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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

تقرير ر ررر المقر ر رررر الحر ر رراد المعنر ر رري بحر ر رراال اإلعر ر رردا ر ر ررار الق ر ر ررا
أو بإجرا ا مروجزة أو تعسرًاب بنران الحرق فري الحيراة واسرتحدا القروة
من جانب شركا األمن الحاصة في سياقا إنًاذ القانون
مذكرة مقدمة من األمانة
تتشرف األمانة بأن حتيل ىل لسلح وقلاإل اان لان تقرمللر ااقلر اعلاحب اا ل لا
ااعللداا جللا ا الق للاا او بللةجرااا مللاج او ت ل ا ال لليد كرمل للتاف ن لاملن ااقللدا عم ل
بق لرا اسسللح  .12/26وملقللدا ااقللر اعللاحب ا نلليا التقرملللر ت سيقللا قص لًا عسللل عمسيللة حت لدمل
دلي األمم ااتحد علن منل عمسيلا ااعلداا جلا ا ن لاإل القلانان وااعلداا الت ل ا وااعلداا
بللةجرااا مللاج والتحقيللب ب اليللة يمللا ملقل من للا (اا للروف ب ل بروتاكللال ميني للاتار .ومل للت ر
م املً استخداا القا من جانب شركا األمن اعاصة ا سياقا ىلن اذ القانان.
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تقرير ر ررر المقر ر رررر الحر ر رراد المعنر ر رري بحر ر رراال اإلعر ر رردا ر ر ررار الق ر ر ررا
أو بإجرا ا مروجزة أو تعسرًاب بنران الحرق فري الحيراة واسرتحدا القروة
من جانب شركا األمن الحاصة في سياقا إنًاذ القانون
احملتاملا
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أوالب -أننطة المقرر الحاد
 -1ا تشلرملن األول/اكتللابر  2015قللدا ااقللر اعللاحب ىل اجلم يللة ال امللة تقرمللرا ك ل يلله
عسل دو حتقيقا ال ب الشرعا وت بيب عقابة ااعداا عسل الرعاملا األجانب (A/70/304ر.
 -2وا و ملران/ملانيه  2015قدا ااقر اعاحب ىل لسح وقاإل اان ان تقرملرا مااضلي يا
عن استخداا تكنالاجيا اا ساما وا تصا ل مان احلب ا احليا (A/HRC/29/37ر.
 -3وا  9آذا /م للا  2016ق للدا ااقل لر اع للاحب با شل ل اك مل ل ااق للر اع للاحب اا ل ل
بللاحلب ا ورملللة التام ل ال للسما وتك لاملن اجلم يللا تقرمل لرا ىل لسللح وقللاإل اان للان عم ل
بقرا ه  38/25عن اادا ال سيمة لستام ا (A/HRC/31/66ر.
 -4وا  22آذا /ما  2016عر ااقر اعاحب ش املا آجر اا تادا عسلل لسلح
وقاإل اان ان بشأن والة وقاإل اان ان ا با وندي بص ته ع اا ا جلنة التحقيلب اا لتقسة
التاب ة لألمم ااتحد بشأن با وندي عم بقرا اسسح .S-24/1

ألف -البالغا
 -5ت للرد ا الاثيق للة  A/HRC/32/39/Add.3م وظ للا عس للل الب غ للا ال للر ا س للس ا ااق للر
اعاحب ا ال ل ملن  1آذا /ملا  2015و 29شلباط /ااملر  2016واللردود اللاا د ا ال ل
من  1املا /ماملا  2015ىل  30ني ان/ابرمل .2016

با  -الزيارا
 -6ا ال ملن  8ىل  18املسال/سلبتما  2015زا ااقلر اعلاحب اوكرانيلا .وتقرمللر نليه
الب ثة منشا ا ىلضا ة ىل نيا التقرملر (A/HRC/32/39/Add.1ر.
 -7وتقرملر ااتاب لة اعلاحب بالب ثلة اللر اضل س قلا ااقلر اعلاحب ىل ااك لي ا ال ل ملن 22
ني ان/ابرمل ىل  2املا /ماملا  2013منشا ا ىلضا ة ىل نيا التقرملر (A/HRC/32/39/Add.2ر.
 -8وا ال ل مللن  1ىل  8آذا /مللا  2016زا ااقللر اعلاحب با ونللدي بصل ته ع لاا
ا جلن للة التحقي للب اا للتقسة التاب للة لألم للم ااتح للد بش للأن با ون للدي عم ل بق لرا لس للح وق للاإل
وعللع عقلب ذلل ًي لا لسانللة
اان لان  S-24/1اا تملد ا  17كلانان األول/دمل لما ُ .2016
التحقيب.
 -9وا س ل ل ااقل للر اعل للاحب منل للي عل للر تقرملل للره ال ل للابب امل للاا لسل للح وقل للاإل اان ل للان ا
و ملران/ملاني لله  2015طسب للا زمل للا ا ق رمل للة ىل وكام للا ك ل م للن ىلس لراًي ودول للة س ل ع
ومازامبيب.
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 -10ووجه الشكر ىل وكاما دولة س ع وال راإل ونياًملا ونندو ا الر وا قل عسلل
طسباتلله ونللا ملشللا وكامللا ىل مل ملللا وىلسلراًي وىلمل لران (و ا ملللة  -ااس ل ميةر وباك للتان
و واندا وسري نكا ومصر ومازامبيب عسل قبال طسبا ال ملا الر ما زال ملنتظر الرد عسي ا.

جيم -البيانا الصحًية
 -11ا  21ني ان/ابرمل  2015شا ك ااقر اعاحب ا ىلصلدا بيلان اكس لع با مللا ا
ىلطا ااجرااا اعاصة بشأن قرا احملكمة ال سيا لباك لتان ت سيلب اوكلاا ااعلداا اللر اصلد ا
احملاكم ال كرملة.
 -12وا  29ني للان/ابرمل  2015ش للا ك ا ىلص للدا بي للان مل ك للد ض للرو ض للمان الشل ل ا ية
واا االة ا استخداا طاًرا من دون طيا .
 -13وا  30ني لان/ابرمل  2015شلا ك ا ىلصلدا بيلان ذلي ملن عااقلب اعملال ال نلف
الر اندل ا با وندي قب ا نتخابا .
 -14وا  13املا /مل ل لاملا  2015ش ل للا ك ا ىلص ل للدا بي ل للان مل ل ل لدملن قتل ل ل ث ث ل للة م ل للدونع ا
بنغ دملش.
 -15وا  18املا /مل لاملا  2015ش للا ك ا ىلص للدا بي للان مل للدعا ىل دو مركل ل ي لسماتمل ل
اادين من اج ضمان ىلشراك اجلمي ا انداف التنمية اا ب د عاا .2015
 -16وا  21املا /ماملا  2015شا ك ا ىلصدا بيلان ملرولب بقلرا قلاد ىلندوني ليا وتاملسنلد
ومالي ملا عدا تروي اا اجرملن ومستم ا السااا اليملن ملصسان ىل ااياه ااقسيمية لبسداهنم.
 -17وا  5و ملران/ملانيلله  2015شللا ك ا ىلصللدا بيللان ملس ل ا نتبللاه ىل األذا اجل لليم
تغً ااناخ عسل التمت قاإل اان ان عسل الص يد ال ااا.
اليي خيس ه ر
 -18وا  3متاز/ملاليلله  2015اصللد بيانللا ذ ل
ادلة جدملد ا ق ية ت ت ملا.

يلله ال للس ا ااك لليكية عسللل النظللر ا

 -19وا  16متاز/ملالي ل لله  2015ش ل للا ك ا ىلص ل للدا بي ل للان مل ل للدعا لس ل للح األم ل للن ىل ا ل للاذ
ىلجرااا ان اعمال ال نف الااس ة الن اإل ا من قة البحًا الكاا.
 -20وا  7آب/اغ ل ح  2015شللا ك ا ىلصللدا بيللان مللدملن قتل االلدون نيسللاي نيل ا
بنغ دملش.
 -21وا  27آب/اغ ل ح  2015ش للا ك ا ىلص للدا بيللان ذ للي م للن ت املللد ال ن للف ض للد
الصح يع وال امسع ا لال ااع ا ا جناب ال ادان.
 -22وا  27آب/اغ ل ح  2015شللا ك ا ىلصللدا بيللان ملللدعا ىل ت ملل او ل اا سللياد
القانان ا سياإل حماكمة جر ا غااتيما بشأن جرمية ىلباد واعية.
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 -23وا  9املسال/س ل للبتما  2015ش ل للا ك ا ىلص ل للدا بي ل للان ملرو ل للب بتقرمل ل للر جلن ل للة البس ل للدان
األمرملكيللة حلقللاإل اان للان بشللأن ال ل ب الليملن اجت لاا او اُعللدماا او ُعلليباا ا و ملللة غًملللرو ا
ااك ي .
 -24وا  7تش لرملن األول/اكتللابر  2015ومبناسللبة اليللاا ال للااا انان للة عقابللة ااعللداا
شا ك ا ىلصدا بيان بشأن ت بيب عقابة ااعداا عسل جراًم هلا ع قة بااخد ا .
 -25وا  13تشل لرملن الث للاين/نا ما  2015ش للا ك ا ىلص للدا بي للان ملرو للب باعتم للاد ق ل لرا
لسح األمن 2015(2248ر بشأن با وندي.
 -26وا  16تش ل لرملن الثل للاين/نا ما  2015شل للا ك ا ىلصل للدا بيل للان لإلع ل لراب عل للن القسل للب
ال ميب ىلزاا استمرا س الدماا ا األ ال س ينية احملتسة.
 -27وا  1ك للانان األول/دمل للما  2015ش للا ك مل ل مكس للع آجل لرملن با مل للا ا دع للا
ال س ا ال كية ىل ىلجراا حتقيب شام وم تق وش اف ا مقت طانر ىلجلا.
 -28وا  9كللانان األول/دمل للما  2015شللا ك ا ىلصللدا بيللان مبناسللبة اللليكرا ال للناملة
اعم للع لس للد ال للدويل اع للاحب ب للاحلقاإل اادني للة وال ياس للية وال للد ال للدويل اع للاحب ب للاحلقاإل
ا قتصادملة وا جتماعية والثقا ية ملدعا ىل تن يي اا اندتع.
 -29وا  21كللانان الثاين/ملنلاملر  2016شللا ك ا ىلصللدا بيللان ذل وكامللة ىلثيابيللا عسللل
وقف القم ال نيف حملتاا او وميا وضمان اا االة عن ا نت اكا .
 -30وا  1آذا /ما  2016شا ك ا ىلصدا بيان ملروب مبحاكمة م ولع ع كرملع
سابقع عسل جراًم ضد اان انية ا تُكب ا غااتيما وملدعا ال س ا ىل ضمان ا نتصلاف
اا ًم لس حاملا.
 -31وا  30آذا /مللا  2016اصللد بيانللا عمللا قيل ىلنلله ىلعللداا قلاا األمللن ااسلراًيسية
ل س ينيع ا اعسي من دون حماكمة.
 -32وا  7ني للان/ابرمل  2016شللا ك ااقللر اعللاحب ا ىلصللدا بيللان لس ويللب باابللاد
والتاجي ا اجلدملد بشأن وقاإل اان ان ا سياإل مكا حة اا ناب ا ا رملقيلا اللر وضل ت ا
السانة األ رملقية حلقاإل اان ان والش اب.
 -33وج ل ل ال ل ااشللمالة بللالتقرملر شللا ك ااقللر اعللاحب ا ىلصللدا بيانللا اجللرا بشللأن
عقابللة ااعللداا ا كل مللن ىلمللران (و ا ملللة  -ااس ل ميةر وباك للتان وتشللاد وزامبيللا والصللع
واامسكة ال ربية ال ادملة واهلند والا ملا ااتحد األمرملكية.
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دال -االجتماعا الدولية والوطنية
 -34مل للاج تقرملل للر ااقل للر اع للاحب ااقل للدا ىل اجلم يل للة ال ام للة ا دو ل للا ال ل للب ع (A/70/304ر
األنش ة الر اض س قا ااقر اعاحب ا ال من  14ني ان/ابرمل ىل  14متاز/ملاليه .2015
 -35وجل ل ال ل ااشللمالة بللالتقرملر وعم ل بقلرا اسسللح  38/25واصل ااقللر اعللاحب
وم لله ااقللر اعللاحب اا ل بللاحلب ا ورملللة التام ل ال للسما وتك لاملن اجلم يللا ااشللاو ا م ل
الدول واستم اادين بشأن ىلدا التام ا وذل ا برملتا مللا ( 7-6آب/اغ ل ح 2015ر
واسل ل ل نبال تركي ل للا ( 28-27آب/اغ ل ل ل ح 2015ر وجني ل للف سامل ل ل لرا ( 24-22تشل ل لرملن
األول/اكتابر 2015ر.
 -36وا  4و 5املسال/سللبتما  2015شللا ك ا اجتمللا ج لااا لاض ل مشللرو ت سيللب عللاا
بشأن اااد  4من اايثاإل األ رملقا حلقاإل اان ان والش اب ونلا اجتملا نظمله بالتشلا ك مل
م اضية األمم ااتحد ال امية حلقاإل اان ان والسانة األ رملقية حلقاإل اان ان والش اب.
 -37وا  7املسال/سل ل للبتما  2015شل ل للا ك ا وسقل ل للة د اس ل ل للية بشل ل للأن التحقيقل ل للا اثن ل ل للاا
الصراعا اا سحة نظمت ا اكادميية جنيف لسقانان الدويل اان اين ووقاإل اان ان.
 -38وا  21تشل لرملن األول/اكت للابر  2015زا مركل ل الت للد ملب ااتخصل ل الت للاب لش للرطة
اامسكة ااتحد ا غرامل ند ا اامسكة ااتحد لامل انيا ال ظمل وآملرلندا الشمالية.
 -39وا  29تشلرملن األول/اكتلابر  2015شلا ك ا وسقللة نقلان ا نيامللا ك بشلأن تنقللي
دليل منل عمسيللا ااعللداا جللا ا ن للاإل القللانان وااعللداا الت ل ا وااعللداا بللةجرااا مللاج
والتحقيب ب الية يما ملق من ا.
 -40وا  3تش لرملن الث للاين/نا ما  2015الق للل كسم للة ا احل لاا ااااض للي ا ااش ل ك بش للأن
م للألة اايل اجلن للا واهلاملللة اجلن للانية اللليي نظمتلله السانللة األ رملقيللة حلقللاإل اان للان والش ل اب
وجلنة البسدان األمرملكية حلقاإل اان ان واألمم ااتحد ا باجنال.
 -41وا  10ك للانان األول/دمل للما  2015الق للل كسم للة مبناس للبة ص للدو تقرمل للر
( Report: Armed Conflict in 2014تقرملل ل للر احلل ل للروبمل الن اعل ل للا اا ل ل للسحة ا عل ل للاا 2014ر ا
جنيف.
The War

 -42وا  3شلباط /ااملر  2016شلا ك ا اجتملا جلااا ا جنيلف بشلأن اسلتخداا القللا
من جانب الشركا مل دف ىل ىلثراا نيا التقرملر.
 -43وا ال ل ل م ل للن  4ىل  6ش ل للباط /ااملر  2016عق ل للد ا جني ل للف اجتم ل للاعع ل ل لرملقع
علامسع ( رمللب قلاناين و رمللب للت ا ال لب الشلرعار بشلأن تنقللي دليل منل عمسيلا ااعللداا
ج للا ا ن للاإل الق للانان وااع للداا الت ل ل ا وااع للداا ب للةجرااا م للاج والتحقي للب ب الي للة يم للا
وق من ا.
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 -44وا  5شل ل للباط /ااملر  2016قل ل للدا ا جنيل ل للف حت ل ل لدملثا ىل الل ل للدول بشل ل للأن بروتاكل ل للال
ميني اتا.
 -45وا  9آذا /م للا  2016ش للا ك ا جني للف ا نش للاط عس للل ن للامش ال للدو احلادمل للة
والث ث للع سس للح وق للاإل اان للان بش للأن اس للتخداا الق للا وا وتااج للا ا جتماعي للة نظمت لله
الشبكة الدولية انظما احلرملا اادنية ومنظمة ال ا الدولية.
 -46وا  6ني ل للان/ابرمل  2016شل للا ك ا وسق ل للة نقل للان ج ل ل ل ال ل للدو ال ادملل للة الثامن ل للة
واعم للع لسانللة األ رملقيللة حلقللاإل اان للان والش ل اب ا بللاجنال الللر اطسللب ي للا ت سيللب السانللة
ال اا قم  3بشأن اايثاإل األ رملقا حلقاإل اان ان والش ابمل احلب ا احليا (اااد 4ر.
 -47وا  14ني ان/ابرمل  2016القلل كسملة علن وقلاإل اان لان والق لاملا األج قيلة ا
اجتمللا عقللد ا جنيللف ضللم ج لااا ا منظامللة األسللسحة ال تاكللة ذاتيللة التشللغي نظمتلله الللدول
األطراف ا ات اقيلة وظلر او تقييلد اسلت مال اسلسحة تقسيدمللة م ينلة ميكلن اعتبا نلا م رطلة ال لر
او عشااًية األثر.

ثانياب -تحديث بروتوكول مينيسوتا
 -48ميث ل دلي ل األم للم ااتح للد ع للن من ل عمسي للا ااع للداا ج للا ا ن للاإل الق للانان وااع للداا
الت ل ل ا وااع ل للداا ب ل للةجرااا م ل للاج والتحقي ل للب ب الي ل للة يم ل للا وق ل ل من ل للا ال ل لليي اعتُم ل للد ا
عاا  1991اود الاثاًب التأسي ية األو لسا ملة .ومنلي ل اصلبح نليه الاثيقلة حتتلاا ىل
حتدمل وتكمي عسل حنا ما اكدته عد قرا ا اعتملد ا جلنلة وقلاإل اان لان واكلدنا لسلح
وقاإل اان ان بع عاما  1998و1(2001ر.
 -49وبن للاا عس للل اا وظ للا ال للر تسقان للا م للن ال دمل للد م للن حماو مل لله ج ل ل ال مل للا ا الق رمل للة
والتباد ااااضي ية ناقش ااقلر اعلاحب األملر مل اا اضلية وتقلر ان ملت اونلا ا ىلجلراا عمسيلة
التحدمل .
 -50وملللرد وصللف لكامل عمسيللة التحلدمل جل ل ال للنتع اااضلليتع ا تقرملللر ااقللر اعللاحب
 A/HRC/32/39/Add.4والل للن اا ل للتكم مقل للدا ىل اسسل للح ا ذل ل ل التقرملل للر .وملأم ل ل ااقل للر
اعاحب ا ان ملصب بروتاكلال ميني لاتا احمللدم مرج لا م يلدا علااا م لرم اجلرميلة وجلااا ال لب
الشللرعا وك لليل لسمحقق للع ااج لرملن ال ليملن مل ل مان ب مس للم ىلس ل اما ويامل للا ا امل للة احل للب
ا احليا .
__________

(1ر

GE.16-07411

انظل ل ل للر ق ل ل ل لرا ا السانل ل ل للة  36/1998و 32/2000و 33/2003و 26/2005وق ل ل ل لرا ي اسسل ل ل للح 26/10
و.5/15
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ثالثاب -الحررق فرري الحيرراة واسررتحدا القرروة مررن جانررب الجهررا الحاصررة مقدمررة
(2ر
الحدما األمنية في سياقا إنًاذ القانون
ميكلن لنظللاا وقلاإل اان للان ان ملكلان للا بللدون املن بل وبلدون اسللتخداا القللا
-51
لا
ا ب ض احلا  .وعاد ما تدعا الدولة احلدملثة لن ا اوتكا استخداا القا وبليل
امل ل للا م ل ل ل ولة سياس ل لليا و ل ل ل لسم ل للاالة الدولي ل للة ع ل للن الق ل للا ال ل للر ت ل للتخدم ا او ت ل للم
باس للتخدام ا .ومل ل ل الت للف ا س للس ة اس للتخداا الق للا ا اي لتمل ل  .ولت للادي مثل ل ن لليه
التالاوزا ملت لع عسلل م لتخدما القلا ال مل ضلمن األطلر القانانيلة احملسيلة اات سقلة باسلتخداا
القللا الللر متتثل القللانان الللدويل حلقللاإل اان للان وكليل القللانان اان للاين الللدويل ويثمللا لل ا
األمر .وبااضا ة ىل ذل جيب وض آليا م ًمة لسم االة.
 -52ومثللة اهللاه مت املللد لللدا الللدول حنللا ال للمام لسمت للامسع اعلااحب بتللايل او اسللت ا الكثللً
مللن اا للاا التقسيدملللة لسدولللة و ملُ للتثو مللن ذل ل األمللن .وبللا تللا ً األمللن سللاقا عاايللة ىلذ
اصبح اجل لا اعاصلة مقدملة اعلدما األمنيلة تلا ر احلراسلة لسمام لا التاا مللة وال لكنية
ولس رقللا ال امللة وتللا ر األمللن ج ل ل ااظللانرا وت لدملر ال للاان ومراك ل ا وتاللاز وتللد ب
القل لاا اا للسحة والش للرطة وه للري تقييم للا اس للتخبا ملة وحتس للي لسمخ للاطر وترا للب القاا ل ل
وال ن وتا ر األمن الشخصا لسدبساماسيع وتقدا الكثً من اعدما األجرا(3ر.
 -53ووض ااقر اعاحب ا تقا ملر سابقة م املً دولية مت سقة باستخداا القا ملن جانلب
ااكس ل ل ل للع بةن ل ل ل للاذ الق ل ل ل للانان ا س ل ل ل للياإل التام ل ل ل للا (A/HRC/17/28ر وا س ل ل ل للياإل التاقي ل ل ل للف
(A/66/330ر .وحتدم امل ا عن احلاجة ىل اطر تشرمل ية حمسية م ًمة بشلأن اسلتخداا القلا ملن
جان للب الش للرطة (A/HRC/26/36ر .وا ن لليا التقرمل للر ملبح ل ان كاس للا جصخص للة اع للدما
األمنية عسل او اا تس اا املً وملقدا تاصليا ل لمان علدا ىلضل اف اا لاملً اللر حتملا احللب
ا احليا من ج ل اعصخصة.
 -54وملرك ااقر اعاحب ا نيا التقرملر عسلل تلا ً الشلركا اعاصلة لسخلدما األمنيلة ا
سياإل ىلن اذ القانان .لكنه لن ملتناول استخداا القا من جانب الكيانا اعاصة ا ال لداًيا .
ومل كللد ااقللر اعللاحب ضللرو اسللتخداا قااعللد القللانان الللدويل اان للاين اا للتحدثة بشللأن حتدملللد
احلللا الللر تشللك ص لراعا م للسحا .سلليح ك ل اسللتخداا لسقللا ا ص لرا م للس ملُ ت لا عم ل
عداًيا .وملن ذلل عسلل سلبي ااثلال ان تلا ً احلمامللة الشخصلية لرجل اعملال او دبساماسلا ا
__________

(2ر
(3ر
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ااقر اعاحب ممنت اا قدمه تاما وبر وجاشاا للاتح ملن م لاعد ا األ لام وملا قدمله سلتياا
وغًه من ااراج ع اعا جيع من مشا .
انظلر Abrahamsen and A. Leander, eds., Routledge Handbook of Private Security Studies

R.
(London and New York, Routledge, 2015). See also H. Born, M. Caparini and E. Cole,
“Regulating private security in Europe: status and prospects”, Geneva Centre for the Democratic
.Control of Armed Forces (DCAF), Policy Paper No. 20 (Geneva, DCAF, 2007), pp. 2-3
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دولللة للا صلراعا م للسحا ملُ للد ا ال للاد مشللاكة مباشللر ا اعمللال عداًيللة واي اسللتخداا
لسقا ا نيه ال ياقا ملنبغا تقييمه بالرجا ىل اا املً احملسية والدولية بشأن ىلن اذ القانان.
 -55وا وي اج اا نيا التقرمللر مل لتخدا ااقلر اعلاحب مصل س اجل لا اعاصلة مقدملة
اعدما األمنية لسد لة عسل وي اجل ا اعاصة الر تقدا جلدما امنيلة بغلض النظلر علن
كي ية ت رمل ا لن ا.
 -56و ملتناول التقرملر بالتحسي تقدمي جدما األمن اعاصة ا ااياه الدولية واستخداا ج ا
جاصة مقدمة اعدما األمنية لصد القراصنة واستخدام م عسل منصا التنقيلب علن اللن ا والغلاز
ا اعماإل البحا وا سياقا اجرا .يه اا ألة اا قد ت تحب تقرملرا قاًما بياته(4ر.
 -57و غم ان ااقرا الرًي ية لسكثلً ملن اجل لا اعاصلة الرًي لية مقدملة اعلدما األمنيلة
ماجاد ا او وبلا وامرملكلا الشلمالية لةن نليه اجل لا تنشلا وتاظلف اشخاصلا ا ويل احنلاا
ال للاف .شللركة  G4Sونللا اكللا شللركة امنيللة جاصللة ا ال للاف تاظللف اكثللر مللن 623 000
شللخ ا س ل قللا ا تس للة اكثللر مللن ث ثللة االلا نلليا ال للدد ا آسلليا والشللرإل األوسللا
وا رملقيا(5ر .لكن غم ان ب ض اجل ا اعاصة الكاا مقدمة اعدما األمنية ميكلن تصلني ا
ب ل الة عسلل اهنلا شللركا علا وطنيلة للةن اجل لا اعاصلة الصللغً او ااتاسل ة احلالم مقدمللة
اعدما األمنية الر ميكن ا ال م عسل الص يد الدويل متث شرذة كبً من ال اإل.
 -58وجيللاز ت بيللب ب للض اا لاملً الدوليللة لألعمللال التاا ملللة ووقللاإل اان للان مبللا ا ذل ل
اابللاد التاجي يللة بشللأن األعمللال التاا ملللة ووقللاإل اان للانمل تن يللي ىلطللا األمللم ااتحللد اا نللان
احلماملل للة وا و ل ل اا وا نتصل للاف بغل للض النظل للر عل للن احلال للم او الق ل للا او ال ل للياإل ال مسيل للا
او نيك ااسكية(6ر.

ألف-

صحصة الحدما األمنية
 -59ىلن اسللتخداا الكيانللا اعاصللة ا لللايل األمللن وىلن للاذ القللانان للليح ظللانر جدملللد .
ب ل ىلن ننللاك ب للض األدلللة الللر تشللً ىل ان اا للاا احل لدمل ل م ل الشللرطة اا ل والبًوقراطللا
ن للا م للاا كانل ل الرمل للاد ي لله لش للركا جاص للة م للن قبيل ل وكال للة بينكرت للان لستح للري ومنا للي ا
ج ل ل منتصللف القللرن التاس ل عشللر(7ر .لكللن اا كللد ان ق للا األمللن اعللاحب آجللي ا ا ت للا

__________

(4ر
(5ر
(6ر
(7ر

GE.16-07411

انظللر “Counterpiracy under international law”, Academy Briefing No. 1 (Geneva, Geneva
Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2012); Alice Priddy, “The use of
weapons in counterpiracy operations” in Weapons under International Human Rights Law, S.
).Casey-Maslen, ed., (Cambridge, Cambridge University Press, 2014

انظر .www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Our%20people/Our%20employees/

C. Seiberth, Private Military and Security Companies in International Law (Cambridge,
.Intersentia Ltd., 2014), p. 25
D. Sklansky, “The private police”, University of California Los Angeles Law Review, vol. 46, No.
.4 (April 1999), p. 1182
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ب للرعة(8ر .وا ع للاا  2011اج للر منظم للة ‘م ل ل األس للسحة الص للغً ‘Small Arms Survey
د اسللة تقللا ن ي للا بللع عللدد مللاظ ا شللركا األمللن اعاصللة وعللدد ا لراد الشللرطة ا  70بسللدا.
وابللرز الد اسللة عللد بسللدان بين للا غااتيمللا مل للاإل ي للا عللدد مللاظ ا شللركا األمللن اعاصللة
عدد ا راد الشرطة ب مرا واهلند اايل اح مرا وجناب ا رملقيلا بلأكثر ملن  2.5ملر
والا ملا ااتحد األمرملكية ب  2.26مر (9ر.
 -60وتت امل للد جصخص للة اع للدما األمني للة احلكامي للة ب للاطراد عس للل م للدا ال للناا األج للً
وف ملكن ناد ا ىلقامة شراكا ا نيا اسال بع الق لاعع ال لاا واعلاحب(10ر .وننلاك علد وال
ت للدعم جصخص للة الاظ للاًف او اع للدما ال ام للة(11ر .وميك للن جصخص للة األم للن عن للدما ت تق للر
احلكامللة ىل القللد ا التقنيللة او ااادملللة ال زمللة ألداا واجبا للا او قللد تكللان جصخصللة ب للض
الاظاًف ا ظروف م ينة اق تكس ة من تأدملة احلكامة هليه الاظاًف بن ا(12ر.
 -61وتت ل للي اع ل للدما األمني ل للة اعاص ل للة ب ل للض اا امل ل للا يم ل للا ملت س ل للب مامل ل للة احلي ل للا واألطل ل لراف
واامتسكللا  .وا الاق ل ن لله ملااجلله الق للا حت لدملا كبللً  .بمللا ان الللدول م ل ولة ا ااقللاا
األول علن الا لاا قلاإل اان لان ملثلً التحلال اات امللد حنلا جصخصلة األملن اسلاسة تت سلب بلاألدوا
واا وليا وا هناملة اا اف باا االة عن انت اكا وهاوزا وقلاإل اان لان .وقلد اثلا اا لد
الللداكركا حلقللاإل اان للان شلااغ تت سللب باايل حنللا اعصخصللة مشلًا ىل ان من للب اعصخصللة
مل للاوا ب للأن ال للدول ميك للن ان تن للأا بن ل ل ا ع للن اا ل ل ولية بب للاطة م للن جل ل ل اس للتبدال الش للركة
اا نيللة (13ر .وع ل و عسللل ذل ل مثللة شللاغ م للاده ان اعصخصللة قللد ملكللان هلللا اثللر متيي ل ي ألن
استم ا ال قً او اا مشة ميكن ا حتم اعدما اعاصة وبيل تُ ك دون املة كا ية(14ر.

__________

(8ر
(9ر

(10ر

انظلر ) A. Sinha and P. Chatterjee, “Calling security”, Business World (5 January 2016ميكللن
ا ط عسيه عسل الرابا التايلمل .http://businessworld.in/article/Calling-Security/05-01-2016-89925/
انظلر N. Florquin, “A booming business: private security and small arms” Small Arms Survey 2011
ميكن ا ط عسيه عسل الرابا التايل

.www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2011.html

M. Mota Prado “Regulatory choices in the privatization of infrastructure” in S. Chesterman and A.
Fisher, Private Security, Public Order: The Outsourcing of Public Services and Its Limits (Oxford,
.Oxford University Press, 2009), p. 108

(11ر .M. Mota Prado “Regulatory choices in the privatization of infrastructure”, p. 109
International Institute for Strategic Studies, “Complex irregular warfare: the privatisation of
(12ر
.force”, The Military Balance, vol. 106, No. 1 (June 2006), pp. 411-416
(13ر انظر ىلملرملن ت امللد اوتالاز اا لاجرملن ملقلاد ىل ازدنلا شلركا األملن اعاصلة  12آذا /ملا  2014ميكلن
عسي لله عس للل ال لرابا الت للايلمل www.irinnews.org/report/99766/private-security-firms-prosper-as-
ا طل
.more-migrants-detained
(14ر انظلر عسلل سلبي ااثلال J. Cavallaro, “The urban poor: problems of access to human rights”, paper
presented at the sixth annual assembly of the International Council on Human Rights Policy,

 .Guadalajara, January 2003, paras. 20-23انظر امل

ا Inter-American Commission on Human Rights,

on Citizen Security and Human Rights (2009), paras. 70-73

.www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad.eng/CitizenSecurity.IV.htm
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 -62وملتألف احللب ا احليلا ملن عنصلرملن نلا منل احلرملان الت ل ا ملن احليلا واا لاالة ا
وال وقاعه .وملاز كا ق ا اجل ا اعاصلة مقدملة اعلدما األمنيلة م لألة ملا ىلذا كانل نليه
اجل لا تتقيلد بلن ح م لاملً اج ل األملن ال للاا يملا ملت سلب باسلتخداا القلا وملا ىلذا كلان ن للح
م للتاا اا للاالة م بقللا ا والللة ىلسللاا اسللتخداا ال للس ة .وت ك ل الش لااغ اات سقللة باجل للا
اعاصة مقدمة اعدما األمنية عسل م تاا تد ملب ورا األمن وىلجرااا ال رز وااما سا
ااتب ة ا عمسية انتقاا اااظ ع وحتدملد و مللا م وملا ىلذا كلاناا ملل َّودون بأسلسحة وىلذا كلان األملر
كلليل مللا نللا نلليه األسللسحة وعسللل ج للر ت للف ال للس ا وا سللتخداا اا للرط لسقللا
وم تاا اا املً اا نية ومدا م امة آليا اا االة القانانية وا متثال لسقاانع ال ا ملة(15ر.
 -63وجيللب عسللل ويل الللدول الللر ت ل س بللدو ا انتشللا اجل للا اعاصللة مقدمللة اعللدما
األمنيللة ان ت للانم ا تنظلليم انشل ة نلليه اجل للا اعاصللة ل للمان اا للاالة سلااا اكللان ذل ل ا
الدولللة األصللسية او الدولللة اا للي ة او الدولللة اات اقللد (16ر .وحتللدد مشللا مل االااد الللر اعتمللد ا جلنللة
الق للانان ال للدويل ا ع للاا  2001واات سق للة مب ل ولية ال للدول ع للن األ للال غ للً ااش للروعة دولي للا ا بل ل
وا ميكلن ي لا حتميل الدوللة مباشلر م ل ولية ا لال نيالة جاصلة نلامل (ار عنلدما تكلان اهليالة
اعاصللة الللة مبقت للل قللانان الدولللة ص ل وية مما سللة ب للض اجتصاصللا ال للس ة احلكاميللة ...
[شرمل ة ان تكان اهلياة] قد تصر قيه الص ة ا احلالة اا ينة (اااد 5ر؛ (بر ىلذا كان اهلياة
اعاصللة تتصللرف بنللاا عسللل ت سيمللا مللن الدولللة او بتاجي للا من للا او حتل قابت للا (االلاد 8ر؛
(ار ىلذا كان ل اهلياللة اعاصللة ا الااق ل متللا ب للض اجتصاصللا ال للس ة احلكاميللة ا غيللاب
ال س ا الرمسية او ا والة عدا قيام ا مب ام ا وا ظروف ت تدعا مما سة تس ا جتصاصا
(اااد 9ر؛ (در عندما ت ف الدولة وت تا ذل التصرف صاد ا عن ا (اااد 11ر.
مب للاا املللة
 -64وىلذا كس ل الدولللة ج للا جاصللة مقللدما اعللدما األمنيللة با ض ل
او اشكال اجرا ملن ىلن لاذ القلانان وجالت لا اسلتخداا القلا بتسل الصل ة تظل الدوللة م ل ولة ا
ااقاا األول علن ملدا امتثلال تسل اجل لا لسقلانان اللدويل حلقلاإل اان لان(17ر .لكلن ا ااما سلة
ال مسي للة للةن اوج لله ع للدا اليق للع ال للر ميك للن ان تظ للر ا س للياإل ع للا وطل ل يم للا ملت س للب بتنظ لليم
الشراكا بع الق اعع ال اا واعاحب ت دي ا الكثً من األويان ىل قصا ا اا االة(18ر.
 -65وعسللل الدولللة واجللب او ل اا و املللة وقللاإل اان للان مبللا ا ذل ل وقللاإل اجلم للا ا
ال مة اجل دملةمل احلب ا احليا واحلب ا ال مة البدنية واحلب ا عدا الت لر ألي ضلرب
ملن ضلروب اا امسلة او ال قابلة القاسلية او ال ىلن لانية او اا ينلة .وملن اجل حتقيلب نليا اهللدف

__________

(15ر مكتللب األمللم ااتحللد اا ل بااخللد ا واجلرميللة التنظلليم احلكللاما لسخللدما األمنيللة اادنيللة اعاصللة ومللدا
ىلس ام ا ا من اجلرمية وس مة استم ( يينا األمم ااتحد 2014ر ص حة .21
(16ر .O. De Schutter, “The responsibility of States”, in Private Security, Public Order, p. 26
(17ر مل وظ ااقر اعاحب ان نيا اااقلف ا ليه ااقلر ان اعاصلان لسانلة اا نيلة قلاإل اان لان ا ىلعلدادنا مشلرو
الت سيب ال اا قم  36بشأن احلب ا احليا ا املسال/سبتما .2015
(18ر .Michael Likosky, “The privatization of violence” in Private Security, Public Order, p. 16
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ملق عسل الدوللة التل اا باضل اطلر تنظيميلة وتشلرمل ية حتملا وقلاإل اان لان اعاصلة باألشلخاحب
اعاض ل ع لا ملت للا الق للاًية او ل للي ر ا .وعنللدما ملت سللب األمللر بتنظلليم اجل للا اعاصللة مقدمللة
اعللدما األمنيللة ملقل عسللل الدولللة واجللب تللا ً ىلطللا تنظيمللا مل للمن تصللرف اجل للا اعاصللة
مقدمللة اعللدما األمنيللة ب رملقللة تت للم بللاو اا وقللاإل اان للان ومل للمن م للاالة نلليه اجل للا
(19ر
عندما تتصرف قيه ال رملقة بغض النظر عما ىلذا كان ال رف اات اقد نا الدوللة ن ل ا .
وبل للالنظر ىل ال ل للياإل الل لليي ت م ل ل يل لله اجل ل للا اعاصل للة مقدمل للة اعل للدما األمنيل للة ا الكثل للً
مل للن األويل للان مل للن اا ل للم التش ل لدملد عسل للل ان تس ل ل اا ل ل وليا ميكل للن ان تن بل للب امل ل للا جل للا ا
احلدود ااقسيمية(20ر.

با  -الجهود الدولية في مجالي التنظيم والرقابة
 -66تاجللد واليللا اعللداد كبللً مللن االيللا عسللل الص ل يد الللدويل للدف ىل تنظلليم او صللد
اعمال اجل ا اعاصة مقدمة اعدما األمنية .وا غ ان ذلل مثلة نظلاا ناشلن ملن القلاانع
غ للً ااس م للة وم للدونا قااع للد ال للساك للدف ىل حت للع ااشل لراف وااراقب للة واا للاالة ا ن لليا
سيما بالن بة لس امسع ا ما ملُ مل بياا م قد اي ااناطب الر تش د او تت اىف
الق ا
مللن الق قل او عللدا ا سللتقرا ويل تكللان سللياد القللانان قُل ِّاضل لسغاملللة وقللد الدولللة عسللل
ال ي ر عسل الاض تقسَّص او من دمة.
 -67وقد ُوض ااباد ال اعية اات سقة باألمن ووقاإل اان ان ا علاا  2000لت شلد
ق للا الش للركا ا احملا ظ للة عس للل سل ل مة وام للن عمسيا للا .ون لليه ااب للاد حمص للا ا الص للناعا
ا سللتخراجية وق اعللا ال اقللة لكن للا تن بللب عسللل اجل للا اعاصللة مقدمللة اعللدما األمنيللة
مللا دام ل تقللدا جللدما ا ىل نلليه الشللركا  .ومللن بللع اابللاد ال اعيللة اات سقللة بال مل األم ل
اعللاحب مبللدا ملللن عسللل ضللرو ان تتصللرف اهلياللا األمنيللة اعاصللة ب رملقللة قانانيللة وان تتللاجل
ضللبا الللن ح والتحللاط مبللا ملتماشللل م ل اابللاد التاجي يللة الدوليللة الااجبللة الت بيللب يمللا ملت سللب
باسللتخداا القللا عسللل الص ل يد احملسللا مبللا ا ذل ل اابللاد األساسللية اات سقللة باسللتخداا القللا
واألسلسحة النا مللة ملن جانللب االاظ ع ااكس لع بةن لاذ القللانان ومدونلة قااعلد ال لساك لسمللاظ ع
ااكس ع بةن اذ القانان ومبا ملتماشل امل ا م ااما سا ال سل الناشاة الر ت كف الشلركا
ومنظما استم اادين واحلكاما عسل وض ا.
 -68واُنشللن ال رملللب ال ام ل اا ل مب للألة اسللتخداا اارت قللة وسلليسة نت للاك وقللاإل اان للان
وىلعاقة مما سة وب الش اب ا تقرملر ااصلً ا علاا  .2005وتشلم و ملتله صلد ود اسلة تلأثً
انش ة الشركا اعاصة الر تقدا اا لاعد ا اسلال ال لكري واعلدما ا ستشلا ملة واألمنيلة

__________

(19ر انظر ااباد التاجي ية بشأن األعمال التاا ملة ووقاإل اان ان اابدا .2
(20ر B. S. Buckland and A. M. Burdzy, Progress and Opportunities: Challenges and Recommendations
for Montreux Document Participants, 2nd ed. (Geneva, Geneva Centre for the Democratic Control
.of Armed Forces, 2015), pp. 23-25
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ا ال للاإل الدوليللة عسللل التمت ل قللاإل اان للان وىلعللداد مشللرو مبللاد اساسللية دوليللة تشللا
عسل او اا تس الشركا حلقاإل اان ان اثناا مما سة انش ت ا .وعقب وضل مشلرو ت اقيلة
دوليللة بش للأن تنظ لليم انش ل ة الش للركا ال للكرملة واألمنيللة اعاص للة ُجي للري ال رملللب ال ام ل تقييم للا
عاايل ل للا عسل ل للل اسل ل للا ىلقسيمل ل للا لسق ل ل لاانع والس ل ل لااً الاطنيل ل للة اات سقل ل للة قل ل لليه الشل ل للركا (انظل ل للر
 A/HRC/24/45و A/HRC/27/50وA/HRC/30/34ر.
 -69وقُدا مشرو ا ت اقية اات سقة بالشلركا ال لكرملة واألمنيلة اعاصلة علاا  2010ونلا
ال اا اليي انشلأ يله اسسلح رملقلا علام وكاميلا دوليلا م تلام ال لاملة لسنظلر ا ىلمكانيلة وضل
ىلط للا تنظيم للا دويل ملت للمن جي للا وض ل ل ص ل ل مس ل ل ا قانان للا بش للأن تنظ لليم انش ل ل ة الش للركا
ال لكرملة واألمنيللة اعاصلة و صلدنا ومراقبت لا .و ل ال رمللب ال امل الثغلرا اااجللاد ا ااطللا
التنظيم للا احل للايل ألن قس للة قسيس للة ج للدا م للن ال للدول ل لدمل ا تش لرمل ا حم للدد ع للن ن لليه الش للركا .
ومل تمر بيل اجل اد من اج ضمان تنظيم نيا الق ا عن طرملب آليا التنظيم اليا ال لاعا
(انظ للر  A/HRC/WG.10/3/2ال ق للر 52ر .ومل ك للف ال رمل للب ال امل ل والي للا عس للل ل ل ىلمكاني للة
وض ل ص ل مس ل ا قانانللا لسشللركا ال للكرملة واألمنيللة اعاصللة والنظللر ا طاً للة مللن اعيللا ا
األجرا من ا وض م املً عسل الص يد الدويل ووض مباد تاجي ية (A/HRC/30/47ر.
 -70وا مب للاد من ص للسة اعتُم للد ا ع للاا  2008وثيق للة مل لان و بش للأن ا لت ام للا القاناني للة
الدوليللة وااما سللا ال للسيمة لسللدول ذا الصللسة ب مسيللا الشللركا ال للكرملة واألمنيللة اعاصللة اثنللاا
الن اعا اا سحة .وترك نيه الاثيقة عسل وا الصلرا اا لس لكلن اسلتخدام ا ميكلن ان ملكلان
اوس ل مللن ذل ل ونللا تللدعم الللدول ا ج ادنللا مللن اج ل ضللمان امتثللال تس ل الشللركا لسقللانان
ال للدويل حلق للاإل اان للان والق للانان ال للدويل اان للاين .ون للا تنش للن امل للة الت ام للا قاناني للة جدمل للد
و تشك بال رو ج ا حنا م اند جدملد ؛ ب نا مبثابة وثيقلة تاجي يلة .وذلدد اجلل ا الثلاين ملن
الاثيقللة ااما س للا اجلي للد الرامي للة ىل تاجي لله الللدول ا تنظ لليم الش للركا ال للكرملة واألمني للة اعاص للة.
ووىت املا /ماملا  2016اعرب  53دولة وث م منظما دولية عن دعم ا لاثيقة مان و(21ر.
 -71ومللن اابللاد ا ال اعيللة األجللرا وضل مدونللة قااعللد ال للساك الدوليللة اقللدما اعللدما
األمني للة اع لااحب ون للا مب للاد ألص للحاب مص للسحة مت للددملن للدف ىل وض ل مب للاد وم لاملً
لتقللدمي جللدما امنيللة جاصللة .وا املسال/سللبتما  2013اُنشللا امل للا آليللة جا جيللة م للتقسة
لللإلدا والرقابللة نللا مدونللة قااعللد ال للساك الدوليللة لراب للة مقللدما اعللدما األمنيللة اع لااحب
قللدف حت للع اا للاالة ا ن لليا الق لا  .وتق للاا ال لاملة ا نلليه االي للة عسللل ث ل م دعام للا
م للتقسة نللامل مقللدما اعللدما األمنيللة اعلااحب والللدول واانظمللا احلكاميللة الدوليللة واستمل
اادين .وتتمث اا اا األساسية هلليه الراب لة ا ااصلادقة عسلل الشلركا األع لاا و صلد وتقيليم
ا متثل للال لسمدونل للة ن ل ل ا وتسقل للا الشل للكاوا وم اجلت ل للا .ونل للا تتل للي اسل للت را ومتاب ل للة اداا
الشللركا وميكن للا امل للا ان تللا ر سللب لتقللدمي شللكاوا األط لراف الثالثللة غللم ان نلليه ال رصللة
__________

(21ر انظر .www.mdforum.ch/en/participants
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حمدود لسغاملة واليا ب بب عدا امت ك الراب ة ما ملس ا من اااا د لستحقيب ا الشلكاا .وتن بلب
اادونللة ا ااقللاا األول عس للل انش ل ة اط لراف الراب للة م للن مقللدما اع للدما األمنيللة اع لااحب ا
البياللا اا قللد  .لكن للا تكت للا انيللة امل للا ألصللحاب ااصللسحة ااج لرملن يمللا ملت سللب بتحدملللد
التاق ا وم املً األداا اعاصة بال ياسا وااما سا الت اقدملة.

جيم -مالحظا عامة بنان استحدا القوة
 -72يمللا ملت سللب باسللتخداا القللا تتالله نلليه األطللر ويثمللا ت للمن ت اصللي قلليا الشللأن
ىل مراعا ااباد األساسية بشأن استخداا القا واألسسحة النا ملة من جانب اااظ ع ااكس لع
بةن اذ القاانع ومدونلة قااعلد ال لساك لسملاظ ع ااكس لع بةن لاذ القلانان .وقلد ُوضل اابلاد
األساسية و قا لست رمللف اللاا د ا الت سيلب عسلل مدونلة قااعلد ال لساك لتحدمللد م لاملً اسلتخداا
القا من جانب وي اااظ ع ال امسع ا لال القانان اا ينان من م واانتخبان ممن ميا سان
سس ا الشرطة سيما سس ا ا عتقال او ا وتااز.
 -73لك للن ن لليه ااب للاد األساس للية تن ب للب ان باق للا مباشل لرا عس للل م للاظ ا ش للركا األم للن
اعاصة اليملن ميسكان ص ويا مسية ان اذ القانان ما ف ت نِد ىللي م ال س ا ااختصة
نلليه الص ل ويا اسللتثناًيا .و تن ب للب نلليه ااب للاد باجلله ج للاحب عسللل األ لراد ال للامسع ا
الشركا األمنية اعاصة ألهنم مل س ان مب اا وكامية(22ر.
 -74لكن بقية نيا التقرملر تتناول م ألة ما ىلذا كان نناك جصاً تت سب باستخداا القا
مللن جانللب مقللدما اعللدما األمنيللة اع لااحب ا نلليا ال للياإل ومللا ىلذا كللان باامكللان تكييللف
اا لاملً ن ل ا كللا ملأجللي قللا مقللدما اعللدما األمنيللة اع لااحب ال للامسان لصللا شللركة جاصللة
اجللرا .وعن للدما مل م ل األ لراد األمنيللان اع لااحب مباش للر م ل الدولللة بص للا اس للتثناًية للةن
وقللاق م وم ل وليا م القانانيللة نللا ن للح وقللاإل وم ل وليا االااطنع ال للادملع لكللن م للتاا
تنظيم م وجاا م اا كد ومدا است دادنم ستخداا القا تشً وي لا ىل ضلرو احلكلم
بشك صا ا عسل سساك م سيما ا ر ة ما ىلذا كان استخداا ب ينه لسقا م قا وغً م رط.
 -75وكما نا احلال بالن بة ااظ ا الدولة جيب قب واثناا اي استخداا لسقا من جانب
مللاظ ا األمللن اع لااحب ا للاذ ويل ااجلرااا الاقاًيللة اا قالللة حلماملللة احليللا ومنل ا سللتخداا
اا للرط لسقللا مبللا ا ذلل تللا ً مللا ملك للا مللن اا للدا والتللد ملب ومنل األسللسحة غللً اا ًمللة
والتخ ل لليا ب ناملل للة لس مسيل للا ال ردملل للة .وجيل للب عسل للل الل للدول ان ت تمل للد ىلطل للا ا تش ل لرمل يا واضل للحا
ستخداا القا من جانب ماظ ا ىلن لاذ القلانان او غلًنم ملن األشلخاحب ملتماشلل مل اا لاملً
الدولية مبا ا ذل مبدآ ال رو والتناسب .وجيب وظر ا ستخداا اامي واات مد لسقلا ملن

__________

(22ر منظمة ال ا الدولية استخداا القلا مل تاجي لا تت سلب بتن يلي مبلاد األملم ااتحلد األساسلية بشلأن اسلتخداا
القا واألسسحة النا ملة من جانب اااظ ع ااكس ع بةن اذ القاانع (ام داا منظملة ال لا الدوليلة 2015ر
الص حة .14
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جانللب مللاظ ا ىلن للاذ القللانان او غللًنم ىل ىلذا ت للي هنللب ذل ل متامللا مللن اج ل املللة احليللا
مبللا جي سلله متناسللبا وىلذا كانل ويل ال للب األجللرا غللً كا يللة لتحقيللب ذلل اهلللدف مبللا جي سلله
ض للرو ملا .وب للد اي اس للتخداا لسق للا ملنبغ للا ان ملك للان نن للاك ش للك م للن اش للكال ااراج للة مل ل
ىلجراا حتقيب كام كسملا اُزنقل وم او ت لر شلخ اصلابة بالغلة كملا ملنبغلا وضل آليلا
م للاالة عنللدما ملبللع التحقيللب ان اسللتخداا القللا قللد ملكللان قانانيللا مبللا ا ذل ل ىلتاوللة سللب
ا نتصاف لس حاملا.
 -76وكمللا اُشللً اع ل ه عنللدما تللا الدولللة ىلسللناد ب للض م ل وليا ا اات سقللة بتللا ً األمللن
لكيانللا جاصللة مللن الااضل ان مللا سللتقاا بلله نلليه الكيانللا سيُن للب ىل الدولللة وان ن للح
القياد الر تُ بب عسل ماظ ا ىلن اذ القانان احلكاميع عسل األقل تُ بلب عسلل ملاظ ا الكيانلا
اعاصللة .وا األج ل اا التاليللة سلليتناول ااقللر اعللاحب احلللا الللر مبللا تكللان ي للا اا لاملً اق ل
ماثاقية لكنه جيادل بالقال ىلنه جيب ان تظ نيه اا املً متماثسة من الناوية اا يا مللة ولىت للا
كان متباملنة من الناوية ال مسية.

دال -واجب التحوط من حيث انطباقه على الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية
عندما تظ ر والة ملُد ي ا استخداا القا ملكان األوان قد
 -77ا الكثً من احلا
للا لتانللب احلاجللة ىل اسللتخداا القللا  .وىلنقللاذا لللأل وام ملنبغللا ا للاذ وي ل التللدابً اامكنللة
م بقا لتانب األوضا اللر ملت لع ي لا اسلتخداا القلا او ل لمان التقسيل ملن األضلرا قلد
اا للت ا ىلذا ف ملكللن مللن اسللتخداا القللا بللد .وعللدا ا للاذ التللدابً ا و ازملللة ااناسللبة ا نلليه
ال للياقا الللر تكللان ي للا احليللا ا ج للر ميث ل انت اكللا لسحللب ا احليللا (انظللر A/HRC/26/36
ال قرتان  63و64ر.
 -78وقد با مبدا التحاط اسخا بالن لبة ان لاذ قلاانع الدوللة غلم ان حلااه خيتسلف علن
حللاا اابللدا ااماث ل للله ا القللانان الللدويل اان للاين(23ر .وذللدد ااقللر اعللاحب ا نلليا اجل ل ا
اا ل ل وليا ااماثس للة ال دمل للد ال للر تقل ل عس للل ع للاتب م للاظ ا اع للدما األمني للة اعل لااحب وم للن
مث اا ل ل وليا ال للر تقل ل عس للل ع للاتب الكيان للا األج للرا مب للا ا ذلل ل ال للدول ل للمان الا للاا
بتس اا املً.
 -79وجيللب عسللل اا ل ولع عللن اسللتخداا القللا ا اي كيللان مللن الكيانللا ضللمان وصللال
اااظ ع عسلل التلد ملب اا ًلم مبلا ا ذلل التلد ملب عسلل التقنيلا األقل تكلا  .وا لاد ال رمللب
ال ام ل اا ل مب للألة اس للتخداا اارت ق للة ان لله و للىت عن للدما متس ل البس لدان انظم للة لت للد ملب م للاظ ا
اعللدما األمنيللة اع لااحب للةن نلليه األنظمللة ف تت للمن عسللل ااط ل إل تقرملب لا اي تللد ملب عسللل

__________

(23ر انظلر

”International Committee of the Red Cross, “The use of force in law enforcement operations

)(2015

ميكن ا ط

عسيه عسل الرابا التايلمل

.www.icrc.org/en/document/use-force-law-enforcement-operations
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وقللاإل اان للان (انظللر  A/HRC/27/50ال قرتللان  17و47ر .وال ل ا لسحصللال عسللل ا عتمللاد
من نياة م ف قلا قلدف ضلمان وىلظ لا ا متثلال لسم لاملً الراسلخة سي ل م ا تقيلد مقلدما
اعدما األمنية اعااحب مببدا التحاط.
 -80وتق ا اابلاد األساسلية بشلأن اسلتخداا القلا واألسلسحة النا مللة ملن جانلب االاظ ع
ااكس ع بةن اذ القاانع بأن ت ا احلكاما ونياا ىلن اذ القاانع لماعة واس ة قد اامكان
مللن الاسللاً وان ت ل ود االلاظ ع ااكس للع بةن لاذ الق لاانع بللأناا تس للة مللن األسللسحة واللليجاًر
ت للم باسللتخداا متم لامل لسقللا واألسللسحة النا ملللة .وتللن نلليه اابللاد امل لا عسللل انلله ملنبغللا
حتقيقا لن ح الغر ت وملد اااظ ع ااكس ع بةن لاذ القلاانع مب لدا لسلد ا علن اللن ح .ونليه
ملنبغللا قللا اسللتخدام ا عنللدما تكللان متاوللة و للبما تقت لليه ال للرو ب ل ملنبغللا
اا للدا
تا ً نليه اا لدا ا ااقلاا األول .وملنبغلا ان تتك ل اللدول امل لا بتلد ملب ويل ملاظ ا ىلن لاذ
القاانع واجتبا نم و قا ا املً الك اا اا نية ااناسلبة ا اسلتخداا القلا (انظلر A/HRC/26/36
ال قر 52ر .وملنبغا ر الشروط ن ا عسل اجل ا اعاصة مقدمة اعلدما األمنيلة مبلا ا
ذل تا ً اا دا والتد ملب ااتخصصع لس ياقا اعاصة الر ميكن ان مل م ي ا ماظ انا.
 -81وو قللا اكتللب األمللم ااتحللد اا ل بااخللد ا واجلرميللة ملتللي عللدد كبللً مللن الللدول ا
ويل احنللاا ال للاف اللاظ ا اعللدما األمنيللة اع لااحب مللن االلدنيع ل اسللسحة نا ملللة وغًنللا مللن
األسلسحة الللر ميكللن ان تكلان تاكللة .مث ىلن اسللتخداا وتنظلليم األسلسحة ا نلليا ال للياإل ملت للاو
امل ا ت اوتا كبًا ىلذ مل اوم بع وا تُقد ي ا ن بة اا سحع من مقدما اعلدما األمنيلة
اعل لااحب بن للبة  2ا اااً للة ا بس للدان مثل ل كرواتي للا واهلن للد وال ل لاملد واحل للا ال للر تصل ل ي للا
ن بت م ىل  80ا اااًة ا اجلم ا ملة الدومينيكيلة و 85ا اااًلة ا كالامبيلا(24ر .وبليل لةن
األنيللة الللر تكت للي ا م للألة وض ل قااعللد تنظيميللة صللا مة حليللاز األسللسحة النا ملللة واسللتخدام ا
بدمل ية لسغاملة .وملُش ط ا ذل ت اي األسسحة عسل م تاا الشركة وكيل باسلم الشلخ
اا ول عن ا .وعل و عسلل ذلل ملنبغلا ان تكلان ننلاك قااعلد تنظيميلة م ًملة ل لمان ل ملن
األسللسحة النا ملللة ا امللاكن آمنللة وتللايل الشللركة مراقبللة نلليه األسللسحة مراقبللة جيللد (25ر .وممللا ملللدعا
ىل القسب الشدملد ان تد ملب ماظ ا اعدما األمنيلة اعلااحب ااخلالع ل اسلسحة نا مللة عسلل
ا سللتخداا اامللن وال للال هللليه األسللسحة غللً ماوللد وغللً مللنظم عسللل ااط ل إل ا الكثللً مللن
احلا  .ووىت ا واللة وجلاد مقت ليا قانانيلة تت سلب ب لرز ملاظ ا اعلدما األمنيلة اعلااحب
وتللد ملب م غالبلا مللا تكت للا نلليه ااقت لليا ببيللان ان مقللدا اعللدما األمنيللة نللا اا ل ول عللن
ضمان تد ملب ماظ يه عسل النحا اا ًم(26ر.
__________

(24ر مكتللب األمللم ااتحللد اا ل بااخللد ا واجلرميللة التنظلليم احلكللاما لسخللدما األمنيللة اادنيللة اعاصللة ومللدا
ىلس ل ام ا ا من ل اجلرمي للة وسل ل مة استم ل (2014ر الصل ل حة  .43ميك للن ا طل ل عسي لله م للن الل لرابا الت للايلمل
.www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf

(25ر .Born, Caparini and Cole, “Regulating private security in Europe” (see footnote 3 above), p. 27
(26ر .Florquin, “A booming business: private security and small arms” (see footnote 9 above), pp. 123-124
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 -82وقل للد تبل للع ا باك ل للتان ا كل للانان األول/دمل ل للما  2015مل للا لل للنق التل للد ملب عسل للل
األسسحة من تب ا حمتمسة عندما اطسب وا امن جاحب عن طرملب اع أ النا داجل مصلرف
مت للدد اجلن لليا قت ل اوللد مللاظ ا ااصللرف وجللرم آجللر(27ر .وع ل و عسللل ذل ل ات للح
للاطر ال للمام اللاظ ا اعللدما األمنيللة اع لااحب م ل األسللسحة واسللتخدام ا احملتم ل جللا ا
اوقا ال مل عنلدما اطسلب ولا املن مل مل ا شلركة  GardaWorldالنلا عسلل جسلع أ دانلا
ا م م لساجبا ال رمل ة ا كندا اثناا اس اوته ا كانان الثاين/ملناملر 28(2015ر.
 -83لكن وكما ذُكر اع ه حتلدم التالاوزا ااميتلة قلا ا احللا اللر مل لس ي لا
مقدما اعدما األمنية اعلااحب واللر ت لتخدا ي لا األسلسحة .لا علاا  2004تلاا لىت ا
اعام ة عشر من عمره ا اود ساان األودام ا اامسكلة ااتحلد ب لد ان قيلده ولرا املن
جل لااحب(29ر .وا ع للاا  2010ت للاا او للد اا للُب دملن األنغل لاليع ىلث للر ناب للة قسبي للة اص للابته ب للد ان
(30ر
لاًسع ىلهنمللا غللً قللاد ملن
قيللده ث ثللة ولرا امنيللع  .وا احلللالتع اُ يللد بللأن احملتال ملقن صللرجا قل ق
عسل التن ح.
 -84ومن الااض ان اا ولية عن التخ يا عتماد استاابة عمسية م ًمة ىلزاا وضل طلا
تن بب عسلل مقلدما اعلدما األمنيلة اعلااحب كملا تن بلب عسلل ملاظ ا ىلن لاذ القلانان احلكلاميع.
لكن مثة ج ا اوتياطية ىلضا ية حمتمسة ا واللة مقلدما اعلدما األمنيلة اعلااحب نلا ا سلت انة
مب للاظ ا ىلن للاذ الق للانان احلك للاميع .وا وال للة جل للاا مق للدما اع للدما األمني للة اعل لااحب ىل الق للا
م تغنع بيل عن ىلمكانية ا ست انة بشرطة الدولة ةن امتثاهللا التلاا اقت ليا التحلاط سلتكان
ماض ش  .وا احلا الر تكان ي ا اا اعد من ال س ا جان ملصلب ملن غلً اامكلن
تاملر استخداا القا ا ىلطا مبدا الد ا عن الن ح او الد ا عن ااجرملن.
__________

(27ر

انظلر M. Raja, “No weapons training: Bank staffer dies after guard’s gun goes off ‘accidentally’”,
Express Tribune, 18 December 2015. http://tribune.com.pk/story/1011999/no-weapons-training.bank-staffer-dies-after-guards-gun-goes-off-accidentally/

(28ر انظلر

J. Edmiston, “Toronto police won’t charge security guard who shot and killed two men at

Danforth McDonald’s”, National Post, 15 July 2015

ميك للن ا طل ل

عسي لله عس للل ال لرابا الت للايلمل

http://news.nationalpost.com/news/toronto-police-wont-charge-security-guard-who-shot-and-killed-

(29ر

.two-men-at-danforth-mcdonalds
C. Sambrook, “G4S guard fatally restrains 15 year old – gets promoted”, Open Democracy, 22 July
التللايلملwww.opendemocracy.net/ourkingdom/clare-sambrook/g4s-

 2013ميكللن ا طل عسيلله عسللل اللرابا
 guard-fatally-restrains-15-year-old-gets-promotedانظلر امل لا
 death”, 28 June 2007ميكن ا ط عسيه عسل الرابا التايلمل
.http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/6250406.stm
(30ر انظلر  .BBC News, “Jimmy Mubenga: Deportee shouted ʽyou’re killing me’”, 4 November 2014ميكلن
ا ط عسيه عسل الرابا التايلمل .www.bbc.com/news/uk-england-london-29902375
BBC News, “Criticism over youth jail
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 -85وم ل ل ولية الت اقدمل للة اق للدما اع للدما األمني للة اعل لااحب ا س للياإل التام للا لي ل ل
لتي للً احلللب ا ورملللة التام ل ال للسما ب ل حلماملللة ممتسكللا او مللاظ ا اجل للة اات اقللد ىل ان
تك للان الدول للة ق للد ت اق للد م للا مباش للر لسقي للاا ب لليل ون للا ام للر ملن للاي ا و للد ذات لله عس للل
ىلشكالية .وتظ املة وقاإل اجلم ا وس مته بشك اوس من واجبا وم اا الدولة .وملنبغا
لسا للا اعاصللة مقدمللة اعللدما األمنيللة ان ت للت ع ويثمللا امكللن باوللدا ىلن للاذ القللانان
ااتخصصة ذا التد ملب والتا ي ااناسبع.

ها  -سلوك الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية في العمل
 -86ىلن اا يللا ملن اا بقللع عمامللا ا والللة تن يللي عمسيللة مللا او ا سللتخداا ااتبللادل لسقللا نللا
ال رو والتناسب .وملنظر ااقر اعاحب ا نليا اجلل ا ا ملا ىلذا كانل ننلاك جصاصليا تت سلب
بت بيب نيملن اا يا ملن عسل استخداا القا من جانب اجل ا اعاصة مقدمة اعدما األمنية.
 -87م يللا ال للرو نللا تقيلليم وقللاً ا لألسللباب وااثللا ا ر للة مللا ىلذا كللان ملنبغللا اسللتخداا
القللا اص ل وىلذا كللان األمللر كلليل م ر للة مقللدا القللا الللر ميكللن ت للادي الساللاا ىللي للا ا
الااق من اج حتقيب النتاً اانشاد  .وملثً شلرط ال لرو ال ل ال عملا ىلذا كلان ملت لي هنلب
الت دملد بالسااا ىل وساً اق اذا ونا بالتايل ملقت ا اتبا هن تلد جيا ا اسلتخداا القلا .
ميكن اعتبا اي استخداا لسقا ضرو ملا ىل عنلدما ملشلك اقل الاسلاً ااتاولة ىلمللياا
وليل
ا الاق اليي ميكن ان نتاق يه حتقيب النتاً اانشاد .
 -88ومللرتبا شللرط التناسللب مب للألة م ر للة مللا ىلذا كانل ال اًللد ااتاق للة مللن اسللتخداا القللا
اي ىلب ال م ال الت دملد تا األذا احملتم من نيا ا ستخداا .وبينملا ملت سلب ىلثبلا م يلا
ال رو تقييما وقاً يا لألسباب والنتاً م اش اط استخداا اق ال ب ىلملياا لتحقيلب النتيالة
اانشللاد للةن م يللا التناسللب مل للتس ا وكمللا قيميللا مللاازن بللع األضلرا وال ااًللد مل اشل اط ان
ملكان ال ر اليي قد ملنام عن استخداا القا متناسبا وقاب لستاملر مقا نة بال اًد اانشاد .
 -89و يمل للا ملت سل للب بل للاحلب ا احليل للا ل للةن شل للرط التناسل للب ملقت ل للا ا ملُ ل للم باسل للتخداا
األسسحة النا ملة ىل ىلذا كان الغر نا املة ويا شخ آجلر ملن دمللد ملا ونلا ملا مل لمل
اويان للا ب ل ل مبدا امل للة احلي للا  .واس للتخداا الق للا ااميت للة او ال للر ُذتمل ل ان تك للان مميت للة حلمامل للة
اامتسكا او ترسيخ سس ة الدولة ليح من اما م شرط التناسب.
 -90وبلالنظر ىل ان نليملن الشللرطع تراكميلان للةن شللرط التناسللب قللد ذللدد سللق ا ا للتاا
الق للا ال للر ميك للن اعتبا ن للا ض للرو ملة وال ك للح ب للال كح .س للل س للبي ااث للال ق للد ملك للان م للن
ال رو ي ىلط إل النا عسل سا إل نا ب ىلذا كان تس نا ال رملب الاويد ان ه من اهللرب
من من سب تقييم ماضاعا لألسلباب والنتلاً  .لكلن ىلصلابة ال لاًب حلروم للن ملكلان متناسلبا
ألن ذل سيمث وسيسة م رطة ال ر ان ا تكاب جنحة صغً ن بيا (وكم قيمار.
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 -91وا ب للض البس للدان مث ل الا مل للا ااتح للد ذ للب لك ل م لااطن مب للا ا ذل ل لسم للاظ ع
األمنيللع اع لااحب تن يللي عمسيللا تاقيللف ا ظللروف م ينللة .ولكللن مللن األنيللة التأكيللد عسللل ان
تاقيللف اوللد اا لااطنع جيللب ان ملكللان داًمللا عسللل م ل ولية من للي عمسيللة التاقيللفمل للةذا تبللع ان
التاقيف غً قاناين ملت ر من ليه لسم لاالة اجلناًيلة او اادنيلة .وا ويل الظلروف مل تملد والم
القللا الللر ميكللن اسللتخدام ا قانانيللا ا تاقيللف شللخ مللا اعتمللادا كبللًا عسللل نللا اجلللرا لكللن
القاعد ال امة نا ان القا ميكن ان تتااوز د جة ااقاومة الر ملبدمل ا الشخ اا ت دف.
 -92وبللالنظر ىل ال للاب اا للنظم لسا للا اعاصللة مقدم للة اعللدما األمنيللة وىل الت للد ملب
ال لليي ملت للع عسي ل لا تسقي لله و ق للا لسقااع للد التنظيمي للة ملنبغ للا ىلج للا ا ل لراد ن لليه اجل للا الل ليملن
مل تخدمان القا لرقابة اكثر صرامة مما خي ل لله ا لراد اجلم لا ااجلرملن ا ر لة ملدا اسلتي اً م
لسم املً القانانية .وا نيا ال ياإل ملش ر ااقلر اعلاحب بلالقسب ملن ان وجلاد قلاانع تتلي لسملرا
اسلتخداا القللا د اعلا عللن الللن ح قلد ملللرج لسا لا اعاصللة مقدمللة اعلدما األمنيللة ولغًنللا
من الكيانا اعاصة بشك اساسا ال ا ىل ااااج لة ويل ملكلان ا ن لحاب ااملن جيلا ا
تتص ل ل ل للرف و ق ل ل ل للا اب ل ل ل للدا التح ل ل ل للاط (انظ ل ل ل للر عس ل ل ل للل س ل ل ل للبي ااث ل ل ل للال
ممكن ل ل ل للا ون ل ل ل للا ب ل ل ل لليل
 CCPR/C/USA/CO/4ال قر 10ر.
 -93ونيه اعاصية التنظيمية ت ل ضلمنا انله ميكلن م لاالة نملن نلم ا ا ت س ل القيلاد
او ال س ة مبنن ي م األشخاحب غً احلاضرملن ا احلادم حم النظلر عسلل اسلتخداا القلا ملن
جانللب مللاظ ا اجل للا اعاصللة مقدمللة اعللدما األمنيللة .وتللرد ادنللاه تسللف م للتاملا وآليللا
اا االة عن نيه ا نت اكا .

واو -سياقا وتحديا معينة
 -94ب للد ان تنللاول ااقللر اعللاحب طبي للة اا لاملً الللر ميكللن ت بيق للا عسللل اجل للا اعاصللة
مقدمللة اعللدما األمنيللة عسللل صل يد ىلن للاذ القللانان ملتنللاول ا نلليا اجلل ا ب للض ال للياقا الللر
ميك للن ان ملك للان اس للتخداا الق للا ي للا م للن جان للب مق للدما اع للدما األمني للة اعل لااحب حم ا ل لا
بااشاك عسل حنا جاحب.
 -1الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية واالحتجاز
 -95ملت املد استخداا الدول لسا ا اعاصة مقدمة اعلدما األمنيلة ا ىلطلا ىلدا م س لا ا
ااص وية .وجسُ تقرملر صد ا عاا  2013ىل وجاد شك من اشلكال جصخصلة ال لاان
ا  11بسللدا عسللل األقل ويل تتللا ج للا امنيللة جاصللة جللدما ا وتاللاز بن للبة  8ا اااًللة
من ن ا ال اان ا الا ملا ااتحد وبن بة  19ا اااًة ا اس اليا(31ر.

__________

(31ر انظلر

C. Mason, International growth trends in prison privatization (Washington, DC, The

)Sentencing Project, 2013

ميكن ا ط

عسيه عسل الرابا التايلمل

http://sentencingproject.org/doc/publications/inc_International%20Growth%20Trends%20in%20P

.rison%20Privatization.pdf
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 -96وا عللاا  2001اعتللا مكتللب اا للاعد ا لللال ال دالللة ا الا ملللا ااتحللد اسللتخداا
القللا سللببا حمللتم ل للدا جصخصللة مرا للب ا وتاللاز بللالنظر ىل اوجلله عللدا اليقللع يمللا ملت سللب
باحلرمان من احلرملة واحملا ظة عسل وقاإل ال اناا عندما تشا ك كيانا جاصة ا نيا اسال(32ر.
 -97وا وللادم ُسللا م ل جرا ا اامسكللة ااتحللد اسللتخدا ماظ للان امنيللان ج لااحب القللا
عسللل حنللا غللً سللسيم ضللد عللد سللاناا اوللدام مبرك ل اوتاللاز لس للاناا األوللدام ت لدملره شللركة
(33ر
صللا س لرا ان احل لرا وللاولاا ىلج للاا مللا قللاماا بلله عللن طرملللب احلللرحب
 . G4Sواظ للر لق للا ُ
عسل ان تكان تس احلاادم ا اماكن من مرك ا وتااز ت ت ي كامًا ااراقبة اااجلاد ا
اارك ان تصا ما جيري ي ا .وملُثلً ذلل شلااغ بشلأن ىلمكانيلة وجلاد انت اكلا غلً ماثقلة وغلً
ب احللادم اعسلن كبلً م تشلا ال لاان ا اامسكلة ااتحلد ان
وع ِق
ُمبسَّغ عن ا ذا طبي ة مماثسة .ن
ن
(34ر
وي ماظ ا ال اان اليملن ملت امسان م األط ال ملنبغا ان ذمساا كامًا لرصد سساك م .
 -98وا عاا  2015طُرم مشرو قلانان ا اسل اليا املاا الاالان خيلال شلركة املن جاصلة
نللا شللركة  Sercoت اقللد م للا ىلدا اهلا للر و املللة احلللدود األس ل الية ادا مرا للب اوتا للاز
اا للاجرملن ا البس للد ص ل ويا وس للس ا تقدملرمل للة اوس ل بش للأن اس للتخداا الق للا ا ىلدا ن لليه
اارا ب .واثا السانة األسل الية حلقلاإل اان لان شلااغ مشلً ىل علد ولاادم تسقل بشلأهنا
شللكاوا تت سللب ب للساك ج للا امنيللة جاصللة ا ىلدا مراكل ا وتاللاز(35ر .وسللياإل الت امل مل
تد قا ال جاع الكبً لسغامللة ىل او وبلا ا ال لنة ال لابقة جللأ علد دول او وبيلة امل لا ىل
شلراكا بللع الق للاعع ال للاا واعللاحب ادا مرا للب الساللاا اا قتللة .وا املسال/س لبتما 2014
نشر الصحا ة األاانية صا ا تكشف وا اعتداا ا اود اارا ب ونا ملا اثلا اسلاسة ولال
كي ية ت يع وتد ملب اااظ ع(36ر.

__________

(32ر انظر

J. Austin and G. Coventry, “Emerging issues on privatized prisons”, Bureau of Justice Assistance,

February 2001

(33ر انظلر

BBC News, “G4S Medway young offenders centre staff suspended over abuse claims”, 8

January 2016

(34ر انظر

ميكن ا ط

عسيه عسل الرابا التايلمل .www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/181249.pdf

ميكن ا ط

عسيه عسل الرابا التايلمل .www.bbc.com/news/uk-england-kent-35260927

D. Barrett, “All child jailers should have body-worn cameras after G4S Medway scandal, says

watchdog”, Telegraph, 26 January 2016

ميكن ا ط

عسيه عسل الرابا التايلمل

www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/12121948/All-child-jailers-should-have-body-

.worn-cameras-after-G4S-Medway-scandal-says-watchdog.html
(35ر انظلر Australian Human Rights Commission, “Use of force in immigration detention facilities”,
عسي لله عس للل ال لرابا الت للايلمل www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-
 August 2015ميك للن ا ط ل
.seekers-and-refugees/publications/use-force-immigration-detention-facilities
(36ر انظلر “Asylum seekers abused in German shelter by security contractors”, Deutsche Welle, 28
 .September 2014ميكن ا ط عسيه عسل الرابا التايلمل
.www.dw.com/en/asylum-seekers-abused-in-german-shelter-by-security-contractors/a-17960732
انظلر امل لا  .“Systemic shame”, Der Spiegel, 6 October 2014ميكلن ا طل عسيله عسلل اللرابا التلايلمل
www.spiegel.de/international/germany/abuse-case-reveals-terrible-state-of-refugee-homes-in-

.germany-a-995537.html
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 -99وا سللياإل ا وتاللاز جيللد التش لدملد لللددا عسللل ان اي والللة ىلصللابة ج للً او و للا
حتدم اثناا ا وتااز ت تحب ىلجراا حتقيب شام  .وعنلدما حتلرا الدوللة اولد األ لراد ملن ورملتله
للةن حتكم للا ا الاضل ل ب رملق للة مباش للر او غ للً مباش للر ملرت للب عسي للا م ل ولية اك للا حلمامل للة
وقاقلله .وملشللم ذل ل الت امللا ىلجيابيللا ماملللة ويل األشللخاحب احملتا ل ملن مللن ال نللف ل عللن
ت وملللدنم بال للاا وااللاا والت املللة اا ًمللة وتللا ً بياللة جاليللة مللن األملرا و عاملللة صللحية مناسللبة
هلم(37ر .وىلذا تاا شلخ او ت لر اصلابة ج لً اثنلاا اوتالازه لةن م ل ولية الدوللة تكلان
م ضللة وملقل عسي للا عللبا ىلثبللا ال كللح عللن طرملللب ىلجلراا حتقيللب للا ي ون مللله وشللام وشل اف
تتا ه نياة م تقسة(38ر.
 -2التاثير على واجب الدولة توفير األمن
 -100وظ ال رملب ال ام اا مب ألة استخداا اارت قة ا د استه لألطر التنظيمية لسا لا
اعاصل للة مقدمل للة اعل للدما األمنيل للة (ِA/HRC/27/50ر ان التش ل لرمل ا ا ب ل للض احلل للا متن ل ل
اجل ا األمنيلة اعاصلة صلراوة ملن القيلاا باظلاًف الشلرطة .لا و ا مللة الكانغلا الدميقراطيلة
عس للل س للبي ااث للال ملُ للم لسا للا األمني للة اعاص للة بت للا ً احلمامل للة لألش للخاحب واامتسك للا
حتل حم ل الشللرطة لكللن ُحتظللر عسي للا اعمللال الللدو ملا والتاقيللف و ل واسللتخداا
مللا دامل
اسسحة نا ملة واج ل جاصلة وامللة م لدا اجلرا صصلة علاد لساليش والشلرطة .وتلن قلاانع
تانح وااغرب عسل اوكاا مماثسة.
 -101لكن ملبدو ان مثة وا امل ا وظ ا ااقر اعاحب ا باباا غينيا اجلدمللد مل مللد ي لا
عللدد اا لاظ ع األمنيللع اع لااحب بكثللً عللن عللدد ا لراد الشللرطة وانلله نتياللة للليل تتللا نلليه
اجل للا ا ب للض الظ للروف و ك للم الااقل ل اا ل وليا األساس للية لسش للرطة اات سق للة باحلمامل للة
(انظلر A/HRC/29/37/Add.1ر .ومثل نليا الاضل قللد ملتحلال ىل وضل حم لاف بااشللاك باجلله
جاحب عندما تسف اطر اا االة اعاصة باجل تع عسل النحا اابع اع ه.
 -102ومللا دام ل اعللدما األمنيللة الللر تقللدم ا اجل للا األمنيللة اعاصللة مكمسللة لتس ل الللر
تقدم ا الدولة ينبغلا ان ت مللد نليه اعلدما م لتاملا األملن بشلك علاا وملن مث امللة احللب
ا احليا  .لكن الدول ملنبغا ان تتانب ت مل اي اهاه حنا ىلجرااا امنية متيي ملة قد تشا ك ي ا
اجل ا اعاصة مقدمة اعدما األمنية.
__________

(37ر

انظر African Commission on Human and Peoples’ Rights, “General comment No. 3 on the African
.Charter on Human and Peoples’ Rights: the right to life (article 4)”, 2015, para. 36

(38ر انظلر .African Commission on Human and Peoples’ Rights, “General comment No. 3”, para. 37
انظر امل ا القااعد النماذجية اللدنيا ا امسلة ال لاناا (قااعلد نيس لان مانلدمل ر القاعلد  71والسانلة األ رملقيلة
حلقاإل اان ان والش اب اابلاد التاجي يلة اات سقلة بظلروف ا عتقلال واحللبح ا وتيلاطا وا وتالاز ال لابب
لسمحاكمة ا ا رملقيا (مباد لااندا التاجي يةر ال قرتان  20و.21
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 -3االستحدا الحاد للجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية
 -103ننللاك عللد سللياقا ا ق للا اا س للا اعاصللة قللد ملكللان ي للا التللداج بللع اعللاحب
وال ل للاا ىلشل للكاليا كا وتااج ل للا او الن اعل للا ال ماليل للة احلاش ل للد او التام ل للا اجلمانًمل ل للة
األجرا الر هري عسل ممتسكا جاصة او بشأن اما ذا صسة وي قد تا الشركة اا نية
تاظيللف ج للة امني لة جاصللة لتللا ً األمللن .وكمللا اُشللً اع ل ه ا سللياإل التام للا او األنش ل ة
األجرا الر هري احلا ة بع ال لاا باعلاحب مادمللا او م انيميلا ملن األنيلة مبكلان ان مل جلي ا
ا عتبللا ان اجل للا األمنيللة اعاصللة ت ل س با ملللة ولماعللة اولاملللا تس تللع جللدا عللن و ملللة
واولامل للا الش للرطة .وعسي لله ملنبغ للا اس للتدعاا الش للرطة كسم للا كانل ل نن للاك اوج لله غم للا تت س للب
بااصا اعاصة وال امة سيما يما ملت سب باستخداا القا ا نيه ال ياقا .
 -104وملُ اف م تاا آجر من الت قيلد عنلدما تاظلف م س لة جاصلة ولرا املن م لتخدمة
ا ب ض األويان ج ة امنية جاصة م ف قا لتختا هلا االاظ ع لكلن اا س لة اعاصلة ن ل ا
نللا شللركة مللن نللا تسللف كشللركة ا الصللناعة ا سللتخراجية .ومللن اا للم التأكيللد عسللل ان اا لاملً
اا لليكا اعل ل ه يم للا ملت س للب بالت للد ملب او اا للدا او اس للتخداا الق للا تن ب للب عس للل ويل ل م للاظ ا
األمن بغض النظر عن الاظي ة الرًي لية لسشلركة اللر تلاظ م .وا احلاللة اللر تُ لتخدا ي لا ج لة
امنيللة جاصللة م ل ف قللا جتيللا االلاظ ع قللد ملكللان ننللاك غمللا امل للا بشللأن ت س ل القيللاد
وا للاذ الق لرا عسم لا ب لأن الاضللام ا نلليا األمللر عنصللر نللاا مللن عناصللر احلي للة .وميكللن ان مل ل دي
استخداا ج ا امنية م تمد ىل اا انة ا ت مل احلي ة ا نيا الصدد.

زاي -الرصد والمسا لة
 -105متث عمسيا اا االة عندما ملكان ا نت لاك مبلا قلد وقل جل اا اساسليا ملن امللة احللب
ا احليا  .و يما ملت سب بالصناعا اا ااة وعا الاطنيلة كق لا األملن اعلاحب ملن اا لم ضلمان
وجاد اا االة عسل الص يد الدويل واحملسا (الق اًار وعسل الص يد الداجسا (لسشركةر.
 -1رصد استحدا القوة
 -106اع للا األو ا املل للة عمسيل للة م للاالة نل للا ا كثل للً م للن األويل للان صل للد م ل للتاملا
استخداا القا صدا ا  .لكلن نليه اع لاا ال لرو ملة تبقلل لألسلف غلً مكتمسلة ا الكثلً
من ال ياقا يما ملت سب باستخداا القا من جانب اج ىلن اذ القانان احلكامية .ب ىلهنا اقل
اكتمللا ا والللة اسللتخداا القللا مللن جانللب اجل للا اعاصللة مقدمللة اعللدما األمنيللة .ونلليه
الثغللر ا البيانللا تقللا ىل ولد كبللً اجل للاد الاطنيللة والدوليللة الراميللة ىل ضللمان اا للاالة عللن
انت اكا وقاإل اان ان.
 -107ولكللا ملت للو لسمنظمللا الللر ت للتخدا القللا او ُذتم ل ان ت للتخدم ا ألغ لرا تللا ً
األمللن او ل اا احلللب ا احليللا عسللل حنللا بللع جيللب ان ملكللان ننللاك نظللاا ىلب ل ىلل امللا حمي ل
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احل ل لاادم ال ل للر تن ل للاي عسل للل اس ل للتخداا اس ل للسحة نا مل ل للة وحمي ل ل و ل للا الا ل للا وااص ل للابا
اع للً (39ر .وم للن ااما س للا اجلي للد ان ملشل ل ط ن لليا النظ للاا امل للا اابل ل اال ام للا ع للن امل للة
واادم قد تكان مميتة.
 -2المسا لة بموجب القانون الدولي
 -108غللم ان الدولللة ت ل س بللدو اساسللا ا القللانان الللدويل سلليما يمللا ملت سللب باض ل
القلاانع واا ل ولية القانانيللة الدوليللة و غللم ان تنظلليم ق للا األمللن اعللاحب ومراقبتلله قللد ملكللان ا
مل ل عللدا وجللاد عنصللر دويل(40ر.
ااقللاا األول م للألة تت سللب بالقللانان الللداجسا للةن ذل ل
القانان الدويل حلقاإل اان ان ملنظم سساك الدول وصرا؛ قد تأكد باجاه تس لة ان طبي لة
ال ساك وليح الكيان نا الر حتدد مدا ان باإل القانان الدويل حلقاإل اان ان(41ر.
 -109وعسل جس ية ان داا اليقع بشأن اللدو اللدقيب الليي ت ل س بله اا س لا اعاصلة ا
سللياإل القللانان الللدويل مثللة ىلوللا عسللل ضللرو ان حت ل ا نلليه اا س للا وقللاإل اان للان عسللل
األق (42ر .ومثة دعم مت املد لسراي القاً بأن الكيانا اجلماعية من غلً اللدول ملقل عسي لا ت لد
مسل ا با متثلال لسقااعللد ااملر وعللدا ا سلراط ا سللساك ملرقلل ىل جرميللة دوليلة (انظللر عسلل سللبي
ااثل للال  A/HRC/19/69ال قل للر 106ر .وىل جانل للب ذل ل ل مثل للة وابل للا بل للع وقل للاإل اان ل للان
واا ل ولية ا جتماعيللة لسشللركا حت ل الشللركا عسللل مراعللا مبللاد تشللم وقللاإل اان للان
وال مالة والبياة ومكا حة ال اد.
 -110وا ىلطا ااما سة ال سل القاًمة واليا هري م اجلة ال ساك غً القاناين من جانب
اجل للا اعاص للة مقدم للة اع للدما األمني للة ىلم للا مباش للر م للن جل ل ل األط للر الدولي للة لسم ل ل ولية
ا جتماعية لسشركا ومدونا قااعد ال ساك ال اعية والياتية التنظيم الرامية ىل تن يي م ولية
الشللركا عللن اول اا وقللاإل اان للان او مب للاالة الللدول مللىت اج قل ا تللا ً جيللا ا واق يللة
ا االة اجل ا األمنية اعاصة واأل راد مباجب القانان اادين واجلناًا احملسا.
 -111وقللد ملكللان مللن ابللرز األطللر ال اعيللة مدونللة قااعللد ال للساك الدوليللة اقللدما اعللدما
األمنيللة اع لااحب الللر للدف ىل تي للً الاصللال ىل سللب ا نتصللاف مللن ج ل ل ىلنشللاا آليا للا
__________

(39ر انظر ااباد األساسية اات سقلة باسلتخداا القلا واألسلسحة النا مللة ملن جانلب االاظ ع ااكس لع بةن لاذ القلاانع
ااباد  6و(11ور و.22
(40ر R. Steinhardt, “Weapons and the human rights responsibilities of multinational corporations”, in
(41ر
(42ر
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Weapons Under International Human Rights Law, S. Casey-Maslen, ed. (Cambridge, Cambridge
.University Press, 2014), pp. 509 and 513-514
Kadic v. Karadzic, 70 F.3d 232 (United States Court of Appeals, Second Circuit, 1995), cert.
.denied 518 US 1005 (1996); Sosa v. Alvarez-Machain, 542 US 692, 725 (2004), p. 748
N. Pillay “The corporate responsibility to respect: a human rights milestone”, International Labour
.and Social Policy Review (Geneva, 2009), pp. 63-68
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عن عمسيلة تقلدمي الشلكاوا اللر باتل وشليكة الت بيلب(43ر.
اا تقسة لسحاكمة وااشراف
لكن ملُ لرف ب لد ملا ىلذا كلان ىلجلراا الشلكاوا ا مدونلة قااعلد ال لساك الدوليلة لراب لة اقلدما
اع للدما األمني للة اعل لااحب ق للاد ا عس للل ت للا ً س للب انتص للاف ال للة ل للحاملا انت اك للا وق للاإل
اان ان من جانب مقدما اعدما األمنية اعااحب.
 -3المسا لة بموجب القانون المحلي
 -112ميكلن ا نتصللاف ملن انت اكللا وقلاإل اان للان اللر ملرتكب للا ماظ لا اعللدما األمنيللة
ا ىلطللا قللانان اا ل ولية التقص لًملة او
اع لااحب مباجللب القللانان اجلنللاًا ا ب للض احلللا
قللانان اجلللن  .وقللد ملثللً ذل ل اسللاسة تت سللب بالشخصللية القانانيللة لسشللركا ومبختسللف النظرملللا
اا بقللة لللدا حتدملللد م ل ولية الشللركا  .وقللد دونل ب للض الللدول كاامسكللة ااتحللد صلراوة
اا ولية اجلناًية لسشركا بينملا ت لتند دول اجلرا ىل قلانان اا ل ولية التقصلًملة ال لاا وقلانان
اجلُن اقامة الدعاوا اادنية.

 -113و ش للاا ملنبغ للا ان ذ للال دون ااتاب للة اق ل لرا اا ل ل ولية اجلناًي للة الشخص للية ارتك للب
مل ل علدا اللتمكن ملن ول ادللة كا يلة اثبلا عمل ىلجراملا ان
ا نت اك .لكن ا ااقابل
ا نت اك ف ذدم.
 -114وا ب ض الظروف قد ملكلان م لاا اا ل ولية اجلناًيلة علن ل الغلً م يلدا .ىلذ ميكلن
ان تك للان الش للركة م ل ولة جناًي لا ع للن تص للرف مب ل ل ع للن اص للحاقا او وك ً للا او ماظ ي للا.
وت بيللب اا ل ولية عللن ل الغللً ملنق ل اا ل ولية اجلناًيللة عللن اجلللرا مللن الاكي ل او اااظللف ىل
الشللركة ن ل ا بينمللا ملظ ل الاكي ل او اااظ للف م ل و عللن اجلرمي للة اارتكبللة .وتش للم ال ناص للر
األساسللية لسم ل ولية اجلناًيللة لسشللركا ع قللة جاصللة بللع الاكي ل او اااظللف م ل الشللركة (اي
ع قة ال مالةر ووجاب ان تكان اجلرمية قد ا تُكب ا ىلطا اداا الااجبا كم نيه ال قة.
وجيللب ىلمل ل ا ا نتمللاا امل للا عتبللا ا م ل ولية الشللركا األا عللن ا نت اكللا الللر ترتكب للا
الشركا التاب ة هلا(44ر.
 -115وه للد ااش للا ىل ان لله ب للالنظر ىل ااخ للاطر اا زم للة نت للاك احلق للاإل اال لرتبا بال مل ل
األم ملنبغا ىلمل ا ا نتماا عن كثب ا بب اا ولية اا نية .وميكن الد باحلاة القاًسلة بلأن
شللركا األمللن اعاصللة ملنبغللا ىلج للاع ا ا يللا م للدل مللن اا ل ولية الصللا مة مللن قبيل مللا ميكللن
تاق ه من شركة ت م ا م اجلة الن املا اع ر عسلل سلبي ااثلال .و ملنبغلا ان متلن القلاانع
شللركة مللا احلللب ا تاًللة سللاوت ا مللن ا سللتخداا اا للرط لسقللا بشللك مت مللد او ب للبب تقصللً

__________

(43ر تقللر ال مسيللا اا مللال قللا مللن اجل اابل عللن اداا األع للاا و صللده وتقييملله و قللا ادونللة قااعللد ال للساك
مباجب اااد  12من مدونة قااعد ال ساك الدولية لراب ة مقدما اعدما األمنية اعااحب.
(44ر انظلر ”G. Skinner, “Parent company accountability: ensuring justice for human rights violations
) (International Corporate Accountability Roundtable, November 2015ميكللن ا طل عسيلله عسللل
الرابا التايلمل .http://icar.ngo/wp-content/uploads/2015/06/PCAP-Report-2015.pdf
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صا خ عندما مل دي نيا ا ستخداا ىل الا لا او ىل ىلصلابة ج لً ولىت ىلذا اسلت اع الشلركة
ود ب عسل النحلا ااناسلب .وملا ف مللتم ىلعملال م يلا اا ل ولية
ان تبع ان اااظف اا اجتً ُ
ذاك لللن ملللتمكن ال للحاملا عسللل األ ج ل مللن احلصللال عسللل سللبي انتصللاف للال ألن اانت ل
ال رد ما د له ا الغالب.
 -116ومبا ان الكثً من اجل ا اعاصة مقدمة اعلدما األمنيلة ت مل عسلل م لتاا علااا
ةن ىلمكانية ت بيب قلانان وقلاإل اان لان وجصاصلا م انلدا وقلاإل اان لان جلا ا ن لاإل
الا ملة الاطنية امر واسم لتنظيم نيا الق ا  .وا سياإل األعملال التاا مللة لةن ت بيلب الا مللة
الق للاًية ج للا ا احل للدود ااقسيميللة ق للد انتق ل ب رملق للة او بللأجرا ىل ع للد ل للا سياس للاتية
مبللا ي للا مكا حللة ال للاد وتنظلليم األو اإل اااليللة و املللة البياللة وا جتصللاحب الق للاًا االلدين
واجلنلاًا األعللم لكللن للليح ا لللال األعملال التاا ملللة ووقللاإل اان للان (انظللر A/HRC/14/27
ال قر 46ر(45ر .عسل ان القانان الدويل مين الدول ملن تاسلي و ملت لا الق لاًية لتشلم نليه
اا للاً ش لرمل ة وجللاد اس لا م ل ف بلله .وع ل و عسللل ذل ل ت كللد اابللاد التاجي يللة بشللأن
األعمال التاا ملة ووقاإل اان ان ان مثة اسبابا سياسلاتية قامللة لكلا ت سلن دوللة االاطن األصلسا
باضللام تاق للا ان حت ل ا م س للا األعمللال التاا ملللة وقللاإل اان للان ا اعللا ا سلليما ىلذا
كانل الدولللة ن ل ا مشللاكة ا تس ل اا س للا او داعمللة هلللا .وتشللم نلليه األسللباب ك الللة
القد التنب ملة لسم س ا التاا ملة بتقدمي ساً متماسكة ومت قة واحل اظ عسلل مس لة الدوللة
ن ل ل ا(46ر .و غ للم ان ن للاإل صل ل وطل ل ب للا ز ن للا ق للانان دع للاوا ال للر ض للد األجان للب ا
الا ملا ااتحد جا ا ىلقسليم الدوللة قلد قُسل مل جرا ننلاك علدد ملن ال لب اامكنلة األجلرا
كمللا نللا احلللال ا ا حتللاد األو وا تتللي النظللر ا شللكاوا انت للاك الشللركا حلقللاإل اان للان
جا ا ىلقسيم الدولة(47ر.
 -4آليا المسا لة الدا لية
 -117ا ىلط للا اجلان للب اات س للب بب لليل ال نامل للة الااجب للة م للن ااب للاد التاجي ي للة بش للأن األعم للال
لا الشلركا عسلل ىلنشلاا آليلا تظسرلم داجسيلة ملُشلا ىللي لا امل لا
التاا ملة ووقاإل اان ان تش َّ
ا ب ض احللا بلليلا اللتظسم عسلل اا لتاا التن يليي او عسلل م لتاا ااشلا مل  .وعلاد
مللا تُاضل االيللا لتتللي لألشللخاحب اات للر ملن مللن اعمللال الشللركة ىلب غ للا مبل اعم عللدا ا متثلال
لس ياسا وااجرااا الداجسية .ومثة ال دملد من ااباد ا ال اعية من لا مدونلة قااعلد ال لساك
__________

(45ر انظلر

J. Zerk, “Extraterritorial jurisdiction: lessons for the business and human rights sphere from six

regulatory areas”, Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 59 (Cambridge, MA,

عسيله عسلل اللرابا التلايلمل

) John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2010ميكلن ا طل
.www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_59_zerk.pdf
(46ر انظر ااباد التاجي ية بشأن األعمال التاا ملة ووقاإل اان ان اابدا .2
(47ر J. Kirshner, “A call for the EU to assume jurisdiction over extraterritorial corporate human rights
.abuses”, Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 13, No. 1 (2015), pp. 1-26
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الدولية اقدما اعدما األمنية اعلااحب تق لا نلا األجلرا بلأن ت ل الشلركا آليلا تظسلم
داجسيللة لرصللد ا متثللال ابللاد اابللاد ا الللر تُ تللا جا جيللة مللا ف تُللدم ا مبللاد الشللركة(48ر.
وعسل الرغم من قد آليا التظسم الداجسية عسل ىلتاوة سبي انتصاف آجلر ل لحاملا انت اكلا
وقاإل اان ان الر ترتكب ا الشركا ةن سً عم تسل االيلا واجله الكثلً ملن التشلكي
ا ص اف استم اادين.
 -118وتش ل ط غالبيللة آليللا الللتظسم الداجسيللة واليللا تاقي ل ااشللتكع عسللل تنللازل قللاناين مين ل
ال حاملا من مباشر املة ىلجرااا قانانية اجرا(49ر .وىلذا كان السااا ىل آليلا اللتظسم نليه قلد
وقللب ب للض النااوللا ا ظ للروف م ينللة للةن د جللة م ين للة مللن انت اك للا وقللاإل اان للان
مبللا ا ذلل انت للاك احلللب ا احليللا ميكللن م اجلت للا مللن جل ل آليللة تظسللم داجسيللة وميكللن ان
متث التناز القانانية ا نيه احلا عاًقا مت مدا ذال دون اا االة.

رابعاب -االستنتاجا
 -119إن استحدا القوة من جانب الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية لريس أمرراب
مستغرباب ،ويمكن أن يكون عنصراب ضرورياب في بعض الحدما التي تقدمها .لكن اسرتحدا
القوة غير المنظم وغير السليم من جانب هذه الجها قد يقوض بندة حمايرة الحرق فري
الحياة .وعندما يكون استحدا القوة من جانب الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية
منظماب بموجب القوانين واللوائح المحلية للدول التي تتعلق صيصراب براألمن الحراد ،فرإن
ثمررة حاجررة إلررى ضررمان تماشرري تلررك القرروانين مررع المعررايير الدوليررة لحقرروق اإلنسرران ومررع
الممارسررا الً ررلى المتعلقررة باسررتحدا القرروة .وبصررورة أعررم ،يجررب أن تح ررع الجهررا
الحاصة مقدمة الحدما األمنية للرقابة والمسا لة من الدولة.
 -120وعندما تتعاقد الدولة مباشرةب مع جهة اصة لتقديم دما أمنية ،يجب أن تظل
عمررا يقررو برره أعوانهررا مررن أعمررال هرري هرري دون تغيررر.
المعررايير ومسررتوؤ مسرراولية الدولررة ب
وعنرردما تتعاقررد شررركا اصررة أو أف رراد ررواد مررع جهررة اصررة مقدمررة رردما أمنيررة،
أو عندما تتولى النركا أمنها الحاد بها ،فإن المعايير مماثلة عملياب ،وهو أمرر ينبغري أن
توض ررحه التنر رريعا الوطني ررة .ويج ررب أن تً رررض ال رردول عل ررى الجه ررا الحاص ررة مقدم ررة
__________

(48ر انظر مدونة قااعد ال ساك الدولية اقدما اعدما األمنية اعااحب اااد .66
(49ر انظلر “Rape victims must sign away rights to get remedy from Barrick”, MiningWatch (30 January
2013). Available from http://miningwatch.ca/news/2013/1/30/rape-victims-must-sign-away-rights-

 .get-remedy-barrickانظللر امل للا

K. McVeigh, “Canada mining firm compensates Papua New

Guinea women after alleged rapes”, Guardian, 3 April 2015

ميكلن ا طل

عسيله عسلل اللرابا التلايلمل

www.theguardian.com/world/2015/apr/03/canada-barrick-gold-mining-compensates-papua-new-

.guinea-women-rape
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الح رردما األمني ررة وموظًيه ررا واج ررب ت ررو ي الحيط ررة فيم ررا يتعل ررق ب ررالتوظيف ،والت رردريب،
والمعدا  ،والتحطيط ،والقيادة والسيطرة ،واإلبرالغ .وعرالو بة علرى ذلرك ،تقرع علرى عراتق
الموظًين األمنيين الحواد ،في الظروف التري تسرتدعي اسرتحدا القروة حسرب تقرديرهم،
مساولية إبالغ سلطا إنًاذ القانون في الدولة ،ومتابعة أية تعليما تصدر عنها.
 -121ومن الحيوي أن تتحذ الدول ،وقطاع الحدما األمنية ،والمجتمع المردني جميرع
الحطوا الالزمة لتدارك الثغررا فري بيانرا الحروادم المميترة المرتبطرة باسرتحدا القروة
من جانب سلطا إنًاذ القانون الحكومية والموظًين األمنيين الحواد .فبدون معلومرا
موثوقررة عررن اسررتحدا القرروة مررن جانررب جميررع الكيانررا الترري يحتمررل أنهررا تننرط فرري هررذا
القطرراع ،سرريكون مررن الصررعب علررى الرردول وعلررى المجتمررع الرردولي تقيرريم أثررر صحصررة
الحدما األمنية على اإلعمال التا لحق الجميع في الحياة ،دون تمييز.

امساب -التوصيا
توصية إلى األمم المتحدة
 -122ينبغي أن يواصل مجلس حقوق اإلنسان إيال اهتما كبير لتاثير الجها الحاصة
مقدمة الحدما األمنية على طائًة واسعة من حقوق اإلنسان ،بما فيها الحق فري الحيراة،
وتاكيررد المبرردأ الهررا وهررو أن االسررتعانة بمصررادر ارجيررة فرري ترروفير األمررن يجررب أال يررادي
باي حال من األحوال إلى تحًيض معايير الحماية.
توصية إلى اآلليا اإلقليمية لحقوق اإلنسان
 -123ينبغي أن تنظرر اآلليرا اإلقليميرة لحقروق اإلنسران فري إننرا محافرل أو أطرر ،إذا
لم تكن هرذه المحافرل أو األطرر موجرودة أصرالب ،بمرا يتريح زيرادة التردقيق فري أننرطة قطراع
الحدما األمنية في السياق اإلقليمي.
توصيا إلى الدول
 -124ينبغرري للرردول أن تحررتً بسررجال وأن تصرردر ر ص راب للجهررا الحاصررة مقدمررة
الحدما األمنية العاملة دا ل حدودها ،أو التي يقع مقرها الرئيسري دا رل إقليمهرا وتنًرذ
عمليا عابرة للحدود ،وأبد امتثاالب للنروط المبينة في تنريعاتها.
 -125ينبغ رري لل رردول أن تن ررارك وأن تنح رررط بنن رراط ف رري عملي ررا المنظم ررا الدولي ررة
والعمليا المتعددة األطراف وعمليا أصحاب المصلحة المتعددين الرامية إلى تحسرين
رصد وتنظيم أننطة الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية.
 -126وينبغي أن تنحرط الدول ،كلما اقت ى األمر ،في عملية إصالح قانوني وسياساتي
لتحقيق ما يلي:
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توضرريح مسرراوليا الجهررا الحاصررة مقدمررة الحرردما األمنيررة المتعلقررة
(أ)
بحقرروق اإلنسرران لرردؤ عملهررا دا ررل البلررد و ارجرره ،ال سرريما عنرردما تكررون الجهررة الحاصررة
مقدمة الحدما األمنية مسجلة أو يقع مقرها في إقليم الدولة؛
(ب) اشتراط أن تكون لدؤ جميرع الجهرا الحاصرة مقدمرة الحردما األمنيرة
إجرا ا فرز وتدريب تنمل معايير ومبادئ حقوق اإلنسان؛
( )
األمنية الحواد؛

اشتراط إلزامية التدريب المالئم علرى األسرلحة لجميرع مروظًي الحردما

(د) تنًي ررذ ل رروائح ص ررارمة لمراقب ررة األس ررلحة بر رإزا م رروظًي الح رردما األمني ررة
الحواد ،أثنا و ار أوقا الحدمة؛
(ه) مطالبررة الجهررا الحاصررة مقدمررة الحرردما األمنيررة الترري يقررع مقرهررا فرري
إقليم الدولة أو تعمل فيها بموا مة سياساتها مع القواعد والمعايير الدولية؛
(و) تنًيذ نظا إبالغ إلزامي عن الحوادم المميتة ،سوا تسبب فيهرا موظًرو
إنًرراذ القررانون الحكوميررون أو موظًررو الحرردما األمنيررة الح رواد والعمررل ،فرري حالررة عررد
وجررود هررذا النظررا أص رالب ،علررى إننررا نظررا شررًاف لجمررع وتحليررل وننررر البيانررا الترري
يتيحها نظا اإلبالغ هذا؛
(ز) اعتمر رراد أو تعر ررديل قر رروانين ل ر ررمان إ ر رراع مر رروظًي الحر رردما األمنير ررة
الحر رواد ال ررذين يثبر ر اس ررتحدامهم الق رروة المًرطر رة للمس ررا لة الجنائي ررة وتحمي ررل الجه ررة
الحاصة مقدمة الحدما األمنيرة نًسرها ،فري هرذه الظرروف ،المسراولية عرن الغيرر بصررامة
بما يكًل حصول ال حايا على تعوي ا ؛
(ح) توضر رريح مسر رراولياتها فر رري الرصر ررد الًعر ررال السر ررتحدا القر رروة مر ررن جانر ررب
الجهرا الحاصررة مقدمرة الحرردما األمنيررة وفري إتاحررة سرربل االنتصراف ل ررحايا انتهاكررا
حقرروق اإلنس رران الت رري ترتكبه ررا ه ررذه النررركا  ،ال س رريما ف رري العملي ررا الع ررابرة للح رردود،
وضمان عد وجرود أيرة عقبرا أمرا حصرول ال رحايا علرى سربل االنتصراف مرن انتهاكرا
حقر رروق اإلنسر رران التر رري ترتكبهر ررا هر ررذه النر ررركا  ،سر رروا تعلر ررق األمر ررر بالناحير ررة اإلجرائير ررة
أو باألسس القانونية.
 -127وإذا كانر الدولررة نًسررها تررتبط بعقررد مباشررر مررع جهررة اصررة لتقر بد لهررا رردما
أمنيرة ،يجرب عليهرا أن تترو ى العنايرة الواجبرة فيمرا يتعلرق بسرجل تلرك الجهرة الحاصرة فري
مجال حقوق اإلنسان ،وأن تولي اهتماماب اصاب لإلجررا ا والمعردا المتعلقرة باسرتحدا
القرروة؛ وينبغرري للدولررة أن ت ررع آليررا متينررة لرصررد أدا الجهررة الحاصررة مقدمررة الحرردما
األمنية في هذا الصدد.
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توصيا إلى الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية
 -128ينبغرري أن تعمررل جميررع الجهررا الحاصررة مقدمررة الحرردما األمنيررة بطريقررة شررًافة
وأن تننررر تقررارير عررن أننررطتها؛ وينبغرري أن تجررري تحقيقررا فرري م رزاعم انتهاكررا حقرروق
اإلنسان بطريقة شًافة وشاملة.
 -129ينبغي ،على وجره الحصرود ،أن تقرو الجهرا الحاصرة مقدمرة الحردما األمنيرة
بتسجيل وننرر البيانرا المتعلقرة برالحوادم التري تنطروي علرى اسرتحدا القروة مرن جانرب
موظًيها.
 -130ينبغ رري لجمي ررع الجه ررا الحاص ررة مقدم ررة الح رردما األمني ررة أن تن ررارك وتنح رررط
بنناط في جميع المبادرا الرامية إلى تعزيز احترا موظًيها لحقوق اإلنسان ،بسبل منها
التوعيررة وبنررا القرردرا ؛ وتنررجع الجهررا الحاصررة مقدمررة الحرردما األمنيررة علررى موا مررة
سياس ر رراتها الدا لي ر ررة م ر ررع القواع ر ررد والمع ر ررايير الدولي ر ررة لحق ر رروق اإلنس ر رران ،وعل ر ررى وض ر ررع
البروتوكوال الالزمة.
 -131يجب على جميع الجها الحاصة مقدمة الحدما األمنية أن تنحرط في أعمال
الًرز والتدريب بما ينمل انتها نهج قرائم علرى حقروق اإلنسران؛ وينبغري عليهرا أن ترصرد
استحدا وحً األسلحة بطريقة آمنة من جانرب موظًيهرا أثنرا أوقرا الحدمرة و ارجهرا.
وينبغرري عليهررا أن ت ِ
عمررل آليررا الرقابررة والرصررد ،ال سرريما فيمررا يتعلررق باسررتحدا القرروة مررن
جانب موظًيها.
 -132وبينمررا ينبغرري للجهررا الحاصررة مقدمررة الحرردما األمنيررة أن ت ررع آليررا تظلررم
دا ليررة لًائرردة األط رراف المت ررررة مررن سررو سررلوك أو تقصررير الجهررة مقدمررة الحرردما
األمني ررة ،ف ررإن ه ررذه اآللي ررا ينبغر ري أن تس ررتحد لمعالج ررة االنتهاك ررا الحطي رررة لحق رروق
اإلنسان ،بما في ذلك انتهاكا الحق في الحياة ،وال يجب أن تنترط هذه اآلليا علرى
المنتكين التنازل عن حقهم في التماس سبيل انتصاف ق ائي إذا اقت ى األمر.
 -133وينبغري لجميرع الجهررا الحاصرة مقدمررة الحردما األمنيررة أن تنرارك وأن تنحرررط
بننرراط فرري المبررادرا الدوليررة ألصررحاب المصررلحة المتعررددين الراميررة إلررى تحسررين أدا
قطاع الحدما األمنية في مجال حقوق اإلنسان.
توصيا إلى النركا المتعاقدة مع جها

اصة مقدمة الحدما األمنية

 -134يتطلررب ترروفير األمررن ،ال سرريما فرري الظررروف الترري يحتمررل أن يكررون فيهررا اسررتحدا
القرروة عنص رراب مررن عناصررر ترروفير األمررن ،مجموعررة مهررارا اصررة وم ررا السرراعا مررن
التدريب .ويجب أن يكون أي كيان من غير الدول يقد تلك الحدمة قادراب على أن يبرهن
دربوا وج بهزوا على النحو المالئم.
على أن موظًيه قد ا تيروا و ب
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 -135وعنرردما تطرررح النررركا مناقصررة للتعاقررد علررى رردما أمنيررة ،ينبغرري لهررا أن تنررترط
امتثال الجهرا الحاصرة مقدمرة الحردما األمنيرة التري تتعاقرد معهرا امتثراالب تامراب للروائح الوطنيرة
المتعلقة باألمن الحاد ،وأن تولي األهمية لالعتمادا التي تصدرها هي را التصرديق الدوليرة.
ويج ررب عليه ررا أي ر راب أن تت ررو ى العناي ررة الواجب ررة ف رري رص ررد أنن ررطة الجه ررا الحاص ررة مقدم ررة
الحدما األمنية حال التعاقد معها ل مان احترامها المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
 -136يجررب علررى النررركا المتعاقرردة أالب تعيررق برراي وجرره مررن الوجرروه مراقبررة الجهررا
الحاصة مقدمة الحردما األمنيرة مرن قبرل هي را ارجيرة ،سروا رالل عملهرا االعتيرادي
أو الل التحقيق في انتهاكا مزعومة ،على وجه الحصود.
توصيا إلى منظما المجتمع المدني واألوساط األكاديمية
 -137النظر في إيجاد سبل مبتكرة تتيح للمجتمع المدني إمكانيرة المسراعدة فري تردارك
الثغ ر ررا فر رري البيانر ررا المتعلقر ررة بحر رروادم اسر ررتحدا القر رروة مر ررن جانر ررب مر رروظًي األمر ررن
الحكرروميين أو الجهررا األمنيررة اصررة ،مررع تنررجيع الدولررة فرري الوقر نًسرره علررى الوفررا
بالتزاماتها في هذا الصدد.
 -138ينبغي أن ينظر الباحثون في الكيًية التي تادي بها االسرتعانة بمصرادر ارجيرة فري مجرال
األمرن إلرى تراتبيررة تمييزيرة فرري األمرن العرا بمررا يراثر سررلباب علرى حقروق اإلنسرران ،وأن تنظرر فيمررا إذا
كان تلك التراتبية تمثل عملياب فنالب للدولة في واجب حماية حق جميع مواطنيها في الحياة.
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