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220914    220914    14-59556 (A) 

*1459556*  

  الدورة التاسعة والستون

  من جدول األعمال املؤقت* ٦٨البند 

  حق الشعوب يف تقرير املصري
      

ــان        ــوق اإلنسـ ــهاك حقـ ــيلة النتـ ــة وسـ ــتخدام املرتزقـ ــة   اسـ ــة ممارسـ وإعاقـ
  الشعوب يف تقرير املصري حق

  

  العاممذكرة من األمني     

  

يتشـرف األمـني العــام بـأن حييــل إىل أعضـاء اجلمعيـة العامــة، وفقـاً لقــرار جلنـة حقــوق          
، تقرير الفريق العامل املعىن مبسألة استخدام املرتزقة وسيلة النتـهاك حقـوق   ٢٠٠٥/٢اإلنسان 

  .اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  

  
  

  *  A/69/150.  
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ــل املعــىن مبســألة        ــق العام ــر الفري ــهاك   تقري ــة وســيلة النت  اســتخدام املرتزق

  حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

    

  موجز  

اختار الفريق العامل أن يكرس هذا التقرير ملوضوع استخدام األمم املتحـدة شـركات     
أمنيــة خاصــة، يف ضــوء التحــديات الكــبرية واملعقــدة الــيت تواجههــا األمــم املتحــدة والســكان     

ون جــراء االســتعانة مبصــادر خارجيــة مــن شــركات عســكرية وأمنيــة خاصــة*. والتقريــر   احملليــ
دراسـة الكيفيـة الـيت تـربم ـا األمـم املتحـدة          نتاج دراسة استغرقت سنة كاملة، اسـتهدفت  هو

عقودا مع شركات عسكرية وأمنية خاصة، وما هـي اخلـدمات الـيت تطلبـها منـها. ويسـتعرض       
ا األمم املتحدة للتخفيف مـن املخـاطر املتصـلة بتجنيـد شـركات أمنيـة       التقرير اجلهود اليت تبذهل

خاصــة، وال ســيما السياســات واملبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــدت مــؤخرا واملتعلقــة باســتخدام  
حــراس مســلحني خاصــني. ويتنــاول التقريــر أوجــه القصــور يف أدوات السياســة العامــة هــذه،   

فيلـة بالقيـام بعمليـة اختيـار وفحـص للسـجالت       ويقدم مقترحات بشـأن السـبل والوسـائل الك   
الشخصية تتسم بالكفاءة لدى استخدام شـركات أمـن خاصـة. ويبحـث التقريـر أيضـا السـبل        
اليت تكفل أن تكون الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـة موضـع املسـاءلة عـن االنتـهاكات         

  .سان يف حالة وقوع هذه االنتهاكاتاحملتملة حلقوق اإلن
  

إال للحصـول علـى خـدمات أمنيـة،     الرغم من أن األمم املتحـدة ال تـربم عقـودا مـع الشـركات      على   *  
  هذه الشركات نفسها معروفة أيضا بأا تقدم خدمات عسكرية يف ظروف أخرى.  فإن
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  مقدمة  -  أوال  

وقــرار اجلمعيــة العامــة  ١٦/٥هــذا التقريــر مقــدم عمــالً بقــرار جملــس حقــوق اإلنســان   - ١
. وقد واصل الفريق العامل املعىن باستخدام املرتزقة وسيلة النتـهاك حقـوق اإلنسـان    ٦٦/١٦٤

وإعاقــة ممارســة حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري، تنفيــذاً لواليتــه، رصــد املرتزقــة واألنشــطة          
ــم، جبميــع أشــكاهلا ومظاهرهــا، فضــال عــن دراســة تــأثري أنشــطة الشــركات اخلاصــة    تصــلةامل

تقدم املساعدة العسكرية واخلـدمات االستشـارية واألمنيـة يف السـوق الدوليـة علـى التمتـع         اليت
ــر ملوضــوع اســتخدام األمــم املتحــدة       ــق أن يكــرس هــذا التقري ــار الفري حبقــوق اإلنســان. واخت

ــة خاصــة،  ــا األمــم املتحــدة      شــركات أمني ــيت تواجهه ــدة ال يف ضــوء التحــديات الكــبرية واملعق
  والسكان احملليون جراء االستعانة مبصادر خارجية من شركات عسكرية وأمنية خاصة.

ــعينيات    - ٢ ــذ تسـ ــدة، منـ ــم املتحـ ــد ظلـــت األمـ ــركات   وقـ ــتخدم شـ ــي، تسـ ــرن املاضـ القـ
مـن أجـل تـوفري احلمايـة ألمـاكن      خاصة، يف معظم احلاالت مقاولني حمليني غري مسلحني،  أمن

ويف السـنوات األخـرية، أبرمـت أيضـا      عملها وموظفيها و/أو ممتلكاا من األنشطة اإلجراميـة. 
عقــودا مــع شــركات أمــن مســلحة خاصــة يف حــاالت الطــوارئ املعقــدة ويف منــاطق الرتاعــات  

ضـع ال يتـيح    واملناطق اليت متر مبرحلة ما بعـد الرتاعـات، حيـث تكـون احلكومـة املضـيفة يف       أو
  توفري األمن ملوظفي األمم املتحدة وممتلكاا.  هلا

ــل هــو تلــك التحــديات الواســعة        - ٣ ــق العامــل إىل إجــراء هــذا التحلي ــاد الفري ــذي ق إن ال
جـــراء االســـتعانة مبصـــادر خارجيـــة    واملعقـــدة الـــيت تواجههـــا املنظمـــة والســـكان احملليـــون      

هـو دراسـة الكيفيـة الـيت تـربم       دف مـن التقريـر  الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة. واهلـ    من
األمم املتحدة عقودا مع هذه الشركات وما هي اخلدمات اليت تقـدمها. ويسـتعرض التقريـر     ا

أيضا اجلهـود الـيت تبـذهلا املنظمـة للتخفيـف مـن حـدة املخـاطر املتصـلة بتجنيـد شـركات أمنيـة             
تمــدت مــؤخرا واملتعلقــة باســتخدام خاصــة، وال ســيما السياســات واملبــادئ التوجيهيــة الــيت اع 

حراس مسلحني خاصني. إضـافة إىل ذلـك، يتنـاول التقريـر أوجـه القصـور يف أدوات السياسـة        
العامة هذه، ويقدم مقترحات بشـأن السـبل والوسـائل الكفيلـة بالقيـام بعمليـة اختيـار وفحـص         

 يبحـث  للسجالت الشخصية تتسم بالكفاءة عند اسـتخدام شـركات أمـن خاصـة. ويف األخـري     
التقرير السبل الـيت تكفـل أن تكـون هـذه الشـركات موضـع املسـاءلة عـن االنتـهاكات احملتملـة           

  حلقوق اإلنسان يف حالة وقوع هذه االنتهاكات.

وقــد أجــرى الفريــق العامــل حبثــا اســتغرق ســنة كاملــة بشــأن اســتخدام األمــم املتحــدة    - ٤
األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك      شركات عسكرية وأمنية خاصة. وأجرى مشاورات مع مسـؤويل 
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ــن   ــالمة واألمـ ــؤون السـ ــؤولون يف إدارة شـ ــاط    )١(مسـ ــناعية، واألوسـ ــاط الصـ ــو األوسـ ، وممثلـ
  األكادميية وخرباء اتمع املدين. ونظم أيضا مناسبتني عامتني بشأن هذه املسألة.

كـان ذلـك   وقد نظم الفريق العامل املناسبة العامة األوىل أثناء دورته التاسـعة عشـرة، و    - ٥
؛ وضـمت املناسـبة فـريقني مـن اخلـرباء. وتنـاول الفريـق        ٢٠١٣متوز/يوليـه   ٣١يف نيويورك يف 

األول مسألة استخدام األمـم املتحـدة الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـة يف شـكل حـراس         
مسلحني يف حني أن تناول الفريق الثاين استخدام هـذه الشـركات يف عمليـات السـالم. ونظـم      

، أثنـاء دورتـه احلاديـة والعشـرين، مناسـبة عامـة       ٢٠١٤آذار/مـارس   ٥لعامـل أيضـا يف   الفريق ا
أخرى يف جنيف. وركزت هذه املناسبة على التحديات الـيت تواجههـا املنظمـة عنـد االسـتعانة      
مبصادر خارجية من متعاقدين من القطاع اخلاص ألداء مهام أمنية خمتلفـة، فضـال عـن املخـاطر     

يات األمم املتحدة وموظفوها والسكان احملليـون. وحضـر هـاتني املناسـبتني     اليت تتعرض هلا عمل
ممثلو الدول األعضاء، واملنظمات غـري احلكوميـة والوسـط الصـناعي، وموظفـو األمـم املتحـدة.        
والفريق العامل يعرب عن امتنانه للخرباء الذين أسهموا يف هاتني املناسبتني. ويود أيضا توجيـه  

ون السالمة واألمن ملا أبدتـه مـن تعـاون أثنـاء صـياغة هـذا التقريـر، وعلـى         الشكر إىل إدارة شؤ
إتاحتها الفرصة ملناقشة النتائج اليت خلصت إليها الدراسة مع املسؤولني يف اإلدارة أثنـاء دورتـه   

  الثانية والعشرين املعقودة يف نيويورك، فضال عن التعقيبات اليت قدمت إىل الفريق العامل.

يق العامل يعتزم القيام بزيـارة ميدانيـة لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة        وكان الفر  - ٦
، لتقييم استخدام شركات أمنية خاصة مسلحة لدى عمليـة  ٢٠١٤إىل أفغانستان يف أيار/مايو 

ــارة    ــام بالزيـ ــن مبقـــدوره القيـ ــم املتحـــدة. ومل يكـ ــة لألمـ ــائدة  تابعـ ــة السـ ــة األمنيـ ــبب احلالـ بسـ
لفريق أن يشكر البعثة لتفضلها بتقـدمي ردود كتابيـة علـى االسـتبيان الـذي      املستقرة. ويود ا غري

  أرسل عوضا عن الزيارة.

ــد الن       - ٧ ــو قي ــذي ه ــاق املوضــوع ال ــز    ويف ضــوء اتســاع نط ــق أن يرك ــار الفري ــر، اخت ظ
التقرير على املمارسات اليت تتبعها األمانة العامـة، مبـا يف ذلـك العمليـات التابعـة إلدارة       هذا يف

ات حفظ السـالم، وإدارة الشـؤون السياسـية، عنـد اسـتعانتها بشـركات عسـكرية وأمنيـة         عملي
خاصة. ويناقش التقريـر الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـة املسـلحة منـها وغـري املسـلحة،          

  واخلدمات اليت تقدمها كل منها، واليت تشمل حراسة أماكن العمل ومحاية القوافل.

__________ 

ــادة والــدعم التشــغيلي واإلشــراف علــى نظــام إدارة األمــن     تتــوىل إدارة ا  )١(   لســالمة واألمــن مســؤولية تــوفري القي
 لتيسري عمل الربامج واألنشطة اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة بأكرب قـدر مـن السـالمة والكفـاءة. وقـد     

 .٢٠١٤ و ٢٠١٢عامي عقد الفريق اجتماعات مع مسؤويل اإلدارة أثناء دورتيه السنويتني املعقودتني يف 
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  تحدة شركات عسكرية وأمنية خاصةاستخدام األمم امل  -  ثانيا  

  ملاذا تلجأ األمم املتحدة إىل استخدام شركات عسكرية وأمنية خاصة، ومىت؟  - ألف  

لقد كان مـن شـأن انتشـار الرتاعـات، ولكـون السـكان احمللـيني أصـبحوا أكثـر عرضـة             - ٨
اإلنسـانية،  النتهاكات حقوق اإلنسان، إىل جانب اآلثار املترتبة على تزايد عـدد مـن األزمـات    

أن أدت مجيعها إىل حدوث زيادة يف الطلبات الواردة من الـدول األعضـاء بـأن تضـطلع األمـم      
املتحدة بربامج يف بيئات شديدة املخاطر. وقد دفع ذلك املنظمـة أيضـا، ممثلـة مبجلـس الرؤسـاء      

ــة اســتراتيجية       ــين بالتنســيق، إىل اعتمــاد رؤي ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم ــدة التنفي جدي
، وإىل إجراء حتول، يف جمال السياسات العامة املتعلقة بإدارة األمن، مـن مفهـوم   ٢٠٠٩عام  يف
ف مــــن هــــذه السياســــة اجلديــــدة  . واهلــــد“كيفيــــة البقــــاء”إىل مفهــــوم  “مــــىت املغــــادرة”
عملية تنفيذ الربامج واألنشطة الصادر ا تكليـف، والـيت تضـطلع ـا األمـم املتحـدة،        دعم هو

. ومن نتائج العمـل يف املنـاطق الـيت تسـود فيهـا خمـاطر       )٢(حلاالت األمنية الصعبة للغايةا يف حىت
أمنيـــة شـــديدة، شـــهدت املنظمـــة هجمـــات علـــى موظفيهـــا واألمـــاكن الـــيت يعملـــون فيهـــا،    

عمليات كانت نتيجتها سقوط عدد كـبري مـن القتلـى، وال سـيما يف أفغانسـتان واجلزائـر        وهي
  ليشيت والصومال. - والعراق ونيجرييا وتيمور

ويف الوقـــت الـــراهن، يعمـــل أفـــراد األمـــم املتحـــدة يف بيئـــة تـــزداد خطـــورة بـــاطراد،     - ٩
ــل يف       ويواجهــون جمموعــة متنوعــة مــن التهديــدات الــيت مل يســبق أن تواجههــا املنظمــة مــن قب

ــإن        ــم املتحــدة، ف ــا األم ــيت تواجهه ــة ال ــة املختلف ــدات األمني ــن التهدي ــرغم م ــى ال ــا. وعل  تارخيه

. )٣(لبات اليت ترد إىل املنظمة من أجـل العمـل يف البيئـات األمنيـة الصـعبة تتعـاظم باسـتمرار       الط
، “كيفيـــة البقـــاء”إىل مفهـــوم  “مــىت املغـــادرة ”ونتيجــة للتحـــول االســـتراتيجي مـــن مفهـــوم  

ولتناقص قدرات الدول األعضاء على توفري خدمات األمن ملـوظفي األمـم املتحـدة وممتلكاـا،     
ــة اخلاصــة يف الســنوات األخــرية،     زاد اعتمــاد ا ألمــم املتحــدة علــى اســتخدام الشــركات األمني

وذلـك ـدف التخفيـف مـن املخـاطر الكـبرية الـيت يتعـرض هلـا موظفوهـا. غـري أن علـى األمــم             
ــاكن     ــة ســـالمة وأمـــن املـــوظفني واألمـ ــرى لكفالـ ــارات أخـ املتحـــدة واجـــب استكشـــاف خيـ

أمنيـة خاصـة مسـلحة. ومـن هـذه اخليـارات        واملمتلكات، قبل أن تلجأ إىل اسـتخدام شـركات  

__________ 

  )٢(  A/67/624اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة هــي هيئــة فرعيــة تابعــة للجمعيــة العامــة.   ٧ ة، الفقــر .
ويف سنوات امليزانية، تقدم اللجنة االستشارية إىل اجلمعية العامة تقريرا مفصال عـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة     

إىل ذلـك، فإـا تقـدم تقـارير عـن حسـابات األمـم املتحـدة ومجيـع كيانـات األمـم            لفترة السـنتني. وباإلضـافة   
 املتحدة اليت يتوىل األمني العام املسؤولية اإلدارية عنها.

  )٣(  A/68/489 ٤، الفقرة. 
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األخــرى الســعي إىل احلصــول علــى دعــم يف جمــال إدارة األمــن مــن احلكومــة املضــيفة أو دول   
)٤(أعضاء بديلة، أو من قدرات األمم املتحدة اليت قد تكون متاحة داخليا

.  

ة اخلاصـة  وباإلضافة إىل التعاقد املباشر، ميكـن أن تصـبح الشـركات العسـكرية واألمنيـ       - ١٠
جزءا من عمليات األمم املتحدة، بفضل مسامهات مـن الـدول األعضـاء، وهـو مـا ميكـن أيضـا        
 أن يزيد من اعتماد املنظمة على شـركات األمـن اخلاصـة. ويف هـذه احلـاالت، مـع ذلـك، فـإن        

 ميـس  مـا  كات أمـن خاصـة قـد يكـون فيـه     أي أوضاع يبـدر فيهـا سـوء سـلوك مـن جانـب شـر       

املسـؤولية عنـها    يء إىل مصـداقية املنظمـة، سـوف تقـع    احمللـيني، ويسـ  حقوق اإلنسـان للسـكان   
  على الدول األعضاء اليت تعاقدت مع تلك الشركات.

ــايو   - ١١ ــو      ٢٠١٤ويف أيار/مـ ــاك حنـ ــري إىل أن هنـ ــات تشـ ــل معلومـ ــق العامـ ــى الفريـ ، تلقـ
 شركة من الشركات غري املسلحة، والشركات املسلحة اليت يسـتعان ـا يف بعثـات حفـظ     ٣٠

. وبوجــه عــام، تســتخدم األمــم املتحــدة شــركات أمنيــة )٥(الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة
بلـدا توجـد    ١٢خاصة مسلحة يف ثالثة بلدان وتستخدم شركات أمنية خاصة غري مسلحة يف 

توجـد فيهـا بعثــات سياسـية خاصــة. ويبلـغ جممــوع      بلــدا ١١فيهـا بعثـات حلفــظ السـالم، ويف    
ــة املقــدرة للف  ــرة امليزاني ــة تكــاليف االســتعانة بشــركات أمــن خاصــة،    ٢٠١٣/٢٠١٤ت ، لتغطي

دوالرا للخـدمات املسـلحة    ١٤ ٠١٥ ٥٢٠دوالرا، منـه مبلـغ    ٤٢ ١٢٥ ١٩٧يقرب مـن   ما

__________ 

 .٢٠١٤رد ورد من إدارة شؤون السالمة واألمن على استبيان كتايب، أيار/مايو   )٤(  

بعثــة تقودهــا إدارة الشــؤون    ١٢حتــت قيــادة إدارة عمليــات حفــظ الســالم و      عملية/بعثــة  ١٧هنــاك اآلن   )٥(  
ــة      ١٢السياســية. وهنــاك  ــة مــن عمليــات حفــظ الســالم متعاقــدة عــن األمــم املتحــدة مــع شــركات أمني عملي

مسلحة (بعثة األمم املتحدة يف السودان، وقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي، وبعثـة منظمـة األمـم           غري
تحـدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، وعمليــة األمــم  امل

املتحدة يف كـوت ديفـوار، وبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل، وقـوة             
فتاء يف الصــحراء الغربيــة، وبعثــة األمــم املتحــدة  األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وبعثــة األمــم املتحــدة لالســت  

لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، وفريـق مـراقيب األمـم املتحـدة           
ــابع      العســكريني يف اهلنــد وباكســتان، وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان، ومرفــق واحــد ت

ــة االحتــاد       إلدارة الــدعم ا ــدعم بعث ــد مــع شــركة أمــن خاصــة مســلحة ومكتــب األمــم املتحــدة ل ــداين متعاق ملي
األفريقي يف الصومال، وهناك بعثتان حلفظ السالم متعاقدتان مع شـركات أمنيـة خاصـة مسـلحة (بعثـة األمـم       

وبالنسـبة لعمليـات   املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت وبعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان).      
حارسـا أمنيـا تعاقـدت معهـم الكيانـات الـثالث عشـرة املـذكورة          ٤ ٤١٢حفظ السالم، فمن بني ما جمموعه 

حـارس يف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة        ٣٠٠حارسا مسلحا. ومن هـؤالء هنـاك    ٥٧٤أعاله، هناك 
 إىل أفغانستان.
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دوالر)  ٥ ١٢٥ ٢٠٠علــى النحــو التــايل: بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت (   
)٦(دوالر) ٨ ٨٩٠ ٣٢٠تان (وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانس

.  
  

ــات عــن الشــركات العســكرية        - باء   ــق باملعلوم ــادة الشــفافية فيمــا يتعل احلاجــة إىل زي
  واألمنية اخلاصة اليت تستعني ا األمم املتحدة

لقد كان حصول األمم املتحدة حىت عهد قريب على معلومات رمسية عـن الشـركات     - ١٢
ال أي معلومــات تتعلــق . ومل تــتح املنظمــة بطبيعــة احلــالعســكرية واألمنيــة اخلاصــة مهمــة شــاقة

  إدارة األمن للجمهور ألا تعترب معلومات حساسة.  عن

عـدداً مـن الوثــائق    ٢٠١٢يـة عـام   غـري أن األمـم املتحـدة كانـت قـد أصـدرت منـذ ا         - ١٣
، قـدم األمـني العـام للمـرة     ٢٠١٢استخدامها هلذه الشركات. ففـي تشـرين األول/أكتـوبر     عن
)، بنــاء A/67/526وىل تقريــراً إىل اجلمعيــة العامــة عــن االســتعانة بشــركات أمنيــة خاصــة (       األ

سـيما   طلـب قدمتـه اجلمعيـة للنظـر يف مـدى مالءمـة االسـتعانة بـأفراد األمـن اخلـاص، وال           على
ــار ال    يف ــت فيهــا هــذه االســتعانة اخلي ــيت كان ــوفري الســالمة واألمــن   احلــاالت ال ــاح لت ــد املت وحي

أمسـاء الشـركات الـيت اسـتعانت      يقـدم أيـة معلومـات عـن عـدد أو      أن التقريـر مل  للموظفني. إال
يتنـاول مسـألة اخلـدمات غـري العسـكرية الـيت توفرهـا تلـك الشـركات.           األمـم املتحـدة، ومل   ا

 )٧(يزانيـة إىل اجلمعيـة العامـة   وتضمن تقرير الحق قدمته اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامل   
معلومات إضافية عن اخلدمات الـيت قدمتـها هـذه الشـركات. وقـد بـني املرفقـان األول والثـاين         

مبلغـاً يصـل إمجاليـه     ٢٠١٣-٢٠١٢العامة قد خصصت لفترة السنتني  هلذا التقرير أن اجلمعية
ات  بعثــــــات سياســــــية خاصــــــة وعمليــــــدوالراً هلــــــذه الشــــــركات يف ٣٠ ٩٣١ ١٢٢إىل 

شـركة مـن هـذه الشـركات الـيت أبرمـت عقـوداً         ٤٢السالم. وأشار التقرير أيضاً إىل أن  حفظ
تسـتخدم مـا يزيـد     ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١مع تلك البعثات اخلاصة والعمليات لغاية 

حارس مسلح خاص. وبـني أيضـاً أن العقـود املربمـة فيمـا يتعلـق بالتزويـد حبـراس          ٥ ٠٠٠عن 
ــدرت  ــد ق ــغ  مســلحني ق ــرة الســنتني   ٤٠ ٩١٤ ٠٠٠مببل ــاً ٢٠١٤-٢٠١٣دوالر يف فت ، علم

ــأن ــدمي املســاعدة          ب ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة لبعث ــدة مربم ــود جدي ــرتبط بعق ــهم ي ــدداً كــبرياً من ع
)٨(الصومال  إىل

.  

__________ 

 .٢٠١٤متوز/يوليه  ١٦ألمن يف املعلومات قدمتها إدارة شؤون السالمة وا  )٦(  

  )٧(  A/67/624. 

 املرجع نفسه، املرفقان األول والثاين.  )٨(  
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وإحلاقــاً بتقريــري األمــني العــام واللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة، اختــذت     - ١٤
، متشـــياً مـــع الـــرأي الـــذي أعـــرب ألـــف الـــذي أكـــدت فيــه  ٦٧/٢٤٥القـــرار اجلمعيــة العامـــة  

 االسـتعانة بتلـك اخلـدمات، كمـالذ أخـري لتنفيـذ أنشـطة األمـم        ”األمني العام يف تقريـره، أن   عنه

لــص تقيــيم املخــاطر األمنيــة  املتحــدة يف بيئــات شــديدة اخلطــورة، ال ينبغــي أن تــتم إال عنــدما خي  
الـدعم   األمم املتحدة إىل أن البدائل األخـرى، مبـا فيهـا احلمايـة الـيت يوفرهـا البلـد املضـيف أو         يف

. “كافيـة  املقدم مـن الـدول األعضـاء املعنيـة أو املـوارد الداخليـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، غـري          
ــدابري       ــع الت ــة ضــمان اختــاذ مجي ــة أيضــاً أمهي ــة   وأكــدت اجلمعي ــب املخــاطر القانوني ــة لتجن الالزم

واملخاطر املتعلقة بالسمعة اليت قد تواجههـا املنظمـة مـن جـراء االسـتعانة خبـدمات األمـن املسـلح         
الـيت توفرهــا شـركات األمــن اخلــاص، وطلبـت إىل األمــني العــام أن يضـمن أن تعمــل الشــركات     

تلتـزم   أناملتحـدة و  ف ومليثـاق األمـم  اليت وقع عليها االختيار وفقا للتشريعات الوطنية للبلد املضي
ــان          ــوق اإلنس ــدويل حلق ــانون ال ــن الق ــد ذات الصــلة باملوضــوع م ــادئ والقواع ــا باملب ــا تام التزام

 يقـدم ”والقانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون اجلنـائي الـدويل. وطلبـت أيضـاً إىل األمـني العـام أن          

ون االسـتعانة خبـدمات األمـن املسـلح     إيضاحات بشأن معايري التشغيل اليت حتدد مىت ميكن أن تك
يف املقــر واملواقــع امليدانيــة الــيت توفرهــا شــركات األمــن اخلــاص مناســبة لعمليــات األمــم املتحــدة  

  .“الصدد يدرج معلومات عن ذلك يف التقارير املقدمة إىل اجلمعية العامة يف هذا  وأن

العسكرية واألمنيـة اخلاصـة،   وإدراكاً منها حلاجة املنظمة إىل سياسة تتعلق بالشركات   - ١٥
سياسـة شـاملة ملنظومـة األمـم املتحـدة بشـأن االسـتعانة         ٢٠١٢اعتمدت األمانة العامة يف عـام  

بشركات خاصة لتقدمي خدمات أمنية، وقد بـذلت يف اآلونـة األخـرية جهـوداً ترمـي إىل زيـادة       
ــتعانة ب   ــن االسـ ــافية عـ ــات إضـ ــوفري معلومـ ــفافية يف تـ ــة. الشـ ــن اخلاصـ ــركات األمـ ــاد  شـ وازديـ

الدول باملخـاطر والتحـديات املرتبطـة باالسـتعانة مبصـادر خارجيـة لتـوفري خـدمات أمنيـة           وعي
  يأيت يف أوانه والفريق العامل يرحب ذا التطور.

  

هل االستعانة بشركات عسـكرية وأمنيـة خاصـة ضـرورية وهـل يعـد ذلـك احلـل           - جيم  
  لياا؟العملي الوحيد لضمان أمن موظفي األمم املتحدة وعم

أجرى الفريق العامل مناقشات مع عدد من مـوظفي األمـم املتحـدة املكلفـني بالقضـايا        - ١٦
األمنيـة. وقـد أُجيــب علـى تســاؤل بشـأن مــا إذا كانـت هنــاك خيـارات أخــرى غـري االســتعانة        
بشركات أمنية خاصة خارجية ميكن النظر فيهـا بـأن املنظمـة تفتقـر إىل قـدرات داخليـة لتـوفري        

  واألمن ملوظفيها املوفدين إىل بيئات شديدة االضطراب.السالمة 

  



A/69/338 

 

14-59556 9/29 
 

وكــان مــن ضــمن األســباب احملــددة يف مســألة دعــم االســتعانة مبصــادر أمنيــة خارجيــة    - ١٧
ضــاء الــيت طاملــا عارضــت ازديــاد  تبــاين اآلراء والتعليمــات والتمويــل واألذون مــن الــدول األع 

ل املنظمة تلقوا التـدريب الكـايف؛ والتحـديات    املوظفني؛ واالفتقار إىل موظفني أمنيني داخ عدد
اإلدارية املتمثلة يف نقل موظفي األمن يف األمم املتحـدة مـن مراكـز عملـهم احلاليـة واسـتبداهلم       

ــدربني؛ واالفتقــار إىل   ــادة”مبــوظفني مت يف املنظمــة؛ والتكــاليف الباهظــة املتعلقــة   “وحــدة القي
  مبوظفي األمم املتحدة.

نيــة اخلاصــة متــوفرة ولــيس هنــاك ألمــن بــأن خــدمات الشــركات األمويفيــد مســؤولو ا  - ١٨
التزام يبقيها مىت وفت بالغرض الذي أتـت ألجلـه. وأشـاروا أيضـاً إىل أن النفقـات املتصـلة        من

باالســتعانة خبــدمات جهــات متعاقــدة خاصــة تقــل كــثرياً عــن مرتبــات مــوظفي األمــم املتحــدة   
  وتكاليف تدريبهم وتكاليفهم العامة.

  

مــــا هــــي املخــــاطر والتحــــديات الــــيت تشــــكلها االســــتعانة بشــــركات األمــــن     - دال  
  اخلارجية؟  اخلاصة

أجرى الفريق العامل أيضاً مناقشات مع عـدد مـن ممثلـي احتـاد مـوظفي األمـم املتحـدة          - ١٩
ــذي ــيني خــارجيني.         نال ــدين أمن ــة مبتعاق ــتعانة املنظم ــاد اس ــوظفني إزاء ازدي ــق امل ــن قل ــوا ع أعرب
الشـواغل أثنـاء انعقـاد حلقــيت نقـاش نظمهمـا الفريـق العامـل وشـارك فيهمــا          أُبـديت هـذه   وقـد 
  .املمثلني بعض

ويعتقــد ممثــل احتــاد املــوظفني أن عــدداً متناميــاً مــن املــوظفني بــاتوا يعتقــدون أن األمــم    - ٢٠
موظفـاً مـدنياً    ٥٦٧، تعـرض  ٢٠٠٣املتحدة مل تعد درعاً واقياً بل باألحرى هـدفاً. فمنـذ عـام    

شـخص. ويف حـني يؤيـد الفريـق العامـل الـرأي القائـل         ٢٠٠وقتل منهم ما يزيـد عـن   للهجوم 
بأنه من واجب املنظمة أن توفر السالمة واألمن ألولئك الـذين يعملـون يف منـاطق يرتفـع فيهـا      
معــدل التهديــدات األمنيــة، يشــري إىل أن بعــض املــوظفني قــد أعربــوا عــن عــدم الثقــة يف مســألة  

  خاصة لتوفري األمن هلم.االستعانة بشركات أمن 

وبنــاء علــى الشــهادات الــيت مجعــت، يــبني الفريــق العامــل أنــه ملــا كــان حــراس األمــن      - ٢١
احملليــون ال يتقاضــون يف أغلــب األحيــان مرتبــات جيــدة، ويفتقــرون إىل التجهيــز ويعملــون         

يـة  نوبات طويلة للغايـة، فـإن قـدرم علـى مواجهـة التهديـدات بشـكل مالئـم يف بيئـات أمن          يف
شديدة التقلب قد قُوضـت. ويعـرب عـن القلـق إزاء عـدم قيـام األمـم املتحـدة بفـرز املتعاقـدين           

الشـــركات األمنيـــة اخلاصـــة ومـــن األفـــراد حـــراس األمـــن العـــاملني يف عمليـــات ميدانيـــة  مـــن
املتحدة. وإضـافة إىل ذلـك، يعتقـد الفريـق العامـل أنـه مـن الضـروري أن تراعـي املنظمـة            لألمم
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يف واملفاهيم السياسية احمللية عندما توظف حراس أمن مـن القطـاع اخلـاص، وذلـك     التنوع الثقا
  ضماناً ألن تعترب دائماً كياناً حيادياً ومستقالً.

ويف الوقت احلاضر، فإن املبادئ التوجيهية بشأن االستعانة باخلدمات األمنيـة املسـلحة     - ٢٢
مــم املتحــدة لشــؤون الســالمة املقدمــة مــن شــركات أمنيــة خاصــة، الــيت صــدرت عــن إدارة األ 

، تلــزم اجلهــات األمنيــة املتعاقــدة مــن القطــاع اخلــاص  ٢٠١٢واألمــن يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 
لــدى الســلطات الوطنيــة املختصــة  والــيت تــوفر اخلــدمات األمنيــة بــأن تقــر خطيــاً بأــا حتققــت 

حملكمـة العسـكرية،   مل تصـدر حبقـه أيـة إدانـة مـن جهـات مبـا فيهـا ا         أن املوظف احملتمل: (أ) من
الرتكابه أي فعل إجرامي، أو أن سلطة وطنية أو دولية قد اعتربت أنه انتـهك أحكـام القـانون    

ال خيضـع أليـة إجـراءات     (ب) ؛اجلنائي الدويل أو القانون اإلنساين الدويل يف أية والية قضـائية 
ذا القبيـل. ومـع ذلـك،    تعلق جبرائم أو انتهاكات من هـ ي قضائية قائمة، مبا فيها العسكرية، فيما

لفريـق العامـل اعتقـاداً راسـخاً     فإن عملية الفرز ال ينفـذها موظفـون يف األمـم املتحـدة ويعتقـد ا     
ــزود ــا اجلهــات الق    أن ــيت ت ــى املعلومــات ال ــى األمــن ال يكفــي لضــمان   االعتمــاد عل ائمــة عل
  ة وحقوق اإلنسان.ري األمم املتحدميتثل كل من الشركات املعنية واملوظفني املعنيني ملعاي  أن

ويف هــذا الصــدد، يبــدي الفريــق العامــل القلــق ألنــه رمبــا يكــون حــراس األمــن احمللــيني    - ٢٣
بعـض احلــاالت عناصــر مليشــيات ســابقة مـن احملتمــل أن يكونــوا قــد تورطــوا يف انتــهاكات    يف

ــد    ــر بتعـــذر تأكيـ ــل يقـ ــان الفريـــق العامـ ــان. وإذا كـ ــدرك   حلقـــوق اإلنسـ ــه يـ ــر، فإنـ ــذا األمـ هـ
كفاية الفحص الذي جتريه األمم املتحدة قد يؤدي إىل حاالت ميكن فيها قيـام حـراس    عدم أن

رمبــا تكــون اــازر قــد ارتكبــت أمــن حملــيني مبرافقــة قافلــة املســاعدة اإلنســانية يف مكــان معــني 
يف وقت سابق. ويعرب الفريق العامل عن القلق أيضاً ألن حراس األمن اخلاص رمبـا كـانوا    فيه

يلة حملية أو جبماعة معينة، األمر الذي من شأنه أن يقوض مفهـوم اسـتقاللية األمـم    مرتبطني بقب
املتحدة وحيادها يف نظر السكان احمللـيني. وينطبـق ذلـك عنـدما تسـتعني الشـركات العسـكرية        
واألمنيـة اخلاصــة الــيت مت التعاقـد معهــا بشــركات أخـرى لتنفيــذ عــدد مـن األنشــطة عــن طريــق     

  باطن، مما يزيد إدارة عملييت اإلشراف والتنظيم تعقيداً وصعوبة.مشاريع مقاوالت من ال

ويف البيئة اليت كثرياً ما تغري فيها الشركات أمساءها وأمـاكن تسـجيلها، وعنـدما تطـرد       - ٢٤
إحدى الشركات أفراداً متعاقدين لسوء سلوكهم وحيتمل أن تـوظفهم أخـرى، مـن الضـروري     

فـل إنشـاء سـجل ألولئـك املـوظفني، وذلـك يف امتثـال        استخدام نظام جيد للفـرز والتـدقيق يك  
  لقيم املنظمة اليت يتولون محايتها وملعايري حقوق اإلنسان بوجه خاص.
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ويزداد التحدي الذي ميس بسمعة األمم املتحدة تعقيداً بسبب تقـارير الشـركات الـيت      - ٢٥
ــا و        ــل م ــوق اإلنســان مث ــهاكها حلق ــم ســجالا املشــبوهة بانت ــا رغ ــت معه ــض تعامل رد يف بع

)٩(احلاالت يف أوغندا والبوسنة واهلرسك ومجهورية الكونغو الدميقراطية
.  

ويف ضوء خمتلف الشواغل اليت أشري إليها أعاله، يؤيد الفريق العامل النهج الذي وفقـاً    - ٢٦
لــه تــويل املنظمــة األولويــة إليفــاد ضــباط أمــن تــابعني لألمــم املتحــدة إىل امليــدان ألن الســكان    

   يعتربوم مستقلني وحياديني.احملليني
  

اخلطــوات املتخــذة مــن األمــم املتحــدة للتخفيــف مــن وطــأة هــذه التحــديات:      -  ثالثاً  
  السياسات العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة باحلراس املسلحني اخلصوصيني

، أصدرت إدارة شؤون السالمة واألمـن سياسـة عامـة    ٢٠١٢يف تشرين الثاين/نوفمرب   - ٢٧
االستعانة بشركات األمن املسلحة ومبادئ توجيهيـة مرفقـة ـا. وكانـت هـذه السياسـة        بشأن

مثــرة عمليــة جــرى االضــطالع ــا يف إطــار الشــبكة املشــتركة بــني الوكــاالت إلدارة املســائل     
األمنية، اليت جتمع معاً ممثلي وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا لتنسـيق املمارسـات        

منية املتبعة يف مجيع أرجاء منظومة األمـم املتحـدة. ومتثـل هـذه السياسـة خطـوة       والسياسات األ
هامــة حنــو األمــام يف مســاعي املنظمــة لوضــع سياســة شــاملة للتعاقــد األمــين وتنفــذ علــى نطــاق  
املنظومة. وقـدمت يف هـذه السياسـة عناصـر إجيابيـة عديـدة مـن شـأا أن حتسـن مـن الشـفافية            

منيـة اخلاصـة الـيت تـربم عقـوداً مـع األمـم املتحـدة ومـن امتثاهلــا          لـدى الشـركات العسـكرية واأل   
  حلقوق اإلنسان.

واهلدف من املبادئ التوجيهية بشأن االستعانة باخلدمات األمنية املسـلحة الـيت توفرهـا      - ٢٨
شركات األمن اخلاص هو توضـيح سلسـلة املسـاءلة عـن قـرارات االسـتعانة مبـوظفي شـركات         

هذه املبادئ التوجيهية، يتعني أن تكـون التوصـية باالسـتعانة مبـوظفي     األمن اخلاصة. فبموجب 
األمن املسلحني من اختصاص املسؤول املكلف. وعالوةً على ذلك، ولضـمان الوضـوح متشـياً    
ــن، تشــري         ــم املتحــدة إلدارة األم ــة يف نظــام األم ــع اجلهــات الفاعل ــع مســاءلة ومســؤولية مجي م

 علقــة باســتخدام شــركات األمــن اخلــاص املســلح بشــكلسياســات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املت
 

__________ 

 ”.Lou Pingeot, “Dangerous Partnership, private Military and Security Companies and the UNانظـر    )٩(  

Global Policy Forum ، ٢٩ و ٢٨، الصفحتان ٢٠١٢متوز/يوليه. 
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يسـدي أقـدم   ”. وتـنص املبـادئ التوجيهيـة علـى أن     )١٠(حمدد إىل سياستها بشأن إطـار املسـاءلة  
موظفي األمن يف األمم املتحدة املشـورة إىل املسـؤول املكلـف بـأن يعـد يف املقـام األول تقييمـاً        

إمــا رئــيس املستشــارين للشــؤون  ”أن يــدرجوا . وميكــن هلــؤالء املســؤولني “للمخــاطر األمنيــة
ــال         ــائم باألعمــ ــالمة أو القــ ــن والســ ــريت األمــ ــيس دائــ ــين أو رئــ ــار األمــ ــة أو املستشــ األمنيــ

. ويتعني يف آخر املطاف أن يتخذ وكيل األمـني العـام لشـؤون السـالمة واألمـن      “عنهم بالنيابة
ــوظفني    ــاد املـ ــي احتـ ــرب بعـــض ممثلـ ــد أعـ ــهائي. وقـ ــرار النـ ــمالقـ ــق    يف األمـ ــن القلـ ــدة عـ املتحـ

مشاركة العديد من املوظفني يف عملية صنع القرار املذكورة من شأا أن تقـوض املسـاءلة    ألن
  الفردية فيما يتعلق بالتوصية النهائية.

وإحــدى العناصــر اإلجيابيــة للمبــادئ التوجيهيــة هــي زيــادة الشــفافية والرؤيــة أثنــاء           - ٢٩
ظومــة. وعنــدما يوافــق املســؤول املعــني وفريــق إدارة االســتعانة ــذه الشــركات علــى نطــاق املن

ــربر االســتعانة بشــركات األمــ     ــا ي ــاك م ــى أن هن ن اخلــاص املســلحة، يرســل الطلــب   األمــن عل
 ٢٠ه. ويشــترط املبــدأ التــوجيهي  وكيــل األمــني العــام لشــؤون الســالمة واألمــن لينظــر فيــ    إىل
الت والصــناديق والــربامج ترســل نســخة عــن هــذا الطلــب إىل الرؤســاء التنفيــذيني للوكــا  ” أن

ــة       ــى مســتوى األمان ــة عل ــات امليداني ــيس اإلدارة املســؤولة عــن إدارة العملي املتضــررة أو إىل رئ
. وعندما يوافق وكيل األمني العام على الطلـب، يـتعني عليـه أن يبلـغ مجيـع الوكـاالت       “العامة

ســاعة  ٤٨ر يف غضــون والصــناديق والــربامج واملنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة بــالقرا
اختــاذه. وتســتوجب املبــادئ التوجيهيــة أيضــاً أن يتضــمن طلــب االســتعانة خبــدمات األمــن  مــن

اخلاص املسلح تفاصيل تقييم اآلثار السلبية احملتملة لالستعانة خبدمات أمنية مسلحة من شـركة  
  أمنية خاصة، وهو اعتبار هام وضروري.

شـاورات الـيت أجراهـا مـع العديـد      لثغـرات أثنـاء امل  وقد حـدد الفريـق العامـل عـدداً مـن ا       - ٣٠
النقـاط   اجلديدة. وتركز هذه الثغرات علـى  اجلهات صاحبة املصلحة بشأن املبادئ التوجيهية من

الشــركات  غطــي ســوىت الرئيســية التاليــة: ضــيق نطــاق السياســات العامــة نســبياً، حيــث أــا ال 
مــن الشــركات  األمــم املتحــدة مباشــرة بــدالًاألمنيــة اخلاصــة املســلحة الــيت تســتعني ــا كيانــات  

__________ 

ــر   )١٠(   ــرة A/67/526انظـ ــا  ١٢، الفقـ ــأن نظـ ــاءلة بشـ ــار األول للمسـ ــع اإلطـ ــن  . وضـ ــدة إلدارة األمـ ــم املتحـ م األمـ
ــاءلة الد  ٢٠٠٢ عـــام يف ــة األوىل للمسـ ــر الرمسيـ ــان واحـــداً مـــن األطـ ــة، الـــذي يطبـــق  . وكـ اخليـــة يف املنظمـ

مـنقح  مستوى منظومة األمـم املتحـدة برمتـها. وإثـر موافقـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني علـى وضـع إطـار             على
حيــدد مبزيــد مــن الوضــوح، وعلــى مجيــع املســتويات، أدوار ومســؤوليات اجلهــات    ٢٠٠٩ للمســاءلة يف عــام

ــى        ــل عل ــار العم ــرض إط ــن، ع ــم املتحــدة إلدارة األم ــام األم ــة يف نظ ــام   الفاعل ــة يف ع ــة العام . ٢٠١٠اجلمعي
يف ذلـك إطـار املسـاءلة املـنقح.      ، مبا٦٥/٢٥٩أحاطت اجلمعية العامة علماً بتقرير األمني العام يف قرارها  وقد

 .٢٠١١وهذا اإلطار املنقّح مت إعالنه بعد ذلك يف مجيع أجزاء نظام إدارة األمن باألمم املتحدة يف عام 
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ــايري   امل غــري ــالذ األخــري ”ســلحة؛ وأوجــه القصــور يف مع لالســتعانة بالشــركات العســكرية    “امل
واألمنيــة اخلاصــة؛ وعــدم اللجــوء إىل إجــراءات داخليــة للفحــص والتــدقيق؛ واتبــاع عمليــة جمــزأة  

  .ساءلة يف مراعاة حقوق اإلنسانالختاذ القرار وعدم وجود آليات لبذل العناية الواجبة وامل
  

  نطاق حمدود  - ألف  

على الرغم من أن املبادئ التوجيهية تتصل حصـرا مبقـاويل أمـن مسـلحني، فباإلمكـان        - ٣١
خــدمات غــري مســلحة خمــاطر أيضــا،     أن تشــكل الشــركات العســكرية واألمنيــة الــيت تقــدم      

عاليـة. علـى سـبيل املثـال، أعـرب      األمهية مبكان أن تتناول املنظمة تنظيم هذه اخلـدمات بف  ومن
كــان مقــدمي خــدمات األمــن اخلــاص   موظفــو األمــم املتحــدة عــن خمــاوف مــن أن يكــون بإم   

ظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا. املســلحني تقــدمي معلومــات ميكــن اســتخدامها ملهامجــة مــو  غــري
اسـتخدام  يوجد يف الوقت احلاضر أي سياسة لنظـام إدارة األمـن يف األمـم املتحـدة تتعلـق ب      وال

بصرف النظر عن السياسات اإلداريـة وسياسـات الشـراء     شركات األمن اخلاصة غري املسلحة،
ــك، فــ       ــع ذل ــم املتحــدة. وم ــات األم ــن كيان ــان م ــق سياســة   يف كــل كي ــم املتحــدة تطب إن األم

نطــاق املنظومــة يف إطــار املســاءلة، حماولــة منــها معاجلــة مســألة اإلشــراف علــى اخلــدمات   علــى
)١١(قدمها شركات األمن اخلاصة غري املسلحة أو على أدائهااألمنية اليت ت

.  

وجيري إدماج الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة يف عمليـات األمـم املتحـدة بعـدة         - ٣٢
باشــرة مــن جانـب كيانــات األمــم املتحـدة، والعقــود الــيت تــربم   مطـرق. فهــي تســتأجر بطريقـة   

ــيت    ــة ال ــادئ التوجيهي ــن.  أصــدرا إدارة شــؤون الســالمة وا ينبغــي أن تكــون مشــمولة باملب ألم
يف عمليات األمم املتحدة، من قبل الشـركاء التنفيـذيني    أن هذه الشركات تستخدم أيضا، غري

  بواسطة الربامج اليت تضطلع ا الدول األعضاء.

والشركات اليت تعمل بوصفها شركاء تنفيذيني، أو اليت يسـتأجرها شـركاء تنفيـذيون      - ٣٣
ــيت أصــدرا إدارة شــؤون      ال ختضــع للمعــ  ــة ال ــادئ التوجيهي ــيت حتــددها املب ايري واإلجــراءات ال

األمــن. علــى ســبيل املثــال، جيــب علــى الشــركات الــيت تقــدم خــدمات إزالــة األلغــام والســالمة 
ــدائرة األعمــال املتعلقــة باأللغــام التابعــة لألمــم املتحــدة، ومل    شــاريع األمــم املتحــدة األخــرى،   ل

ية املخـاطر. وميكـن التعاقـد مـع شـركات لنقـل مـواد غذائيـة وإمـدادات          تعمل يف بيئات عال أن
عرب منـاطق خطـرة. ولـو حـدث أن اسـتأجرت هـذه الشـركات خـدمات أمنيـة خاصـة حلمايـة            

تعمـــل جنبــا إىل جنـــب يف امليـــدان  موظفيهــا، فـــإن هــذه الشـــركات األمنيـــة اخلاصــة ســـوف    
ون خاضــعة للمبــادئ التوجيهيــة. الشــركات املتعاقــدة مــع األمــم املتحــدة، ولكنــها لــن تكــ  مــع

__________ 

  )١١(  Response provided by Department of Safety and Security to a written questionnaire, May 2014.  
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بالنسبة للسكان احملليني، فمن غري املرجح أن يتمكنوا من متييز هذه الشركات عـن شـركاء    أما
ت انطباعــات ســلبية يف امليــدان، األمــم املتحــدة التنفيــذيني، ولــذلك فــإن أفعاهلــا، مــىت مــا تركــ  

يف تلـك املواقـع. فهنـاك    تشـكل خطـرا حمـتمال علـى السـكان احمللـيني، وعلـى مسعـة املنظمـة           قد
  ضرر حمتمل ميكن أن ميس مسعة األمم املتحدة بفعل ارتباطها ذه الشركات.

وبإمكان الدول األعضاء أن تسـتأجر شـركات عسـكرية وأمنيـة خاصـة، بفضـل بـرامج          - ٣٤
) حلكومـة  US Global Peace Operations Initiativeمـن قبيـل مبـادرة عمليـات السـالم العـاملي (      

ــا ــيني،    الوالي ــاء القــدرات حلفظــة الســالم احملل ــدريب وبن للعمــل  ت املتحــدة، لتقــدمي خــدمات الت
. وقـد اسـتعانت الواليـات املتحـدة األمريكيـة      )١٢(بعثات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة      يف

بالكامل مبصادر خارجية لتنفيذ مسؤولياا يف ما يتعلق بتسريح وإعادة تشكيل القوات املسـلحة  
ملصــادر هــي شــركتا دينكــورب    حتــت مظلــة بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، وتلــك ا      لليربيــا، 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة،  ) العســكريتني األمنيــتني اخلاصــتني. وملــا كانــتPAEإي ( إيــه ويب
أُخضـعت   فال ميكن أن تكون هذه الشركة قد البعثة، هي اليت تعاقدت مع شركة دينكورب، ال

  .لى الرغم من تأثريها الكبري وعملياا مع بعثة األمم املتحدةللمبادئ التوجيهية، ع

واألهم من ذلك كله، ففي حني ال تشمل املبادئ التوجيهية سوى الشـركات األمنيـة     - ٣٥
اخلاصة املسلحة، فقد تكون هنـاك حاجـة إىل أن تنظـر األمـم املتحـدة يف وضـع سياسـة شـاملة         

  اصة غري مسلحة.بشأن استخدام األمم املتحدة شركات أمن خ
  

  “املالذ األخري”معيار   - باء  

وقـد صــرح املسـؤولون يف األمــم املتحــدة الـذين يؤيــدون اسـتخدام الشــركات األمنيــة       - ٣٦
خدم إال بوصـــفها مــالذا أخـــريا.  اخلاصــة املســلحة مـــرارا وتكــرارا أن هـــذه العقــود لـــن تســت     

ــاص (    وإن ــاألمن اخلـ ــتعانة بـ ــن االسـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــرين  A/67/539تقريـ ــادر يف تشـ )، الصـ
جيهيــة، يعكــس املنهجيــة احملــددة  ، أي قبــل شــهر مــن نشــر املبــادئ التو ٢٠١٢األول/أكتــوبر 

، قـرر،  ٢٠١١مـايو  أيار/املبادئ التوجيهية. ويف ذلك التقرير، يوضـح األمـني العـام أنـه، يف      يف
ــت   ــتنادا إىل مشــاورات أجري ــم املتحــدة    اس ــة األم ــي أال تلجــأ   داخــل منظوم ــة ينبغ ، أن املنظم

االستعانة بشركات األمن اخلاص املسـلح والعـاملني فيهـا إال حاملـا يكـون ذلـك هـو اخليـار          إىل
األخري الذي يتـيح أداء أنشـطة األمـم املتحـدة يف البيئـات العاليـة اخلطـورة؛ وأن األمـم املتحـدة          

إال عندما ترتئي، بعد تقييم خمـاطر األمـن، عـدم كفايـة البـدائل       متارس ذلك اخليار ينبغي هلا أال

__________ 

  )١٢(  Åse Gilje Østensen (2013): In the Business of Peace: The Political Influence of Private Military and 

Security Companies on UN Peacekeeping, International Peacekeeping,m.20, No.1, pp. 33-47.  
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ــدول       ــدعم اآلخــر مــن ال ــق البلــد املضــيف، وال ــة عــن طري ــوفري احلماي األخــرى، مبــا يف ذلــك ت
املوارد الداخلية يف منظومة األمم املتحـدة؛ وأن اسـتعانة األمـم املتحـدة بشـركات       األعضاء، أو

نون الـوطين والـدويل، وميثـاق األمـم املتحـدة وقراراــا      األمـن اخلـاص ينبغـي أن تتسـق مـع القـا      
بشــأن ممارســـة االســـتعانة مبصـــادر   ٥٥/٢٣٢ذات الصــلة، مبـــا يشـــمل قــرار اجلمعيـــة العامـــة   

  خارجية، والسياسات واملبادئ التوجيهية اإلدارية املعمول ا يف األمم املتحدة.

، يشــري ٦٧/٢٥٤كــذلك، فــإن قــرار اجلمعيــة العامــة الصــادر بعــد ذلــك، وهــو القــرار   - ٣٧
ــالذ األخــري ” إىل ــار امل ــة إىل اســتخدام       “معي ــة العام ــرار، أشــارت اجلمعي ــك الق ــي ذل هــذا. فف

ــه      ــة اخلاصــة املســلحة بأن ــراء اســتثنائي ”اخلــدمات األمني ــتعانة بتلــك   “إج ، وأكــدت أن االس
  اخلدمات جيب أال يلجأ إليها إال كمالذ أخري.

هؤالء املسؤولون وتلك الوثائق يشريون إىل معيار املـالذ األخـري كمـا لـو كـان معيـارا         - ٣٨
ذهبيا لتقييم املخاطر وصنع القرارات األمنية. ومع ذلك، فإن املبـادئ التوجيهيـة الـيت أصـدرا     

بالطريقــة الــيت يتقــرر مبوجبــها   مة واألمــن تفتقــر إىل الوضــوح يف مــا يتعلــق جلنــة شــؤون الســال
اخليارات األخرى قـد اسـتنفدت. فاملبـادئ التوجيهيـة تـنص علـى أن علـى املوظـف املعـني،           أن

تبني دواعـي اعتبـار قيـام البلـد املضـيف، أو الـدول        “حيددا أسبابا قوية”وفريق إدارة األمن أن 
غــري مستصــوب  ”ومــة األمــم املتحــدة، بتــوفري احلمايــة املســلحة      األعضــاء األخــرى، أو منظ 

واضــح مبــا فيــه الكفايــة لكفالــة  . وكمــا أشــار أحــد اخلــرباء، فــإن هــذا املعيــار غــري   “ممكــن أو
  استخدام هذه التقييمات جمرد غطاء لتسويغ استخدام متعاقدين.  عدم

ــارات سياســي     - ٣٩ ــأثر حتديــد املــالذ األخــري باعتب ــأثره وميكــن أيضــا أن يت ة، باإلضــافة إىل ت
ــة         ــة كافي ــدول األعضــاء بتقــدمي مــوارد أمني ــة ال ــأثر رغب ــا تت ــة. وكــثريا م ــيم املخــاطر األمني بتقي
باعتقادهــا أن املــوارد الالزمــة ســيقدمها القطــاع اخلــاص، وأن أنشــطة األمــم املتحــدة الالزمــة     

تكـون   سوف تنفذ حـىت مـن دون مشـاركة الـدول. وعلـى الـرغم مـن أن الـدول األعضـاء قـد          
قد تكون معترضـة علـى مفهـوم     قادرة ماليا على توفري األمن، فقد ال تكون راغبة يف ذلك، أو

أن تذهب أمواهلا لتغطية نفقات حـراس يف حمـيط موقـع معـني، بـدال مـن أن تنفـق علـى بـرامج          
تعود بفوائد ملموسة للدولة وسكاا. وعالوة علـى ذلـك، فـإن الـدول الـيت مل تقبـل أو توافـق        

و كامل بأن تعمل األمم املتحدة على أراضيها قد تكون أيضا قـادرة علـى تـوفري األمـن     على حن
الالزم، ولكنها قد ال تكون راغبـة يف القيـام بـذلك. وميكـن أن تكـون دول أخـرى غـري راغبـة         
أيضا يف تقدمي خدمات األمن يف هذه احلالـة، إذ أن قيـام األمـم املتحـدة بأنشـطة غـري مرغـوب        

تساغة لدى عموم الناس، قد يزيد من تعرض مـوظفي األمـم املتحـدة ومرافقهـا     فيها أو غري مس
لـــألذى، مبـــا يف ذلـــك احلـــراس املقـــدمون مـــن الـــدول األعضـــاء. وهكـــذا، فعلـــى الـــرغم           
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الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة قد تكون، يف هذه الظروف، هي اخليـار األنسـب    أن من
  نفس خيار املالذ األخري.من وجهة النظر السياسية، فإن هذا ليس هو 

  

  عدم وجود إجراءات داخلية للفحص والتدقيق وآليات للمساءلة    - جيم  

ال تضـــع املبـــادئ التوجيهيـــة إجـــراءات شـــاملة داخليـــة الختيـــار وتـــدقيق الشـــركات    - ٤٠
ــى وضـــع       ــا علـ ــة، وال تـــنص أيضـ ــة اخلاصـ ــكرية واألمنيـ ــد واملراقبـــة،   العسـ ــراءات للرصـ إجـ

ق اإلنسـان، أو آليـات للمسـاءلة    ية الواجبة يف مـا يتعلـق مبراعـاة حقـو    عنصر لبذل العنا على أو
قـــوق اإلنســـان. وبـــدال مـــن ذلـــك، حـــال ارتكـــاب أفـــراد تلـــك الشـــركات انتـــهاكات حل يف

املبــادئ التوجيهيــة تســتمد العديــد مــن هــذه العناصــر مــن اهليئــة اإلداريــة للمدونــة الدوليــة   فــإن
ي رابطة املدونة الدولية لقواعد سـلوك الشـركات   لقواعد سلوك الشركات األمنية اخلاصة. وه

. ويــرى الفريـق العامــل أن بإمكــان الرابطــة أن تكمـل عمليــة تــديرها األمــم   )١٣(األمنيـة اخلاصــة 
ومراقبتــها، ولكنــها ال تســتطيع  املتحــدة تبــذل فيهــا العنايــة الواجبــة يف رصــد حقــوق اإلنســان 

تحــديات الــيت تســتتبعها عمليــة تــدقيق حتــل حملــها. ومــع ذلــك، فــإن الفريــق مــدرك أيضــا لل  أن
ــإن الفريـــق ال    ــاء علـــى ذلـــك، فـ ــم املتحـــدة. وبنـ ــا األمـ ــة،  تقودهـ عامـــل يـــرى أن علـــى املنظمـ

تقـدير، أال تتعاقـد إال مــع تلـك الشـركات الــيت لـديها نظـام تــدقيق قـوي، والـيت لــديها          أقـل  يف
  القدرة على استبعاد املوظفني الذين ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان.

ويبني الفرع واو من املبادئ التوجيهية املتطلبات اإللزامية ملرحلة مـا قبـل حتديـد أهليـة       - ٤١
ــأن تكــون        ــق ب ــك الشــرط املتعل ــا يف ذل ــا، مب ــة اخلاصــة واختياره الشــركات العســكرية واألمني
الشركات املعنية موقعة ملدونـة السـلوك الدوليـة. ولكـن علـى الـرغم مـن أن املبـادئ التوجيهيـة          

، يبدو أن املقاولني مل يطلـب منـهم بعـد أن يقـدموا،     ٢٠١٢يف كانون األول/ديسمرب صدرت 
مع عروضهم للحصول علـى عقـود مـع األمـم املتحـدة، مـا يثبـت أـم موقعـون علـى املدونـة.            
والشـــركات العســـكرية واألمنيـــة اخلاصـــة مطالبـــة بـــأن تؤكـــد عمليـــة فحـــص قـــد أجريـــت،   

ملبينة يف الفرع واو من املبادئ التوجيهيـة هـم وحـدهم    املوظفني الذين يستوفون الشروط ا وأن
الذين سيتعاقد معهم لتوفري خدمات أمن مسلحة. وعلى الرغم مـن أن هـذه تطـورات إجيابيـة،     

  فالواضح أا ال تكفي لضمان إجراء فحص وتدقيق كافيني هلذه الشركات وموظفيها.

__________ 

ت بــدعوة مدونــة الســلوك الدوليــة ملقــدمي األمــن اخلــاص، هــي مبــادرة متعــددة أصــحاب املصــلحة نظمــ            )١٣(  
ىل وضع مبـادئ ومعـايري خاصـة بصـناعة األمـن علـى أسـاس حقـوق اإلنسـان          إكومة سويسرا. ودف ح من

الدوليـة والقـانون اإلنسـاين الـدويل، وـدف كـذلك إىل حتســني املسـاءلة يف هـذه الصـناعة بإنشـاء آليـة رقابــة            
  مستقلة خارجية.
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جل قضــية املســاءلة يف حالــة ارتكــاب ويــرى الفريــق العامــل أن املبــادئ التوجيهيــة ال تعــا   - ٤٢
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة انتهاكات حلقوق اإلنسان. وملا كانت األمم املتحـدة تـويل   

مجيـع   أن يطبق هذا املبـدأ يف عملـها مـع   اهتماما خاصا ملسألة العناية الواجبة، فمن األمهية مبكان 
لواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان الـيت أيـدها       اجلهات املعنية. وهذا يتفق وسياسـة بـذل العنايـة ا   

. وتشــكل هــذه السياســة مقياســا رئيســيا ملــدى التــزام األمــم  ٢٠١١األمــني العــام يف متوز/يوليــه 
املتحدة باملعـايري التنظيميـة اخلاصـة ـا، بضـماا أن يكـون دعمهـا املقـدم لقـوات األمـن الوطنيـة            

ية متوافقا مع أغراض املنظمـة ومبادئهـا الـواردة يف امليثـاق، وكـذلك االلتزامـات املنوطـة        واإلقليم
ا مبوجب القانون الـدويل الـيت تقتضـي منـها احتـرام القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل           

  .احترامها حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني وتعزيز هذه القوانني والتشجيع على

ا شـأن مجيـع الشـركات اخلاصـة،     إن على الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـة، شـأ       - ٤٣
تتحمل مسؤولية العمل مع احترام حقوق اإلنسان، كما هو منصوص عليـه يف مبـادئ األمـم     أن

املتحدة التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وقد يشـمل هـذا تنفيـذ إجـراءات     
وظفني وتدريبـهم، ووضـع إجـراءات للـتظلم يف حالـة وقـوع انتـهاكات، وإجـراء         للتدقيق على امل

  .مرتكبيها مراقبة منتظمة لضمان وجود إشراف كاف، والوقف الفوري لالنتهاكات، ومساءلة

ويف حال وقوع انتهاكات، جيب أن توفر للضحايا سبل انتصـاف كافيـة، كـالتعويض      - ٤٤
ىل اجلهـات املعنيـة للتحقيـق    إأن حتـال قضـايا االنتـهاك    وإعادة التأهيل. والـدول ملزمـة بضـمان    
  ضحاياها. فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا وتعويض

دارة شــــؤون الســــالمة واألمــــن وأخــــريا، فــــإن املبــــادئ التوجيهيــــة الصــــادرة عــــن إ  - ٤٥
ــنص ال ــك الشــركات العســك      ت ــى تل ــات عل ــرض عقوب ــى ف ــة   عل ــة اخلاصــة يف حال رية واألمني

جنائيـــة وتقــدمي دعـــاوى مدنيـــة   ري حقـــوق اإلنســـان، كــإجراء حتقيقـــات االمتثـــال ملعــاي  عــدم 
حرماا، أو بنشر هذه املعلومات، كلما كـان ذلـك ممكنـا. وبالنسـبة للمنظمـات املركّبـة        و/أو

كاألمم املتحدة، من األمهية مبكان أن تبلّغ الوكاالت اليت تربم عقودا من أجـل تـوفري خـدمات    
)١٤(احليلولة دون استئجار هذه الشركات يف مكان آخر ، من أجلسيءأمنية عن أي سلوك 

.  

 

__________ 

  )١٤(  Elke Krahmann, “How To Strengthen The ‘United Nations Guidelines’ on The use of armed guards and 

their applications: examples of best practices”, March 2014.  
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  عملية جمزأة لصنع القرارات  - دال  

يف حني أن وكيل األمني العام إلدارة شؤون السـالمة واألمـن هـو الـذي يتخـذ القـرار         - ٤٦
ــة اخلاصــة املســلحة،    ــدان    النــهائي بشــأن اســتخدام الشــركات األمني ــاء علــى توصــية مــن املي بن

املعــني عــن األمــن، علــى أســاس تقيــيم املخــاطر األمنيــة، فــإن اختيــار الشــركات   املســؤول  عــرب
  األمنية اخلاصة املسلحة جيري على مستوى العمليات.

ووفقا للمعلومات اليت قدمتها إدارة شؤون السالمة واألمن، فإن لكل عملية أو كيـان    - ٤٧
 ة ذات الصــلة يف مقــر األمــمتــابع لألمــم املتحــدة، ســلطة القيــام، بالتشــاور مــع اجلهــات الفاعلــ 

  املتحدة، باختيار الشركات األمنية اخلاصة.

ويف حالة عـدم وجـود حكومـة يف البلـد املضـيف، أو يف احلـاالت الـيت ال تكـون فيهـا            - ٤٨
ســتوى املطلــوب مــن األمــن، فيجــب حكومــة البلــد املضــيف القائمــة غــري قــادرة علــى تــوفري امل

ق إدارة األمــن، وخــرباء األمــن التــابعون لألمــم املتحــدة، يقــوم املســؤول املعــني لألمــر، وفريــ أن
 باستكشاف إمكانيـة تقـدمي بـديل مـن الـدول األعضـاء أو مـن قبـل مسـؤولني أمنـيني يف األمـم           

املتحدة ومناقشته. ويف احلاالت اليت حيدد فيها املسؤول املعني وفريق إدارة األمن أسـبابا قويـة،   
وجبــها يتــبني أن تقــدمي خــدمات    خــاطر األمنيــة، مب وهــي أســباب يــتم تســجيلها يف تقيــيم امل    

مسلح من قبل البلد املضيف، أو دولة عضو بديلـة، أو مـن قبـل مسـؤولني أمنـيني جنـدم        أمن
أمـر غـري متـوافر أو غـري كـاف، فـيمكن حينئـذ تقيـيم اخليـار املتعلـق باسـتخدام             األمم املتحدة،

  ياسات واملبادئ التوجيهية.شركة أمن خاصة وفقا للمعايري املنصوص عليها يف الس

ويرى الفريق العامل أن املنظمة، بتفويضها سلطة حتديد الشركات العسكرية واألمنيـة    - ٤٩
اخلاصــة، املســلحة منــها وغــري املســلحة، إىل كيانــات األمــم املتحــدة علــى الصــعيد التشــغيلي،    

ــة الواج       ــذلت العناي ــا ب ــت أ ــك الشــركات أن تثب ــى تل ــا املســؤولية عل ــق  وبإلقائه ــة يف التحق ب
قــى لــدى املنظمــة رقابــة حمــدودة   انتــهاكات حلقــوق اإلنســان، تب  اموظفيهــا مل يرتكبــو أن مــن
  عملية اختيار تلك الشركات.  على

لقــد أوضــح تقريــر الفريــق املســتقل املعــين بســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة يف العــراق      - ٥٠
ــادر يف  ــوبر  ٢٠وأمنـــهم، الصـ ــرين األول/أكتـ ــال  ، يف أعقـــاب ٢٠٠٣تشـ تفجـــري فنـــدق القنـ

ــداد يف  يف ــاة  ٢٠٠٣آب/أغســطس  ١٩بغ ــذي أودى حبي ــم    ٢٢، ال ــوظفي األم ــن م ــا م موظف
املتحدة، أن عدم وجود نظام للمساءلة عن القرارات واملواقف اليت يتخذها املـديرون يف األمـم   
املتحدة، يف ما يتعلـق بـأمن مـوظفي األمـم املتحـدة، يعـد نقصـا كـبريا يف هـذا الصـدد. وأشـار            
ذلك الفريـق إىل أن األمـم املتحـدة حباجـة إىل ثقافـة جديـدة بشـأن املسـاءلة فيمـا يتعلـق بـإدارة            
األمن، وأن املسؤولية الشخصية لدى أولئك املكلفني بالسهر علـى سـالمة املـوظفني، وكـذلك     
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ــي      ــن، هـ ــد األمـ ــاهلم لقواعـ ــدان، بامتثـ ــوظفني يف امليـ ــع املـ ــة مبكـــان.     مجيـ ــن األمهيـ ــألة مـ مسـ
ق العامــل يالحــظ أن األمــم املتحــدة بعــد ذلــك، اعتمــدت سياســات علــى نطــاق  الفريــ أن غــري

املنظومة، مبا يف ذلك إطار املساءلة، حتدد مسؤوليات اجلهات الفاعلة ذات الصـلة يف مـا يتعلـق    
  بتوفري احلماية لألمم املتحدة.

صـلة اختـاذ   يف ضوء البيـان الـوارد أعـاله، يـرى الفريـق العامـل أن املنظمـة حباجـة إىل موا          - ٥١
رار املتعلقـــة باختيـــار وتوظيـــف مجيـــع اخلطـــوات الالزمـــة لضـــمان أن تكـــون عمليـــة صـــنع القـــ 

  .الشركات متسقة وشفافة ومراقَبة عن كثب من قبل رئيس إدارة شؤون السالمة واألمن  تلك
  

دراسة إفرادية حلالة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان،         - رابعا   
 العامل أثناء زيارته إىل الصوماللفريق ومالحظات ا

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان بشــركة       - ٥٢  IDG Securityتســتعني بعث
احملدودة خلدمات األمن (يف أفغانستان)، اليت تزودهـا حبـراس مسـلحني وغـري مسـلحني. ففـرع       

بواجبــات داخليــة يف جممــع  املســلّحني للقيــام  “غوركــا”الشــركة يف أفغانســتان يــوفّر حــراس  
ــناديقها وبر    ــدة وصـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــربم وكـ ــة. وتـ ــاحلراس   البعثـ ــة بـ ــا اخلاصـ ــا عقودهـ اجمهـ

املسلحني الداخليني يف منطقة كل منها من مناطق جممـع البعثـة. فعلـى سـبيل املثـال، لـدى        غري
 “نويبتريبـل كـا  ”منظمة األمم املتحدة للطفولة عقد واحد خـاص ـذه اخلـدمات مـع شـركة      

)Triple Canopy   هـارت ”)، ولدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عقدا مـع شـركة“ 
)Hart Securityخلدمات األمن (

)١٥(
. 

ــة األ    - ٥٣ ــها بعثـ ــيت قدمتـ ــات الـ ــا ورد يف املعلومـ ــا ملـ ــاعدة  ووفقـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ مـ
صـــة، ســـواء احملليـــة ت األمـــن اخلاأفغانســـتان إىل الفريـــق العامـــل، ختضـــع ملفـــات شـــركا  إىل
الدوليـة، للتــدقيق واحلفــص خــالل عمليـة التقيــيم الــتقين، وهــو إجـراء ينــدرج ضــمن عمليــة     أو

الشراء اليت تقوم ا البعثة. ففريق األمن يقيم مقترحات الشركات على أساس معـايري مسـتقرة   
وقــدرا تقــدمي خــدمات األمــن؛  ســابقة، مبــا يف ذلــك البيانــات اخلاصــة بالشــركة؛ وخربــا يف 

ــات  وضــع وتنفيــذ إجــراءات تشــغيل موحــدة؛ وخطــط ال   علــى ــدريب، وآلي طــوارئ/برامج الت
ــام؛       رصــد ــؤهالم وفحــص ملف ــوظفني وم ــارات امل ــاتر احلســابات؛ ومه األداء؛ ومســك دف

وإدارة األســــلحة الناريــــة؛ والتــــأمني علــــى املــــوظفني؛ وشــــهادات جــــودة األداء وتزكيتــــه؛   

__________ 

من الردود على االستبيان الذي وجهه الفريق العامل إىل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان،         )١٥(  
 .٢٠١٤أيار/مايو 
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ــة موافاــا    والتــراخيص. وعنــد االقتضــاء،   ميكــن أن تطلــب جهــة الشــراء مــن الشــركات املعني
 إجراء تفتيش موقعي.  مبعلومات إضافية، تشمل تقدمي وثائق أو

 أفغانسـتان، يشـترط يف العقـد    ووفقا ملا ذكرتـه بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل        - ٥٤
ــا       أن ــة، مبـ ــة املعنيـ ــات احلكوميـ ــدى اهليئـ ــة لـ ــن اخلاصـ ــركات األمـ ــق شـ ــ تتحقـ ــة،  ييرضـ البعثـ
ملفات موظفي األمن قد خضعت للفحص املناسب، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق مبـدى وجـود       أن من

 .اإلنساين ادعاءات أو صدور أحكام إدانة الرتكاب انتهاكات للقانون العسكري أو الدويل أو

ــأذن         - ٥٥ ــة ت ــوزارة الداخلي ــا يف أفغانســتان. ف ــذكورة مســجلة حملي ــة امل والشــركات الدولي
ركات أمــن خاصــة حمــددة بتقــدمي خــدمات األمــن املســلح يف أفغانســتان. وحتــتفظ الــوزارة  لشــ

بالقائمـــة وتتـــوىل استعراضـــها. ويف أثنـــاء شـــراء خـــدمات األمـــن املســـلح، ال تســـتعني البعثـــة  
شــركات املدرجــة فيهــا باملشــاركة بالشــراكات املدرجــة يف قائمــة الــوزارة، وال جيــوز إال لل إال
 طاءات.عملية تقدمي الع  يف

ــال لسياســات      - ٥٦ ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان، يــدرج االمتث ويف بعث
ــا         ــيت توفره ــن املســلح ال ــة باالســتعانة خبــدمات األم ــة املتعلق ــا التوجيهي ــم املتحــدة ومبادئه األم
شركات األمن اخلاصة، بوصفه شرطا يف عقد كل منها. وجيب علـى شـركات األمـن اخلاصـة     

أيضــا مبوجــب تلــك العقــود، إدراكهــا للقــوانني الدوليــة واحملليــة، واملدونــة الدوليــة     أن تضــمن
ــيم  ٢٠١٠لقواعــد ســلوك مقــدمي خــدمات األمــن مــن القطــاع اخلــاص (    وامتثاهلــا هلــا. ويق (

املوظف املسؤول يف البعثة اتصاالت منتظمـة مـع مـديري املشـاريع يف شـركات األمـن اخلاصـة        
ــن أجــ   ــة     ــدف اســتعراض األداء م ــادئ التوجيهي ــا ملقتضــيات املب ــد وفق ل رصــد شــروط العق

اسـتخدام  ”املذكورة، ولتوثيـق حـاالت عـدم االمتثـال، إن وجـدت. وتتبـع الشـركات سياسـة         
كشرط من شروط العقد. وجيب أن تكـون هـذه املتطلبـات متسـقة مـع معـايري سياسـة        “ القوة

 املوحدة. القوة وإجراءات التشغيلاألمم املتحدة املتعلقة باستخدام 

مـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة     ويتوىل كبري ضـباط األمـن أو مستشـار األمـن يف بعثـة األ       - ٥٧
أفغانستان املسؤولية عن التصديق، بالتعاون مع قسـم املشـتريات، علـى أن شـركات األمـن       إىل

اخلاصة تقدم خدمة مرضية، وذلك بنـاًء علـى عمليـات تقيـيم وتفتـيش منتظمـة. وتتمتـع البعثـة         
ق تعاقــدي خيــول هلــا املطالبــة بســحب مــوظفني حمــددين. وحتــتفظ البعثــة بــاحلق يف تفتــيش     حبــ

اخلـدمات املقدمــة، أو حتــديث املعــايري والسياســات الـيت يلــزم أن تطبقهــا الشــركات. ويشــرف   
قائد قوات احلـرس بأمـاكن العمـل املشـتركة التابعـة لألمـم املتحـدة (مـوظفي البعثـة الـدوليون)           

ــى فعال  ــا عل ــراءات       يومي ــاهلم لالختصاصــات وإج ــري املســلحني وامتث ــة احلــراس املســلحني وغ ي
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بــامع). وقــد أشــارت البعثــة التشــغيل املوحــدة لألمــم املتحــدة (علــى نطــاق البلــد أو اخلاصــة  
 بات يتعني اإلبالغ عنه ومعاجلته.أن أي خروج عن هذه املتطل  إىل

املســاعدة إىل أفغانســتان عــن ماهيــة  وســأل الفريــق العامــل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  - ٥٨
اإلجراء الـذي تتخـذه إذا تبـين أن شـركات األمـن اخلاصـة قـد انتـهكت معـايري األمـم املتحـدة            
وقواعد حقوق اإلنسان. وردا على ذلـك، قـال ممثلـو البعثـة إن هلـا احلـق العـام يف إـاء العقـود          

حلـق يف حـاالت انتـهاك معـايري     يومـا. وميكنـها أيضـا ممارسـة هـذا ا      ٣٠بناء على إخطـار مدتـه   
األمـم املتحـدة أو قواعـد حقـوق اإلنسـان. ويـنص العقـد علـى أحكـام تتعلـق مبكافحـة تشـغيل             
األطفــال واالســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني املوجــه ضــدهم، باعتبارهــا شــروطا أساســية، حبيــث 

بعثـة أيضـا بـاحلق    عقـد، حتـتفظ ال  يتيح اإلخالل ا لألمم املتحدة إـاء العقـد فـورا. ومبوجـب ال    
ــذ مبوجــب      يف ــدم التنفي ــن ع ــل    التصــدي حلــاالت أخــرى م ــن قبي ــد وشــروطه، م أحكــام العق

ء. وميكــن التقيــد بــإجراءات التشــغيل املوحــدة أو بــرامج التــدريب أو تــدابري رصــد األدا    عــدم
ــؤدي       أن ــراكم النقــاط الســلبية. وي ــاًء علــى نظــام ت ــالغ املدفوعــة بن ــة تقلــيص املب تشــمل العقوب

  عدم االمتثال إىل إاء العقد.رار يفاالستم

وقــد أشــارت البعثــة إىل أنــه حــىت اآلن، مل تنتــهك قــط الشــركات العســكرية واألمنيــة    - ٥٩
اخلاصة اليت تقدم إليها اخلـدمات مقتضـيات عقودهـا. ولـئن كـان الفريـق العامـل يقـر بـاجلهود          

مــات املقدمــة أعــاله، فإنــه  املبذولــة لتحســني عمليــة اختيــار الشــركات وتقييمهــا، وفقــا للمعلو  
اء تــدقيق كــاف يف ملفــات مــوظفي    يعتقــد أن التــدابري املعمــول ــا ال تكفــي لضــمان إجــر      

هم للمساءلة يف حالة انتهاكات حقوق اإلنسان. وعالوة علـى ذلـك،   عالشركات وخضو هذه
 كان اختيار املتعاقدين مـن شـركات األمـن اخلاصـة املسـلحني وغـري املسـلحني واإلشـراف         وملّا

ــإن ممارســ      ــذي، ف ــى الصــعيد التنفي ــوض عل ــة تف ــيهم مهم ــد ترجــأ   عل ــيم ق ــف والتقي ات التوظي
ة عملية ميدانية إىل أخرى، وقد يعتري عدم االتساق تنفيذ املبادئ التوجيهية لألمـم املتحـد   من

 على نطاق بعثات األمم املتحدة.

. وبعـض  ٢٠١٢يسـمرب  وقد قام الفريق العامل بزيارة إىل الصومال يف كانون األول/د  - ٦٠
مالحظاته فيما يتعلق مبكتب األمـم املتحـدة السياسـي للصـومال هـي ذات صـلة ـذه الدراسـة         
وقد أوجبت اختاذ الفريق العامل قراره بإجراء هذا التحليل. فقد الحظ الفريـق العامـل، خـالل    

ــة املســلحة للمنظمــات ال    ــه، أن تقــدمي خــدمات احلماي ــة واملنظمــات غــري احل زيارت ــة دولي كومي
مقديشو يسند يف جزء كـبري منـه إىل شـركات عسـكرية وأمنيـة خاصـة حمليـة. فعلـى سـبيل           يف

املثال، تعاقد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع شركة حملية قدمت إليـه جمموعـة واسـعة النطـاق     
من خدمات األمن، مشلت خدمات احلراسة واحلماية املسـلحة، وتقيـيم التهديـدات واملخـاطر،     
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تصــاالت، واللوجســتيات، وخــدمات النقــل. وكانــت الشــركة قــد تعاقــدت مــع الربنــامج   واال
اإلمنائي بصفتها شركة لالستشارة التقنية ووفرت له شـاحنات صـغرية مـزودة بـأفراد مسـلحني      
من أجل تيسري تنقل موظفي الربنامج اإلمنائي بني مطار مقديشو الدويل، وجممع األمم املتحـدة  

)١٦(لرئاسي (فيالّ صوماليا)، ومناطق أخرى يف مقديشواملشترك، والقصر ا
.  

وأُبلغ الفريق العامل، خـالل زيارتـه، بـأن العديـد مـن مقـدمي خـدمات األمـن احمللـيني            - ٦١
ينتمي إىل ميليشيات عشائرية تعمل من وراء شركات صورية من أجـل إخفـاء مشـاركة أفـراد     

مـن التحقـق مـن هـذه املعلومـات،      مـل  ن الفريـق العا من زعمـاء احلـرب فيهـا. ورغـم عـدم متكّـ      
ــذي يشــمل ضــمناً خطــر أن    فقــد ــنمط، ال ــزا    أشــار إىل أن هــذا ال ــه يظهــر حتي ــى أن يتصــور عل
إبرام اتفاقات خدمات األمن اخلاصة، قـد لـوحظ يف بلـدان أخـرى، وهـو يشـكّل مشـكلة         عند

 الدولية واملنظمات غري احلكومية.ينبغي أن تقر ا املنظمات 

 “بانكروفت للتنمية العامليـة ”ومال، توصل الفريق العامل أيضا إىل أن منظمة ويف الص  - ٦٢

)Bancroft Global Development   ــة بصــفتها منظمــة ) املســجلّة يف الواليــات املتحــدة األمريكي
، والقــوات الوطنيــة الصــومالية   خرييــة، قــد عملــت مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال       

ألفريقــي، إال أن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام   رعايــة بعثــة االحتــاد ا حتــت
للقــوات الصــومالية بشــأن  “ مــوجهني”تعاقــدت معهــا. ويعــين موظفــو بانكروفــت بصــفتهم   

ومــة أوغنــدا، الــيت تلقــت بــدورها     األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة يف إطــار عقــد مــربم مــع حك      
ومشلـت اخلـدمات الـيت قدمتـها بانكروفـت لبعثـة        حكومة الواليات املتحدة مبالغ مسـتردة.  من

قدمتــها الشــركة، تــدريب الكــالب    االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، وفقــا للمعلومــات الــيت      
ال خمــاطر األلغــام، والتــدريب الكشــف عــن املتفجــرات، وأمــن املرافــئ، والتثقيــف يف جمــ  علــى
ــة الصــنع. وأفــاد    علــى ــة لألجهــزة املتفجــرة اليدوي ــة املأمون ــأن موظفيهــا  اإلزال ت بانكروفــت ب

باعتبارهم موجهني يرافقون قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي إىل امليـدان، إال أـم غـري مسـلحني،         
  يشاركون يف العمليات القتالية.وال

وتدل أنشطة بانكروفت يف جمالَي التدريب والتوجيه على أا تعمـل يف منـاطق الـرتاع      - ٦٣
ــد وردت   ــها وق ــة من ــع قريب ــة.     أو يف مواق ــات القتالي ــادات عــن مشــاركة موظفيهــا يف العملي إف

يتوصل الفريق العامل إىل أدلة دامغة علـى هـذه االدعـاءات. ومـع ذلـك، فـإن مـن األسـئلة          ومل
اليت تطرح ما يتعلق باإلجراءات اليت تتبعها بانكروفـت، والكيانـات الـيت تعمـل معهـا، لضـمان       

 يات القتالية.ت مشاركني يف العملأال يصبح موظفو بانكروف

__________ 

 .A/HRC/24/45/Add.2نظر ا  )١٦(  
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ويف هذا الصدد، ارتأى الفريق العامل أنه ينبغي أن تـويل شـركة بانكروفـت واجلهـات       - ٦٤
ــى الســواء، االهتمــام لوضــع القواعــد ا     ــيت تســتعني خبــدماا عل ــع هــذه احلــاالت،   ال ــة مبن لكفيل

غــام إجــراءات تكفــل التقيــد ــا. وأبلغــت دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باألل  وســن
الفريق العامـل بأنـه تفاديـا هلـذه املشـكلة، يقتضـي اتفاقهـا املـربم مـع بانكروفـت علـى أنـه عنـد              

ــزة امل      ــة األجه ــات إزال ــام بعملي ــدات املتفجــرة والقي ــن املع ــتخلص م ــة الصــنع،   ال تفجــرة اليدوي
متـر علـى األقـل مـن أي خـط مـن        ٥٠٠على موظفي بانكروفت البقاء يف مسافة قـدرها   جيب

)١٧(جهة. وقد يكون هذا النوع من القواعد ضمانة مالئمة لعقود أخرى كذلكخطوط املوا
. 

وبالنظر إىل الطابع احلساس للعمليات اليت تقوم ـا بانكروفـت، يعتقـد الفريـق العامـل        - ٦٥
ــا       ــل الشــركة خضــوع موظفيه ــان أن تكف ــة مبك ــن األمهي ــدريب املالئمــني.   أن م ــدقيق والت للت

امـل أن عمليــة التوظيــف الــيت تتبعهـا تشــمل عمليــة تــدقيق   ذكــرت بانكروفــت للفريــق الع وقـد 
 يتمكن من التحقق من هذا االدعاء.صارمة، إال أن الفريق العامل مل 

وأشار الفريق العامل إىل أن موظفا واحدا على األقل من مـوظفي بانكروفـت اعتـرف      - ٦٦
ر أخـرى، بتجنيـد   بذنبه وتثبت إدانتـه يف إحـدى حمـاكم جنـوب أفريقيـا، لقيامـه، مـن بـني أمـو         

أشخاص لألنشطة املرتزقة يف كوت ديفوار، وتقدمي الدعم لتلك املساعي. ورغم أن هـذا فـردا   
واحدا، فإن طبيعة أنشطته تثري، بطبيعة احلال، تساؤالت عن مدى كفاية عمليـة الفحـص الـيت    

)١٨(ا شركة بانكروفتهتتبع
. 

المتثــال للقــانون الــدويل وتقتضــي مدونــة الســلوك لشــركة بانكروفــت مــن موظفيهــا ا   - ٦٧
حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل، فضــال عــن التشــريعات الوطنيــة. غــري أن الفريــق   
ــوظفي          ــدم مل ــذي يق ــدريب، إن وجــد، ال ــة الت ــن ماهي ــات ع ــى أي معلوم ــوفر عل ــل ال يت العام

 ني يف الصومال بشأن هذه املسائل.بانكروفت العامل

ال والطــابع العســكري ملــا تقدمــه  كروفــت مــن مواقــع القتــ وإمجــاالً، يقتضــي قُــرب بان  - ٦٨
سـواء بانكروفـت أو اجلهـات الــيت تسـتعني خبـدماا، أقصــى       ،تـدريب وتوجيـه أن تتــوخى   مـن 

تجســدة. ويعتقــد الفريــق العامــل درجــات احلــذر لضــمان أن تكــون هــذه املســائل موضــحة وم
 ه الترتيبات.إذا ما أُعلن عن هذ الشفافية سوف تعزز بطبيعية احلال  أن

__________ 

 .٤٨املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  

  ، املؤرخـــة A2850/03انظـــر احملكمـــة العليـــا جلنـــوب أفريقيـــا (شـــعبة ترانســـفال اإلقليميـــة، القضـــية رقـــم            )١٨(  

 ).ZAGPHC 248( ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٠و  ٢
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ورحــب الفريــق العامــل، يف االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا يف تقريــره، بــاجلهود الــيت    - ٦٩
تبذهلا األمم املتحـدة لضـمان أن يكـون لشـركات األمـن اخلاصـة سـجال خاليـا مـن أي انتـهاك           

ة. حلقوق اإلنسان، وشجع مجيع عناصر األمم املتحدة على اتباع ج استباقي إزاء هـذه املسـأل  
ــق العامــل أيضــا أن تنظــر األمــم املتحــدة يف تطب     ــواردة يف سياســة   وأوصــى الفري ــادئ ال ــق املب ي

)١٩(العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عند االستعانة بشركات األمن اخلاصة  بذل
.  

  

  سبل املضي قدماً  - خامسا   

يهية بشأن االستعانة يرى الفريق العامل أن وضع سياسات األمم املتحدة ومبادئها التوج  - ٧٠
بشركات األمن املسلح اخلاصة، وإطار املساءلة بشــأن نظـام إدارة األمـن امليـداين لألمـم املتحـدة       
وغريها من السياسـات ذات الصـلة خطـوة هامـة للمضـي قـدماً، فهـي تتـيح املزيـد مـن االتسـاق            

األمـم املتحـدة.    والشفافية يف التعاقـد مـع الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـة داخـل منظومـة        
واملبادئ التوجيهية أيضاً إشارة هامة بأن األمم املتحدة تقر حالياً بـأن االسـتعانة بـاحلرس املسـلح     

  .أمر واقع، وأا على استعداد لتحمل مسؤوليتها فيما يتصل مبمارسات من هذا القبيل

األمـن، بوصـفها   والسياسة واملبادئ التوجيهية اليت أعلنت عنها إدارة شؤون السالمة و  - ٧١
أداة لتنظيم االستعانة خبدمات األمن املسلح، ال ميكـن أن تتنـاول كافـة املشـاكل الـيت يطرحهـا       
استخدام تلك الشركات. بيد أن تلـك السياسـة واملبـادئ التوجيهيـة نقطـة بدايـة لعمليـة أكثـر         

ألـا   مشوالً ينبغي أن تتعامل أيضـاً مـع مـا تقدمـه تلـك الشـركات مـن خـدمات األمـن املسـلح          
  اماً وتنظيماً على قدم املساواة.تتطلب اهتم

ــؤون ال     - ٧٢ ــدرا إدارة شـ ــيت أصـ ــادئ الـ ــفافية    وزادت املبـ ــتوى الشـ ــن مسـ ــالمة واألمـ سـ
املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا     نطـاق املنظومـة بـأن فرضـت إخطـار مجيـع وكـاالت األمـم         على
ــد ــات األمــم املتحــدة خبــ      عن ــن كيان ــتعانة أي كيــان م ــع ذلــك،    دمات األمــناس املســلح. وم
ء، علـى وجـه اخلصـوص، ممارسـاا     املهـم، لكـي تعـزز الشـفافية، أن جتعـل كيانـات الشـرا        فمن

ت وحتــري املزيــد جمــال اإلبــالغ أكثــر شــفافيةً. وسيســاعد اإلفصــاح عــن مزيــد مــن املعلومــا يف
زيـز شـفافية   الدقـة يف اإلبـالغ (دون ديـد أمـن املـوظفني يف امليـدان) يف املضـي قـدماً يف تع         من

  ممارسات األمم املتحدة فيما يتعلق بالتعاقد على توريد خدمات األمن.

  

__________ 

  )١٩(  A/HRC/24/45/Add.2 ٧٦، الفقرة. 
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مـم املتحـدة نفسـها إىل التحقـق     ومن املهـم للغايـة، عنـد اختيـار املـوردين، أال تسـعى األ        - ٧٣
استيفاء الشركة جلميع الترتيبات الشكلية وحيازا للتـراخيص فحسـب، بـل أن جتـري أيضـاً       من

قالً ومستفيضـاً قبـل توقيـع العقـود بـدل االعتمـاد فقـط علـى املعلومـات الـيت تقـدمها            تقييماً مسـت 
ــادي     ــث لتف ــيم طــرف ثال ــي أن جيــري التقي ــال تضــارب املصــاحل. وميكــن    الشــركة. وينبغ احتم

ــا ســجل أداء           أن ــع شــركات هل ــم املتحــدة م ــد األم ــع تعاق ــرز ملن ــذا الف ــل ه  ســيءيســتخدم مث

انتهكت حقـوق اإلنسـان، أو شـركات هلـا صـالت تربطهـا        ضعيف، أو شركات سبق هلا أن أو
زاع، أو شركات غري مؤهلة لتقدمي خدمات لألمم املتحدة. وجيوز أن تنجز عمليات ـبأطراف الن

قاعـدة   لـيت ميكـن أن تكلَّـف باحلفـاظ علـى     فرز الشركات شعبةُ املشتريات التابعة لألمانة العامة ا
ة اخلاصة. ومع ذلك يقر الفريق العامل باملشـاكل املترتبـة   بيانات عن الشركات العسكرية واألمني

يـرى أن املنظمـة،    تحدة علـى إجنـاز هـذه املهمـة. وهـو     عن الفرز يف ضوء حمدودية قدرة األمم امل
  .ينبغي، كحد أدىن، أال تتعاقد سوى مع الشركات اليت هلا نظم حتقق سليمة

اف إذا أجرت األمم املتحـدة تقييمـاً   وسيتعزز أيضاً حتسني التعاقد ورفع مستوى اإلشر  - ٧٤
لألداء بعد انتهاء العقد. وميكن االحتفاظ مبثل هذه التقارير يف سجالت كيان الشـراء، وميكـن   
أن تشــمل عمليــات التقيــيم الــيت جيريهــا موظفــو العقــود، وبــاألخص عمليــات التقيــيم املتصــلة    

ــع الشـــركة و   ــة مـ ــائل املتبادلـ ــل الرسـ ــا، وكمبؤشـــرات مـــن قبيـ ــركة  موظفيهـ ــة تعامـــل الشـ يفيـ
التهديدات، ومدى جناحها يف مواجهة البيئة احمللية وكيفية تأقلمهـا معهـا، ودرجـة تصـرف      مع

  موظفيها وفقاً لنموذج األمن العام املعمول به يف املنظمة وامتثاالً حلقوق اإلنسان.

 ومـن شــأن مجـع املعلومــات، بطريقــة منهجيـة عــن أداء الشـركات العســكرية واألمنيــة      - ٧٥
اخلاصة، باالحتفاظ بالسجالت واسـتخدام املعلومـات لتحديـد املمارسـات السـليمة والـدروس       

  تفادة، أن يساهم يف تفادي التعاقد مع الشركات الضعيفة األداء يف املستقبل.سامل

اصـة تنجـز أحيانـاً مهـام رئيســية     وجتـدر اإلشـارة أن الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخل       - ٧٦
املتحدة ال ألن املنظمة تعاقدت معها مباشـرة، ولكـن بسـبب ممارسـات      إطار عمليات األمم يف

ــدمي اخلــ      ــة لتق ــتعانة مبصــادر خارجي ــدول األعضــاء يف االس ــدم    ال ــر، تق ــع األم ــي واق دمات. فف
األمــم املتحــدة ولــيس للمنظمــة      الشــركات أحيانــاً تلــك اخلــدمات يف إطــار عمليــات      هــذه

يها. وللتصدي هلذه املشكلة، ميكن أن تطلب األمـم  القليل من املعلومات عنها أو الرقابة عل إال
املتحدة، يف إطار جها، أال ترفع شىت كيانات األمم املتحدة تقارير عن االسـتعانة بالشـركات   
العســكرية واألمنيــة اخلاصــة فقــط، وإمنــا أن ترفــع الــدول األعضــاء تقــارير أيضــاً عنــدما تكــون   

  مسؤولة عن االستعانة بتلك الشركات.
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كتسي أمهية بالغة أيضاً اختاذ األمم املتحدة للتدابري الالزمة لضمان إخضاع شـركات  وي  - ٧٧
ــك          ــان، ومتكــني ضــحايا تل ــوق اإلنس ــهاكات حق ــن انت ــاءلة ع ــا للمس ــن اخلاصــة وموظفيه األم
االنتهاكات من سبل االنتصاف. ويف هذا الصدد، حتتاج إدارة شؤون السالمة واألمن إىل إنشاء 

تلقي الشكاوى، مبا يف ذلـك شـكاوى األطـراف الثالثـة، بشـأن الشـركات        آلية للتظلم متكن من
العسكرية واألمنية اخلاصة املرتبطة بعقود مع األمم املتحـدة، حـىت يتسـىن التحقيـق يف املخالفـات      

  املدعى ارتكاا، وإتاحة مساءلة املتعاقدين ومتكني الضحايا من سبل االنتصاف الفعالة.

ــلة حتســـ   - ٧٨ ــعياً ملواصـ ـــ  وسـ ــا الداخلي ــدة آللياـ ــم املتحـ ــاج  ني األمـ ــة، حتتـ ــد والرقابـ ة للرصـ
ــة وإجــراءات موحــدة الســتبعاد الشــركات الضــعيفة األداء     وضــع إىل وكــذلك الشــركات   ،آلي

الســـجالت الســـيئة يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان مـــن قـــوائم املـــوردين املمســـوكة يف مجيـــع    ذات
ــا وصــناديقها. وســيتطلب     ــم املتحــدة وبراجمه ــق مســتقل،    وكــاالت األم ــر إجــراء حتقي هــذا األم

 - كحـد أدىن  - وتبادل املعلومات تبادالً فعاالً على نطاق املنظومة عـن الشـركات املشـبوهة، و   
وضع آلية متكن من يعلم بانتهاكات مرتكبة مـن قبـل شـركات األمـن اخلاصـة الـيت تتعاقـد معهـا         

مــن اإلجــراءات. وباإلضــافة زيــد األمــم املتحــدة مــن تقــدمي شــكاوى إىل األمــم املتحــدة الختــاذ م
الشـركات   للجمهـور مزيـداً مـن املعلومـات عـن      ذلك، حتتاج شـعبة املشـتريات إىل أن تتـيح     إىل

العســكرية واألمنيــة اخلاصــة املرتبطــة بعقــود مــع األمــم املتحــدة وعمــا تنفــذه مــن عقــود حمــددة.    
ــود األ    ــيل عقـ ــاء بعـــض تفاصـ ــاص مـــن إبقـ ــال، ال منـ ــة احلـ ــريةً لـــدو وبطبيعـ ــن سـ ــة. مـ اعي أمنيـ

ميكن حتديد فترة زمنيـة متـر بعـد انتـهاء العقـد وتكـون فيهـا الشـواغل األمنيـة قـد انتفـت،             أنه بيد
  .سابقفيمكن عندئذ إطالع اجلمهور بأمان على التفاصيل اليت كانت قد حذفت يف ال

  

  االستنتاجات والتوصيات  - سادسا   

ليـة املتعلقـة باسـتخدام اخلـدمات     ميكن حتسني مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة احلا      - ٧٩
األمنيـة املســلحة الــيت تقــدمها شــركات األمــن اخلاصــة، لكــن ال ميكنــها أن تتصــدى جلميــع  
املشاكل اليت تطرحها االستعانة مبتعاقدين خاصني يف تقـدمي خـدمات األمـن. فالقيـام باملهـام      

ري األمـن لألمـم   األمنية ينبغي أن يظل مسـؤولية رئيسـية للـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك تـوف       
املتحــدة وموظفيهــا. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي أن تبــذل األمــم املتحــدة جهــوداً أكــرب إلجيــاد  
حلول أمنية تستفيد من الدول املضيفة والدول األعضاء وموظفي األمن يف األمم املتحـدة،  

ــق العامــل أن األمــم    ــرى الفري املتحــدة جيــب أن تســلِّم خبطــر    وأن تطــور تلــك احللــول. وي
وجود تنظيم شامل للشركات العسكرية واألمنيـة يف عمليـات األمـم املتحـدة اخلاصـة       عدم

ــع       ــة ملن علــى حقــوق اإلنســان، وأــا ينبغــي أن تتخــذ خطــوات لتحســني اإلشــراف والرقاب
  ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان.
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وعالوة على ذلك، تتعلق مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة حصـراً مبتعاقـدي األمـن        - ٨٠
ملسلحني بينما تبني عدة أمثلة، كاالدعـاءات بإسـاءة معاملـة السـجناء يف مرافـق االحتجـاز       ا

ــن اخلاصــني    أو االجتــار باألشــخاص ألغــراض االســتغالل اجلنســي     ــدي األم ــد متعاق ــى ي عل
سياق عمليات حفظ السالم، أن متعاقدي األمن غري املسـلحني ميكـن أن يشـكلوا أيضـاً      يف

األمن العام ومسعة الزبون املستعني ـم. وباإلضـافة إىل ذلـك،    خطراً على حقوق اإلنسان و
جتدر اإلشارة إىل أن األمن اخلـاص املسـلح أو غـري املسـلح قـد يسـتخدم معلومـات إلحلـاق         
الضرر بأفراد األمم املتحدة أو مرافقها أو قد يتيح تلـك املعلومـات ألطـراف أخـرى، وأنـه      

ــداً ل   ــكل ديـ ــاالت، أن يشـ ــن، يف بعـــض احلـ ــك،   لمميكـ ــوء ذلـ ــا. ويف ضـ ــة وموظفيهـ نظمـ
الفريــق العامــل ضــرورة وضــع مبــادئ توجيهيــة لتنظــيم اخلــدمات غــري املســلحة الــيت    يــرى

  .تقدمها الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

ــتعانة بشـــ      - ٨١ ــرارات االسـ ــنع قـ ــة صـ ــيح عمليـ ــي توضـ ــة،  وينبغـ ــن اخلاصـ ركات األمـ
، “كمـالذ أخـري  ”الشركات تأيت بالفعل  عانة بتلكذلك وضع معايري حتدد كون االست يف مبا

  .وذلك يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية

وتتوخى مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة رفـع مسـتوى شـروط االختيـار والتعاقـد            - ٨٢
والرصد اليت تطبقها أفرقة إدارة األمن، مبـا يف ذلـك عمليـات التفتـيش اليوميـة والشـهرية.       

ريباً كافيـاً  ديتلقى موظفو األمن يف امليدان تـ  و فعال، ينبغي أنولضمان القيام بذلك على حن
ــي أن يكــون        ــدين. وينبغ ــة املتعاق ــود ومراقب ــات واضــحة بشــأن مســائل إدارة العق وتوجيه
لألفراد خربة كافيـة يف خـدمات األمـن وإدارتـه حـىت يقومـوا باختيـار املتعاقـدين، وتصـميم          

ــد   ــيم أداء املتعاق ــات تقي ــة   العقــود، وإجــراء عملي ــوا بطريق ين وإدارة شــؤوم. ولكــي يعمل
ــى املتع     ــم ســلطة مباشــرة عل ــي أن تكــون هل ــة، ينبغ ــي   ناجع ــك، ينبغ ــدين. وإضــافة إىل ذل اق

تضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالعقود قواعـد واضـحة إلدارة العالقـات مـع املتعاقـدين       أن
  .من أجل تقليص خطر وقوع تواطؤ أو فساد، وذلك إىل حده األدىن

ولكفالة التنفيذ الفعال للقواعد املنصوص عليها يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة،    - ٨٣

  :يلي من الالزم أن حتدد املنظمة عقوبات مالئمة حلاالت عدم االمتثال من قبيل ما

  ختفيض الرسوم؛  ) (أ  

  منع الشركات منعاً مؤقتاً أو دائماً من االستفادة من العقود املقبلة؛  ) (ب  
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ــظ ســجل مركــزي للشــركات ذات األداء الســ       ) (ج   ــدين حبف  يءتســمية املتعاق

اخلاضعة لتحقيقات جنائية أو املرفوع ضدها قضايا مدنية أو اخلاضعة للحرمان، وبنشـر   أو
  .هذه املعلومات عند االقتضاء

وبالنسبة للمنظمات املعقدة من قبيل األمم املتحدة، مـن املهـم أيضـاً أن يـتم تبـادل        - ٨٤
ــ ني شــىت الوكــاالت الــيت تتعاقــد    ات عــن األداء الســيء أو ســوء الســلوك فيمــا بــ     املعلوم

  .خدمات األمن حىت يتسىن منع تلك الشركات من إبرام عقود أخرى يف مكان آخر  على

ل السلبية من اجلمهـور  اوالشفافية واملساءلة الناقصتان سببان رئيسيان لردود األفع  - ٨٥
اصة. وتتضمن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية أمـوراً  إزاء الشركات العسكرية واألمنية اخل

  تصدي هلاتني املشكلتني. وميكن اختاذ التدابري التالية:لقليلة جداً ل

حتديد خطـوط واضـحة للمسـاءلة واملسـؤولية عـن اختيـار متعاقـدي األمـن           ) (أ  
  وإدارة شؤوم، وتعميم ذلك؛

  من نشراً كامالً؛نشر أدلة األمم املتحدة لعمليات إدارة األ  ) (ب  

ــاألمن املســلح وغــري امللــح     (ج)   ــام  مجــع معلومــات االســتعانة ب ، مبــا يف ذلــك األرق

  ؛سنوية عن أفراد حرس/متعاقدي األمن لكل بعثة، ونشر تلك املعلومات - السنوية أو الربع

ـــ    (د)   كبنــد منفصــل  “ألمــنا” إدخــال مجيــع املنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة ل
  امليزانية؛ يف

  .نشر مجيع عمليات إرساء عقود األمن ومبالغها  (هـ)  

وميكن أن تستخدم مبادئ األمم املتحدة التوجيهية القدرة الشرائية للمنظمـة لرفـع     - ٨٦
ــار        ــة شــروطاً رئيســية الختي ــايري املهني ــة جبعــل مراعــاة املع ــة والوطني ــايري الدولي مســتوى املع

  . يف إطار عقود األمم املتحدةاملتعاقدين وبإدراج توجيهات واضحة للسلوك املهين

وحتدد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية القائمة متطلبات تدريبية عامة، لكن فـرادى    - ٨٧
الشــركات تقــرر مــا ينبغــي أن يكــون عليــه التــدريب بالتحديــد. وميكــن أن تشــمل املبــادئ  

التـدريب  التوجيهية متطلبات دنيا واضحة وحمددة لعقود خدمات األمن، مبـا يف ذلـك مـدة    
  .وحمتواه، ومعايري الكفاءة، ومؤسسات التدريب املرخص هلا

ــة القيــام          - ٨٨ ــة العام ــة لألمان ــي أن تواصــل إدارة شــؤون الســالمة واألمــن التابع وينبغ
باإلشـراف علـى اختيـار الشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـة وتقييمهـا، بشـقيها املسـلح           

  .ةوغري املسلح، وذلك يف العمليات امليداني
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ويشجع الفريق العامل مجيع جمموعات أصـحاب املصـلحة، والبـاحثني األكـادمييني،       - ٨٩
واملنظمات غري احلكومية، ومسؤويل األمم املتحدة املعنيني حبقوق اإلنسان واألمـن، وممثلـي   
قطاع األمن اخلاص على مواصلة تقدمي مسامهام وخـربام وبـدء حـوار مـع إدارة شـؤون      

وكـاالت األمـم املتحـدة بشـأن هـذه املسـألة، ويطلـب أن يـتم اسـتعراض          السالمة واألمن و
  .عملية صنع القرار باستمرار على أعلى املستويات داخل املنظمة

ويشجع الفريق العامـل أيضـاً الـدول األعضـاء علـى طلـب معلومـات مـن كيانـات            - ٩٠
ة لـدعم بعثـات   األمم املتحدة عن مىت وأين يسـتعان بالشـركات العسـكرية واألمنيـة اخلاصـ     

األمم املتحدة ولتأمني املرافق والقوافل واألفراد، ألن هذه املعلومات قـد تـؤثر يف عمليـات    
  .صنع السياسات واختاذ القرارات بشأن األمن

ويــدعو الفريــق العامــل مــن جديــد إىل إبــرام صــك دويل ملــزم لتنظــيم الشــركات       - ٩١
 .العسكرية واألمنية اخلاصة

 


