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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الثامنة واألربعون 

 2021تشرين األول/أكتوبر  1 -أيلول/سبتمبر   13

 من جدول األعمال 3البند  
سية واالقتصادية  اإلنسان، المدنية والسياتعزيز وحماية جميع حقوق  

 اعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنميةواالجتم

 أثر استخدام الخدمات العسكرية واألمنية الخاصة في العمل اإلنساني  

تقرير الفريق العامل المعني بمسأأأ لة اسأأأتخدام المرتزقة وسأأأالةح النتاان حقوق اإلنسأأأان    
 عوب في تقرير المصاروإعاقة ممارسة حق الش

 وجزم  
يتناول الفريق العامل في هذا التقرير الدور المتزايد الذي تؤديه الشررررررررسار العاررررررر ري  واألمن    

الخاصررر  في الم ال اانارررانيه وفي هذا الاررر الف يلقي الفريق العامل الجررروب عل  ل و و ب ع  الدور 
لخدمار المقدم ف العمل اانارررررراني وعل  تنو  االذي تؤديه الشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر  في 

في ذلك في إ ار النزاعار المارررررلا  ولاطر ال وارس ااناررررران   الناجم  عن عوامل  ب     والتي   بما
تكون من صرررررنس اانارررررانه ويارررررل  التقرير الجررررروب عل  تإلنسر تارررررويق المعون  ااناررررران   عل  الم ادس  

إل  الشرفاي   ناول اطفتقاَر بشر ل أسراسري    واطسرتقلل التشرلسليه ويت ااناران   المتملل  في الا اد والنزاه
إل   في العمل ار التي تجرر لس ا ا هذا الشرررسار العارر ري  واألمن   الخاصرر  وال  الرهاب  علس اف مشررسرا  

 عل  وجود نلرار تنظ م   سبسرةه أيجا   انعدام الماابل  ومشددا  

ر العارررررررررررر ري  واألمن   في آنار اسررررررررررررتخدام الخدما  تاديدا  ويشرررررررررررردد التقرير عل  أهم   النظر   
اصرررررر  عل  العمل ار اانارررررران   وعل  م ادم اف وفي التمال لدوم انت اكار تمسا باقول اانارررررران الخ

والقانون الدولي اانارانيه وي ري في ااتم  التقرير اسرتعراا القسود المفرو ر  عل  أدوار الار اسرار 
اي  متعلق  ا ذا ال  ار الخاصرررررر  وبامهترالار لجررررررمان تشررررررديد القواعد الالعام  ذار الصررررررل ف وتقديو ا

 استقلل العمل ااناانيه
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 الماتويار
 الصفا   

 3  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مقدم  - أوط   

 3  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ق العامل  مختارة للفريأنش  - نان ا   

 3  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الدورار الانوي  - ألف

 3  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الرسامل والب انار - باب

 4  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنش   مختارة - ج و

 5  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الُق ري   الزيارار - دال

 5  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التقرير الموا  عي - ناللا   

 6  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المن     والتعاريف

 7  ههههههههههههههههههههههههههههههه الشرسار العا ري  واألمن   الخاص  والخدمار التي توفرها في س ال العمل ااناانيدور   - رابعا   

 7  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التاديار المعاصرة للعمل اانااني والخصخص  - ألف

 9  ههههههههههههههههههههههههه نو  الخدمار التي تقدم ا الشرسار العا ري  واألمن   الخاص  في الا اهار ااناان   - باب

 10  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه األمن البسولوجي والكوارم ال ب     - و ج

 10  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   الخاص  في عمل ار الالمتداال الشرسار العا ري  واألمن  - دال

 11  هههههههههههههههههههههههههههههههههه الخاص  في م ال العمل ااناانيالعا ري  واألمن      اانفال عل  الشرسار - هاب

 12  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اا ار الم  اري  - ااماا   

 14  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ناانيانت اكار لقول ااناان والقانون الدولي اا - سادسا   

 15  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ال  مار العشوام   والشرسار العا ري  واألمن   الخاص  - ألف

 16  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالعمل ار المشترس  - باب

 17  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اطستللل واطنت اك ال نا ان - ج و

 17  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انعدام الشفاي   والرهاب  والماابل  وسبل اطنتصاف الفعال  - سابعا   

 17  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انعدام الشفاي   والتاديار التي تعسق الوصول إل  المعلومار - ألف

 18  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المراق   والماابل  - باب

 20  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ال ت اسر اطنتفا  بابل انتصاف فع - ج و

 20  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اطستنتاجار والتوص ار - نامنا   

 20  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اطستنتاجار - ألف

 21  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه توص ارلا - باب
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 مقدمة -أوالح  

م هرذا التقرير عمل   -1 الرذي لرددر بموج ره الل نر  وطير    2005/2بقرار ل نر  لقول اانارررررررررررررران    يقردم
طنت اك لقول ااناران واعاه  ممارسر  لق الشرعو    الفريق العامل المعني بمارإلل  اسرتخدام المرتزه  وسرسل   

بموج ه   لقول اانارررررران  الذي جدد م لس 42/9بقرار م لس لقول اانارررررران  سرف وعمل  في تقرير المصرررررر 
 ه ويل ي التقرير أنشرررر   الفريق العامل عل  مدف الفترة المنقجرررر   منذ تقديو تقريرا الاررررااق إل  هذا الوطي 
ن   الخاصرر  في  ويالال القاررو الموا رر عي ما يخلافه الدور الذي تؤديه الشرررسار العارر ري  واألم ه( 1) الم لس

 العمل اانااني من أنر عل  لقول ااناانه

مقررة(ف  -من يلسنا أباراك )رم ارررررررررررر    قريرف سان الفريق العامل مؤلفا  والل الفترة المشررررررررررررمول  بالت  -2
 ولسل ان اوب اف وسريس سواجاف ورافندران دان الف وسورشا ماكلويده

 أنشطة مختارة للفريق العامل -ثانياح  

 ات السنويةالدور  -ألف 

تشرررررررين    27إل   23رة من  عقد الفريق العامل دورت ه الاادي  واألربعسن واللان   واألربعسن في الفت  -3
عل  التواليه وعقد أعجرررررراب الفريق   2021ن ارررررران/أاريل   16إل    12وفي الفترة من   2020اللاني/نوفمبر  

والمنظمرار الردول ر  والمنظمرار  سر العرامرل اجتمراعرار ننرام ر  الل الردورتسن مس ممللي الردول األعجرررررررررررررراب  
اعرار ابراب وللقرار نقرام ومشرررررررررررررراوراره وُعسنر   الا وم ر ف و سرهو عن الماراورين المعنسسنف وعقردوا اجتمر 

إل    نظرا    ه وُعقدر الدورتان افترا ررررر ا  2020الارررررسدة أباراك رم اررررر  مقررة جديدة في تشررررررين اللاني/نوفمبر  
 (ه19-مرا فسروس سورونا )كوفسد القسود المفرو   عل  الافر بابب جاما 

 الرسائل والبيانات -باء 

رسرررررامل مشرررررترس  مس آارين من الم لفسن اوطيار في إ ار ااجرابار  أرسرررررل الفريق العامل عدة  -4
الخاصررر ه وصررردر ا ان إعلمي يشررردد عل  الشررروا ل التي يولدها العفو الممنو  ألربس شررررسار أمن ااصررر   

  2020القرانون الردوليه وُوج ر  في تشرررررررررررررررين اللراني/نوفمبر  بر   تخرلا رامو لر  في العرال ج   راأدينر  برارتكراا 
شررررة صرررات   مشرررترس  إل  نلم ل ومار بشرررإلن الت نسد المزعوم لمرتزه  في سررر ال أعمال رسرررامل ادعاب ون 

ج   رسرررررامل للقانون الدولي اانارررررانيه سما وُ   ساراباخ مما يشررررر ل انت اكا    -في نا ورنو   وهع القتال التي 
مصرراوبسن وشرررس  ااصرر  بشررإلن مزاعو متعلق  بمسررابة معامل  األ فال الم اجرين  سر الاب إل  ل وم   ادع

اذوي و واطعتداب علس و في مرسز ل وب في صررررب ا عل  أيدي  ررر اخ أمن ااصرررسنه وسرررل  الفريق العامل 
مال العدام   الجرروب عل  ادعابار متعلق  بانت اك هوار أمن ااصرر  لاقول اانارران في سرر ال األع أيجررا  

ه وأعقب ذلك 2020في عام   التي جررالمرتك   في جم وري  أفريق ا الوسررررر   عقب اطنتخابار الرماسررررر    
ف رلب الفريق العاملف في نشررررررررة صرررررررات  ف بقرار الوطيار المتادة األمري    ا ان إعلمي مشرررررررتركه وأاسرا  

عل   رررررورة توسرررر س  أيجررررا   ف مشررررددا  عل  أيدي ج ار ااصرررر  التي تداروهف اسررررتخدام الارررر ون الفدرال   
مصرادر اارج   في جم س مراكز اطلت ا،ف بما فس ا ن ال مشررو  القانون المعني ل شرمل إن اب اطسرتعان  ب 

المراكز التي يود  فس ا الم اجرون و البو الل وبه وأصرررررررردر الفريق العامل عدة ا انار مشررررررررترس ف بما فس ا 
رسرررررال  موجا   إل  الما م  ال نام   الدول  ف  الدوله وأيد أيجرررررا  عن ج ار فاعل  من  سر  صرررررادرة  ا انار  

  

(1) A/HRC/45/9ه 



A/HRC/48/51 

GE.21-09048 4 

نظام روما األسراسريف بشرإلن جرامو ماتمل  تدال في ااتصرام الما م  ارُتكب  في   من 15بالمادة   عمل  
 س ال اطستعان  بشرسار عا ري  وأمن   ااص  واطستسلب عل  أراا في سمبودياه

 أنشطة مختارة -جيم 

ف شررررررررررررررررارك الفريق العررامررلف مس المنظمرر  الرردول رر  لامررايرر   2020ول/أكتوبر  ن األتشررررررررررررررري   5في   -5
اسررتجرراف  للق  نقام افترا رر   بشررإلن تإلنسر اسررتخدام األج زة العارر ري  واألمن   الخاصر   الخصرروصرر  ف في  

في إدارة ال  رة والادود عل  لماي  لقول جم س الم اجرينه وأجري هذا الادم عقب عرا تقرير الفريق 
الجروب عل  التداي ار التي  وسرل  الارسد سواجا  ه( 2) ل بشرإلن هذا المو رو  عل  م لس لقول اانارانالعام

الفت ا صررررررررناع  أمن الادود عل  لقول اانارررررررران وسرام  جم س الم اجرينه ونظر المشررررررررارسون في ل وب  
خصر  مرافق  من  ف بما في ذلك في سر ال اصر األخدمار الالدول أكلر فإلكلر إل  التعاهد مس شررسار لتولي 

 ت اا عل  لقول ااناان للم اجرينهوأعربوا عن هلق و إ،اب أنر هذا اطالت ا، الم اجرينف  

أعدا الفريق العامل بشرررإلن األشررر ال   ف هدم الارررسد سواجا تقريرا  2020تشررررين اللاني/نوفمبر   2وفي  -6
أن أنشررر   المرتزه  ا،دادر    دا  مؤسف  ( 3) واطت اهار والمظاهر الناشرررل  للمرتزه  واألنشررر   المتصرررل  بالمرتزه 

 ا ي دد لقول ااناان ولماي  المدنسسن والالم واألمن الدولسسنهفي جم س أنااب العالوف مم مؤارا  

 16وشررررارك الفريق العامل ومرسز الدراسررررار العارررر ري  في اسررررتجرررراف  للق  نقام افترا رررر   في  -7
ظاهر الناشررررل   بشررررإلن األشرررر ال واطت اهار والممس س ار الخبراب والممارسررررسن  2020تشرررررين اللاني/نوفمبر  

د المتادنون عل  التاديار للمرتزه  واألنشر   ا الارري  التام  الما      الناجم  عنلمتصرل  بالمرتزه ه وشردا
من ق ام الدول باسرررررررتخدام و أداة  للتإلنسر عل   بمارررررررإلل  المرتزه  وباألنشررررررر   المتصرررررررل  ا وه ولذروا أيجرررررررا  

من مارررررؤول ات ا لخارجف ناكرة  في الوه  نفاررررره تور  ا في هذا النزاعار ومتنصرررررل   النزاعار المارررررلا  في ا
مشررررررارك من األوسرررررراخ األكاديم   والم تمس المدني وال علار  100القانون  ه ولجررررررر هذا الادم أكلر من 

 الدامم  و سرهو من الممارسسنف ورددوا شوا ل الفريق العامل بشإلن األش ال الناشل  للرتزاله

ل مشراورتسن افترا رستسن ف عقد الفريق العام2021وآذار/مارس   2020سانون األول/ديارمبر في و  -8
مس ابراب بشررررررررررررررإلن الموا رررررررررررررر س الترال ر ج )أ( ق رام مرتزهر  إلكترونسسن وج رار فراعلر  معن ر  اتوفسر المنت رار 

دور الشررسار (  ) ووالخدمار العار ري  واألمن   في الفجراب االكترونيف وآناُر ذلك عل  لقول ااناران   
جررررر المشرررراورار أكاديمسون وماررررتشررررارون تقنسون من العارررر ري  واألمن   الخاصرررر  في العمل ااناررررانيه ول

  اللمنظومر  األمو المتاردة ومنظمرار  سر ل وم ر  والق را  الخرامه وهرد أرفردر المرداوطر التي جرر  
 اناان وال م    العام هالمقدم  إل  م لس لقول ا 2021المشاورار تقارير الفريق العامل لعام 

العامل المعني بمارررررإلل  اسرررررتخدام المرتزه  بالمشرررررارس  في ف هام الفريق 2021آذار/مارس   5وفي  -9
لدم جانبي بعنوان "ماررؤول ار ال  ار الفاعل  الماررلا  من  سر الدول في م ال لقول اانارران"ف نظمه  

مل  أو العقوب  القاسرررر   أو اللإنارررران   أو المقرر الخام المعني بماررررإلل  التعذيب و سرا من  رررررو  المعا
ف باطشرررتراك خام المعني بااطر ااعدام اارج القجررراب أو بمجرابار موجزة أو تعارررفا  الم سن ف والمقرر ال

مس أكاديم   جن ف للقانون الدولي ااناررررررررررراني ولقول ااناررررررررررران ومس الو،ارة اطتاادي  للشرررررررررررؤون الخارج    
الدول في  لفريق العاملف الاررررررسدة أباراكف التزامار ال  ار الفاعل  من  سر الارررررروياررررررري ه وتناول  رم ارررررر  ا

 المقاتلون األجانب والشررررسار العاررر ري  واألمن   الخاصررر ه وشرررددر أيجرررا   ا م ال لقول اانارررانف بما فس 

  

 .المرجس نفاه (2)

(3) A/75/259ه 
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  عل  أن الرواب  القامم  اسن الشرررسار أو ي ما اسن الشرررسار والدول تزيد من ا ر اافلر من العقا  في
 غ ا  علهار تعاهدي  شفاف  وعام ه

وشررارك الفريق العامل المعني بماررإلل  اسررتخدام المرتزه  في الدورة اللان   للفريق العامل الا ومي   -10
الدولي المفتو  العجرروي  المعني ارصررد ومراق   أنشرر   الشرررسار العارر ري  واألمن   الخاصرر ف التي عقدر 

ني بمارررررررإلل  اسرررررررتخدام  ه وأار،ر رم اررررررر  الفريق العامل المع2021  ن اررررررران/أاريل  29إل   26في الفترة من  
المرتزه  ال  ود التي يبذل ا الفريق العامل منذ ،من  ويل لتشرررررررررر  س التنظ و الفعال للشرررررررررررسار العارررررررررر ري  

إل  الوهاي  وال   ررررمان الماررررابل  عن  الوه  نفاررررهففي   فواألمن   الخاصرررر ف ط سرررر ما و ررررس تدااسر ترمي
رتكب ا موظفو الشررررررررررسار العاررررررررر ري  واألمن   اناررررررررران والقانون الدولي ااناررررررررراني التي ي انت اكار لقول ا

أن القواعد القانون   الوا رررررررا  التي   هذا التدااسره وأكدر الارررررررسدة أباراك م ددا   اتاخاذالخاصررررررر ف و رررررررمان 
   تارم الدول عل  إنفاذها هي ولدها التي يم ن أن تكفل الماررررررررررررابل  وأن توفر سرررررررررررربل انتصرررررررررررراف فعال 

إدراج ا في أي صررررررررك مقبلف ملل   يتوا من التوصرررررررر ار الماددة سي  للجررررررررااياه واهتر  الفريق العامل عددا  
عن استخدام وتوظ ف الشرسار العا ري     رورة امتنا  ال  ار الفاعل  التابع  للدول وللسر الدول عموما  

من انت اك لقول ااناررررررررررران واألمن   الخاصررررررررررر  والعاملسن فس اف ط سررررررررررر ما عندما ي ون هناك ا ر متزايد  
 ااناانيه والقانون الدولي

ف شرارس  الارسدة اوب ا في ق ام مرسز جن ف لاوسم  الق ا  األمني 2021ن اران/أاريل    28وفي  -11
اتنظ و دورة للتعلو االكتروني هدف ا تعزيز هدرار الرهاب  لدف المؤسرراررار الو ن   المعن   باقول ااناررانف 

 عل  أمري ا اللتسن   والكاريبيهمس الترسسز اوجه اام 

 الزيارات الُقطرية -دال 

يولي الفريق العامل أهم   سبسرة لق امه ازيارار ه ري ه ور و إرسرررررررررراله العديد من ال ل ار اجراب   -12
ورسامل تذسسري  متابع   للرسامل الاابق ف فمنه لو يتلق ردودا  عل  معظو ال ل اره ومس ذلكف   ف،يارار ه ري 

وال  أسرررررترال ا في   2021عل  إجراب ،يارار إل  البوسرررررن  وال رسرررررك في عام   ا  الفريق العامل مصررررررا   اليز  ط
لعامل جم س الدول  ه ويشرررررررر ر الفريق ا19-بقسود الاررررررررفر المفرو رررررررر  نت    جاما  سوفسد ف رهنا  2022 عام

ي دعوار من دول  األعجرررررررررراب التي وافق  عل   ل ه إجراب ،يارةف وط سرررررررررر ما سور ديفوارف ويت لس إل  تلق
 وفي الماتقبل القريبه 2022أعجاب أارف اجراب ،يارار رسم   إل  الدان ا في عام 

 التقرير المواضيعي -ثالثاح  

 ري  واألمن   الخاصرر  في العمل ااناررانيه وعل  يرسز تقرير هذا العام عل  دور الشرررسار العارر  -13
وبترإلنسرهرا عل  لقول اانارررررررررررررران  الت رارير  الفراعلر  الاررررررررررررررنسنف أذس  الفريق العرامرل الوعي اردور ال  رار  مرا 

في إ ار األمو المتادة وفي سرررررررر ال ال  رة وادارة الادوده وهد أولي   للارررررررر ان الجررررررررعفابف وهام اذلك مؤارا  
امم  اسن ال  ار الفاعل  في الم ال اانااني وهوار أمن الدول ه ولكن لظي تكانر اهتمام سبسر للعله  الق

    الخاص  التي تقدم الخدمار في هذا الم ال بقدر أهل من اطهتمامهعدد الشرسار األمن 

وهد أداف تزايد اعتماد ال  ار الفاعل  في الم ال اانارررررررراني عل  الشرررررررررسار العارررررررر ري  واألمن    -14
القانون الدولي ااناررانيه و    تاديار سبسرة ي ما يتعلق باماي  المدنسسنف وانت اك لقول ااناررانالخاصرر  إل

ار الخاصرر  في العمل اانارراني وتاررويَق المعون  اانارران   يلسران القلق  هو من ذلك أن دوَر هذا الشرررسواأل
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وط يزال الفريق   ه( 4) واطسرررتقلل التشرررلسلي والنزاه  بشرررإلن تإلنسرهما عل  الم ادس ااناررران   المتملل  في الا اد
في سرررررر اهار إنارررررران  ه وي دف هذا   العامل يتلق  ادعابار تتعلق بشرررررررسار عارررررر ري  وأمن   ااصرررررر  تعمل

الشرررررررررررررررسرار في العمرل اانارررررررررررررراني و ب عر  هرذا الردورف وال  هرذا  التقرير إل  تقس و ل و الردور الرذي تؤديره  
 ماامل التشلسل   وماامل لقول ااناان الما    ا اهااس ام في إذساب الوعي بال

 ف الق ا  الت اري والتي يعمل فس ا هذا  الاررر اهار التي نشرررإل فس اويبدأ التقرير الموا ررر عي بعرا  -15
الشررررروا ل المتعلق  باقول ااناررررران والقانون الدولي ااناررررراني التي يلسرها وجود الشررررررسار العاررررر ري  مبر،ا  

يلقي التقرير الجررررررروب عل   ب ع  الخدمار التي تقدم ا هذا الشررررررررسار الخاصررررررر  في  واألمن   الخاصررررررر ه و 
يتناول تإلنسرها عل  لقول ااناررانه ويالال ماررإلل  اطفتقار بشرر ل الم ال اانارراني وعل  مختلف أنواع اف و 

ي لشرررررررررفاي   في هذا العمل ارف وط سررررررررر ما ي ما يخب العلهار القامم  اسن العملب ومقدمإل  اأسررررررررراسررررررررري  
الرهاب  الفعال  والماررررررررابل  وسرررررررربل اطنتصرررررررراف   اآلنار التي تخلف ا عل   الخدمار هؤطبه وينظر التقرير في

لقول اانارران والقانون الدولي اانارراني الناجم  بشرر ل م اشررر أو  سر م اشررر   جرراايا انت اكارُ لالموفارة ل
هترا  توص ار عل  الدولف والشرسارف عن عمل ار الشرسار العا ري  واألمن   الخاص ه وُيختتو التقرير با

 وال  ار الفاعل  في الم ال اانااني بما فس ا األمو المتادةه

 عاريفالمناجية والت  

 ا  معماق    وتالسل  ا  ماررررتت جرررر   ماررررتنديا    ا  اسررررتعرا رررر   جررررمانت   مختل ا   ن  ا    المت ع  المن      شررررمل  -16
لتعاهد مس الشررررررررسار العاررررررر ري  واألمن   الخاصررررررر    للاررررررر اسرررررررار التي تتناول العقود وااجرابار المتعلق  با

م ومدالر   مل ات ارررسر ذلكف هام الفريق العامقاالره وعلوة عل  مارررتمدة من ومللظار  الورهار المقدا
األاصرامسون واألكاديمسون في الم ال   ي ه عقد اجتما  مامدة مارتديرة افترا ري بشرإلن هذا المو رو ف ت ادل

ااناررررررراني األفكار والتالسلر النقدي ه وسررررررراعدر المداوطر الفريق العامل عل  ترتسب المارررررررامل الرم اررررررر    
 األولوي هالمتصل  ا ذا التقرير الموا  عي بااب 

تقريرا وياررررررررررررتند هذا التقرير إل  العمل الاررررررررررررااق الذي ا رررررررررررر لس به الفريق العاملف بما في ذلك  -17
والدراسرررر     ف( 5) عن أنر اسررررتخدام الخدمار العارررر ري  واألمن   الخاصرررر  في إدارة ال  رة والادود 2020 لعام

الو ن   المتعلق  بالشررررررررررررررسار   بشرررررررررررررإلن األ ر التنظ م   والتشرررررررررررررريعار  2016العالم   التي أجراها في عام 
مو المتادة لشررررررسار عاررررر ري  وأمن   عن اسرررررتخدام األ  2014وتقريرا لعام  ف( 6) ري  واألمن   الخاصررررر العاررررر 

اذلك إل    ف أصررررررردر الفريق العامل دعوة لتقديو ورهارف سررررررراي ا  2021وفي سانون اللاني/يناير   ه( 7) ااصررررررر 
وا عل  لنه ويعر  الفريق العامل عن امتنانه  تلقي المااهمار من جم س أصاا  المصلا  المعنسس  لذين ردا

 األلدامف وأس موا باخاب بمعارف و وابرات وهدعوته إل  تقديو المدالرف وشارسوا في 

ومن اسن التارديرار التي واج  را الفريق العرامرل انعردام الشررررررررررررررفراي ر  الما   بعمل رار الشرررررررررررررررسرار  -18
في العمل ار ااناران  ف وصرعوب  تاديد أدوار    بخدمات اتعان اطسر العار ري  واألمن   الخاصر ف بما في ذلك 

ددة المعن   من الدول و سر الدوله إن ف و دور الشرررررررررررسار العارررررررررر ري   وماررررررررررؤول ار ال  ار الفاعل  المتع
الوصررررررررول إل  الب انار المتوافرة ا اررررررررر  إم ان  واألمن   الخاصرررررررر  م ما  صرررررررر   ف ألسرررررررر ا  ل س أهل ا أن 

  

 ه58/114انظرف عل  سبسل الملالف هرار ال م    العام   (4)

(5) A/HRC/45/9ه 

(6) A/HRC/36/47ه 

(7) A/69/338ه 
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من ال اوم بشرررررررإلن اسرررررررتخدام الشررررررررسار العاررررررر ري   سررررررروف القلسل جدا     ذلكف لو ي رَ مادودةه وعلوة عل
 في الق ا  ااناانيهواألمن   الخاص  

وهناك مصرررررررر لاان ماررررررررتخدمان في التقرير جديران بالذسر عل  وجه التاديده أوط ف ياررررررررتخدم الفريق   - 19
الشرررررررسار التي تقدم ادمار عارررررر ري     العامل مصرررررر لر "الشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر " ل شررررررارة إل  

ويرسز هذا التعريف عل  أنشررررررررررر      ه ( 8) اعت اريسن أمن  ف مدفوع  األجرف من هبل أشرررررررررررخام  ب عسسن و/أو   و/أو 
الشررسار ول س عل  س ت   تعريف الشررس  لنفار اه ووفقا  ل ذا التعريفف يرسز التقرير الموا ر عي عل  الشررسار  

ااصرررر ف وط يقتصررررر األمر عل  هذا الشرررررسارف ال يشررررمل أيجررررا  الشرررررسار  التي تقدم ادمار عارررر ري  وأمن    
تخصص  في المعلومار والتكنولوج ار المتقدم ف وشرسار ال سرانه وتعمل هذا الشرسار  الدفاي  ف والشرسار الم 

م  للخدمار األمن   في م ال العمل اانااني   ه ( 9) تا  مختلف المام ارف لكن ا ج ار رم ا   مقدا

ي ف وتل ي ف يتملرل "العمرل ااناررررررررررررراني" في التردااسر التي ُتتخرذ "بمرا يت راو، تقرديو اا ان  الفور  ا  ونان  - 20
م موع  من األنشرررررررر   التي تبدأ بالتإلهب للكوارمف نو تشررررررررمل اطسررررررررت اب  اانارررررررران  ف وتمتد في الن اي  إل   

ماررررلا  أو في أوهار الاررررلوه وي و، اط رررر ل  بإلعمال إنارررران   في سرررر ال النزاعار ال   ه ( 10) اانعام الم  ر" 
ي التقرير لتعريف جم س ال  ار الفاعل  التي فاعل  في م ال العمل اانااني" ف وُياتخدم مص لر "ال  ار ال 

هاه   يتملل هدف ا الرم اي في إنقاذ األروا  وتخت ف المعاناة ب ريق  تاترم الكرام  الشخص   وتارم عل  ردا
هي التي توجه العمل اانارررررررررانيف وتقتجررررررررري اسرررررررررتقلل   ال  ار الفاعل  وم ادس اطسرررررررررتقلل والا اد والنزاه   

ومن هناف ف ي ط تخجررررررررس للمراق   أو الت     بما يتوهف عل  األهداف اطهتصررررررررادي  الم ال ااناررررررررانيه   في 
اانارراني يعني من النال    الاسز الارر اسرر   أو العارر ري  أو  سرها من األهداف  سر اانارران  ه إنا مف وم  أو 
 ه ( 11) ار التي ي ب اتخاذها هو تقس و ماايد وماتقل لللت اجار لعمل   أنا ما ياددا ااجراب ا 

دور الشأأأر ات العسأأأكرية واألمنية الخاصأأأة والخدمات التي توفرقا في سأأأياق   -رابعاح  
 العمل اإلنساني

 التحديات المعاصرة للعمل اإلنساني والخصخصة -ألف 

د المنظمار اانارررررررررران   الار  ال اردة ،يادة سبسرة في عد شرررررررررر در العقود المنصرررررررررررم  منذ ن اي  -21
 ار الفاعل  التي تعمل في لاطر ال وارس اانارررررران  ه وي رأ عل  "المشرررررر د  ونوع ا ول م اف بما فس ا ال 

ين و عن سر  ه إل  مواك   المت ل ار المتزايدة للنزاعار التي ي ول   سبسرا   ااناراني" بمف ومه التقلسدي تلسرا  
شرريده وأدف ل وامرف ولاطر الت ل ب    ف و  أو نت    عواملاف وللكوارم التي تكون من صرنس ااناران أمده

ذلك إل  ا،دياد عدد ال  ار الفاعل  "ال ديدة"ف بما فس ا الشرررسار العارر ري  واألمن   الخاصرر ف وال  ظ ور  
 أش ال و رامق جديدة للمااعدة ااناان  ه

  

 ه2ف المرفقف المادة A/HRC/15/25لل ل  عل  التعريف الكاملف انظر  (8)

  الوره  التي هدمت ا الراب   المعن   بمدون  هواعد الالوك الدول   متال  في  (9)
www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-

2021.aspxه 
ف متا  في المسلال اانااني والمعايسر الدن ا في م ال اطست اب  ااناان  مشرو  اسفسرف  (10)

www.unhcr.org/50b491b09.pdf ه 10ف م 

(11) Filipa Schmitz, “A humanitarian–development nexus that works”, ICRC blog, 21 June 2018, available 

at https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/21/humanitarian-development-nexus-that-worksه 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.unhcr.org/50b491b09.pdf
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ملسون  235ف سرررررر اتاج 2021مل اانارررررراني العالمي لعام ام  عن العاللما  العوفق ما جاب في   -22
ه وهد ارتفس هذا العدد ل صررررل إل  شررررخب والد 2021ان   والاماي  في عام شررررخب إل  المارررراعدة اانارررر 

 45في جم س أنااب العالوه وُتعتبر هذا ،يادة سبسرة إذ انتقل العدد من شرررخب والد لكل   شرررخصرررا    33لكل 
م ف من المتوهس أن تقدا 2021وسان هذا الرهو بالفعل األعل  منذ عقوده وفي عام  ف2020في عام   شررررخصررررا  

وفي الوه    ه( 12) ملسون شرررخب  160األمو المتادة والمنظمار ااناررران   الشرررري   الماررراعدة ااناررران   إل  
نسسنف ف وتلاق اارررررررررررررامر فادل  بالمدنفارررررررررررررهف ُتعدا لاطر ال وارس والنزاعار المعقدة أكلر لدة وأ ول أمدا  

 ه( 13) سب عل  النااب واأل فالوتؤنر بش ل  سر متنا

لفترار  ويل  في األماكن المسدان   و  وبالتاليف تعمل ال  ار الفاعل  في الم ال ااناررررررررراني سلسرا   -23
النام  ف مجرررر لع   فس ا بم موع  واسررررع  من الم ام الناشررررل  عن ادمات اف من تقديو اا ان  اانارررران   إل  

سن في الم ال اانارررراني آاذة في  نمام   ال ويل  األجله إط أنا ال  مار التي تاررررت دف العاملالعمل ار اا
اط،دياده ومن المتوهس أن تو رس اآلن معايسر أمن   موات   للبسلار ااناران   تامي المنظمار الناشر   فس ا 

ه والل العقود األاسرةف  رالناجم  عن أوجه القصررو مخا ر  الوموظفس اف وتت ر تامسل مارؤول   هانون   عن 
 ه( 14) ل وااصاب  واطات افتعراا ملار من عمال اا ان  للقت 

ويللظ الفريق العامل ،يادة اطسرررررررررررتللل الت اري للخدمار المقدم  في الاررررررررررر اهار ااناررررررررررران  ه  -24
ر المتزايد ف إط أن الفريق العامل يشرررررررعر بالقلق إ،اب التبري وصرررررررا ر أن هذا النو  من المنافاررررررر  ل س جديدا  

تنافار   مربا    ب العالمي عل  الماراعدة ااناران   سروها  ولاد ال للماراعي هذا ال  ار الفاعل  الخاصر ه و 
التي تنت  ا وتقدم ا شررسار عار ري  وأمن   ااصر ه وهد يلسر تارويق   ل  ت اريا  لَ من الخدمار والارلس المارت 

التإلنسر عل  البرامج الاررر اسررر  ف من  ام القوةف و ن ال  ار الخاصررر  من اسرررتخداألمن ادورا شررروا ل بشرررإلن تم ا 
 ارار والمعارف التقن   من يد الدول  المجرررررر ف ف وابعاد عمل   صررررررنس القرار عن آل ار الماررررررابل   وانتزا  الم

العا ري  واألمن   الخاص  أو عدم و و   الشرسارالتابع  للدول ه سما أن  موا التالال الق ادي داال  
لمتزايد عل  األمن ه وهد يعني اطعتماُد اموظفس ا هد يا  ان الماررررررابل  أيجررررررا    الجررررررواب  المفرو رررررر  عل 

ل ال  ار المذسورة في إعداد "سررررررر اسرررررررار الاماي " وفي إع اب فكرة عن الشررررررروا ل األمن   في   الخام تداا
ملمر هذا  عل  البسل  التي تنشررر  فس ا الك انار ااناررران   وتلسار م اشررررا   شرررت  الاررر اهارف ألن ا تؤنر تإلنسرا  

 ه( 15) ا ري  للدول  ومس األعمال الت اري  الخاص البسل ف متداال   في ذلك مس عمل القوار الع

  

 هhttps://gho.unocha.orgمتا  في  (12)

 هS/2020/366انظر  (13)

(14) Fabrice Weissman, “MSF and kidnappings – the secrets and the dilemmas”, 18 September 2020  ف
فررررررررري   -https://msf-crash.org/en/publications/war-and-humanitarianism/msf-and-kidnappingsمرررررررررترررررررررا  

secrets-and-dilemmas   وJane Warren, “Aid workers under attack”, Royal Society for the Prevention 

of Accidents Occupational Safety and Health Journal, vol. 50, No. 1 (2020), pp. 17–20ه 

(15) Peter W. Singer, “Humanitarian principles, private military agents: some implications of the 

privatized military industry for the humanitarian community”, in Resetting the Rules of Engagement: 

Trends and Issues in Military-Humanitarian Relations, Victoria Wheeler and Adele Harmer, eds. 

(Humanitarian Policy Group Report 21, February 2006)ه 

  شرررررررخصررررررا    126 رررررررد العاملسن في الم ال اانارررررررانيف مما أسرررررررفر عن مقتل    عن فا    ه وما    221جرف تنفسذ  ولداف   2018في عام   
 Jane Warren, “Aidمارراعدار اانارران  ه من مقدمي ال  130من عمال اا ان ف وتارربب في اات اف    شررخصررا    144واصرراب   

workers under attack”, Royal Society for the Prevention of Accidents Occupational Safety and 

Health Journal, vol. 50, No. 1 (2020)ه 
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 اانارررراني مافوفا   الاسزوهد نشررررإلر الشرررررسار العارررر ري  واألمن   الخاصرررر  في سرررر ال ُيعتبر ي ه  -25
ويللظ الفريق   ه( 16) لدت اتخفف من    ال أن  لخدمار األمن   أن تديرهاا  تارررررررررررت  سالتي  بالت ديدار األمن  

العامل تزايد المسل إل  ت ريو األعمال ااناررررررررررران  ف ط سررررررررررر ما في لال عدم اتفال هذا األعمال مس أهداف 
عار المتعلق  في سرر اهار تشرر د تزايد عدد التشررري   الدوله وتعمل ال  ار الفاعل  في الم ال اانارراني أيجررا  

سرة التفرراوا مس جمرراعررار ماررررررررررررررلارر  هررد يعتبرهررا ال ع  بم ررافارر  اارهررا ه ويتوجررب علس ررا في أل رران سل 
في الم رال  هراا ر  للوصررررررررررررررول إل  الارررررررررررررر ران الماتراجسنه وهرد يردفس هرذا األمر ال  رار الفراعلر  جمراعرار إر 

لتاقسق   جدا    دها ُيعتبر م ما  ااناررراني إل  اطسرررتعان  بخبرة الشررررسار العاررر ري  واألمن   الخاصررر  ألن وجو 
  لم ادس النزاه  والا اد واطسرررررتقلله وهد ُينظر أيجرررررا     ازيد من إم ان   عدم امتلالالفعال   التشرررررلسل  ف مما ي 

إرهاا   سلما   إل  ال  ار الفاعل  في الم ال اانارررررررررراني عل  أن ا تدعو ج ار يشررررررررررت ه في ارتكاا ا أعماط  
أمن   ااصر   مل ااناران  ه ويجراف إل  هذا التادي وجود شررسار عار ري  و مع ا بشرإلن المارا  فتا  لوارا  

 ه( 17) ريعمل أفرادها سمقاتلسن في لاطر النزا  المال

وفي س ال تشديد ااجرابار األمن   بش ل عامف تتلش  أكلر فإلكلر أالق ار الا اد واطستقلل  -26
ل الشررررررسار العاررررر   ري  واألمن   الخاصررررر  ذار التوجه التعاهديه وفي التي تمساز العمل ااناررررراني بفعل تداا

 ا )التعاهدي ( لعملم ا في الا اهار ااناان   تُ هف تخجس هذا الشرسار ا ار ه  لي تاددا ت عس الوه  نفا
مس ال  ار األمن   األارفه ويتوهف بقاب هذا الشررررررسار عل  هبول اآلارين اوجودها اوصرررررف ا   والمنافاررررر ُ 

قصرررررسر األجل ول س عل  عل  أدام ا اطهتصرررررادي ال بإلن ادمات ا تق مو أسررررراسرررررا   علما  ج   أمن   مشرررررروع ف 
 اات ا طلت اجار المدنسسن أنناب لاطر ال وارس ااناان  هاست 

 نوع الخدمات التي تقدماا الشر ات العسكرية واألمنية الخاصة في السياقات اإلنسانية -باء 

التي تقدم ا الشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر  في الق ا  من الوا ررررررر أن ل و الخدمار   -27
هذا الشررسار لتوفسر الاماي   ي  رخو ومتنامه وهد تعاهدر ال  ار الفاعل  في الم ال ااناراني مس  ااناران 

الماررلا  لقوافل المعون  واألفراد المرافقسن ل اه ومن األمور الشررامع  توفسر ادمار الاراسرر  )الماررلا  و سر 
الم اني ومرافق التخزين وماررررررررراكن ا ( للمواهس اللاات  التابع  للوساطر ااناررررررررران  ف ملل المخ مار و المارررررررررل

سما تعاهدر وساطر إناررران  ف وط سررر ما منظمار  سر ل وم  ف مس شررررسار عاررر ري  وأمن      ه( 18) الموظفسن
وتوفسر نظو التت س وادارة    ف( 20) وتقس و المخررا ر وتالسل ررا  ف( 19) ارراصررررررررررررررر  لتوفسر الخبرة التكنولوج رر  واألمن رر 

 ات اف والفدي ف والتدريب عل  التوي   األمن  هاألمنف وادارة األ،مارف وادارة لاطر اط

  

 Albert Mcbell Ninepence, “Is donor State ‘securitization’ a threat or an opportunity for  انظر أيجررررررا   (16)

humanitarianism?”, Young African Leaders Journal of Development, vol. 3 (2021). 

  ف https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26025  ر أيجا  انظ  ( 17) 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26305  

 ه https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25681و 

لراس األمن لمنظم  األمو المتادة لل فول  )السون ارررررف( في   Defence Systems Limitedعل  سررررربسل الملالف ،ودر شررررررس    (18)
شررررررررررررؤون اللجلسن مس شرررررررررررررس  المتادة ل  الاررررررررررررودان والصررررررررررررومالف ولبرنامج األ ذي  العالمي في أنلوطه وتعاهدر مفو رررررررررررر   األمو

ArmorGroup    في سسن رررا لتوفسر لراس أمن الم ررراتررربه انظر أيجررررررررررررررررا  Åse Gilje Østensen, “UN use of private 

military and security companies: practices and policies”, SSR Papers, Paper No. 3 (Geneva Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces, 2011), pp. 14–15ه 

(19) Jan Litavski, “The challenges of the private security sector in the new century”, Quarterly of the 

Centre for Euro-Atlantic Studies (2012) ف انظرwww.ceas-serbia.orgه 
 (20 ) Åse Gilje Østensen, “UN use of private military and security companies: practices and policies”, p. 15 ه 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26025
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26305
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25681
http://www.ceas-serbia.org/
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بما في ذلك صرررررررر ان   - ما تقدم الشرررررررررسار العارررررررر ري  واألمن   الخاصرررررررر  ادمار لوجاررررررررت      و ال ا   - 28
ل المارررررررررررررراعردار اانارررررررررررررران ر  واألفرادف وادارة  المرس رار البرير  والمرس رار ال وير ف وتولي عمل رار ال سرانف ونقر 

ر  ف وتقديو ادمار في م ال اطتصرراطره وا رراف  إل  ذلكف تشررارك هذا ال  ا ال جررامس والخدمار اللوجاررت   
الفراعلر  الخراصرررررررررررررر  في اردمرار ااجلبف بمرا في ذلرك إدارة مرافق ااجلب و رررررررررررررمران أمن راف واجراب عمل رار 

 نزاعار المالا  والكوارم ال ب     واألوبل  و سرها من األ،ماره ااجلب العا ري وال بي في س ال ال 

إن اسررتعان  ال  ار الفاعل  في الم ال اانارراني بخدمار الشرررسار العارر ري  واألمن   الخاصرر    -29
لقانون الدولي امارررررررررامل ماددة ملسرة للقلقف ل س أهل ا التمال وهو  انت اكار لاقول ااناررررررررران و  تلسر لتما  

بم ام مدن   عل    اانارررررررررانيف أو جرامو جنام   عادي ه وين وي المسل إل  توسسل هذا الشررررررررررسار الخاصررررررررر 
ي ما اانن ار وال  قار عرال و مخا رف بما فس ا افتقارها إل  التدريب عل  تعزيز الماراواة اسن ال نارسن واأل

 تو،يس الالس ال ماي   والمعون  ااناان  ه يخب

 األمن الباولوجي والكوارث الطبيعية -جيم 

لأل،مار الصرا  ف    ااصر  في التصردي  شررسار عار ري  وأمن  في الارنوار األاسرةف شرارس  أيجرا   - 30
 رررفاب  ابس أمني عل  الق ا  الصرررايه  ف مما ي دد بم 19- بما في ذلك في سررر ال وباب اايبوط وجاما  سوفسد 

وجرف توظ ف ا ادارة مراكز الت ا،ف ولراسرررررر  مرافق  ب  ف وتوفسر ادمار اهتفاب األنر وتاديد المنشررررررإلف وما 
ل س أهل را مرا يتعلق بامراير  الب رانرار وبواجرب رعراير  أفراد القوار   شررررررررررررروا رلف من ال   إل  ذلركه وهرذا يلسر عرددا  

سررهو الذين يعانون من ،يادة ا ر التعرا لألمرااف وبنظرة الار ان المالسسن  العار ري  واألمن   الخاصر  وأ 
 ه ( 21) لماإلل  لراس  المرافق ال ب   عل  يد لراس أمن ااصسنف ط س ما عندما ي ونون مالاسن 

ير عن وهو  انت اكار لاقول اانارررررانف بما فس ا اسرررررتخدام القوة المفر   لفرا هسود ر تقار وورد -31
ف و،يادة إم ان   تعرا الفلار الجرر  ف  لمخا ر صررا   في شررت  الارر اهار  19-جاما  سوفسدناجم  عن 

والمللسسن   وفي لاطر اطلت ا،ف تكون الفلار الم مشر ف ملل فل  الملل ار ه( 22) من اسن ا سر اهار اطلت ا،
رف والقصررررررر  سر ألرار ال وي  ال نارررررران  ف واألهل اومزدوجي المسل ال نارررررري وملايري ال وي  ال نارررررران   و 

 ه( 23) المصاوبسن اذوي وف والمانسنف والاواملف أكلر عر   للخ ر ط س ما في لال اكتظاظ الم ان

 يشررر د تداال   البسل   م اط    توفسر اا ان  في سررر ال الكوارم ال ب     والتدهورار ويشررر ل أيجرررا   -32
 ل ف والشرسار العا ري  واألمن   الخاص هاسن ال  ار الفاعل  في الم ال ااناانيف وس انار الدو  متزايدا  

 تدّخل الشر ات العسكرية واألمنية الخاصة في عمليات السالم -دال 

مادي  ة فعل لتوفسر لماي   ت ورر وطيار بعلار لفظ الارررلم إذ سان  ي ارة عن ج ود مبذول  سردا  - 33
السومي عمل ار الالم في تاقسق األمن   ال علار بإلكمل اه وتا و وبات  ي ارة عن استرات   ار شامل  لاماي 

بفجل الدوريار ووجودها الراد ه وفي لاطر مادودةف شارس  عمل ار الالم بش ل است اهي في عمل ار 

  

(21) Sorcha MacLeod, “Private security, human rights and COVID-19: regulatory challenges at the 

margins”, University of Copenhagen Faculty of Law research paper No. 99 (21 October 2020)  ف متا)
 هhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3716492في 

(22) CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, “Freedom of expression and the COVID-19 

)2021(pandemic: a snapshot of restrictions and attacks” ه 
(23) Sorcha MacLeod, “Private security, human rights and COVID-19: regulatory challenges at the 

margins”, pp. 9–13    وانظر أيجا  الون قA/HRC/45/9 ه50ف الفقرة 
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األمو لاد من الت ديدار التي يتعرا ل ا المدنسونه وتولي ُما م  ُشن   د جماعار مالا ف وذلك ا دف ا 
  ر عمل ار الالمف ط س ما بعد ت ربت ا في رواندا والصومال في التاعسناره المتادة أهم   متزايدة لألمن في اسلا 

 ه( 24) وهد اهترن ذلك بالتاول من س اس  "مت  نلادر" إل  س اس  "ك ف ن ق " في البسلار الشديدة الخ ورة

لقواعد ساي  ف من أجل دعو    سر اا ررع     سر أن ،يادة اطسررتعان  بشرررسار عارر ري  وأمن   ااصرر   - 34
د لماي  المدنسسنه إن إهدام شررسار عار ري  إد  ارة المخا ر األمن  ف هد تولاد في سلسر من األل ان تاديار ت دا

ف  قلق اوجه اامه وبناب عل  ما تقدم وأمن   ااصرر  تدعو عمل ار األمو المتادة عل  اسررتخدام القوة أمري ملسر لل 
  ت لب من ا أن تنت ج سر اسر  متعلق  باسرتخدام  عندما تتعاهد األمو المتادة مس شررسار عار ري  وأمن   ااصر ف 

 القوة تتماشرررر  مس سرررر اسرررر  اسررررتخدام القوة المت ع  في األمو المتادةه وي ب أن ياررررتوفي اسررررتخدام القوةف أيا  
في ظل الظروف المعروف     مس الت ديد  أن ي ون  ررررروريا    ومتناسرررر ا    ن معقوط  كانف المعايسر التال  ج أن ي و 

ي ون هنرراك أي اررديررل معقول  وأن ي ون عنررد الاررد األدن  الل،م ا،الرر  الت ررديررده وط   في ذلررك الوهرر ف وأط
 عن النفس أو لاماي  أشخام من ا ر التعرا ألذف وش كه ي و، استخدام القوة الممست  إط دفاعا  

  مؤارا  ما يلفا اللموا أدوار وماررؤول ار هذا ال  ار العارر ري  واألمن   الخاصرر ه وأوفدر   وسلسرا   - 35
يم ن  ه وبدون وجود معايسر وا ررررا ف ط  أو  ام ا   بعلار إل  أماكن سان "الاررررلم الواجب لفظه" فس ا مادودا  

تو رر ر  ي هذا الصرردده إن فاب ا ا ف رسررو الادود القصرروف للاماي  وط و ررس الادا األدن  للم الب المتوهس الو 
ن ال ادمار هذا ال  ار الخاصررر  من شرررإلنه أن ياررراعد في تو ررر ر دورها في الاررر اهار ااناررران   وفي 
تناول شرروا ل الاماي ه ومن الشرروا ل اا رراي   التي يلسرها اسررتخدام الشرررسار العارر ري  واألمن   الخاصرر   

عدم اطسرتقرار المارتمر يديو هذا الصرناع ه  الارول وأنفي عمل ار الارلم أن ا س انار اا رع  لتوج ار  
 ه( 25) وهذا يفتر ال ا  لتااؤطر بشإلن مصالر هذا الشرسار الخاص  ي ما يخب نتامج عمل ار الالم

ف مارررررإلل  اسرررررتخدام األمو المتادة  2014وتناول الفريق العامل بشررررر ل مارررررتت  ف في تقريرا لعام  -36
يللظ مس األسررررررف أن التاديار الناجم  عن اسررررررتخدام هذا و  ف( 26)  للشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر 

الشررررررررررررسار ط تزال هامم ف وأن ق ام األمو المتادة باسرررررررررررتخدام هذا الشررررررررررررسار وبالتفاعل مع ا في عمل ات ا  
 يزال يفاهو المخا ر التي تمس باقول ااناان الم فول  للا ان الجعفابه ط

 ة الخاصة في مجال العمل اإلنسانيواألمنياإلنفاق على الشر ات العسكرية   -قاء 

المبلغ الذي تنفقه ال  ار الفاعل  في الم ال اانارررررراني عل   إجماليلاول الفريق العامل تاديد  -37
الشررسار العار ري  واألمن   الخاصر ه ولو تتم ن معظو المنظمار من تقديو أرهام عن هذا النفقار أو لت  

 ا الصعوباره ا  ل ذتقديرار للتكال فه وهناك عدة أس

ف ط تتعقب المنظمار نفقات ا المتعلق  باألمن عل  ناو منفصررررررررل من الل تخصرررررررر ب اعتماد  أوط   - 38
  ماردد لرذلرك في المسزان ر ه ي م ن أن توفمر اردمرار األمن س زب من مشررررررررررررررو  مرا وأن تُردرج في المسزان ر  وفقرا  

اجرررررررررررررور المسرداني الكبسر مصرررررررررررررراعرب في جمس  زير  وال اللمرس ف هرد تواجره المنظمرار ذار البن ر   لرذلركه ونران را  
ف جرااب معوهار لق ق   أو متصرررررورة في تونسق النفقار والتبل غ عن اه وناللا   ف إن  المعلومار عل  صرررررعسد المقرا

عمل ار توفسر األمن م زأة اسن وساطر األمو المتادة وصررررناديق ا وبرام  اه وتملك جم س الوساطر الرم ارررر    

  

(24) Elke Krahmann and Anna Leander, “Contracting security: markets in the making of MONUSCO 

peacekeeping”, International Peacekeeping, vol. 26, No. 2 (2019), p. 170ه 

 (25 ) Huseyin Yigit, “Privatization of peacekeeping: UN’s institutional capacity to control private military 

and security companies” (Naval Postgraduate School, Monterey, United States of America, 2013) ه 

(26) A/69/338ه 
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 ف وي مرا يتصررررررررررررررل برالموارد الخرارج ر ف سلسرا  وأاسرا    ه ( 27) ارم عل  لمراير  اسرررررررررررررتقللست را ألمن وت دارة ا ه  ل را ا 
تكون اطاتلفرار اسن القواعرد اادارير  للتوظ ف الرداالي واجرابار الشرررررررررررررراب بملرابر  لواجز رم اررررررررررررر ر  أمرام  مرا 

وما إل  ذلك(   التقنيف  ف والدعو لاررررا  التكال فه وتقسمد النفقار بااررررب  ب ع  الخدم  )الخدمار اطسررررتشرررراري  
 سل ماه   وط تقساد سنواتجف ويترتب عل  ذلك عدم تونسق التكال ف المخصص  م اشرة لخدمار األمن تون قا  

وفي لسن يالاو الفريق العامل بالتاديار المذسورة أعلا وبالموارد الل،م  لرصد النفقار وتون ق اف   -39
اادارة العل ا  يم ن أن تتوصرل يصرعب تاديد س فلب انار لل هذا ايللظ ابراؤا أنه في ظل عدم وجود م

 إل  هرارار ماتنسرة باألدل  بشإلن التعاهد مس شرسار عا ري  وأمن   ااص ه

 اإلطار المعياري  -خامساح  

الدول األ راف في نزا  واجب تقديو المارررررررررررررراعدة   ُيلق  عل بموجب القانون الدولي ااناررررررررررررررانيف  -40
  ه ( 28) عاتق ا ماررررؤول   أسرررراسرررر   في فعل ذلك قس عل سن الخا ررررعسن لارررر  رت اف وي اانارررران   للارررر ان المدنس 

)التي ط تشرارك في النزا ( بالاق في ماراعدة  راايا النزاعار المارلا ف ولكن ل س   األارف وتتمتس الدول  
 ب أن تكون التدااسر المتخذة في هذا الصرررررررردد متفق  مس الم ادس اانارررررررران  همن واجب ا أن تفعل ذلكه وي 

أن تاررمر بمرور المعون  اانارران   عبر أرا ررس اه ويامي القانون الدولي  أيجررا    األارف وي ب عل  الدول  
 ه( 29) اانااني سذلك لق الا ان المدنسسن في تلقي المااعدة ااناان  

 ار فاعل  أارف تقديو المارررررررررراعدة اانارررررررررران  ف ولكن هذا ل س وفي ظل ظروف معسن ف ياق ل  -41
ذا األمر في  الب األل ان عل  المنظمار اانارران   التي تجرر لس بعمل ار إ ان ه وين بق هعلس اه   واج ا  

وال  جانب ل ن  الصررلسب األلمر الدول   التي اصررت ا اتفاق ار جن ف بالذسرف ي و، لك انار أارف تقديو 
 ه( 30) ناان   شري   أن تكون ماايدةالمااعدة اا

زاه  والا اد واطسررررررررتقلل  نارررررررران   المتملل  في اانارررررررران   والن وتنظو العمَل اانارررررررراني الم ادس اا -42
وتجرررر  هذا الم ادس ب ذورها في القانون الدولي ااناررراني    ه( 31) التشرررلسلي عن البرامج الاررر اسررر   أو  سرها

لا ف ولكن ا اعُتبرر مس مرور الوه  واج   الت بسق في أوهار الاررررلو في أوهار النزاعار المارررر  المعمول به
بما في ذلك أنناب التصدي للكوارم ال ب     وال وامره وعلوة عل  ذلكف فمن الاق في المعامل    ف( 32) أيجا  

 ه( 33) ااناان   هو لق أساسي م راس في هانون لقول ااناان والقانون الدولي اانااني

  

ي بالتنارررررسقف اجتما  الشررررر    المشرررررترس  اسن الوساطر ادارة المارررررامل  م لس الرؤسررررراب التنفسذيسن في منظوم  األمو المتادة المعن (27)
 ه78ف البند CEB/2010/HLCM/20ف 2010لزيران/يون ه  25-22األمن  ف الدورة اللالل  عشرةف فسسناف 

(28) International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law 

Database, rule 55 ف انظرhttps://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule55ه 

 المرجس نفاهه (29)

متعلق  باماي  األشرررررخام المدنسسن في ( من اتفاق   جن ف ال1)61( و2)59( و1)15و  11-10انظرف عل  سررررربسل الملالف المواد   (30)
والمتعلق    1949آ /أ ارر س    12من البروتوسول اا ررافي األول الملاق باتفاق ار جن ف المعقودة في   70وه  الار   والمادة  

  12ي ق ار جن ف المعقودة فمن البروتوسول اا ررافي اللاني الملاق باتفا  18باماي   رراايا المنا،عار الماررلا  الدول  ف والمادة  
 والمتعلق باماي   اايا المنا،عار المالا   سر الدول  ه 1949آ /أ ا س 

انظر المزيد من المعلومار من م تب تناسق الشؤون ااناان   عن الم ادس ااناان   األربع ف وهي متال  في   (31)
www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf ه 

 ه58/114و 46/182هرارا ال م    العام   (32)

   1949أ اررررررر س  /آ   12من اتفاق   جن ف المتعلق  باماي  األشرررررررخام المدنسسن في وه  الار  المعقودة في   27انظر المادة   (33)
 ه1949آ /أ ا س  12المشترس  طتفاق ار جن ف المعقودة في  3 والمادة

http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
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ما القانون الدولي ااناررررررررراني والم ادس ااناررررررررران   ينظمان الماررررررررراعدار ااناررررررررران  ف فمن ومس أن  -43
يشررسران إل  ال  ار العارر ري  واألمن   الخاصرر ه وط يوجد إ ار هانوني دولي ولسد وملزم لتنظ و ورصررد  ط

ار هام  ومراق   عمل الشررررسار العاررر ري  واألمن   الخاصررر  وموظفس اه وط تخجرررس هذا الشررررسار لتشرررريع
اتُّخذ عدد من الم ادرار التي   باسررررررتلناب هانون الشرررررررسار الارررررراري في البلد المعنيه وفي الاررررررنوار األاسرةف

والم تمس المدني وج ار من الق ا ( والتي هدف   شارك فس ا عدة أصاا  مصلا  )من اسن و الا ومار 
و تنظر في العله  القامم  اسن الشرسار  إل  إجراب تنظ و ذاتي لق ا  األعمال هذاه اسد أن هذا الم ادرار ل

 ه( 34) عل  في الم ال ااناانيالعا ري  واألمن   الخاص  وال  ار الفا

ون ق  مونترو بشرررررإلن اطلتزامار القانون   الدول   والممارسرررررار الارررررل م     2008وصررررر ل  في عام   -44
 هذا الون ق  نزا  المارررررلره وتعسدللدول ذار الصرررررل  بعمل ار الشررررررسار العاررررر ري  واألمن   الخاصررررر  أنناب ال

المعمول اانارررراني والقانون الدولي لاقول اانارررران الدولي   القانون   أل ام  تإلكسد اطلتزامار المعقودة بموجب
في الدولف بما فس ا  رررررررورة توفسر العناي  الواج  ف في سرررررر ال علهات ا بالشرررررررسار العارررررر ري  واألمن     ا ا

اررل م  الواجب ات اع ا لتنظ و شررؤون هذا الشرررسار الخاصرر ه ومن أار،ها الخاصرر ه سما تادد الممارسررار ال
نون الدولي تعاهدة مس هذا الشررسار يتوهس من ا أن تلتزم بمقتجر ار الترام لقول ااناران والقاأن الدول الم

سز  إل  أن ا تر   ااناانيه  سر أن ون ق  مونترو مادودة في عدة جوانب هام ف ون ال ت ب ق ا مادود نظرا  
 عل  الشرسار العا ري  واألمن   الخاص  في لاطر النزا  المالره

ه وتن بق هذا 2010هواعد الاررررلوك الدول   للشرررررسار األمن   الخاصرررر  في عام دون   ررررع  مووُ  -45
المدون  م اشرررررة عل  الشرررررسار العارررر ري  واألمن   الخاصرررر  الموهاع  التي تعمل في "اسلار معقدة"ه وتجررررو 

اانارانيه  واسرع  من القواعد المارتولاة من القانون الدولي لاقول ااناران والقانون الدولي  هامم  بم موع 
ال للمدون ف بما في ذلك التدهسق في  كما تلزم المدون  الشرررررسار الموهع  ابذل العناي  الواج   لجررررمان اطمتل 

موظفس ا التدريب الل،م سر لر الموظفسن والارم عل  مراق   سرلوس ات وه وتلتزم الشررسار بجرمان تلقي 
ناان والقانون ال نامي الدولي والقانون ال نامي ذي عل  القانون الدولي اانااني والقانون الدولي لاقول اا

ع  عل  إنشررراب آل ار لتلقي الشررر اوف ياررر ل الل وب إلس اف وعل  توفسر سررربل الصرررل ه وتوافق الشررررسار الموه
 ه( 35) اطنتصاف للجاايا

   المعن   بمدون  هواعد الاررلوك الدول   للشرررسار الخاصرر  شرر ادة امتلاله ويتو ذلك وتع ي الراب  -46
ه  الراب رر  معمول برره في الق ررا  ورهنررا  بررمهرار م لس إدارة  ال"  واألداب ااداري ل ودة  ااسررررررررررررررتنررادا  إل  "م  ررار  

الواج   لجررمان وين لي أن تؤسد الشرر ادة الممنول  لشرررس  عارر ري  وأمن   ااصرر  أن الشرررس  تبذل العناي  
 ه( 36) لعملب والمقاولسناطمتلال لمعايسر لقول ااناان في نظم ا وعمل ات ا وي ما يتعلق با

وتعسرد الم رادس التوجس  ر  المتعلقر  براألعمرال الت رارير  ولقول اانارررررررررررررران ترإلكسرد ماررررررررررررررؤول ر  الردول   -47
وتنب هذا الم ادس عل   رررررررررورة أن تنظر الدول في اتخاذ   ه( 37) الرم ارررررررر   عن انت اكار لقول اانارررررررران

  

(34) Sorcha MacLeod, “Private security companies and shared responsibility: the turn to multi-

stakeholder standard-setting and monitoring through self-regulation-‘plus’”, Netherlands 

International Law Review, vol. 62 (2015), pp. 119, 124 and 127ه 
 Nigel D. White, “Due diligence obligations of conduct: developing a responsibility regime  انظر أيجا   (35)

for PMSCs”, in Private Military and Security Companies (PMSCs) and the Quest for Accountability, 

George Andreopoulos and John Kleinig, eds. (London, Routledge, 2015), p. 34 

 (36 ) A/74/244  وانظر أيجا  58ف الفقرة    Sorcha MacLeod, “Private security companies and shared responsibility: 

the turn to multi-stakeholder standard-setting and monitoring through self-regulation-‘plus’” ه 

(37) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, 

Respect and Remedy” Framework, HR/PUB/11/04 (2011)ه 
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وتشررردد الم ادس التوجس    عل    ه( 38) اري المؤسرررارررار الت  أعمالتدااسر وهام   وتصرررا ا   عند التعامل مس 
 ررررررورة أن تكفل المؤسرررررارررررار الت اري  الترام لقول ااناررررران في عمل ات اه وتشرررررسر إل  واجب الدول في  

للامررايرر  من انت رراكررار لقول ااناررررررررررررررران التي ترتكب ررا أ راف نرراللرر ف بمررا في ذلررك تواي العنررايرر  الواج رر   
الشررسار ابذل العناي  الواج   لت نب وتخت ف أي آنار سرلب   هد  المؤسرارار الت اري ه سما تشرسر إل  التزام 

 ه( 39) تخلاف ا عل  لقول ااناان

  الرام   إل  إعداد ون ق  والدة تتجررمن  وا رراف  إل  ذلكف يللظ الفريق العامل المااوطر ااي اا   - 48
 ولي اللماررررار األاسرة عل ف و ررررع  ل ن  القانون الد 2016هانون   تنظو العمل ااناررررانيه وفي عام  أل اما  

مشرررررراريس موادها المتعلق  باماي  األشررررررخام في لاطر الكوارمف وأوصرررررر  ال م    العام  بصرررررر ا   اتفاق   
م ف مس الافاظ في  وي دف ا   ه ( 40) عل  أسرراس هذا النب  لمشرررو  إل   ررمان فعال   المارراعدة اانارران   المقدا

رة من سارن ه وياترم المشررررو  اصررروصررر   القانون الدولي الوه  نفاررره عل  الاررر ادة ااهل م   للدول  المتجرررر 
د نظام المارررررراعدة المقدم  ي    في أوهار الاررررررلوف وا ررررررعا  الاماي  ف ااناررررررانيه ومسزة هذا المشرررررررو  هو أنه يولا

ويشرر س الفريق العامل   ه ( 41) لاطر الكوارم ال ب     أو البسل   أو التكنولوج   أو الصررناي   تا  مظل  والدة 
 األمن الخاص  في هذا الا اله  ل عل  النظر في ماإلل  دور شرسار بقوة الدو 

األمن الخاصرر   وبناب عل  ذلكف يارراور الفريق العامل القلق إ،اب التمال إسررابة اسررتخدام شرررسار  -49
للمارراعدة اانارران  ه ويم ن أن يؤدي اسررتخدام شرررسار األمن الخاصرر  إل  ت ديد أمن ال  ار الفاعل  في  

ي بفعل ال  العمل اانارررررراني مس األولويار العارررررر ري  واألمن  ه وعلوة عل  ذلكف عندما  الم ال اانارررررران 
  ار الفاعل  في الم ال اانارانيف فمن ا هد  اماي  المارلا  للتوفر الشررسار العار ري  واألمن   الخاصر  ال

ولاد شرررررررررروا ل أمن   اا ان  إل  الارررررررررر ان الماتاجسنف مما ي   توفسروبالتالي  المقدم  ا ل اد المارررررررررراعدةتقوا 
والدول التي لدي ا أسر ا  وجس   للشرت اا في أن المعون    ه( 42) ل  في الم ال اانارانيإ راي   لل  ار الفاع
ويم ن تبرير    ه( 43) المعون  إل  أرا رس ا  وصرولاا ان  هد ترف   ا دف توفسر ملل هذالمقدم  ط ُتارتخدم ا 

 يصال المعون هاعا ري  واألمن   الخاص  هذا الرف  با ج معقول  عندما ُتاتخدم الشرسار ال

إل   ررررررعف نظو التنظ و الذاتيف نظر الخبرابف بمن فس و الفريق العاملف في و ررررررس إ ار   ونظرا   -50
 ه( 44) زم لتنظ و عمل الشرسار العا ري  واألمن   الخاص  ودعوا إل  ذلكدولي مل

 انتااكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني -سادساح  

ياررررررتمرا الفريق العامل في تلقي معلومار عن أفراد عارررررر ريسن وأمنسسن تابعسن لشرررررررسار ااصرررررر    -51
بما فس ا لاطر ااتفاب هاررررري واعدام بمجرابار    متور سن بااررررب التبل لار في انت اكار لاقول ااناررررانف

  

(38) A/HRC/17/31 ه 1ف المرفقف شر  المبدأ 

 ه21-17و 15و 13المرجس نفاهف الم ادس  (39)

(40) A/71/10ه46الفقرة  ف 

(41) Alina Miron, “Les fondements normatifs de l’assistance humanitaire dans les autres situations: 

catastrophes naturelles, technologiques, environnementales et pandémies”, sect. 1 “Catastrophes”, 

in Sandra Szurek, Marina Eudes and Philippe Ryfman, Droit et pratique de l’action humanitaire 

(L.G.D.J., 2019). 

 من اتفاق   جن ف المتعلق  باماي  األشخام المدنسسن في وه  الار ه 23انظر المادة  (42)

لب انار هاعدة امن اتفاق   جن ف المتعلق  باماي  األشرررررررررررخام المدنسسن في وه  الار   و  59انظرف عل  سررررررررررربسل الملالف المادة   (43)
 ه55التي تاو،ها الل ن  الدول   للصلسب األلمرف القاعدة  رفيالمتعلق  بالقانون الدولي اانااني الع

 ه51-48ف الفقرار A/HRC/WG.10/3/2انظرف عل  سبسل الملالف  (44)
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فراد العار ريون  وعلوة عل  ذلكف يم ن أن ياراهو األ  ه( 45) موجزة وهتل عشروامي واسرتللل وانت اك جنارسسن
لشرررسار ااصرر  في انت اكار لقول اانارران التي يرتكب ا آارون نت    الخدمار التي واألمنسون التابعون  

يقدمون اه وفي ملل هذا الااطرف هد ُيعتبر أن ال  ار الفاعل  في الم ال ااناراني التي تارتعسن بخدمار  
  ه( 46) ليبعملم ا اآلارين عل  الماررتوف الما صرر  ل ا صررل  بإلعمال هذا الشرررسار ولت هذا الشرررسار الخا

وعلوة عل  ذلركف إذا لو تبرذل المنظمرار اانارررررررررررررران ر  العنراير  الواج ر  أننراب عمل ر  التعراهرد مس الشرررررررررررررررسرار 
ل و   ا  العاررررررر ري  واألمن   الخاصررررررر ف واذا لو تمارس رهاب  متواصرررررررل  علس اف هد توظاف عن  سر هصرررررررد أفراد

ه واذا اسرُتخدم  القوة عل  أيدي متور سن في انت اكار لقول ااناران صرلر بإل راف النزا  أو بإلشرخام
أفراد من القوار العارر ري  واألمن   الخاصرر ف فمن ذلك هد يقوا مبدأ الا اد ويع ي اطن  ا  بإلن ال  ار  

فمن العمل مس شرررررسار لدي ا سرررر لر   وبناب عل  ذلكف ه( 47) الفاعل  في الم ال اانارررراني متور   في نزا 
في اا رار بالامع ف ويولاد مخا ر أمن  ف ويقوا العمل ار  مري   في م ال لقول ااناان يتابب لتما  

 بش ل سبسره

 الاجمات العشوائية والشر ات العسكرية واألمنية الخاصة -ألف 

ا العشرروامي والمفرخ للقوة ُوج   ادعابار عديدة  ررد شرررسار عارر ري  وأمن   ااصرر  طسررتخدام  -52
عندما سان األفراد    ررررررررد المدنسسنف مما أسررررررررفر عن مقتل العديد من المدنسسنه ووهع  هذا الاوادم أيجررررررررا  

المعنسون يوفارون ادمار دعو ذار  ابس إنارررررررانيف بما في ذلك لراسررررررر  هوافل وأفراد وم انه وعندما يعمل 
إل  جنب مس األفراد العاررر ريسنف ملل جسوم الدول    أفراد األمن المارررلاون التابعون لشررررسار ااصررر  جن ا  

أو عمل ار األمو المتادة للارررلمف ويعمدون إل  اسرررتخدام القوةف فمن ذلك يم ن أن يقوا مبدأ التمسسز اسن  
 ه( 48) بشإلن األهداف المشروع   المدنسسن والعا ريسن واألش ابف مما يولد ارت اكا  

  لمبدأ التمسسز الذي ُيعتبر مبدأ أساس ا    دن   والعا ري  انت اكا  مويش ل عدم التمسسز اسن األهداف ال -53
في صرررررررم و القانون الدولي اانارررررررانيه وتبسن األملل  المتعلق  بشررررررررسار عاررررررر ري  وأمن   ااصررررررر  مارررررررلا   

عل  لقول اانارررررررانه وفي بع  األل انف   الصرررررررعوبار التي هد تنشرررررررإل عن اسرررررررتخدام ا والتي تؤنر سرررررررل ا  
المارلاسن التابعسن لشررسار عار ري  وأمن   ااصر  عن ال  ار العار ري ه ولذلكف هد    ديصرعب تمسسز األفرا

ينظر إلس و عل  أن و أهداف عاررررررر ري  مشرررررررروع ه وفي المقاالف هد يردون بالقوةه وفي بع  األل انف هام  
شررسار لموظفو شررسار عار ري  وأمن   ااصر  بالل وب إل  القوة مس أن و لو ي ونوا مارت دفسنه واذا سان  ا

العاررررررر ري  واألمن   الخاصررررررر  ترافق ال  ار الفاعل  في الم ال ااناررررررراني أو تعمل مع اف فمن المرجر أن 
ُتقَرن ال  ار الفاعل  بالشررررررررررررررسار العاررررررررررررر ري ه والخ ر في ذلك هو أن ُتعتبر ال  ار الفاعل  في الم ال  

 ارهجعا ري  مشروع  باسث يتو جراها في نزا   اانااني وم انس ا أهدافا  

  

(45) James Pattison, The Morality of Private War: The Challenge of Private Military and Security 

Companies (Oxford University Press, 2014)ه 

ه  2008  اجراب عمل ار ا،ال  األللام في أفلاناررتان في عام  ArmorGroupاسررتخدم م تب األمو المتادة لخدمار المشرراريس شرررس   (46)
 :Lou Pingeot, Dangerous Partnershipاتصررل  بإلمراب لر  لتوفار ل و ادمار لراسرر ه   ArmorGroupوأفسد بإلن شرررس   

Private Military and Security Companies and the UN, Report (Global Policy Forum and Rosa 

Luxemburg Foundation, 2012), p. 28ه 

(47) Rob Grace, “Surmounting contemporary challenges to humanitarian-military relations”, in Civilian-

Military Coordination in Humanitarian Response: Expanding the Evidence Base (Watson Institute, 

August 2020), pp. 4 and 37. 

 ه https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26025  انظر  ( 48) 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26025
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ف أ لق أربعررر  من لراس األمن الخررراصرررررررررررررسن 2007وفي لرررادم  سر مبرر وهس في العرال عرررام   - 54
  17عل  مدنسسن عراهسسن في مسدان الناروره وأسرفر ذلك عن إصراب     التابعسن لشررس  الك ووتر النار عشروام ا  

ووتر لاراسرررررر  م اني   لقد تو التعاهد مس شرررررررس  الك   ه ( 49) ف من اسن و نارررررراب وأ فال شررررررخصررررررا    14ف وهتل مدن ا  
واعتبرر ما مر  في الوطيرار المتاردة اادانرار الللقر  للاراس األربعر ف التي تراولر     ه ( 50) التارالف وموظت ره 
وعفا رم س الوطيار المتادة لسن اف دونالد ترامبف   ه ( 51) سررن  والارر ن المؤبدف لال  شرراذة   30اسن الارر ن لمدة 

ل 2020األربعر  في عرام    عن الاراس  وفي اآلونر  األاسرةف اتُّ و فريق "دايرك"   ه ( 52) إهرانر  للعردالر    ف ممرا شررررررررررررر را
اطسررررررتشرررررراريف الذي عسنته ل وم  مو،امبسق لمواج   العنف الذي تمارسرررررره جماع  الشرررررر ا  المتمردة في سااو 

 ه ( 53) ف المدن   والعا ري  دللادو في شمال مو،امبسقف بالقتل العشوامي للمدنسسن وبعدم التمسسز اسن األهدا 

اسرررتخدام القوة بصرررورة عشررروام   أو مفر   يمس بالاق في الا اةه إن أاذ ل اة شرررخب آار إن  -55
عن النفس ي ب أن يراعي مبدأ التناسرررررربف وي ب أن ي ون الوسررررررسل  الولسدة التي يم ن للمرب الل وب   دفاعا  

 ررررررررررررد األفراد  وفي عدد من الاوادم المذسورة أعلاف لو ي ن اسررررررررررررتخدام القوة   ه( 54) إلس ا للافاظ عل  ل اته
عظو الاراطره ولو تكن في م  عل  الاق في الردفرا  عن النفس  ف ارل لو ي ن لت  هراممرا  المردنسسن متنراسرررررررررررررر را  

الشررسار العار ري  واألمن   الخاصر ف في تلك الظروف بالذارف تجر لس بعمل ار لدعو ال  ار الفاعل  في  
ر العديد من العمل ار التي سان الم ال ااناررررررررررانيه ومس ذلكف ُهرن  بعمل ار ا رررررررررر لع  ا ا ج ار أجر 

 مبررها أو هوام ا لماي  المدنسسنه

 ر ةالعمليات المشت -باء 

  ف ( 55) في آار الماررررررررررررررت ردار المتعلقر  ب م ورير  أفريق را الوسرررررررررررررر  ف التي تنراول را الفريق العرامرل -56
دول   رد  ادعابار ا سرة شررسار عار ري  وأمن   ااصر  روسر   تدعو ال  اكل العار ري  لل  اسرت دف  أيجرا  

زةف واطسررررررررررررت داف  وتشررررررررررررمل اطت امار ااعدام ال ماعي لارررررررررررر ناب بمجرابار موج  ه( 56) ال ماعار المتمردة
العشرررروامي للمدنسسن والممتلكار المدن  ف واطاتفاب القاررررريف والتشررررريد القاررررريف وانت اك الاق في الصررررا ف  

  إل  إعرا  الفريق العامل عن واطعتداب عل  ال  ار الفاعل  في الم ال ااناررررررررررانيف والتعذيبه وا رررررررررراف

  

(49) James Pattison, The Morality of Private War: The Challenge of Private Military and Security Companies ه 

(50)  Karen A. Mingst, “Private contractors and NGOs: new issues about humanitarian standards”  ف وره
 ه8ف م 2005مقدمم  في اتفاق   راب   الدراسار الدول  ف هونولولوف الوطيار المتادةف آذار/مارس 

م ا مرسز الدراسار المتقدم  في القانون الدولي ااناانيف متال  في  وره  هدا  (51)
www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-

2021.aspx ه 

(52)  “US pardons for Blackwater guards an “affront to justice” – UN experts ف متا  في”
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26633&LangID=Eه 

(53) Amnesty International, “What I Saw is Death”: War Crimes in Mozambique’s Forgotten Cape (2021) ه 

 The role of human rights in the regulation “ Francesco Francioni,Federico Lenzerini and انظر أيجرررا   (54)

War  ino Ronzitti, eds.,Francesco Francioni and Natal , in”of private military and security companies

(Oxford University Press,  ,Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractorsy b

66–61. pp), 2011ه 
(55) “CAR: Experts alarmed by government’s use of “Russian trainers”, close contacts with UN 

peacekeepers” ف متا  في  
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26961&LangID=Eه 

انظر   ( 56) 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26305 ه 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26633&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26961&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26305
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  األمو المتادة المتكامل  المتعددة األبعاد لتاقسق هلقه إل  جم وري  أفريق ا الوسرر   واطتااد الروسرري وبعل 
اطسررررررتقرار في جم وري  أفريق ا الوسرررررر   والشرررررررسار المعن  ف إ،اب انت اك لقول اانارررررران والقانون الدولي 

ل الماررررررررراعدار ااناررررررررران  ف أعر  عن هلقه إ،اب "التقار  والعمل ار اانارررررررررانيف بما في ذلك إعاه  وصرررررررررو 
الروسرررررررر   المتعاهد مع ا التي تعمل في جم وري  أفريق ا الوسرررررررر   وبعل  األمو  المشررررررررترس " اسن الشرررررررررسار

المتادة المتعددة األبعاد لتاقسق اطسرررتقرار في جم وري  أفريق ا الوسررر  ه وطلظ أن "عدم و رررو  الخ وخ  
بلبل  سن العمل ار المدن   والعارررررر ري  وعمل ار لفظ الاررررررلم يلسر في سرررررر ال األعمال العدام   الالفاصررررررل  ا 

لقانون ااناررراني عل  ن ال  ابشرررإلن األهداف المشرررروع  ويزيد من مخا ر وهو  انت اكار لاقول ااناررران و 
  عل  المارررررررررررامل وأفسد سذلك بإلنه سان من الصرررررررررررعب لللاي  التااور مس هذا الك انار الت اري   ه( 57) واسرررررررررررس"

 ااناان   والتفاوا مع ا ايصال المااعدار ااناان  ه

 ل واالنتاان الجنسياناالستغال  -جيم 

آنار اسرررررررتخدام الشررررررررسار العاررررررر ري  واألمن     2019تناول الفريق العامل في تقرير صررررررردر عام   -57
العارر ري  واألمن   الخاصرر   وتقدم الشرررسار   ه( 58) الخاصرر  عل  لقول اانارران المتعلق  بالماررامل ال نارران  
وتع ي تقارير األمسن   العنف ال نارريه  فس ا سلسرا  في سلسر من األل ان ادمات ا في ظل دول هشرر  يتفشرر  

تي يواج  ا اطسررتللل واطنت اك ال ناررسسن بع  التفاصررسل عن اطدعابار الب  المتعلق العام لألمو المتادة 
من أفراد    ا  ا سان  هذا اطدعابار  رررررررررد المتعاهدين تشرررررررررمل أي اسد أنه ط يم ن اكتشررررررررراف ما إذ  نهو المتعاهد

ومن  سر الوا رررر إل  أي مدف يشررر ل اطسرررتللل واطنت اك ال ناررر ان مشررر ل    سنهال  ش واألمن الخاصررر 
ولكن إذا لدم اسرتللل وانت اك جنار انف    ال العمل اانارانيهعندما ُتارتخدم هذا ال  ار الخاصر  في سر  

امل للوساطر اانارران   التي تتع  -بما في ذلك ما يتعلق بالاررمع  والعمل ار  -دة  مخا ر متعد ذلك سررسولاد
مس ال  ار العارررررررر ري  واألمن   الخاصرررررررر  التي لدي ا سرررررررروااق في م ال اطسررررررررتللل واطنت اك ال ناررررررررسسن 

 العنف ال نايه أو

 انعدام الشفافية والرقابة والمساءلة وسبل االنتصاف الفعالة -سابعاح  

 عدام الشفافية والتحديات التي تعاق الوصول إلى المعلوماتان -ألف 

بما في ذلك  ه( 59)   ي ما يتعلق باسررررررتخدام الشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر ط توجد شررررررفاي   -58
ه وهنراك هلر  هلسلر  من المعلومرار المترالر  لل م ور عن  ااناررررررررررررررران ر   األعمراليتعلق براسررررررررررررررتخردام را في   مرا

  ه( 60) الشرررررسار وعن العقود المبرم  اسن ا وبسن عملم ا التي تظل أل ام ا سررررري التفاصررررسل التشررررلسل   ل ذا 
وفي الوه  نفاررررررهف تؤدي اصررررررخصرررررر  األمن إل  اف  ماررررررتويار الرهاب  وااشررررررراف عل  عمل ال  ار  
المارتخدم  لتوفسر األمنف ط سر ما عندما تعمل الك انار الخاصر  اارج الدول  التي تإلسرار  فس ا وفي دول  

 اجار إناان   لسث هد تفتقر المؤساار المال   إل  القدرار الل،م هذار الت  

  

 المرجس نفاهه (57)

(58) A/74/244ه 

(59) Alan Bryden and Marina Caparini, eds., Private Actors and Security Governance (Geneva Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces, January 2006), p. 200ه 

(60) A/HRC/45/9 ه62ف الفقرة 
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ما ي ون هناك  موا لول التاررلاررلر   ي ما يتعلق بالشرررسار العارر ري  واألمن   الخاصرر ف  ال ا  و  - 59
  ه( 61) ال رم   التعاهدي ف وبن  الشررسارف والعلهار اسن الشررسار األم والشررسار التابع  والمتعاهدين من ال ا ن 

قل ا أو يتو تشررلسل ا من الل  وا رراف  إل  ذلكف يتو بصررورة متواصررل  تإلسرر س هذا الشرررسار ولل ا ودم  ا ون 
  ف( 63) ويقترن ذلك ب  قار تعاهدي  وتإلمسن   متعددة تخجرررررررررس لعدة وطيار هجرررررررررام     ه ( 62) شررررررررررسار تابع  متعددة 

   عند وهو  انت اكار لاقول  يعقاد أكلر ماررررررررررررإلل  التإلكد من الماررررررررررررتوف الذي ين لي أن يتامال الماررررررررررررؤول  مما 
ال  ار الفاعل  في الم ال اانااني شرسار عا ري  وأمن   ااص  مال  ف  ما تاتخدم أيجا    ااناانه وسلسرا  
 مخاوف بشإلن اآلنار الالب   الماتمل  عل  الا ان المدنسسن والم ادس ااناان  ه  مما يلسر أيجا  

ري  إل  الشررررررفاي   ي ما يتعلق بشررررررراب الشرررررررسار العارررررر وفي الق ا  ااناررررررانيف هناك لاج  أكبر  -60
ف واجرابار الشررابف وبذل العناي  الواج   في م ال لقول  المناهصر  ارواألمن   الخاصر ف بما في ذلك عمل  

ما تتقاعس ال  ار الفاعل  في الم ال ااناررررررررراني عن اذل العناي  الواج   بشررررررررر ل ساف    اانارررررررررانه وسلسرا  
إجراب اسررررررررتعراا ل  اكل ملك   هذا  لشرررررررررسار األمن   التي تتعاهد مع اف بما في ذلكومنتظو ي ما يتعلق با

الشرسارف مما يؤدي إل  ا ر رب  ا بالالوس ار الاسل ه وعلوة عل  ذلكف يم ن أن ي ون هناك ااتلف  
اسن سرررر اسررررار المنظم  عل  ماررررتوف المقر وممارسررررات ا في المسدانه وت لب بع  الوساطر من شرررررسار 

وعلوة عل  ذلركف هرد ط تتال     ه( 64) في بمعرايسرهرامن مرلب اسررررررررررررررتب رانرارف نو تقوم براات رار شرررررررررررررررسر  ط ت األ
بالخبرة الل،م  طات ار شرررس  أمن مناسرر  ف وبعجرر ا مقسد بمسزان ار مادودة ل ذا  الوساطر اانارران   دامما  

 النو  من العقوده

 المراقبة والمساءلة -باء 

العارر ري  واألمن   الخاصرر  التي لق ا  اانارراني إل  تعدد ال  ار تؤدي اصررخصرر  األمن في ا -61
ط تخجرس لما ي في من آل ار ااشرراف والمراق  ه وتمارس الدول الرهاب  عل  هوات ا المارلا  عندما تنتشرر 

فالقانون العا ري ياافر مع اه وط ي بمق بالجرورة عل  موظفي الشرسار العا ري  واألمن    –في الخارج  
 سر أن الدول والمنظمار الدول   تاتفظ  ه( 65) ل ا األفراد لخاصررررررررررررر  نفس ل و الجرررررررررررررواب  التي يخجرررررررررررررسا

بالتزامات ا في م ال لقول اانارررران والقانون الدولي اانارررراني عند التعاهد مس هذا الشرررررسارف بما في ذلك 
 اارج الادود ااهل م  ه

ان ماررررررررررررررؤولسن عن انت اكار لقول اانارررررررررررررر وي ما يخب الدول والمنظمار الدول  ف فمن تاديد ال -62
يتماور لول تاديد ال    المارؤول  عن سرلوك موظفي الشررسار العار ري  واألمن   الخاصر ه وعل  الدول  
والمنظمار الدول   التزامار ابذل العناي  الواج   ت اا الاررررررر ان المالسسن بموجب صررررررر وك لقول ااناررررررران 

ناة ومقا رررررات وف وو رررررس تدااسر  التزام الدول  بالتاقسق مس ال  والقانون الدولي اانارررررانيف ويم ن أن تشرررررمل
وهام  ف وتوفسر سبل للنتصاف من الجرر الناجو عن انت اكار لقول ااناان بما فس ا تلك المرتك   عل  

المشررررررررررررررترسر  اسن    1برالمرادة    عمل   فج رار فراعلر  من  سر الردوله وعل  سرررررررررررررربسرل الملرالف تلتزم الردول  ييردأ
بالترام القانون الدولي اانارررراني و ررررمان الترامه  ف 1949آ /أ ارررر س   12المعقودة في اتفاق ار جن ف 

في جم س الااطر الواهع   ررمن وطيت ا أو تا  سرر  رت اه وي تارري هذا األمر أهم   ااصرر  في الااطر  
  

 ه51و 16ف الفقرتان A/HRC/7/7  و28ف الفقرة A/74/244انظرف عل  سبسل الملالف  (61)

(62) A/HRC/45/9 و62ف الفقرة  A/74/244 ه 28ف الفقرة 

 ه51ف الفقرة A/HRC/7/7 انظر أيجا   (63)

(64) Jamie Williamson, “Aid agency security is a disaster waiting to happen”, The New Humanitarian 

(18 May 2021)ه 

 هA/HRC/36/47انظر  (65)
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عدة  التي تقوم فس ا الدول باسرررررتخدام شررررررسار عاررررر ري  وأمن   ااصررررر  أو بالتعاهد مع ا عند تقديم ا المارررررا
ف ا،دادر صرررررررررررعوب   سسنه ولكن سلما ا،دادر   قار المارررررررررررؤول    مو رررررررررررا  ااناررررررررررران   إل  الاررررررررررر ان المدن 

ر جسدا  ب التصررفار ط تُ ويرجس ذلك جزم ا إل  أن القواعد المتعلق  انار    ه( 66) المارابل  لشررسار العار ري  ل فارم
 واألمن   الخاص ه

الشرررسار العارر ري  الو ن   هدف ا رصررد أنشرر     وأجرف الفريق العامل دراسرر  عن القوانسن والنظو -63
واألمن   الخاصرررررر ه وأنب  أن معظو الدول لدي ا نظو لرصررررررد عمل الشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر   
العامل  في أرا رررررس اف إط أن هذا النظو ط تمتد في سلسر من األل ان إل  األنشررررر   اارج البلده وط تشرررررمل  

ول ااناررررران والقانون الدولي اانارررررانيه وترسز  للدول مارررررإلل  اطمتلال لاق  عمل ار الرصرررررد الداال    عموما  
عادة آل ار الرصرررررررررد عل  الت او،ار التي تخب "األنشررررررررر   المارررررررررمو  ا اف والتراا بف واألذونف وعمل   
التوظ فف و سر ذلرك من العمل رار اادارير "ف ممرا هرد يؤدي إل  فرا عقوبرار إدارير ه ومن النرادر أن يتوا  

وفي  رالرب األل رانف ط تتجررررررررررررررمن إجرابار منر    ه( 67) هرذا الشرررررررررررررررسرارعقوبرار جنرام ر  ومردن ر  عل  فرا 
القانون الدولي اانارررراني هواعد التراا ب واألذون أي إشررررارة إل   رررررورة اطلتزام بمعايسر لقول اانارررران و 

 ه( 68) والتدهسق في س لر الموظفسن

العارررررررر ري  واألمن   الخاصرررررررر  انت اكار  و الشرررررررررسار ومن المرجر أن تكون ال رامو التي يرتكب ا موظف  - 64
من جرامو دول ر ف ممرا يارررررررررررررتلزم التعرامرل مع را في ظرل الوطيرار القجرررررررررررررام ر     تمسا برالقرانون ال نرامي المالي اردط  

ل  المال  ه وان لو يتو اطلتكام للقجررررررررابف هناك ا ر بإلن ياررررررررود شررررررررعور بمم ان   اافلر من العقا ه وتشرررررررر ا
ف بارررربب عوامل ملل اطاتصررررام القجرررراميف وجمس األدل  لمااكو الو ن   تاديا  فسن أمام ا مقا رررراة هؤطب الموظ 

  ه ( 69) ولفظ اف واجراب التاق قار في أهال و ما وراب ال اارف واسرررررتعداد الدول لمتابع  هذا القجررررراياف ونقل الموظفسن 
 ه ( 70) ل ناسن سسز اسن ا وهد تواجه المرأة لواجز إ اي   تاول دون ل وم ا إل  العدال ف ل س أهل ا التم 

كما أن ت بسق القانون ال نامي الدولي عل  أفراد الشررررسار العاررر ري  واألمن   الخاصررر  يصررر دم   -65
القانون ال نامي الدولي متعلق بالماررررررررررررابل  عن جرامو الار  وال رامو المرتك    ررررررررررررد  فبصررررررررررررعوبار جم ه 

دين المالي والدوليه وط تتمتس المااكو ااناررررران   واابادار ال ماي  ف التي يم ن مقا رررررات ا عل  الصرررررعس 
اجراب   ال نام   الدول   باررررررل   هجررررررام   عل  الشرررررررسارف ال عل  األفراده ولكن ي ب ت او، عت ار سلسرة

مااكم  هجررررررررررام  ف عل  األهل عل  الماررررررررررتوف الدوليه ومن اسن الاواجز القامم  ا ورة ال رامو المرتك  ف 
  صررررررررررعسد الوطي  القجررررررررررام   وال  ا، القجرررررررررراميه وُيرجمر أن ي ون من وآل ار ادب المااكم ف والتعاون عل

لعاررر ري  واألمن   الخاصررر  أنناب  الصرررعب الاصرررول عل  أدل  عل  ال رامو التي يرتكب ا موظفو الشررررسار ا
 مزاولت و لعمل و في لاطر  وارس إناان   معقدةه

  

(66) Jean d’Aspremont et al., “Sharing responsibility between non-State actors and States in 

international law: introduction”, Netherlands International Law Review, vol. 62 (July 2015), p. 62ه 
(67) A/HRC/36/47 ه50و 46-43ف الفقرار 

 ه53-52المرجس نفاهف الفقرتان  (68)

(69) Angela Snell, “The absence of justice: private military contractors, sexual assault, and the U.S. 

government’s policy of indifference”, University of Illinois Law Review (January 2011), pp. 1125 

and 1149ه 

(70) A/74/244 ه28ف الفقرة 
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 تيسار االنتفاع بسبل انتصاف فعالة -جيم 

لجررررراايا باررررربل اطنتصررررراف من انت اكار لقول ااناررررران وارول القانون الدولي يتوهف انتفا  ا -66
العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر ف عل  وجود  ااناررررررانيف أو من ال رامو المرتك   عل  أيدي موظفي الشرررررررسار 

آل ار ل الغف وسرررربل يم ن اطنتفا  ا ا لمتابع  هجرررر   مرفوع   ررررد س ان أو فردف وموارد مال  ف من اسن  
مل أارف عديدةه وفي لاطر سلسرةف لن ُيعرف ما إذا سان لدف الشرررررررررس  العارررررررر ري  واألمن   الخاصرررررررر   عوا

 موجودةف أو هد تعمل في لاطر معسن ه آل ار تظلو  وهد ط تكون هذا اآلل ار

متإلصررررررل بقوة في     إن لق  رررررراايا انت اكار لقول اانارررررران في اطنتفا  بارررررربل انتصرررررراف فعال -67
وهد تشررمل وسررامل ال بر وهف الاررلوك  سر المشرررو ف أو إع اب  ررمانار بعدم تكراراف   ه( 71) القانون الدولي

اذ إجرابار تإلديب   أو جنام    رررد المارررؤولسن عن الجررررر أو تقديو تعوي ف أو التر ررر  ف أو اطلتزام باتخ
 اكار لقول  من انت  توفسَر الاماي معمال ا  ب وتشررررررررررررمل التزامار الدول باماي  لقول اانارررررررررررران و   ه( 72) الواهس

وهد يؤدي تقاعس   ه( 73) اانارررررران التي ترتكب ا أ راف نالل  بما فس ا الشرررررررسار العارررررر ري  واألمن   الخاصرررررر 
لعناي  الواج   ي ما يتعلق ا ذا ال  ار الخاصررر  إل  نشررروب لق في اطنتصرررافف يم ن من الدول  عن اذل ا

 ااص  أو عدم ممارست ا العناي  الواج  ه النال   النظري  الم ال   به في لال تورخ الدول  في سلوك ج  

 االستنتاجات والتوصيات -ثامناح  

 االستنتاجات -ألف 

اء التدّخل المتزايد للشر ات العسكرية واألمنية الخاصة في العمل  يساور الفريق العامل القلق إز  -68
ف الدولة ومنفعة إلى أن ذلك قد ُيضأأأأعف فعالية تحقاق األمن هوصأأأأفم وويفة من ووائ اإلنسأأأأاني، ن راح 

عامة، مع االحتفاظ باألمن فقط لمن يسأتطيع تحمل تكاليفم  وأورد التقرير أن بع  الشأر ات العسأكرية  
واألمنية الخاصأأأأأأة تعمل لصأأأأأأالي عدة عمالء في  ن واحد، مما قد يعره عمليات الجاات اإلنسأأأأأأانية  

الشأأأأأأر ات العسأأأأأأكرية واألمنية    إلى أن تزايد عدد  ر ويقوه حياد والياتاا  وتشأأأأأأار النتائ  أيضأأأأأأاح للخط
الخاصأأأة العاملة في الحّاز اإلنسأأأاني يزيد من خطر انتاان حقوق اإلنسأأأان والقانون الدولي اإلنسأأأاني،  

 ويقوه المبادئ اإلنسانية 

إلى أناا تعمل بشأأأأأأأكل متزايد  القلق ن راح   وبناء على ذلك، فإن التنويع المتزايد ألسأأأأأأأواقاا يثار -69
الضأأأأأعفاء  وبفعل تنويع قخد الخدمات، تزداد أقمية تن يماا ومراقبتاا  ولخلك،  على مقربة من السأأأأأكان  

في شأأأأتى األوضأأأأاع واألماكن التي تعمل فااا قخد الشأأأأر ات، وفي مجموعة   من الضأأأأروري التفكار ملياح 
اإلنسأأأأاني التي يمكن أن تنجم عن عملاا أو التي تنجم عنم    انتااكات حقوق اإلنسأأأأان والقانون الدولي

  وينبغي أن تؤخأأخ قأأخد األفكأأار في االعتبأأار عنأأد تنأأاول الثغرات في اإلطأأار التن يمي الأأخي ين م فعالح 
سأألون الشأأر ات العسأأكرية واألمنية الخاصأأة  وعلى وجم الخصأأوف، يدعو الفريق العامل الدول إلى أن  

نساني، وتحديد  ئل الحاسمة مثل منع انتااكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإل تن م على األقّل المسا
  

طنت اكار ال ارر م   الم ادس األسرراسرر   والم ادس التوجس    بشررإلن الاق في اطنتصرراف وال بر لجرراايا ا  انظرف عل  سرربسل الملالف (71)
 ف المرفقه60/147للقانون الدولي لاقول ااناان واطنت اكار الخ سرة للقانون الدولي ااناانيف هرار ال م    العام  

 Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, second edition (Oxfordو المرجس نفارره  (72)

University Press, 2006), pp. 76 and 80ه 
(  والل ن  المعن   بالقجرررررراب عل  التمسسز  2004)31انظرف عل  سرررررربسل الملالف الل ن  المعن   باقول ااناررررررانف التعلسق العام رهو   (73)

 (ه 2010)28 د المرأةف التوص   العام  رهو 
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نطاق األنشطة المسموح هاا للشر ات العسكرية واألمنية الخاصة، والمساءلة، وسبل االنتصاف المتاحة  
 لضحايا قخد االنتااكات 

شأأأر ات العسأأأكرية أن تقوم الدول بفره ضأأأوابط ورقابة قويتان على ال  ومن الضأأأروري أيضأأأاح  -70
يمكن للدول أن تنشأأأل  ليات مسأأأتقلة ترصأأأد شأأأؤون  واألمنية الخاصأأأة من خالل التشأأأريعات المحلية  و 

الدول،    الشأأأر ات وتضأأأمن تدقيقاا في سأأأجالت األفراد على النحو الواجد  ويعّد دور المانحان، وتحديداح 
لمتعلقة بالعمل اإلنسأأأأأاني"  وينبغي في العملية الجارية إلعادة تعريف "قطاع الخدمات األمنية ا  حاسأأأأأماح 

للمعاقبة على عدم االمتثال للقوانان السأأأأارية على الشأأأأر ات العسأأأأكرية  أن تنشأأأأل  ليات    للدول أيضأأأأاح 
واألمنية الخاصأأأأة، بما في ذلك معايار حقوق اإلنسأأأأان  ومن شأأأأ ن زيادة الشأأأأفافية بشأأأأ ن اسأأأأتخدام  

التن يم والرقابة، أن يزيدا الضغط على قخد الشر ات  الشر ات العسكرية واألمنية الخاصة، وتعزيز فعالية  
ان امتثالاا ومووفااا لمعايار حقوق اإلنسأأأأأأأأان وقواعد القانون الدولي اإلنسأأأأأأأأاني،  الخاصأأأأأأأأة لضأأأأأأأأم

يتماشأى مع العديد من المبادئ التوجااية والمدونات ذات الصألة التي ُوضأعال خالل السأنوات األخارة   بما
ن  عاتق الجاات الفاعلة في المجال اإلنسأاني، هدورقا، مسأؤولية ضأما لتوجيم قخد الشأر ات  وتقع على 

التزام العأاملان معاأا بمعأايار حقوق اإلنسأأأأأأأأأان وقواعد القأانون الدولي اإلنسأأأأأأأأأاني من خالل إدرا  قخد  
 االلتزامات صراحة في العقود المبرمة مع الشر ات الخاصة 

ّل متعدد األبعاد لمسأأ لة تن يم الشأأر ات  وفي المسأأتقبل، يشأأجع الفريق العامل على الخرو  بح -71
اصأة  وال يمكن تن يم قخد الشأر ات الخاصأة بفعالية وضأمان المسأاءلة إال باتباع  العسأكرية واألمنية الخ

نا  شأامل على الصأعادين الوطني والدولي  وفي وّل العمل اإلنسأاني، يسأتلزم قخا األمر مواصألة تقايم  
اإلنسأأأأاني، واارقا من الجاات الفاعلة التي تضأأأأطلع بعمليات في   اسأأأأتعانة الجاات الفاعلة في المجال

لسأأأأياقات اإلنسأأأأانية، بخدمات الشأأأأر ات العسأأأأكرية واألمنية الخاصأأأأة، وذلك بةية جمع األدلة المادية  ا
  الالزمة لتقايم اآلثار التي تخلفاأا قخد األعمأال على حقوق اإلنسأأأأأأأأأان  وينبغي للأدول التي تعأاقدت  ثاراح 

 ية خاصة على مدى عقود أن تضطلع هدور رائد في قخد المساعي مع شر ات أمن

حاجة إلى أن يبخل القطاع العسأأأأكري واألمني الخاف والقطاع اإلنسأأأأاني نفسأأأأم   وقنان أيضأأأأاح  -72
من الجاود إلجراء تن يم ذاتي لعملاما  وبالنسأأأأأبة إلى المن مات اإلنسأأأأأانية، اسأأأأأتحدث المنتدى    مزيداح 

نسأأانية على  ن الو االت، على سأأبال المثال، أداةحوحدة لمسأأاعدة الو االت اإل العالمي لألمن المشأأترن ها
و ما    ( 74) هخل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسأان عند التعاقد مع شأر ات عسأكرية وأمنية خاصأة

ُذكر، رحد الفريق العامل بالجاود التي هخلاا أصأأأأأحاب المصأأأأألحة المتعددون لتناول الثغرات التن يمية   
ال يمكن اعتبأارقأا تحأال أي ورف من اار أن الوثأائق النأاتجأة عن ذلأك اار إلزاميأة وطوعيأة بطبيعتاأا  و 

  ( 75)  افياح  تن يمياح  ال روف إطاراح 

 التوصيات -باء 

 التوصيات الموجاة إلى الدول -1 

يقع على عاتق الدول واجد احترام التزاماتاا في مجال حقوق اإلنسأأأأأان وتعزيزقا والوفاء هاا،  -73
  وعندما تسأأأتعان الدول بجاات خارجية وقي ملزمة باحترام القانون الدولي اإلنسأأأاني وبضأأأمان احترامم

ة واألمنية الخاصأة، تكون مسأؤولة عن سألو اا   اار حكومية ألداء مااماا، بما فااا الشأر ات العسأكري
  

 هhttps://gisf.ngo/gisf-resourcesانظر  (74)

-https://archive.globalpolicy.org/pmscs/50211-regulation-and انظر صرررررررررفا  منتدف الاررررررررر اسرررررررررار العالم   في (75)

oversight-of-pmscs.html#interه 
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ويقع على عاتقاا التزام إضأأأأأافي هرصأأأأأد عمل الجاات الشأأأأأريكة التي تتعاقد معاا، وبضأأأأأمان احتراماا  
 للقواعد القانونية السارية 

الشأأأأأأأأر ة تعمل في دولة ما أو  انال مرخصأأأأأأأأة للعمل فااا، يجد على الدولة    وفي حال  انال -74
إخضأأأأاع الشأأأأر ة لمراقبة وضأأأأوابط فعالة على الصأأأأعاد المحلي، وذلك بشأأأأتى  المعنية أن تحرف على

الوسأائل مناا التشأريعات وعملاتا الرصأد وإصأدار الشأاادات  وينبغي للدول، عند شأرائاا لاخد الشأر ات  
  ( 76) مع الفساد في عملية التعاقد سياسة عدم التسامي إطالقاح  الخاصة، أن تعتمد

المتطلبأأات اإللزاميأأة المتعلقأأة بأأالعنأأايأأة الواجبأأة في مجأأال حقوق وينبغي للأأدول أن تأأدم    -75
اإلنسأأأأأأأأان، التي يجد أن تفي هاا الو االت اإلنسأأأأأأأأانية، للحرف على أن تمارع قخد الو االت العناية  

 نسان عند التعاقد مع شر ات عسكرية وأمنية خاصة الواجبة في مراعاة حقوق اإل 

ااأا رقأابأة قويأة على الاااأات المسأأأأأأأأأؤولأة عن إصأأأأأأأأأأدار  وينبغي للأدول هنأاء ثقأافأة تمأار ع ف -76
الشأأاادات للشأأر ات العسأأكرية واألمنية الخاصأأة  وينبغي أن يشأأترخ على أي شأأخم يشأأارن في عملية  

 وق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني االعتماد أن يكون ملّماح بالقانون الدولي لحق

ة عسأأكرية وأمنية خاصأأة تعمل على أراضأأااا  وينبغي للدول المضأأيفة أن تكفل امتثال أي شأأر  -77
للقوانان الوطنيأة والمعأايار اإلنسأأأأأأأأأانيأة الأدوليأة ومعأايار حقوق اإلنسأأأأأأأأأان  وينبغي أن ترف  مني إذن  

 وزات تضّر بالسكان المدناان أو يساقمون فااا بالدخول أو إعطاء تراخيم إلى الخين يرتكبون تجا

 في المجال اإلنساني التوصيات الموجاة إلى الجاات الفاعلة -2 

يجد على الجاات الفاعلة في المجال اإلنسأأأأأأأاني التي تتعاقد مع شأأأأأأأر ات عسأأأأأأأكرية وأمنية  -78
خد الخدمات، وينبغي خاصأأة أن تكفل هخل العناية الواجبة الفعالة في مجال حقوق اإلنسأأان عند شأأراء ق

ويتطلد قخا األمر التحري عن خلفية قخد  إدرا  ذلك في المبادئ التوجااية المتعلقة بعمليات الشأأأأأأأأراء   
الشأأأر ات وملكاتاا وأي ادعاءات سأأأابقة موجاة ضأأأدقا فيما يخم انتاان حقوق اإلنسأأأان أو القانون  

ات التدريد والتدقاق في سأأأجالت  الدولي اإلنسأأأاني، وعن سأأأياسأأأاتاا في مجال حقوق اإلنسأأأان، وإجراء
في المجال اإلنسأأأأاني أال تتعاقد مع الشأأأأر ات على    المووفان  وعالوة على ذلك، ينبغي للجاات الفاعلة

أسأأاع التكلفة األدنى فحسأأد، هل أن تضأأمن التقاد التام بمعايار الشأأراء الخاصأأة هاا  وينبغي الحرف  
لسياسات المقر  وينبغي للجاات    تاماح   محلية امتثاالح على ضمان امتثال المسؤولان عن عمليات الشراء ال

ي أن تلتزم هزيادة الشأأأفافية بشأأأ ن المعايار المحددة المعمول هاا في شأأأراء  الفاعلة في المجال اإلنسأأأان
قخد الشأأأأأأأأر ات   ما ينبغي أن تحّدد معايار واجبة التطباق في عملية اختيار علنية ومفتوحة، تشأأأأأأأأمل  

د  وينبغي أال تتعاق    ( 77) ية، وأن تشأأأأأرح ت ثارقا على قرارات االختيار التي اتخختااالتقاد بالمبادئ اإلنسأأأأأان
 مع شر ات تقّصر في االمتثال لحقوق اإلنسان 

وينبغي للجاات الفاعلة في المجال اإلنسأاني أن تن ر في مطالبة الشأر ات العسأكرية واألمنية  -79
ة والممارسأات الفضألى  شأرخ للتعاقد معاا  ويمكن أن  الخاصأة هتقديم إفادة تثبال امتثالاا للمعايار الدولي

  

  وره  مقدم  من الراب   المعن   بمدون  هواعد الالوك الدول  ف متال  في  (76)
www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-

2021.aspxه 

ين لي أن تقدمم بعد انت اب المناهصررررررررر  مللظار إل  الشررررررررررسار  سر المختارةه وره  هدمت ا الراب   المعن   بمدون  هواعد الارررررررررلوك   (77)
فرررري  الررررررردو  مررررترررررررالررررررر   -www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmscلرررر ررررررر ف 

humanitarian-action-2021.aspxه 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
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ادرة عن أطراف ثالثة وعضأأأوية الرابطة المعنية بمدونة قواعد السأأألون  تؤدي الشأأأاادات المسأأأتقلة الصأأأ
  ( 78) الدولية إلى زيادة المراقبة والرصد المستقلان للشر ات

 التوصيات الموجاة إلى األمم المتحدة -3 

األمم المتحأدة إلى ضأأأأأأأأأمأان التنفاأخ الفعأال للقواعأد المحأددة في   جأدداح يأدعو الفريق العأامأل م -80
توجااية المتعلقة باسأتخدام الخدمات األمنية المسألحة التي تقدماا الشأر ات األمنية الخاصأة،  المبادئ ال

  ( 79) وإلى وضع عقوبات مناسبة على عدم امتثال الشر ات المتعاقد معاا لاخد المبادئ التوجااية

إجراء تحقيقات  للدول األعضأاء في األمم المتحدة و يانات األمم المتحدة أن تدعو إلى   وينبغي -81
مسأأأأأأأأتقلة ونزياة، وأن تدعم قخد التحقيقات، عندما ُيّدعى أن جاات خاصأأأأأأأأة تعمل بموجد عقد لألمم  

د عن  ثد   المتحدة قد ارتكبال انتااكات لحقوق اإلنسأان وحأو القانون الدولي اإلنسأاني  وينبغي أن ُترصأ 
 ان نوعاا، وحتى    صة عالقة ما، أياح الحاالت التي تقيم فااا األمم المتحدة مع شر ة عسكرية وأمنية خا

 في حالة عدم وجود عقد، وذلك لضمان إجراء التحقيقات المناسبة في مجال حقوق اإلنسان 

أمنية   ويتعان على األمم المتحدة والدول األعضأأأأأأأاء فااا أن تعمل على وضأأأأأأأع وتوفار حلول -82
لمضيفة والدول األعضاء التي تنشر وحداتاا  قائمة على الموارد األمنية الداخلية لألمم المتحدة والبلدان ا

في عمليات السأأالم  وفي قخا السأأياق، ينبغي للدول أن تعاد الن ر في القاود المفروضأأة على اسأأتخدام  
 وحداتاا العسكرية 

اصأأأأة إلدارة البيانات،  ما قو الحال في سأأأأياق وعندما ُيسأأأأتعان بشأأأأر ات عسأأأأكرية وأمنية خ -83
تفاء األثر وتحديد المنشأأأ ، ينبغي لاخد الشأأأر ات ضأأأمان االلتزام بالقانون  وخدمات اق  19-جائحة  وفاد

الدولي والمحلي فيما يخم إدارة  البيانات والن م  المسأتخدمة، وضأمان حماية البيانات والخصأوصأية  إن  
، يجد الحصأأأأول علااا بشأأأأكل قانوني ويجد أن تكون ضأأأأرورية وأن يكون   انال البيانات المجّمعة، أياح 

مع قدف الصأأأأأحة العامة  وعالوة على ذلك، يجد تخزيناا في مكان  من لفترة زمنية   متناسأأأأأباح حجماا  
 محددة، وبعد ذلك ينبغي تدمار قخد البيانات 

االسأأأأأأأتغالل واالنتاان  وينبغي لألمم المتحدة أن تعّزز تصأأأأأأأنيف إحصأأأأأأأاءاتاا المتعلقة ب فعال   -84
 ان أي منام يندر  في فاة الشأأأأأأأأر ات العسأأأأأأأأكرية    الجنسأأأأأأأأاان التي ارتكباا "متعاقدون" لتحديد ما إذا

واألمنية الخاصأأأأة  وينبغي بحا خيارات أخرى لتجميع اإلحصأأأأاءات المتعلقة بانتااكات حقوق اإلنسأأأأان  
 المرتكبة على أيدي أفراد القطاع العسكري واألمني الخاف 

 التوصيات الموجاة إلى الشر ات العسكرية واألمنية الخاصة -4 

شأأأأر ات أن تدرن أّن احتماالت التورخ في انتااكات متعلقة بحقوق اإلنسأأأأان والقانون  ينبغي لل -85
الدولي اإلنساني تكون أعلى عند العمل في الحاز اإلنساني، وال سيما عند وجود جاات مسلحة  وينبغي 

اة حقوق  جراءات والعمليأات المالئمأة الراميأة إلى هأخل العنأايأة الواجبأة في مراعأأن تحرف على القيأام بأاإل
اإلنسأأأأأان من أجل منع االنتااكات المرتكبة على أيدي مووفااا  وينبغي أن يشأأأأأمل ذلك عمليات تدقاق  
وفرز صأأارمة  وسأأياسأأات واضأأحة بشأأ ن حقوق اإلنسأأان والقانون الدولي اإلنسأأاني ومسأأ لة االسأأتغالل  

  

    الدول   لعمل ار تاقسق اطستقرارف متال  في وره  هدمت ا الراب  (78)

www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-

2021.aspxه 

(79) A/69/338 ه83ف الفقرة 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/report-pmsc-humanitarian-action-2021.aspx


A/HRC/48/51 

GE.21-09048 24 

أن تتعاون مع اإلجراءات  ان الجنساان، تحدد عواقد االنتااكات و ليات اإلهالغ  وينبغي للشر ات  واالنتا
المتخأخة لجبر األضأأأأأأأأأرار الواقعأة أو اإلجراءات القضأأأأأأأأأأائيأة، أيأاح  أانأال، وأن تكفأل عأدم نقأل المووفان  

 المتورطان إلى أماكن أخرى 

عمالء عديدين وفي ول واليات   وينبغي للشأأأأأأأأأر ات أن تضأأأأأأأأأع في اعتبارقا مخاطر العمل مع -86
 اتاا مع الجاات الفاعلة في المجال اإلنساني متعددة، و يف يمكن أن يؤثر ذلك على عملي

 التوصيات الموجاة إلى جاات فاعلة أخرى  -5 

في الختأام، ينبغي للرابطأة المعنيأة بمأدونأة قواعأد السأأأأأأأأألون الأدوليأة، ومنتأدى وثيقأة مونترو،  -87
يمكن  قخا القبال يتخخقا أصأحاب المصألحة المتعددون، أن تن ر في السأبل التي  مبادرات أخرى من وأي

أن تسأأأّد هاا صأأأراحةح الثغرات التي تعتري تن يم الخدمات العسأأأكرية واألمنية الخاصأأأة التي تسأأأتعان هاا  
 الجاات الفاعلة في المجال اإلنساني 

ي االمتناع عن اسأتخدام الشأر ات  ويجد على جميع الجاات الفاعلة العاملة في الحاز اإلنسأان -88
 ال أم دولية وطنية  ان –العسكرية واألمنية الخاصة 

وينبغي لجميع الجاات الفاعلة العاملة في المجال اإلنسأاني أن تن ر في وضأع هيانات مصأنفة  -89
عن الجاات الفاعلة المسألحة تشأمل الشأر ات العسأكرية واألمنية الخاصأة والمرتزقة  وقد يؤدي العزوف  

عمليات اإلنسأانية لمزيد من عن ذلك إلى نقم المعلومات التي تتيي تحديد حم لة السأالح، مما يعره ال
 المخاطر األمنية 

هتجاوز ن م التن يم الخاتي  ويدعو إلى وضع إطار تن يمي دولي    ويوصي الفريق العامل أيضاح  -90
إطار من قخا القبال أن يعكس   ملزم ين م سأأأأألون الشأأأأأر ات العسأأأأأكرية واألمنية الخاصأأأأأة  وينبغي ألي

 فااا قخد الشر ات، بما في ذلك المجال اإلنساني بالكامل اتساع نطاق الفضاءات التي تعمل 
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