
استبيان الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق 

 الشعوب يف تقرير املصري

 نفيد باآلتي:

إن دولة قطر ال تتعامل مع شركات خاصة أمنية وعسكرية تعمل على الصعيد العالمي  -

ومنتجات في الفضاء اإللكتروني لتحقيق التي تقدم خدمات وعمليات  ( بما في ذلك تلكاطالقا)

األغراض غير المشروعة في بلدان أخرى وبما يقوض استقرارها وسالمتها اإلقليمية 

 والسلم الدوليين. ووحدتها السياسية ومن ثم اإلضرار باألمن

الدولية واحترام مبدأ سيادة الدول  هانهج ثابت في الحرص على إنماء عالقاتتتبع دولة قطر و -

 الداخلية أو الدولية بالطرق السلمية، وهو نهج يؤكد عليه الدستور في: لنزاعاتوحل ا

 ( 6المادة:)  الدولة المواثيق والعهود الدولية تنفين كافة االتفاقيات والمواثيق )تحترم

 الدولية التي تكون طرفا فيها(. والعهود

 ( 8المادة:)  ،تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم واألمن الدوليين

فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في  عن طريق تشجيع

الداخلية للدول، والتعاون مع  التدخل في الشؤون تقرير مصيرها، وعدم التدخل في

 األمم المحبة للسالم(.

وداخل الدول  مبادرات وطنية حيال العديد من النزاعات الدوليةسياسات واتخذت دولة قطر  -

والتي ساعدت من  (القوة الناعمة)( التي مارستها قطر في إطار دبلوماسية السلمعبر )

مساعيها الحميدة على حل مثل هذه النزاعات في مناطق وبؤر توتر ساخنة في المنطقة  خالل

 والعالم.

، والتي قدمت من خاللها الدعم والمساعدات المادية (دبلوماسية التنمية)كما اعتمدت  -

 إلى الدول ذات االقتصاديات الهشة بما يشكل بيئة وقائية من اشكال العنف الداخلي واللوجستية

والحروب األهلية التي ينمو فيها الطلب على خدمات الشركات األمنية والعسكرية الخاصة 

 ( في هذه الدول.السيبرانيونالمرتزقة المرتزقة ومنهم ) أنشطة التي تدعم

مميز في مكافحة اإلرهاب على األصعدة القانونية متمثال بقانون دور أيضا  لدى دولة قطر  -

اللجنة الوطنية لمكافحة )والمؤسسية من خالل  2004لسنة  (3م )مكافحة اإلرهاب رق

مكافحة توطيد التعاون الدولي في مجال )عبر ( وعلى صعيد الممارسة وذلك اإلرهاب

وجود مكتب أممي ) ( وعلى مستوى التعاون مع األمم المتحدة على هذا الصعيداإلرهاب

الجماعات  حيث تعد أنشطة المرتزقة وسيلة مهمة من وسائل (لمكافحة اإلرهاب في الدوحة

 .اإلرهابية في سياق عملياتها التخريبية داخل الدول المستهدفة



إللكترونية ااظم ذا صلة متمثال بقانون مكافحة الجرائم واستكماال لما سلف ثمة إطار قانوني ن -

( منه 5( وفي المادة )جرائم المحتوىالذي نص في الفصل الثاني ) 2014ة ( لسن14رقم )

 على اآلتي:

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على خمسمائة ألف لاير )

لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل  ا  من أنشأ أو أدار موقع كل

االتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج  تقنية المعلومات، أو سهل

الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في  األجهزة ألفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع

 األعمال اإلرهابية(.

 م2014( لسنة 14ون الجرائم اإللكترونية رقم )قان• 

إضافة لما سبق التنويه عنه من أحكام تتعلق بمكافحة اإلرهاب في البيئة الرقمية فقد اشتمل 

 تحقق األغراض التالية: القانون على احكام

حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي من أي هجمات على البنية التحتية اإللكترونية للمؤسسات 

جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات التي وردت تحت عنوان )( 2المادة ) العامة بداللة

 وكاآلتي: اإللكتروني(، المعلومات والموقع

 

خمسمائة ( ۵00،000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على ))

بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه  تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو ألف لاير كل من

إلكتروني أو نظام معلوماتي ألحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها  حق، من الدخول إلى موقع

 أو الجهات أو الشركات التابعة لها(.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ترتب على الدخول الحصول على )

إلكترونية أو الحصول على بيانات أو معلومات تمس األمن الداخلي أو  ماتبيانات أو معلو

بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء  الخارجي للدولة أو أي بيانات حكومية سرية

إلحاق الضرر بالمستفيدين أو  تلك البيانات والمعلومات اإللكترونية أو إتالفها أو تدميرها أو

 الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة(. المستخدمين أو

 

 ومنع السلوك المحظر على االنترنت الحق في الخصوصية واحترام المنظومة القيمية المجتمعية
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بالحبس مدة  عاقب القانون كل من استخدم فقد

مائة ألف لاير أو بإحدى هاتين ( 100.000) ىعل التي ال تزيدال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة 

 :فيالعقوبتين( وذلك 

o .التعدي على أي من المبادئ والقيم االجتماعية 

o  أو نشر أخبار أو صورة أو تسجيالت صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة العالية

 (8لألشخاص. )م/

 

 بشأن حماية البيانات الشخصية: 201۹لسنة ( 13القانون رقم )



 

من هذا القانون بأن )أحكامه إنما تسري على البيانات الشخصية عندما تتم ( 2وتفيد المادة )

تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة اإللكترونية والمعالجة  أو معالجتها إلكترونية

 التقليدية(.

الشخصية على أنها )أي بيانات عن الفرد الذي تكون ( المقصود بالبيانات 1فيما تبين المادة )

يمكن تحديدها بصورة مقبولة سواء من خالل هذه البيانات أو عن طريق الجمع  هويته محددة، أو

 بينها وبين أية بيانات أخرى(.

 

الدولة تعمل في إطار المنظومة  المفيد اإلشارة إلى وجود شركات أمنية خاصة داخل أيضا  من( 8

العام، حيث ينظم عمل هذه  الوطنية وبنحو يتسق مع أهدافها في تحقيق األمن وحفظ النظام األمنية

وقرار وزير  بتنظيم مزاولة الخدمات األمنية الخاصة 201۹لسنة ( 1۹الشركات قانون رقم )

بتحديد الخدمات األمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات  2012( لسنة 7الداخلية رقم )

 لخاصة وتنظيم عملهااألمنية ا الخدمات

 

باإلدارة المختصة في ات )( منه السلطة المرخصة لعمل هذه الشرك1وقد حدد القرار في المادة )

قسم إدارة أمن المنشآت والهيئات التي يشتمل الهيكل التنظيمي لوظائفها على ) وهي( الوزارة

الذي يتولى مهمة اإلشراف والرقابة على أداء هذه الشركات  (الخاصة شركات الخدمات األمنية

 الخاصة التي يتم الترخيص بها على النحو التالي: الخدمات األمنية( 2فيما حددت المادة )

 

 .أعمال الحراسة والخدمات األمنية 

 .الخدمات المساندة للبنوك 

 .خدمة نقل األموال 

  وتخزين األموال(.خدمة مركز النقد )خدمة أمنية الستقبال وعد 

 .تصنيع وتجارة واستيراد كاميرات وأجهزة المراقبة األمنية 

 .تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات األجهزة األمنية 

 

وحول توظيف أنشطة المرتزقة بشأن استخدام العمليات والقدرات والخدمات اإللكترونية لتحقيق 

نتهاكاتها المحتملة لقواعد القانون المشروعة المنوه عنها آنفا ومدى تأثيرها وا األغراض غير

  الدولي اإلنساني.

 

 نوضح بهذا الخصوص ما يلي:

 

( مع دولية أو غير دوليةفي مناطق النزاعات المسلحة ) المرتزقة السيبرانيينمقاربة أنشطة إن 

قواعد القانون الدولي اإلنساني وطبيعتها اإلنسانية المحايدة، إنما تضع أنشطة هذه الجماعات 



إجرامية مدعومة وممولة ومدربة تعمل لصالح أجندات األطراف مصادر  لجهة كونها كيانات)

خارج قواعد هذا القانون حيث أنها غير معنية بما يترتب ( التمويل لتحقيق أغراض غير مشروعة

يتسبب عنها من خروقات جسيمة للقيود  أو ما (خدماتها ومنتجاتها وقدراتها اإللكترونية)على 

(، أو انتهاك والواسعة الضرر المفرطة)رض على أساليب القتال ونمط األسلحة المستخدمة التي تف

السكان  لمبدأ عدم التمييز بين األماكن العسكرية والمدنية، وما ينجم عن ذلك من هدر لحقوق

المدنيين في الحياة والسالمة الجسدية واألمن أو في الحفاظ على الموارد األساسية الستمرار 

 اإلنسانية ومقومات عيشهم. محياته

 

في مناطق النزاعات المسلحة خارج  (جماعات المرتزقة) وبناء  على ذلك فيمكن القول أن    

( من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات 47القانون، وذلك بداللة المادة ) حماية هذا

ال يحق ( حيث ورد فيها: )المرتزقةالتي جاءت تحت عنوان ) م1۹4۹جنيف األربع المبرمة عام 

 (.ر الحربيللمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أس

 

( من حماية القانون المذكور إذ الجواسيس)( من ذات البروتوكول التي استثنت 46والمادة )     

( برامج التجسسبهذه الصفة أيضا، إذا ما استخدموا ) (المرتزقة السيبرانيين) يمكن التعامل مع

 ه النزاعات.في هذ

 

 ختاما

وبين المادة ( 42/۹) من المالئم إجراء مقاربة ما بين مضمون قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم   

يشارك فعال ومباشرة ب( التي تناولت تعريف المرتزق حيث اشترطت بأن ) /2) ( الفقرة46)

 (.في األعمال العدائية

 

هل في العمليات العدائية ) (مشاركة المرتزق السيبرانيوربما تثير هذه الفقرة لبسأ في فهم )   

الشك حول مدى شموله بأحكام هذه المادة التي ظالال  من  ( مما يلقيهي مباشرة أوغير مباشرة

من القرن المنصرم حيث لم يكن الفضاء السيبراني بهذا المدى  تم صياغتها في ظروف السبعينات

 (.األغراض العسكرية) ومنها الواسع على صعيدي االستخدام واألغراض

 

( آنفة الذكر لدمج أنشطة 46األمر الذي قد تنهض الحاجة معه إلى تطوير صياغة المادة )    

 السيبرانيين( في مضمونها. )المرتزقة
 

 

 


