ـ  اطر، جاز هلا، بعد احلصول مسبقا على موافقة الدول األ         الدول األطراف املعنية   ، ةف املعني

 مخسة أشخاص جيـوز   تتألف من)يشار إليها يف ما يلي باسم اهليئة    (تعيني هيئة توفيق خاصة     
 الـرتاع  أطرافويعني أعضاء اهليئة مبوافقة . أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غري أعضائها       

 اإلفادة من مساعيها احلميدة بغية الوصـول إىل حـل ودي            ةباإلمجاع، وتتاح للدول املعني   
  للمسألة على أساس احترام هذه االتفاقية؛

خالل ثالثة أشهر إىل    التوّصل  النـزاع  ف يف   اطر الدول األ  على تعذر   عند  )ب(  
اتفاق على تكوين اهليئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب األعضاء غري املتفق عليهم من               

  .بني أعضائها هي باالقتراع السري وبأغلبية الثلثني
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وال جيوز أن يكونوا من مواطين الدول       . يعمل أعضاء اهليئة فيها بصفتهم الشخصية       -٢
  . غري طرف يف هذه االتفاقيةةيف الرتاع أو دولف اطراأل
  .تنتخب اهليئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي  -٣
      تعقد اهليئة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمـم املتحـدة، أو يف أي مكـان مناسـب                   -٤

  .آخر تعينه
رة  الدول األطراف خدمات األمانة املـوف      يئة املنبثقة عن أي نزاع بني     توفر أيضاً لله    -٥

  . من هذه االتفاقية٣٤ من املادة ٣وفقاً للفقرة 
ف يف النـزاع بالتساوي سداد مجيع نفقات أعضاء اهليئة وفقا          اطرتتقاسم الدول األ    -٦

  .لتقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدة
لألمني العام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء اهليئة قبل               -٧

  . من هذه املادة٦ يف النـزاع هلا وفقاً للفقرة األطرافد الدول سدا
توضع املعلومات اليت حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها حتـت تـصرف               -٨

  . تزويدها بأي معلومات أخرى ذات صلةةاهليئة، اليت جيوز هلا أيضاً أن تطلب إىل الدول املعني

  ٣٦املادة     
  تقرير هيئة التوفيق

 يف املسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمـه إىل رئـيس     ها بالكامل  اهليئة نظر  عندما تنهي   -١
ئعية املتصلة بـالرتاع بـني   اللجنة، يتضمن النتائج اليت توصلت إليها بشأن مجيع املسائل الوقا    

  .، ويضع التوصيات اليت قد تراها مالئمة حلل النـزاع حالً ودياًاألطراف
. ف يف النـزاع  اطرهناء تقرير اهليئة إىل كل دولة من الدول األ        يقوم رئيس اللجنة بإ     -٢

، يف غضون ثالثة أشهر، بإعالم رئيس اللجنة بقبوهلا أو رفضها للتوصيات            هذه الدول وتقوم  
  .الواردة يف تقرير اهليئة

 من هذه املـادة،   ٢يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة املنصوص عليها يف الفقرة             -٣
  . إىل سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقيةةف املعنياطر الدول األاتير اهليئة وبيان تقرتبليغب

  ٣٧ملادة ا    
  االلتماسات الفردية واجلماعية

بعده، أن تعلن اعترافها   دولة طرف، عند التصديق على هذه االتفاقية أولكل جيوز  - ١
ـ        اللجنةباختصاص         ذين خيـضعون لواليتـها      بتلقي وحبث البالغات املقدمة من األفراد ال

 أفراد خيضعون لواليتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا النتهاك هذه          عناملقدمة بالنيابة    أو
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تقبل اللجنة أي بالغ يهم دولة مـن الـدول           وال.  االتفاقية هذهالدولة الطرف ألحكام    
  .االعترافاألطراف مل تعلن هذا 

  : عدم مقبولية كل بالغاللجنة تعلن  -٢
   شخص جمهول اهلوية؛عن صدري  )أ(  
يتنـاىف مـع      إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغات كهذه أو        يشكل أو  )ب(  
  هذه االتفاقية؛ أحكام

 التـسوية هلـا      حبثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو         جيري أو  )ج(  
  نفس الطابع؛

. لفعلية املتاحـة ستنفدت بشأنه مجيع سبل االنتصاف احمللية ا مل تكن قد اُ أو  )د(  
  .إجراءات الطعن مهال معقولةجتاوزت  هذه القاعدة إذا تنطبق وال
 من هذه املادة، تقوم     ٢ اللجنة أن البالغ يستويف الشروط املطلوبة يف الفقرة          رأت إذا  -٣

 الـذي تعليقاهتا يف األجـل      املعنية طالبة إليها تقدمي مالحظاهتا أو     الطرف   إىل الدولة    بإرساله
  .حتدده هلا

 البالغ، وقبل اختاذ قرار بشأن اجلوهر، جيوز للجنة يف أي وقت أن حتيل              استالم بعد  -٤
 ملنـع  إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلبا باختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمـة             عاجلةبصفة  

سـلطتها   اللجنة عندما متارس و. ميكن إصالحه على ضحايا االنتهاك املزعوم      وقوع ضرر ال  
  . أسسه املوضوعيةمقبولية البالغ أو، فإن ذلك ال يعين ضمنا اختاذ قرار بشأن التقديرية

وحتـيط  .  عند دراسة البالغات املشار إليها يف هذه املادة        ا جلساهتا سر  اللجنة تعقد  -٥
وعندما تقـرر اللجنـة إمتـام       .  علما بالردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية       البالغمقدم  

  .جاهتا إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ ترسل استنتااإلجراء،

  ٣٨املادة     
  عالقة اللجنة باهليئات األخرى

لدعم تنفيذ االتفاقية على حنو فعال وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيـه                
  :هذه االتفاقية

يكون من حق الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحـدة أن              )أ(  
وللجنة . ى النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية            تكون ممثلة لد  

أن تدعو الوكاالت املتخصصة واهليئات املختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، لتقدمي مشورة 
وللجنـة أن   . خربائها بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق والية كل منـها             

تخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية           تدعو الوكاالت امل  
  يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛
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تقوم اللجنة، لدى اضطالعها بواليتها، بالتشاور، حسب االقتضاء، مـع            )ب(  
اهليئات األخرى ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، وذلك بغـرض         

يضعه كل منها من مبادئ توجيهية لإلبالغ واقتراحات وتوصيات عامـة،            ان اتساق ما  ضم
  ؛دواجية والتداخل يف أداء وظائفهاوتفادي االز

جيوز للجنة أن حتيل األمور العاجلة واملسائل القانونية إىل اجلمعية العامـة أو               )ج(  
ة التابعة لكل منـها، حـسب       جملس األمن أو سائر هيئات األمم املتحدة، وإىل اللجان املختص         

االقتضاء، وأن تطلب إىل اجلمعية العامة أو جملس األمن التماس فتاوى من حمكمة العدل الدولية               
  . من ميثاق األمم املتحدة٩٦بشأن أي مسألة قانونية، عمال باملادة 

  ٣٩املادة     
  تقرير اللجنة

 أعماهلا إىل اجلمعيـة     تقوم اللجنة، عن طريق األمني العام، بتقدمي تقرير سنوي عن           
العامة، وجيوز هلا إبداء مزيد من االقتراحات والتوصيات العامة استناداً إىل دراستها للتقـارير       

وُتبلَغ هذه االقتراحـات والتوصـيات العامـة إىل         . واملعلومات الواردة من الدول األطراف    
  .اجلمعية العامة مشفوعة بأي تعليقات قد تبديها الدول األطراف

  زء السادساجل    
  اخلتاميةحكام األ

  ٤٠املادة     
  التوقيع

كوميـة  ملنظمات احل ا و  األعضاء يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول         
   [...]. يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا منالدولية

  ٤١املادة     
  الرضا بااللتزام

ولإلقرار الرمسي مـن    ضمامها إليها   أو ان  لتصديق الدول املوقعة     االتفاقيةختضع هذه     -١
منظمـة   وتكون مفتوحة النضمام أي دولـة أو      .  املوقعة املنظمات احلكومية الدولية  جانب  

  . مل توقع االتفاقيةحكومية دولية
ميكن للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ورابطاهتا املهنية ولسائر اجلهات الفاعلة            -٢

  .ة لألمم املتحدة كتابة دعمها هلذه االتفاقيةمن غري الدول أن تبلغ األمني العام
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  ٤٢املادة     
  املنظمات احلكومية الدولية

انضمامها، نطـاق    ، يف صكوك إقرارها الرمسي أو      احلكومية الدولية  تعلن املنظمات   -١
وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل      . اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية       

  .طاق اختصاصهاجوهري يف ن
 على تلـك املنظمـات يف       "الدول األطراف "تنطبق اإلشارات يف هذه االتفاقية إىل         -٢

  .حدود اختصاصها
لمنظمات احلكومية الدولية، يف األمور اليت تندرج ضمن نطاق اختـصاصها،     ل جيوز  -٣

  .حقها يف التصويت يف اجتماع الدول األطرافأن متارس 

  ٤٣املادة     
  بدء النفاذ

من صكوك  [...]  من تاريخ إيداع الصك      [...]ي اليوم   ـبدأ نفاذ هذه االتفاقية ف    ي  - ١
وألغراض هـذه   .  لدى األمني العام لألمم املتحدة     التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام      

 صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها حكومية دوليةالفقرة، ال يعترب أي صك تودعه منظمة 
  . تلك املنظمةالدول األعضاء يف

تقبلـها أو    تصدق على هذه االتفاقية أو     ظمة حكومية دولية  بالنسبة لكل دولة أو من      - ٢
 اإلجراء، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية      بذلكاملتعلق  [...] تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك        

  . ذا الصلة من تاريخ إيداع تلك الدولة أو املنظمة الصك[...]يف اليوم 

  ٤٤ املادة    
  التعديل

 سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولـة الطـرف أن             ثالثبعد انقضاء     -١
 بـإبالغ الـدول     عندئـذ إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم         يقدم   تقترح تعديال هلا  
 . واختاذ قرار بشأنه   ه بغرض النظر في   ،األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترح     األطراف ومؤمتر 

   وإذا . األطراف قصارى جهده للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كـل تعـديل   ويبذل مؤمتر 
يلزم ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن يتسىن التوصل إىل اتفاق،    

عتماد التعديل، كملجأ أخري، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوتة            ال
  .األطراف  اجتماع مؤمتريف
 اليت تندرج ضمن نطاق اختـصاصها،       األمور، يف   املنظمات الدولية اإلقليمية  متارس    -٢

اليت هي   األعضاء   ا هذه املادة بعدد من األصوات مساو لعدد دوهل        يف إطار حقها يف التصويت    
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ارسـت  وال جيوز لتلك املنظمات أن متارس حقها يف التـصويت إذا م           . طراف يف االتفاقية  أ
  .الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس

 من هذه املادة خاضعا للتصديق أو القبول        ١يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكون    -٣
  .أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

ي دولـة   بالنـسبة أل   من هذه املادة،     ١يعتمد وفقا للفقرة    التعديل الذي   يبدأ نفاذ     -٤
وما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها علـى ذلـك             طرف، بعد تسعني ي   

  .لدى األمني العام لألمم املتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره
 .ت قبوهلا االلتزام به   دتعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أب      العندما يبدأ نفاذ      -٥

عديالت سابقة تكون قد    وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي ت         
  . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاصدقت 

  ٤٥املادة     
  االنسحاب

جيوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية يف أي وقت مبوجب إخطـار                 
ويصبح االنسحاب نافذا بعد سنة مـن تـاريخ         . كتايب يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة      

  .استالم األمني العام لإلخطار

   ٤٦ادة امل    
  لتحفظاتا
  .جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها ال  -١
  .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت  -٢

  ٤٧املادة     
  مؤمتر الدول األطراف واألطراف األخرى يف االتفاقية

بانتظام يف مـؤمتر للـدول      واألطراف األخرى يف االتفاقية     جتتمع الدول األطراف      -١
  .اف بغية النظر يف أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقيةاألطر
يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر الدول األطراف، يف موعد أقـصاه                -٢

ويدعو األمني العام إىل عقد االجتماعات الالحقة مرة        . ستة أشهر من بدء نفاذ هذه االتفاقية      
  . األطرافبناء على قرار ملؤمتر الدول كل سنتني أو
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  ٤٨املادة     
  الوديع

  .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه االتفاقية  

  ٤٩املادة     
  اللغات

تتساوى يف احلجية نصوص هذه االتفاقية باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والـصينية      
  .والعربية والفرنسية

سب األصول من جانـب     وإثباتا لذلك، قام املفوضون املوقّعون أدناه، املخّولون ح         
  .حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية

       


