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صززادية االقتو تعزيززز ويايززة حقزز  حقززوق اإلنسززانا ايدنقززة والسقاسززقة 
 واالجتماعقة والثقافقةا مبا يف ذلك احلق يف التنمقة

تقريزززر القريزززق العاينزززأ ايعزززد مبسزززتلة اسزززتًدان ايرتزقزززة وسزززقلة  النت زززا    
 حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير ايصري 

 األينانةينن ينذكرة   
 تتشرررررما األما رررررىل جمل  حرررررإل سا  لرررررا فرررررروا ا  ملرررررال ترميرررررم ال ميررررر  ال امرررررإل ا  ررررري 

يرم ا رير   ب يف ترم ابسرتددا  ا متقةرىل وسرحلىل ه ت راو فرروا ا  ملرال وسعاةرىل قااسرىل فر  الشر و 
سا  2013  عرا مرنمير  وصرل  سلح را اااسرىل عا حرىل أجويرد  الترميم حملىل عامىل عن النتراج  الرت ت

 ىلاولر ٦0 اخلاصرىل يف بشأل التشمي ات الوطنحىل ا ت لرىل ابلشمكات ال ملررميىل واألمنحرىل 201٦ عا 
 ظحمحىل الراجمىلثغمات التندااسىل على الالهذه  النتاج  ا ملتدلريىل من  وتمكق من مجحع مناط  ال امل

 دول األعضرا لرلاً مشردملرلحمىل وكررن أل تررول مررا  ا شرةكىل وا مااسرات الالنيف الوة  احلرا  و 
يف  ىللراجمرراتنظحمحررىل الثغررمات الومتثررإل  وخمتلررا اا ررات صررافبىل ا ريررلاىل بشررأل الرواعررد التنظحمحررىل 

ن ا ت اكرات مر احلمايرىل ت قيرقتداب  أةرو  ل تدل على أ ه يلق  اختاذمؤشمات فرحرحىل الوة  احلا  
التأكحررد  إل ميرر  ال امررلا  حرردوي الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل الررت تمترب ررا فررروا ا  ملررال 

ا ا  ملرررال ررررو كافحرررىل حلمحايرررىل   للضرررما سا وضرررع صررر  شرررامإل وملرررق  ةرررا و ً  علرررى أل حرررىل فاجرررىل
   ويف ااخلهطاع هبذا الر ا ت لرىل
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تقريزززر القريزززق العاينزززأ ايعزززد مبسزززتلة اسزززتًدان ايرتزقزززة وسزززقلة  النت زززا    
 حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير ايصري

 احملتوايت
 الري اىل 

 3                                                                                         مردمىل - أوهً  
 4                                                                              ا مااسات المللحمىل - اث حاً  
 10                                                                     الثغمات يف التشمي ات الوطنحىل - اثلثاً  

 10                                                                           طاا التطبح  - ألا   
 11                             تمخحص الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل وا ذل هلا وتملجحل ا - اب    
 12                              اختحاا ال املني يف الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل وتدايب م - جحم   
 14                             أ شطىل الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل احملظواة وا ملموح هبا - اال   
 1٦                                                                   ةواعد فحازة األسلاىل - ها    
 17                                                   ي اجل ه استددا  الروة واألسلاىل الناايىل - واو   
 19                                                                                ا ملا لىل - زاي   

 20                                                                                        التالحإل - ااب اً  
 23                                                                         والتوصحاتاهستنتاجات  - خامملاً  
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 ينقدينة -أوال   
الرت أجماهرا ال مير  الدااسىل ال ا حىل  سلح ا  الت توصليرد  هذا الترميم حملىل عامىل عن النتاج   -1

 اولرررىل تررررع يف ٦0 ملررررميىل واألمنحرررىل اخلاصرررىل يف لشرررمكات الاب ت لررررىلعرررن التشرررمي ات الوطنحرررىل ا ال امرررإل 
   (1)ال امل  من مناط مخا  

، غطر  الترراايم ا ردمرىل سا  لرا فرروا 201٦سا عا   2013من عا  وخالل ال ةة  -2
حررراو اول أفميرحرررىل و  ،(2)اولرررىل أفميرحرررىل  طررررىل اب  رلحقيرررىل ثالث عشرررمةا  ملرررال التشرررمي ات الوطنحرررىل لررر

الررروا ني واأل ظمررىل يف  ،(4)2015   وغطررى ترميررم عررا مررن الرردول ايسررحويىل حررال  و  (3) طرررىل ابل م ملررحىل
 ،(٦)وحا حرررىل بلررردال يف أمميررررا اانوبحرررىل، (5)ا الوسرررطى ومنطررررىل البارررم الرررراايي أمميررررحا حرررىل بلررردال يف

 ،(9)ىل بلررردال مرررن اابطرررىل الررردول ا ملرررترلىلسرررت (8)201٦  وتنررراول ترميرررم عرررا  (7)وأاب رررىل بلررردال يف أواواب
وواثجرررررر   ،(11)ىلوالررررروهايت ا تارررررردة األمميرحرررررر ،(10)ال يف منطرررررررىل اسرررررحا واحملررررررح  اهلرررررراا وأاب رررررىل بلررررررد

ا  لومرررات األساسرررحىل والباررروث ا ضرررافحىل ا ت لررررىل ابلدااسرررات ا ةلحمحرررىل الرررت أجميررر  يف الملرررنوات 
 ترررد  تغطحررىل أأررإل وأعمرر وكرررن أل  ،(12)بري لل ميرر  ال امررإلاألابررع ا اضررحىل متافررىل علررى ا وةررع الشرر

  للتشمي ات الوطنحىل ا شاا سلح ا يف هذا الترميم
 راجمرررررىلترحرررررحم الثغرررررمات ال بغحرررررىلتشرررررمي ات الوطنحرررررىل للترررررردل  لحرررررإل لوأجميررررر  الدااسرررررىل ال ا حرررررىل  -3

 ىلالرواعررد التنظحمحرربشررأل  اهاشرراااتيف وضررع  ملررلحمىل كرررن أل ياملررت ال بررهواهجتاهررات وا مااسررات ال
 يف (13)اسرررإل سا الررردولأا   ً الدااسرررىل اسرررتبحاا تب رررىل يف وتضرررمن  ا ن جحرررىل ا ت لررررىل ابلرطررراع وااخلررره  

رواعرررد ث سضرررافحىل بشرررأل الرررروا ني والجميررر   رررو وأا  اولرررىل  30أكثرررم مرررن اات علحررره  2012 عرررا 
__________ 

سا  وكرررن اهطررالع علررى تغطحررىل أأررإل للمملرراجإل المجحملررحىل فرري تررراايم ال ميرر  ال امررإل الملررنويىل لترميررم غرر  شررامإلا (1)
  201٦عا   سا 2013عا    لا فروا ا  ملال من

، فحما خيص بوتملوا ، وغامبحا، وغا ، وكحنحا، ولحملروتو، وموايشرحو ، و محبحرا، و حجر اي، A/HRC/24/45ا ظم  (2)
 ا، وسوازيلند، وأوغندا، وزمبابوي وس الحول، وجنوب أفميرح

مج وايررىل الرو غررو الدكرماطحررىل، و كرروت اي ررواا، و الرررام ول، و ، ابلنملرربىل سا بواكحنررا فاسررو، A/HRC/27/50ا ظررم  (3)
وسرمي ه ررا، ، اة، وسرنغافو الملنغال، وتو ا، والريني، واهلند، ومالحقاي، وابكملرتال، وال لبرنيو وما ، وا غمب، 
  ا تادةوا مااات ال مبحىل 

(4) A/HRC/30/34   

 كوستاايرا، وكواب، والملل ااوا، وغواتحماه، وهندواا ، وا رملح ، و حراااغوا، وهندواا   (5)

 واولررررىل بولح حررررا ا ت ررررداة الرومحررررات، والربازيررررإل، وشررررحلي، وكولومبحررررا، وسكرررروااوا، وبرررر و، وأواوغررررواي  ،ألاجنتررررنيا (٦)
ظم ىل، مت  لحرإل الرنالتنظحمحر فحره الرواعرد كرإل مراط رىل  الرذي تن رذالنظرا  اه رااي  طبر )ابلنملبىل لألاجنتني، الرت ت

   (ايم بوينا يف مراط ىل 

 ا الشمالحىل ايملندفم ملا وهنغاااي وسويملما وا ملرىل ا تادة لربيطا حا ال ظمى و  (7)

(8) A/HRC/33/43 

 حرملتال، وأوزبرملتال ، وة غحقستال، ومج وايىل مولدوفا، وطاجكازاخملتالأذابحجال، و  (9)

 اببوا غحنحا ااديدة و واو، و  حوزيلندا، و حا، أسةال (10)

حا و حوزيلنرردا، سا جا ررو الرروهايت ا تارردة األمميرحررىل، سا  موعررىل اول أواواب الغمبحررىل واول أخررم  أسررةالتنتمرري  (11)
  امسي فداته ف  ترملحم غا شرلىل و الملحاسحىل ا ةلحمحىل  -يف األمم ا تادة؛ وهي سفد  اجملموعات ااغمافحىل 

 الدول األعضا  يف األمم ا تادة لن مل ا 

  www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalLegislationStudies.aspxا ظم  (12)

  حىلالبلدال الناطرىل اب سبا  اهختحاا على الالتحنحىل، اكقفحما يت ل  مبن جحىل اول أمميرا  (13)
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ا ت لرررررىل ابلشررررمكات ال ملرررررميىل واألمنحررررىل اخلاصررررىل يف مجحررررع اجملموعررررات ا ةلحمحررررىل لألمررررم  ىلالتنظحمحرررر
اسررتند يف ذلرر  التنظحمحررىل ا تافررىل، و  رواعرردوال الررروا نيال امررإل ال ميرر  وب ررد ذلرر ، فل ررإل   ا تارردة

؛  طراا التطبحر )ب(  التالحرىل  )أ( ا فراهت ا مج حرىل سا اهت اةحرات ا ت لررىل اب متقةرىل؛ا  اي   سا
)ه(أ شرررطىل الشرررمكات  اهختحررراا والتررردايو؛لرررواج  )ج( ةواعرررد الةخرررحص وا ذل والتملرررجحإل؛ )ا( 

ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل احملظررواة وا ملررموح هبررا؛ )و( ةواعررد فحررازة األسررلاىل مررن ة بررإل الشررمكات 
 ا ملا لىل )ح(  استددا  الروة واألسلاىل الناايىل؛ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل؛ )ز( ال 
 ذين سررااوا  ومجحررع أصررااب ا ريررلاىل الررويرروا ال ميرر  ال امررإل أل يشرررم الرردول األعضررا -4

  يف الدااسىل ال ا حىل يف الملنوات األابع ا اضحىل

 ايمارسات السلقمة -اثنقا   
  دوليف خمتلا ال ت مت  ديدهاا مااسات المللحمىل اللب ض اً رد  هذا ال مع موجق ي -5
علرررى  الملرررتىل الرررت أل رررا اهسرررت ما مرررن اابطرررىل الررردول ا ملرررترلىل  بلررردال ثالثرررىل صررردة و  -٦

وسررن  مجحررع هررذه البلرردال  (14)متويررإل وترردايو ا متقةررىلاهت اةحررىل الدولحررىل  ناهضررىل جتنحررد واسررتددا  و 
 نروب أفميرحراو ظرم ةروا ني بر و وج  (15)ناجحرىلاارماجم اا الملتىل ةوا ني تاداج أ شطىل ا متقةىل يف عداا

   (1٦)أ شطىل ا متقةىل أيضاً 
وبشأل  طاا التشمي ات، ختتلا الدول يف ت مي  را للدردمات ال ملررميىل واألمنحرىل، فررد  -7

أبلغرر  م ظررم الرردول ال ميرر  ال امررإل جمل ةوا حن ررا ترتريررم علررى شررمكات األمررن اخلاصررىل وه تشررمإل 
 (17)منروذجي جحرد ي رما اخلدمرىل األمنحرىل ىل اخلاصىل  ولرد  جنروب أفميرحرا ةرا ولالشمكات ال ملرمي

  (19)ويطبر  خرااج فردواها ا ةلحمحرىل (18)وحيظرم اسرت اا اخلردمات ال ملررميىل واألمنحرىلاً عاماً ت مي 
ااتار رو يف وي د أي عمإل يشرإل جمكىل مبوجو الرا ول ا نطب  يمترو خااج جنروب أفميرحرا ةرد 

   (20)هذا البلد

__________ 

   واستا م   ما  موعه ستىل بلدال من بلدال اابطىل الدول ا ملترلىل 1989كا ول األول/ايملمرب   4الرياااة يف  (14)

من الرا ول اانراجي لرازاخملرتال، وا راااتل  2٦7و 170من الرا ول ااناجي ألذابحجال، وا اااتل  114ا ااة  (15)
نرررراجي ام وايررررىل مررررن الرررررا ول اا 152و 151و 141وا ررررواا   غحقسررررتالمررررن الرررررا ول اانرررراجي لر 375و 229

 97وا ررواا  مررن الرررا ول اانرراجي لطاجحرملررتال، 405و 403و 401، و19٦و 195و 185مولرردوفا وا ررواا 
 ملتال من الرا ول ااناجي ألوزبر 154)الباب األول من ال مع األول( وا ااة  105و 104و

 )فظررم أ شررطىل ا متقةررىل وتنظررحم أ شررطىل م حنررىل يف 200٦ ل ررا  27الرررا ول اةررم لنملرربىل سا جنرروب أفميرحررا، ا ظررم اب (1٦)
  (النقاع ا ملل  لدةا ول ب

  2001 ل ا  ( من ةا ول تنظحم ةطاع اخلدمات األمنحىل اخلاصىل1)1ااق   (17)

ميىل نظرررحم ا ملررراعدة ال ملرررر، وةرررا ول ت2001ل رررا   5٦اخلاصرررىل اةرررم ا ظرررم ةرررا ول تنظرررحم ةطررراع اخلررردمات األمنحرررىل  (18)
 اً مملرلااً  بلرد يواجره  قاعرفظم أ شطىل ا متقةىل وتنظحم أ شرطىل م حنرىل يفو ( 1998ل ا   15األجنبحىل )الرا ول اةم 

 ( 200٦ل ا   27)الرا ول اةم 

 ( 1)39دمات األمنحىل اخلاصىل، ا ااة ا ظم ةا ول تنظحم ةطاع اخل (19)

 ا مجع   مله  (20)
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ابلتداج فحما خيص التطبح  خااج احلدوا ا ةلحمحىل ف رو  أيضاً  ويتملم التشميع الملويملمي -8
واخلررردمات الرررت ترررردم ا الشرررمكات الرررت ت حن رررا  (21)يشرررمإل أ شرررطىل شرررمكات األمرررن اخلاصرررىل احمللحرررىل

   (22)ج وشمكات األمن اخلاصىل يف اخلااجاحلرومىل يف الداخإل أو اخلاا 
حا سا فرررد مرررا بشرررأل احلريرررا ىل مرررن أسرررةالاررردة األمميرحرررىل و ويتوسرررع تشرررميع الررروهايت ا ت -9

 يف الرروهايت ا تارردة يوسررعرررا ول الوهيررىل الرضرراجحىل ال ملرررميىل خررااج ا ةلررحم ف اهختريرراا احمللرري 
لحشرررمإل ب رررض األفرررماا ا ت اةررردين يف  رررال يف الررروهايت ا تاررردة  طررراا الوهيرررىل ااناجحرررىل اه اايرررىل 

وزااة الررردفاع، وذلررر  فحمرررا يرررمتب   ويررردعمولوكررراهت أخرررم    حرررن مذين تلرررا ت اةررردين ا وأ ،الررردفاع
الرررذين  أفرررد ا ت اةررردين كرررالسذا  و   (23)ةابارررماجم ااناجحرررىل ا متربرررىل خرررااج أااضررري الررروهايت ا تارررد

يف سرلوو خرااج اً ب ثىل ابلوماسرحىل أو ةنريرلحىل ضرال ي ملول يف محدال عملحات حمدا، أو يدعمول 
فمرن  من سرنىل وافردة،الوهايت ا تادة من شأ ه أل يشرإل جمكىل ي اةو علح ا ابلملجن ألكثم 

أمررررا يف   (24)ىلللوهيررررىل الرضرررراجحىل ااناجحررررىل للرررروهايت ا تارررردة األمميرحرررراً خاضرررر  احملتمررررإل أل يرررررول
الرررردفاع  وتنررررداج مررررد حني يف  ررررال  اةرررردول مررررع وزااة الرررردفاع مبثابررررىل  حا، فحجرررروز أل يا ررررد ا تأسررررةال

 األف ررررال ا جمامحررررىل ا متربررررىل يف اخلررررااج يف سطرررراا الرررررا ول اانرررراجي ا نطبرررر  و رررروز سجررررما  ا الفرررررىل
ماجم )يف اخلررااج( و تحجررىل للت ررديإل الررذي أااخررإل علررى ةررا ول اارر  (25)حىلسررةالااناجحررىل يف احملرراكم األ

ول ا ت اةررررد الررررت يمترب رررراامحررررىل األف ررررال ا جم  سررررةا الرررررا ول اانرررراجي األ يشررررمإل، 19٦4لملررررنىل 
ويشرررمإل   (2٦)ا  حنرررول مرررن وكررراهت فرومحرررىل غررر  وزااة الررردفاع واااألمنحرررول أو ال ملررررميول اخلررر
الرحررررا ت اهعتباايرررىل واألفررررماا علررررى فرررد سرررروا ، قرررا ي رررري أل الشررررمكىل ةرررا ول ااررررماجم )يف اخلرررااج( 

أجنرررري كرررررن أل ختضررررع حىل اخلاصررررىل الررررت تضررررطلع جم شررررطىل يف بلررررد سررررةالال ملرررررميىل أو األمنحررررىل األ
  أيضاً  للمالفرىل ااناجحىل

حمرررداة لتملرررجحإل شرررمكات األمرررن اً  ظمررر (27)وتتبرررع اول خمتل رررىل مرررن اول أمميررررا الالتحنحرررىل -10
اً أفرامرر أيضرراً  اخلاصررىل علررى الريرر حد الرروطي  ولررد  الرررام ول وابكملررتال وال لبررني وسررمي ه رررا

ى سررررلطىل ا شررررماا مملرررر  سررررجإل علرررر أيضرررراً  ايررررم برررروينا مراط ررررىل وتشررررة  تنظحمحررررىل مشرررراهبىل  

__________ 

(21) Concordat on the Services of Private Security Companies of 2010  [لشرمكات ات راا بشرأل خردمات ا
  [2010األمنحىل اخلاصىل ل ا  

(22) Decree on the Hiring of Private Security Companies of 2007   مسرو  ا ت لر  بتوفحرا الشرمكات ]ا
  [2007األمنحىل اخلاصىل ل ا  

(23) Military Extraterritorial Jurisdiction Act (18 U.S. Code, sects. 3261-3267)  [ ةرا ول الوهيرىل ال ملررميىل
 ([ 32٦7-32٦1، ال معال 18خااج احلدوا )مدو ىل ةوا ني الوهايت ا تادة 

(24) Military Extraterritorial Jurisdiction Act (18 U.S. Code, sects. 3261 et seq.), and 48 Code of 

Federal Regulations, chap. 1 (10-1-11 edition), 52.225-19, p. 210   ةرا ول الوهيرىل ال ملررميىل خرااج[
ال ريررإل  48 اه اايررىل، ومررا ترراله( وةررا ول اللررواج  32٦1، ال ررمع 18احلرردوا )مدو ررىل ةرروا ني الرروهايت ا تارردة 

 [ 210، ص اىل 19-225-52(، 11-1-10)طب ىل  األول

(25) Defence Force Discipline Act 1982, sects. 9 and 61 9، ال معرال 1982  ]ةرا ول ا ضربا  ةروات الردفاع لملرنىل 
 [ ٦1و

  3ا ظم ال مع  (2٦)

ابكملررتال وال لبررني وسررمي ه رررا، ومراط ررىل  وأيضرراً  وبرر و  ،سكرروااواو كولومبحررا، و شررحلي، و الرررام ول، و الربازيررإل،  (27)
  ايم بحو ا 
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هلررررم ا ذل  مررررن اخلاصررررىل ولألشررررداا الررررذي اافررررضلألشررررداا ا ررررأذول هلررررم بتررررردل خرررردمات األ
  (28)للرا ولخمال ات  ماتراهبه

أابررررع اول يف اسررررحا )الريررررني ترتضرررري ن  الةاخررررحص واهختحرررراا، ب ملحررررىل مرررروفحمررررا يت لرررر   -11
خرررردمات األمررررن  الشررررمكات الررررت ترررررد فريررررول وا مررررااات ال مبحررررىل ا تارررردة( وال لبررررني وسررررنغافواة 
وكرررن أل يشرررإل الشررم    (29)علررى تررمخحص أفررماا األمررن، أو مرروف ي األمررناخلاصررىل، أو فررماا  

الراضرري  ريررول ال رراملني يف شررمكات األمررن اخلاصررىل علررى تررماخحص وسررحلىل م مررىل للتاررر  تر ررإل 
فرروا ا  ملرال  أمرا برت م تت لر  اب ت راو اً توفحا األشداا ا ؤهلني واسرتب اا مرن أااينروا سرابر

بشرأل ال الةررىل برني عملحررىل الةخرحص واهختحرراا وم راي  فررروا ا  ملرال، فحشرر  ال مير  ال امررإل سا 
أل بوسرررع  الملرررلطات ا دتريرررىل ، فملرررو الررررا ول الملويملرررمي، أل تررررما فظرررم ب رررض األ شرررطىل، 

رررررن أل ألهنرررا ةررررد تت رررراا  مرررع مراصررررد الررررا ول، مبررررا يف ذلرررر  اخلررردمات الررررت ك اً،أو كلحرررراً جقجحررر
مراط ررررىل  ةرررا ولاألخرررم   ملرررنىلومرررن األمثلرررىل احلتاملرررتدد  هاترررراب ا ت اكرررات حلرررروا ا  ملرررال  

اسرت ااوا مرن ال  رو  هلرا شرمكا  أل يررولعلرى الشرمكات األمنحرىل اخلاصرىل  حيظرم الذي ايم بوينا 
الملررررلطات  يشررررة  احلريررررول علررررى شرررر ااة مررررنو اباتررررراب ا ت اكررررات حلررررروا ا  ملررررال،  وااينرررروأا 

 عملررواالررذين  انيا مشررغواتحمرراه،  ررو علررى ويف   (30)كرردلحإل   ررال فررروا ا  ملررالا دتريررىل يف 
أو الشرررمكات األمنحرررىل  ،ج رررقة اهسرررتدبااات احلرومحرررىلأ وأالشرررمطىل ا د حرررىل الوطنحرررىل،  وأ ،يف اارررح 
جمكرىل  مااترراهب األخم ، أل يثبتوا، يف فالىل فريل م عن عمل م، أل ذل  مل يرن بملربواخلاصىل 
 روا ا  ملال حلاً أو ا ت اك

األفرماا  األمنحرىل اخلاصرىل الشرمكات أل تارداِّ برتضري ي لرذيا وتوجد يف الررا ول الملويملرمي -12
علرى  أمثلرىل فملرنىل علرى احلرروا األساسرحىلو  ي والردو  ا نطبررنيالررا ول الروط ال التاب ني هلا يف 

تلرر  ترردايو مرروف ي  سا فررروا ا  ملررال الدولحررىل وم رراي  الرررا ول ا  ملرراو يف ة ا مج حررىلا شرراا 
  وتما ا شااة سا  فروا ا  ملال  ممات عديدة يف الرا ول الربازيلي الذي ينص علرى الشمكات

أل يشررمإل الترردايو احل رراا علررى اللحاةررىل البد حررىل لألشررداا الررذين يواج ررول اسررتددا  الررروة يف 

__________ 

   12-297الرا ول اةم  (28)

 Order of the State Council No. 564, Regulation on the Administration ofفحمرا يت لر  ابلريرني، ا ظرم  (29)

Security and Guarding Services, of 2009  [ الريرااا عرن  لرا الدولرىل األعلرى بشرأل ساااة  5٦4األمرم اةرم
 .Private Security Agency Law, 1969 (Act No  وبشرأل ال لبرني، ا ظرم 2009  اخردمات األمرن واحلماسرىل ل ر

5487)، as amended by Presidential Decree No. 11, 1972, and, subsequently, by Presidential Decrees 

No. 100, of 1973, and No. 1919, of 1984   ( 5487)الررا ول اةرم  19٦9]ةرا ول وكالرىل األمرن اخلاصرىل ل را
واةررم  1973ل ررا   100الممسررحني اةررم اب مسررومني اً وهفررر 1972ل ررا   11بريررحغته ا  دلررىل اب مسررو  الممسرري اةررم 

  the Private Security Industry Act, 2007 (Act No. 38)[  وبشرأل سررنغافواة، ا ظرم 1984ل را   1919
ا مسرو  ([، وفحما يت ل  اب مرااات ال مبحرىل ا تاردة، ا ظرم 38)الرا ول اةم  2007]ةا ول ةطاع األمن اخلاا ل ا  

، الررت تررنص علررى أ رره ه  رروز للشررمكىل 11بشررأل شررمكات األمررن اخلاصررىل )ا ررااة  200٦ ل ررا  ،37اه ررااي اةررم 
الرحروا والشررمو   اسررتح ا هاعلررى موافررىل الملررلطات ا دتريرىل و فريروهلا سا فررني  أل تت اةررد مرع موفررا أمري األمنحرىل

  احملداة يف اللواج  التن حذيىل للرا ول(

(30) Act No. 12.297, art. 8 (2); and Acts No. 23.492 and No. 23.521 ( 2)8، ا رااة 297-12]الررا ول اةرم
  [521-23واةم  492-23والرا و ل اةم 
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وترتضررري الملرررل ااوا   (31)ل الرررت تررردعو سلح رررا األمرررم ا تاررردةعمل رررم، وفررر  مبررراا  فرررروا ا  ملرررا
من شمكىل األمرن اخلاصرىل أل ترداب ال راملني فح را علرى  (34)وكولومبحا (33)وا رملح  (32)وغواتحماه

   (35)اا يشمإل الرا ول ا  ملاو الدو فروا ا  ملال  وتش  كولومبحا سا بم م  تدايو خ
ذل مبدريريرات الردفاع ةرا ول ا  يفاً أ شرأ الررو غم  سطراااً تشرمي حويف الوهايت ا تاردة،  -13

الرروطي يرضرري جمل ترررول وزااة الرردفاع، ابلتنملررح  مررع وزااة اخلااجحررىل، مملررؤولىل عررن مررن  الةاخررحص 
للشرررمكات ال ملررررميىل واألمنحرررىل اخلاصرررىل، وأل تضرررع األ ظمرررىل ا ت لررررىل ابختحررراا ا ررروف ني الرررذين يرررؤاول 

واعمر    (3٦)حرقهم وسرلوك مالرتالحرىل وتردايب م وجت  منطرىل تدوا فح را أعمرال م ا  األمن اخلاا يف
لشرمكات  ISO 18788 أصرب  ايل ا  حراا الردو  (37)سعداا م حراا لألعمرال وسااا را أيضاً  وزااة الدفاع

و و على الشرمكات  ا ملا لىل و التدايو  تداب  ويتضمن [PSC1] الذي يا ما ابسم األمن اخلاصىل
وةردمتا   18788ISO حراا ا و حوزيلنردا  أسرةالحاكمرا أةرمت    (38)تطبح  هذا ا  حراا للتنرافا علرى ال رروا

 الدعم له 
وبشأل األ شطىل احملظواة، تنص ةوا ني غواتحماه على أل ةطاع األمن اخلاا ه  وز له  -14

احلرومحررىل  الوفرراجا سسررناا  مررن ةالرروهايت ا تاررد و ررد  (39)تررو  م ررا  تا ررد مررن م ررا  احلرومررىل

__________ 

(31) Ordinance No. 3233, annexes; Act. No. 7102/1983, art. 16; and Ordinance No. 3233/2012, art. 155 (VI)  )
، 3233/2012ا وو اةررم ؛ واألمررم الررر1٦ا ررااة ، 7102/1983وممفراترره؛ الرررا ول اةررم  3233األمررم الرررا وو اةررم ]

 ([ ٦)ال رمة  155ا ااة 

 )ج( 51، ا ااة 51/2010الرا ول اةم  (32)

  200٦( من الرا ول اه ااي ل ا  8)25ا ااة  (33)

  74، ا ااة 3٦5/1994الرا ول اةم  (34)

  21، ا ااة 2974/1997الرا ول اةم  (35)

(3٦) Ike Skelton National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011, Public Law 111-383  ةرا ول[
 ؛[383-111، الررررا ول ال رررا  2011أيررر  سررررلتول بشرررأل ا ذل مبدريريرررات الررردفاع الررروطي للملرررنىل ا الحرررىل 

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010, Public Law 111-84  ةررا ول ا ذل[
 National Defense Authorization ؛[84-111، الررا ول ال را  2010ت الردفاع الروطي للملرنىل ا الحرىل مبدريريرا

Act for Fiscal Year Duncan Hunter National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2009, Public 

Law 110-417 الرررا ول 2009بشررأل ا ذل مبدريريررات الرردفاع الرروطي للملررنىل ا الحررىل  ]ةررا ول ا رررال هررا ة ،
]ةررا ول ا ذل مبدريريررات الرردفاع الرروطي للملررنىل ا الحررىل  Public Law 110-181 ,2008 [417-110ال ررا  

[  بحد أ ه ينبغي ا شااة سا أل ةا ول ا ذل مبدريريرات الردفاع الروطي ه 181-110، الرا ول ال ا  2008
 على أسا  سنوي، وابلتا  كرن أل تتغ  من سنىل سا أخم  اعتمااه يتم  سذ ،اً ااجم تشمي حاً  اً  رييشرإل 

(37) American National Standards Institute, Management System for Quality of Private Security Company 

Operations: Requirements with Guidance, ANSI/ASIS PSC.1-2012 [   د الروطي األمميرري للم راي   ظرا  ا
[ الررذي كرررن اهطررالع علحرره يف ا وةررع لتوجح رراتاب تطلبررات ممفرررىلعملحررات الشررمكات األمنحررىل اخلاصررىل  ا  وعحررىل ساااة 

www.acq.osd.mil/log/ps/.psc.html/7_Management_System_for_Quality.pdf (now ISO 18788)  

(38) Office of the Assistant Secretary of Defense for Logistics and Materiel Readiness, "Private security 

companies  [   الشررمكات األمنحررىل اخلاصررىل  -]مرتررو مملرراعد وزيررم الرردفاع لشررؤول اللوجملررتحات واهسررت داا ا ررااي
  companies” , available from www.acq.osd.mil/log/ps/psc.htmlا ظم ا وةع 

  59، ا ااة 51/2010اةم الرا ول  (39)
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اه اايرىل  ردا  (41)والملحاسرات (40)فرالروا ني واألمنحرىل اخلاصرىل بطبح ت را  سا الشرمكات ال ملررميىل 
ووفررراً    طرراا الوفرراجا الررت يرتريررم أاااهررا علررى ا رروف ني احلرررومحني، ولررحا ا رروف ني ا ت اةرردين

يف عداا الوفاجا احلرومحىل بطبح ت ا نداج لواج  الملحاسات على الملوا ، ه يللرا ول اه ااي و 
جم شررطىل أمنحررىل خاصررىل ه تنطرروي علررى س  رراذ الرررا ول وه تتضررمن بشرررإل مباشررم ةحررا  ا ت اةرردين  

مملررؤو  احلرومررىل   اجرردةمجررع ا  لومررات ل و (42) سجررما   رحرررات جناجحررىل، مثررإل افتجرراز الملررجنا 
  األفراا هلم التوصحات، أو اياا ، أوأو تردل  ،أو سسدا  ا شواة (43) اه اايىل

ماً صرررمحياً ا شرررااكىل بريرررواة مباشرررمة يف أعمرررال الرترررال يف وحيظرررم الررررا ول الملويملرررمي فظررر -15
مررررن وترررردايب م وساسرررراهلم األت حررررني أفررررماا  وينررررداج يف عررررداا ذلرررر اىل يف اخلررررااج، النقاعررررات ا ملررررل

للمشررااكىل بشرررإل مباشررم يف أعمررال ةتررال يف اخلررااج أو س شررا  شررمكىل يف سويملررما تملرراهم يف هررذه 
غمامرات وعرروابت  تشرمإل جرقا ات حمرداة ويرنص علرى ،(44)اأو الرتارم فح ر ،األ شطىل أو سااا ا

  وتررداج ةرروا ني كوسررتاايرا وا رملررح  ا ت اكررات فررروا ا ت رراو هررذا احلرررمجررقاً  علررى ابلملررجن 
 روز،  أ ره ه وتنص اللواج  التنظحمحىل يف كوستاايرا علرى  (45)  ملال يف عداا األ شطىل احملظواةا
لت رررذيو أو ا  املرررىل الراسرررحىل وا  حنرررىل لاً ربا مررر للترررذاع مبجرررما الطاعرررىل ،أي فرررما مرررن الظرررموا يف
   (4٦)فالت من ال راب على هذه األف الأو هاعا  ا  ال روبىل الالس ملا حىل أو

س  ررراذ الررررا ول يف أ شرررطىل الشرررمكات ال ملررررميىل وبشرررأل مشرررااكىل ا ررروف ني ا ملرررؤولني عرررن  -1٦
يف الشرمطىل والرروات  يف أمميررا اانوبحرىل علرى األفرماا ال راملني نحىل اخلاصىل،  ظم ب ض الدولواألم

ت( وكذل  )ابستثنا  شرحلي( يف اولىل بولح حا ا ت داة الرومحا أيضاً  ا وف ني ال مومحنيو ا مللاىل )
اهضرطالع ابأل شرطىل  مأو جرماج ،ال راتخمالذين ااتربروا الملابرني الشمطىل والروات ا مللاىل  أفماا

الناطرررىل الرردول األفميرحررىل  ةرروا ني أغلبحررىلوتثرري  حا و واو ةرروا ني قاثلررىل،أسررةاللررد  و  األمنحررىل اخلاصررىل 
مرديمين الملابرني الشمطىل الروات ال ملرميىل أو  عن ت حني أفماااألمنحىل اخلاصىل  ابل م ملحىل الشمكات

 أ شرررطىل ا شرررااكىل يف ،(48)وهنغررراااي (47)مثرررإل فم ملرررا ،ب رررض البلررردال األواوبحرررىل ظرررم و   مررروف ني أو
، لرررروات ال ملررررميىلاأو  ،يف الشرررمطىلاً ل ررراملني سرررابرا علرررى ىلواألمنحرررىل اخلاصررر الشرررمكات ال ملررررميىل

__________ 

(40) Federal Activities Inventory Reform Act of 1998, Public Law 105-270, p. 112, Stat. 2382, and 

Federal Acquisition Regulation of 2005  1998]ةررا ول ا صررالح ا  رري  ريررم األ شررطىل اه اايررىل لملررنىل ،
 [ 2005اه اايىل لملنىل ، وهجاىل ا شةايت 270-105الرا ول ال ا  

(41) Office of Management and Budget Circular A-76 and Office of Federal Procurement Policy, 

policy letter 11-01 ت مررحم مرتررو ا اااة وا حقا حررىل اةررم[ A-76 ؛ ومرتررو سحاسررىل ا شررةايت اه اايررىل، بحررال
 [ 01-11الملحاسات 

(42) Federal Acquisition Regulation, sect. (d) (19); and Office of Federal Procurement Policy, policy 

letter 11-01, appendix B, sect. 9  مرتو سحاسرىل ا شرةايت (؛ و 19)، ال مع )ا(]هجاىل ا شةايت اه اايىل
 [ 9اب ، ال مع  إل، التذيح01-11اه اايىل، بحال الملحاسات 

(43) Office of Federal Procurement Policy, policy letter 11-01, section 3 (b) (1)  مرترو سحاسرىل ا شرةايت[
 ([ 1، ت مي ات )ب()3، ااق  01-11اه اايىل، بحال الملحاسات 

   8، ا ااة 2013الرا ول اه ااي بشأل اخلدمات األمنحىل اخلاصىل ا ردمىل يف اخلااج ل ا   (44)

؛ SP/2006-33128، والالجارررىل اةرررم 8395/2003ىل بشرررأل خررردمات األمرررن اخلاصرررىل، اةرررم هجارررىل كوسرررتاايرا التنظحمحررر (45)
   (10)32، ا ااة 200٦ألمن اخلاا ل ا  والرا ول اه ااي ا رملحري بشأل ا

 ( 3)29، ا ااة 33128التنظحمحىل اةم  الالجاىل (4٦)

  7-11و 3-11و 10، ا واا ٦29-83الرا ول اةم  (47)

   2، ا ااة 2005ل ا   CXXXIIIالرا ول اةم  (48)
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ن لحملرررروا مررررن هررررؤه  واألفررررماا الررررذي الررررذين يررررؤاول م ررررا  امسحررررىل يف اواجررررم األمررررن الرررروطي وال رررراملني
  صلىل ذات م ا  امسحىليف  يملااول ما وف ني ولرن 

فحال استددا  الروة واألسلاىل الناايىل، فب ضر ا  وعااة ما تتبع الدول ا ملت مضىل هنجني -17
يملررررم  لل رررراملني يف الشررررمكىل األمنحررررىل اخلاصررررىل  مررررإل األسررررلاىل الناايررررىل واسررررتددام ا وفرررر  شررررمو  

، بحنمررررا ختترررراا بلررررردال أخررررم  فظررررم اسررررتددا  األسرررررلاىل الناايررررىل وتررررواا ةاجمررررىل ابلبنررررروا (49)حمررررداة
هايت ا تاررردة اسرررتددا  الرررروة علرررى وبوجررره عرررا ،  ظرررم الرررو   (50)اهسرررتثناجحىل مشررر وعىل بضرررما ت

 اهسرررتثنا ات والشرررمو  الررررت كررررن مبوجب ررررا مررروف ي الشرررمكات األمنحررررىل وال ملررررميىل ولرن رررا تررررواا
ابسرررتددا  الرررروة  لمررروف ني ا ت اةررردينه يرررؤذل لعرررن ذلررر ،     وفضرررالً الرررروة ابسرررتددا الملرررماح 

هررررذه الررررروة ضررررموايىل لتن حررررذ عنرررردما يبرررردو بررررردا م رررررول أل  و (51) ا محتررررىل سه افاعرررراً عررررن الررررن ا
أمثلىل جحردة أخرم  مرن ة غحقسرتال ومج وايرىل حىل و  (52) م ام م األمنحىل حلمايىل األصول/األشداا

أو األج ررقة  ،ناايررىلاسررتددا  األسررلاىل ال يرررول فح رراالظررموا الررت الررروا ني  مولرردوفا، فحررد  رردا
 ةهجررو  وشررح  ي رردا فحررا مررن ألسررلاىل الناايررىل يف سطرراا الرردفاع   رروز اسررتددا  اربااً مرر ،اخلاصررىل
يف كرب  األفرماا و محرىل، احملا متلررات  علرى أو اعتردا  مملرل  هجو  مجراعي،ضد و ، أو صات م البشم

ويتضررمن ةرا ول مج وايرىل مولرردوفا  يف اهلروا   طلرررىل  ذيميرىل طرالا ، أو ذين يبردول مراومررىل مملرلاىلالر
ابعترقام م  سصرداا س رذاا مملرب  اخلرواا،ا تارمين أو  األمرن،أفراماً سضافحىل، سذ يت ني على مروف ي 

 استددا  الروة 
ومرن ب رض الردول،  تنظمروة، وفحما يت ل  ابلتدايو بشأل ةواعد اهشتباو واستددا  ال -18
اسرتددا   ردمي اخلدمات األمنحىل اخلاصرىل فح ا الظموا الت  وز الريني وال لبني وأوغندا،  بحن ا

سررررلاىل سررررتددا  األهةواعررررد  أذابحجررررالو غررررو الدكرماطحررررىل يررررىل الرو مج وا وتضررررع  األسررررلاىل الناايررررىل 
كات الشرم  وحيظرم علرى مروف ي حترىل ققة اخلاصىل الت تنطوي عااة على ةروة أو األج  ال حاا الثرحلىل

والشرمطىل  يرتريرم محل را علرى اارح األسرلاىل الرت عرااة مرا  ومحرإل األمنحىل اخلاصىل الرحرا  بردواايت
األفررررماا  عررررد  تملررررلح الرررروهايت ا تارررردة علررررى نص ةرررروا ني   وترررريف مج وايررررىل الرو غررررو الدكرماطحررررىل

__________ 

كما تبني لل مي  ال امإل من التالحإل ال ا ي، أخذت م ظم الدول ا ملت مضىل من منطرت اسحا وأمميرا الالتحنحرىل  (49)
 هبذا الن   

، وة غحقسرتال وهنغراااي، على سبحإل ا ثال، بواكحنا فاسو، وكوت اي واا، ومج وايىل الرو غو الدكرماطحىل، وغامبحا، (50)
 وا غمب، و حج اي، ومج وايىل مولدوفا، وسويملما، والوهايت ا تادة األمميرحىل 

(51) 48 Code of Federal Regulations, chap. 2 (10-1-11 edition) , (b) General, (3) (i); and Federal 

Acquisition Regulation, 52.225-19, Contractor Personnel in a Designated Operational Area or 

Supporting a Diplomatic or Consular Mission Outside the United States, General, (ii) (B) (3) (i ) 
وهجاررىل ا شررةايت (؛ 1( )3، )ب( عمومحررات، )11-1-10]مدو ررىل اللررواج  اه اايررىل، ال ريررإل الثرراو )طب ررىل 

ب ثرررىل لرررول يف محررردال عملحرررات حمرررداة أو يررردعمول ول الرررذين ي م، األفرررماا ا ت اةرررد19-52.225-، 48 اه اايرررىل
 ([ 1( )3( )ب( )2عمومحات، ) ابلوماسحىل أو ةنريلحىل خااج الوهايت ا تادة،

(52) 48 Code of Federal Regulations, chap. 2 (10-1-11 edition) , (b) General, (3) (i); and Federal 

Acquisition Regulation, 52.225-19, Contractor Personnel in a Designated Operational Area or 

Supporting a Diplomatic or Consular Mission Outside the United States, General, (ii) (B) (3) (I ) ) 
وهجارررررىل (؛ 2( )3، )ب( عمومحرررررات، )11-1-10، ال ريرررررإل الثررررراو )طب رررررىل 48]مدو رررررىل اللرررررواج  اه اايرررررىل 

ب ثرىل ول الرذين ي ملرول يف محردال عملحرات حمرداة أو يردعمول ، األفرماا ا ت اةرد19-52.225ا شةايت اه اايرىل، 
 ([ 2( )3( )ب( )2عمومحات، ) ابلوماسحىل أو ةنريلحىل خااج الوهايت ا تادة،
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وسذا  ترروفمت ا  مفررىل  (53)الرررا ول الرروطي والرردو  ووفرر  عررن الررن اال ررماي للرردفاع  سه ت اةرردينا 
   (54) لرىل برواعد استددا  الروةوا فاطات ا ت  وا ؤهالت ابألسلاىل

 الثغرات يف التشريعات الوطنقة -اثلثا   
عرررن ا مااسرررات الملرررلحمىل ا رررذكواة، أاب ررر  الدااسرررىل ال ا حرررىل أل حرررىل ثغرررمات بغرررض النظرررم  -19

 تنظحمحىل ملموسىل ه تقال ةاجمىل 

 نطاق التطبقق -ألف 
أ شرطىل الشرمكات األمنحرىل مجحع البلردال الرت جرم   لحل را تغطري  بني الدااسىل ال ا حىل ألتا  -20

شرمكات ال ملررميىل اخلاصرىل بشرأل ال األفرا  منىل ةلحل ةلىلسو   بشرإل أساسي وه تضع اخلاصىل
ا ال ظمرى ابسرتثنا  ا ملررىل ا تاردة لربيطا حر مرن هرذا الربحرإل،اً البترىل أفرامر عخدما ا، أو ه تضو 
لشرررمكات األمنحرررىل سطررراا المابطرررىل الربيطا حرررىل ل يف تمرررد هنررر  التنظرررحم الرررذا  ت تا الشرررمالحىل )الرررايملنررردو 

ومرع   (55)لرطراع األمري اخلراا(تشرمي ات تتنراول ا ات تررمال س لتني)ال ندوازيلوس وكحنحا اخلاصىل(،
شىت اً شمإل أ واعلححىل خاصىل  سا مريطل   شمكات عملرميىل وأمناً عموم هذا الترميم يش ذل ، 

  من الشمكات يف البلدال ا دتل ىل الت مت است ماض ا يف الدااسىل ال ا حىل
تررؤاي م ررا  كرررن أل تنررداج األمنحررىل اخلاصررىل أل الشررمكات  أيضرراً  ويالفررا ال ميرر  ال امررإل -21

مررن اً مقيررد ررا أو ترححم هررذه ا ملررألىلحررىل فاجررىل سا سيررال  م ااررىل   ملرررميىل ، وألال يف عررداا ا  ررا  
 اصىل ألمنحىل اخلولذل ، من ا  م ترححم أ واع اخلدمات الت تردم ا الشمكات ا  اههتما 

تملررح  محايررىل ا واةررع و  اخلاضرر ىل للررنظمأ شررطىل الشررمكات األمنحررىل اخلاصررىل  وبوجرره عررا ، تشررمإل -22
أ شرطىل  لتشرمإلاً تتملرع  طاةرمرا اً هذه الراجمىل كثر   بحد أل ،(5٦)وفماست م ايىل األشداامحالدواايت و 
خردمات الشرمكات اب  رلحقيىل، تشمإل أواواب وأمميرا الوسطى والبلدال األفميرحىل الناطرىل  أخم ، ف ي

مرررن  سرررواهاالنرررروا واجملررروهمات وا  ررراال الن حملرررىل و   ررررإلو  ل، ا ماةبرررىليف م ظرررم األفحرررا، اخلاصرررىلاألمنحرررىل 
ويشرررمإل ةرررا ول ا ملررررىل ا تاررردة اخلررردمات الرررت   (57)، وسجرررما  التارحرررراتومحايت رررا األشرررحا  الثمحنرررىل

ويف سويملرررما، ختضرررع األ شرررطىل ا ت لررررىل حاااة فمكرررىل ا رررموا، وترررردل يرررردم ا اهستشررراايول األمنحرررول  
ا ملرراعدة سا الملررلطات ال امررىل، و رررإل احملتجررقين وخرردمات احملررررني اخلررواا للررواج  التنظحمحررىل أيضرراً   
ويف أمميرا الوسطى، تشرااو الشرمكات األمنحرىل اخلاصرىل يف احل راا علرى النظرا  يف ا ناسربات ال امرىل، 

__________ 

 )أ( 2)ه(( 4، ااق  2011ا ول األول/ايملمرب ك  20، الريااا يف 41-3020وزااة الدفاع، التوجحه اةم  (53)

 )ب( 2)ه(  4، ااق  ا مجع   مله (54)

بحنمررا ه تررنظم أي ةررا ول يتنرراول علررى وجرره التاديررد ةطرراع اخلرردمات األمنحررىل اخلاصررىل يف كحنحررا، اً ه يوجررد فالحرر (55)
 راملني ل  اأجوا  لىبإل ترتريم عاألمن،  فىت ضبا ا ؤسملات أو الشمكات، أو ند الرطاع أو وازيلتشمي ات س

  2011ا  اخلدمات األمنحىل( ل  ةطاع)األمم ا ت ل  بتنظحم األجوا ، من خالل يف ةطاع األمن

؛ وكررروت اي ررررواا، 2، ا رررااة 343-2009وا مسرررو  اةرررم  23، ا رررااة 032/2003 ا ظرررم بواكحنرررا فاسرررو، الررررا ول اةرررم (5٦)
؛ 1، ا رااة 98/008لروزااي اةرم ا؛ ومج وايرىل الرو غرو الدكرماطحرىل، ا مسرو  1، ال فررمة2، ا ااة 2005/73اةم  ا مسو 

  81-2002مسو  اةم ؛ وتو ا، ا 2003-447؛ والملنغال، ا مسو  اةم 1ا ااة  27-0٦وا غمب، الرا ول اةم 

، وا مسررو  199٦ولررد  سويملررما اهت رراا ا ت لرر  ابلشررمكات األمنحررىل ل ررا   ٦29-83لررد  فم ملررا الرررا ول اةررم  (57)
؛ 2005ل رررررا   CXXXIII؛ وهلنغررررراااي الررررررا ول اةرررررم 2007ا ت لررررر  بتوفحرررررا الشرررررمكات األمنحرررررىل اخلاصرررررىل ل رررررا  

  2001األمن اخلاا ل ا  ةطاع وللمملرىل ا تادة ةا ول 
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و خدمات احلما  الشدريحني، والنرإل، و صنع ا  دات وا نظومات األمنحىل وتملوير ا، وسسدا  ا شواة 
 اخلاصررىل يف أمميررا الالتحنحررىل أافرو، سذ تنررداج يف سطررااهالشررمكات األمنحرىل  و طرراا أ شرطىل  (58)األمنحرىل

شرطىل أ ويشرمإل الررا ول القمبرابوي   (59)ةامرىل الردعاو  ا د حرىل احلريرول علرى أالرىل  خدمات تتضرمن
احملررني اخلواا، مثلما هو احلال يف ال لبني وسنغافواة  وتن ما الريني وسمي ه را بتغطحىل اخلدمات 
ا ردمررىل سا الرطرراع ال ررا   ويف ةررا ول ا مررااات ال مبحررىل ا تارردة، تاررداج اهلحئررات احلرومحررىل يف ت ميررا 
 الشمكات األمنحىل اخلاصىل، قا يوفي جبواز استددا  هحئىل فرومحىل لتردل اخلدمات األمنحىل اخلاصىل 

 واإلذن هلا وتسجقل ا العسكرية واأليننقة اخلاصةترخقص الشركات  -ابء 
، وتنظحم ررا الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل مخحصتررفحمررا يت لرر  ابهلحئررات ا ملررؤولىل عررن  -23

رو  ت ذه ا  ا  ، فلشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىلاب م نحىلهحئات حمداة  اهفتراا سايبني التالحإل 
 ،(٦2)أو الردفاع، (٦1)ال دالىلأو  ،(٦0)يف الوزااات ا ملؤولىل عن األمن الداخلي ،أو ا اااات ،هبا الوفدات

  (٦5)حملحىل أو (٦4)فرومحىل ممكقيىلأو سلطىل  ،(٦3)هحئات فرومحىل اولحىل متدريريىل تتوههاأو 
فباسرتثنا  تشرمي ات ةلرىل ةلحلرىل مرن الردول  اخلاصىل،تملجحإل الشمكات األمنحىل ويف مضماا  -24

أو  ،(٦7)الرذا  الطروعي ، ترتضي الردول التملرجحإل(٦٦)الت تنص على سمرا حىل وجوا سجإل خاا
  (٦8)تباال التجااي والتجااةللالتملجحإل يف الملجإل ال ا  

الدول  موعىل متنوعرىل مرن ا تطلبرات،  تشة كشم  مملب  للاريول على تمخحص، و  -25
  ا  راي  األخالةحررىل  وا رؤهالت والترردايو  وتريرما ا ال مررىل  أو  فملرن المللوو/فملررن المرن بحن را 
ويف البلدال األفميرحىل الناطرىل ابل م ملحىل، على سبحإل ا ثرال، من الملواب    الملجإل ااناجيوخلو 

__________ 

  40، ال رمة A/HRC/30/34ا ظم  (58)

النررررإل وفماسررررىل أي  ررررإل ةررررا وو، ومحايترررره  297-1999/12، يشررررمإل الررررا ول اةررررم ايرررم يف مراط رررىل برررروينا  (59)
 عاو  ا د حىل ةامىل الداخلدمات اخلاصىل، مثإل احلريول على األالىل   أيضاً  ابستثنا   رإل األموال  وهو يشمإل

يف ب رررض و علرررى سررربحإل ا ثرررال، يف الررردول ا ملت مضرررىل يف أمميررررا الوسرررطى وأمميررررا اانوبحرررىل )ابسرررتثنا  كولومبحرررا(،  (٦0)
ل م ملرحىل ىل الناطررىل ابميرحرلردال األفلبوب رض االبلدال األفميرحىل الناطرىل اب  رلحقيىل )مثإل غامبحرا و حجر اي وزمبرابوي( 

سررحا )مررالحقاي كررذل  يف او )مثررإل بواكحنررا فاسررو، وكرروت اي ررواا، ومج وايررىل الرو غررو الدكرماطحررىل، ومررا  وتررو ا(، 
  وسنغافواة( ويف أواواب )فم ملا وا ملرىل ا تادة(

 على سبحإل ا ثال، يف  حوزيلندا  (٦1)

 مميرا الالتحنحىل يف ب ض احلاهت يف أو على سبحإل ا ثال، يف بوتملوا ،  (٦2)

اببوا غحنحا ااديردة، والملرنغال، و  واو، و  محبحا، و لحملوتو، و كحنحا، و كولومبحا، و على سبحإل ا ثال، يف الرام ول،  (٦3)
  وس الحول

 على سبحإل ا ثال، يف الريني، واهلند، وابكملتال، وال لبني، وسمي ه را، وا ملرىل ا تادة  (٦4)

ويرنص  ، أو يف الدول اه اايىل مثإل الريني واهلنرد وابكملرتال يف منطرىل اسحاظم الدول على سبحإل ا ثال، يف م  (٦5)
ؤولحات حيرررردا ا ملرررر ابسررررت ما  طلبررررات ا ذل، ولرنرررره ه مرل ررررىلالرررررا ول ا غررررمل علررررى  سررررلطىل سااايررررىل خمتريررررىل  

    أو هحئىل فرومحىل أخم وزااة مملؤولىل عن ا شماا، أو المصد، ا ضافحىل أو ال الةىل مع 

لى سبحإل ا ثرال، يف اول أمميررا الالتحنحرىل )الربازيرإل، وشرحلي، وكولومبحرا، وسكروااوا، وبر و، وكرذل  يف مراط رىل ع (٦٦)
 ، ويف الرام ول وابكملتال وال لبني وسمي ه را (، يف األاجنتنيايم بوينا 

 على سبحإل ا ثال، يف ا غمب وتو ا  (٦7)

 يف ا نطرىل ايسحويىل و  ا ملت مضىل بوجه عا على سبحإل ا ثال، يف الدول األواوبحىل  (٦8)
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، يف حيظحرررال ابألاحرررىل الرريرررو  (70) ا  ررراي  األخالةحرررىل و (٦9) فملرررن الملرررلوو يبررردو أل شرررمطا 
يتملررراو  متترررع ال ررراملني يف شرررمكىل األمرررن اخلاصرررىل مبرررؤهالت تدايبحرررىل حمرررداة وخلرررو سرررجل م  فرررني

ويف أمميرررا اانرراجي مررن الملررواب  يف األاحررىل يف مجحررع البلرردال ايسررحويىل الررت أل ررا اهسررت ما   
يملرتددم ا ال راملول على م حراا خترقين األسرلاىل الناايرىل الرت  تمكق الدول بوجه خاا الالتحنحىل،
 منشرر ت ا  لومررات عررن مررناً وهرري تطلررو عررااة مقيرردبشرررإل امررن، ات األمررن اخلاصررىل يف شررمك

يرتضرري أل يف اول أمميرررا الوسررطى  وحررىل شررم  اخررم هررا  واألسررلاىل الناايررىل  الشررمكىل وا  رردات
وه تترررح  الرررروا ني يف هرررذا الريررردا  ؛(71)مرررن مواطنح رررا الشرررمكات األمنحرررىل اخلاصرررىل ومرررالريررررول 
ب رض بلردال اابطرىل الردول  وترو  (72)ال ملحرات للشرمكات األجنبحرىل مناً هام  ضح  جدسو  

عملحا رررا حجررما   لمنظمررات األمنحررىل األجنبحرررىلل ه أتذل هررذا ال نريرررم أاحررىل قاثلررىل وهررري ا ملررترلىل
أل  اول أمميرررررا اانوبحررررىل ةررروا ني عررررااة مرررا ترتضرررريواب ضرررافىل سا ذلرررر ،   (73)ااخرررإل أةالحم ررررا

 ،ألخالا احلمحردة اب  ومتت  م الشمكات األمنحىل اخلاصىل   موف يىلمال م تريدا الشمطىل على 
 كمرررا كثرررإل الت اةرررد علرررى أتمرررني ضرررد  سرررجالت احملررراكم،أل يرررتمم التارررر  من رررا مرررن خرررالل أو 

 لاريول على تريمي  لاً شاج اً شمط (75)أو التأمني الرياي للموف ني، (74)حنو الغ ا ملؤولحىل 

 اختقار العاينلني يف الشركات العسكرية واأليننقة اخلاصة وتدريب م -جقم 

احلد األاىن من ا  اي  هختحاا ا وف ني يف كث  من األفحرال  موعرىل تداج الدول يف سطاا  -2٦
  ،(77)ومال مته للوفح ىل (7٦)من الملواب  ااناجيمرد  الطلو سجإل  من بحن ا خلو الشمو ،متنوعىل من 

__________ 

 ا ظم على سبحإل ا ثال، التشميع التو ملي  (٦9)

 ةوا ني بواكحنا فاسو والملنغال يف هذا الريدا  ،سبحإل ا ثال ىا ظم عل (70)

 ا ظم على سبحإل ا ثال، ةوا ني ا رملح  وبنما  (71)

 ا ظم على األخص التشمي ات يف كوستاايرا وهندواا   (72)

 ا ظم على سبحإل ا ثال، ةوا ني أذابحجال وأوزبرملتال  (73)

 على سبحإل ا ثال، يف اولىل بولح حا ا ت داة الرومحات وكولومبحا وسكوااوا  (74)

 على سبحإل ا ثال، الربازيإل وشحلي   (75)

غال، وترو ا، ، ولحملروتو، ومرا ، وا غرمب، وبنمرا، والملرنوالملرل ااوااي رواا،  وكروتكوستاايرا، و بواكحنا فاسو،  (7٦)
 بوجه عا    أيضاً  وبلدال أمميرا اانوبحىل واابطىل الدول ا ملترلىل،

تطلررو شرر ااة يف كوسررتاايرا، والملررل ااوا، وغواتحمرراه  و يلررق  سجررما  فاررص   ملرري وبرردو علررى سرربحإل ا ثررال،  (77)
وتملررتب د   يررم انا برروي اط ررىلوأواوغررواي، ومريف الربازيررإل، وشررحلي، وسكرروااوا، وبرر و، األهلحررىل البد حررىل والن ملررحىل 

بحرررىل يف ط شررر ااةجرررال األشرررداا غررر  الرررراااين بملررربو سعاةرررىل بد حرررىل أو عرلحرررىل، بحنمرررا تشرررة  أذابح ة غحقسرررتال
اببرروا غحنحررا و حا، أسررةال التشررمي ات الوطنحررىل يف تشررة ويف منطرررىل احملررح  اهلرراا ،   ن ملررحىلالضررطماابت فرراهت اه

  يدة لحاةىل مرد  الطلوااد
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  عرن فضرالً  ،(82)والت لرحم ،(81)وا مكرق ا را  ،(80)احلمحردةم اي  األخرالا و  ،(79)وسنه ،(78)وجنملحته
اً شرررديد ت ررراواتً شرررمو  اهختحررراا ويف الوةررر    ملررره، تت ررراوت   (83)مررررد  الطلرررو وخربترررهك رررا ات 

تبراين ملرواب ، تخبلو سجإل مرد  الطلو ااناجي مرن ال)على سبحإل ا ثال، فحما يت ل  اب  اي  ا تريلىل 
خيلررو  ،(85)ق نررىل يف الت ريررحإل ب ررض الررروا ني وبحنمررا ترررول  (84)خبطررواة ااررماجم ا  نحررىل( الشررمو  بشررأل

 ال ميرر  ال امررإلمل ي ثررم وعررالوة علررى ذلرر ،   (8٦) ملحررىل اهختحرراالوصررا حمرردا  ب ضرر ا ايخررم مررن أي
ةوا ني تتضمن سشااة سا فروا ا  ملال الدولحىل والرا ول ا  ملاو الردو  كجرق  مرن عملحرىل على أي 
 ( ايم مراط ىل بوينا و سويملما، و )مثإل غواتحماه، ، سه يف فاهت استثناجحىل ةلحلىل اهختحاا

علررى ، يملرروا اجترراه غرر  منررتظم شررمكات األمنحررىل اخلاصررىلوفحمررا يت لرر  ابلترردايو مرروف ي ال -27
وف ي الشررمكات األمنحررىل  ررعلررى ضررمواة ترروف  الترردايو خرراا  بوجرره الرردولوتشرردا  ه ا مجررال وجرر

هختحرراا ا رروف ني  وترروفم ب ررض  (87)مملرربراً اً الترردايو الرررايف شررمط وتضررع ب ررض الرردولىل  اخلاصرر
وعااة ما تملت ني يف ذل  ابهلحئات أو ا نظمرات  ب د عملحىل اهختحاااً الدول هذا التدايو هفر

  (89)، أو مبماكق ت لحمحىل(88)تنظحم و/أو ضب  ةطاع األمن اخلااا ملؤولىل عن 

__________ 

كرواب، يف  و حرراااغوا، و ا واطنني يف هندواا  وا رملرح   منموف و الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل  و أل يرول  (78)
 مررنكات يف هررذه الشررم  ولال ررامل رروز أل يرررول كوسررتاايرا والملررل ااوا   )يف  يف البلررديرو رروا مرحمررني أل   ررو

ي أل يرررول وااوا ترتضرروسكرر لربازيررإل وشررحلي وكولومبحرراا ، ترتضرريخبريرروا أمميرررا اانوبحررىلو   ا رحمررني( األجا ررو
ولح حررا باولررىل تملررم  ، و تملررم  برر و جمل يرررول احلررما  مررن األجا رروالبلررد ا  رري، يف فررني مررواطي مررن ال رراملول 

ل يررول أولومبحرا  رو ويف ك  عرن خل حرت مشر ااة ا  ةبرول تطلرو  ملتشرااين األجا رو و ابا ت داة الرومحات 
تطلرررو ال، يف أذابحجرررو د  او حرررات األمرررن اخلاصرررىل مولرررواين يف البلررراألمنحرررىل اخلاصرررىل وأعضرررا  ت  شرررمكا  الشرررمكات

  اانملحىل األذابحجا حىل ل ملحىل اهختحاا

للتشررمي ات الوطنحررىل يف بلرردال اً البررالغني، وفررر مررن الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل  ررو أل يرررول موف ررو (79)
  ايىل مولدوفالندا، ومج و ، و واو، و حوزية غحقستالو كازاخملتال، و أمميرا الالتحنحىل، وكذل  يف أذابحجال، 

 على سبحإل ا ثال، بواكحنا فاسو، وكوت اي واا، وما ، و حوزيلندا، والملنغال  (80)

 على سبحإل ا ثال، يف  واو  (81)

 األاىن من الت لحم يف اول أمميرا الوسطى وأمميرا اانوبحىل، وكذل  يف  حوزيلندا  ياطلو احلد (82)

 حا واببوا غحنحا ااديدة أسةالعلى سبحإل ا ثال، يف  (83)

كرن اهطالع على أمثلىل من بني البلدال األفميرحىل الناطرىل ابل م ملحىل ا ملت مضىل، وكذل  بني البلردال الرت جرم   (84)
   لحل ا يف اابطىل الدول ا ملترلىل

 على سبحإل ا ثال، يف الريني، وابكملتال، وال لبني، وسنغافواة  (85)

  لوأوزبرملتا يف طاجحرملتالاً أيضو بوجه عا ، يف التشمي ات الوطنحىل يف أمميرا الوسطى،  (8٦)

أذابحجررال و حا، أسررةالو ، ا ملت مضررىل أفميرحررا، ومجحررع الرردول األفميرحررىل الناطرررىل ابل م ملررحىل ا ثررال جنرروبعلررى سرربحإل  (87)
 وكازاخملتال وة غحقستال ومج وايىل مولدوفا 

  لحقاي، و محبحا، و حوزيلندا، وال لبني، وجنوب أفميرحا، والوهايت ا تادة األمميرحىلعلى سبحإل ا ثال، يف ما (88)

 على سبحإل ا ثال، يف أذابحجال وكازاخملتال وة غحقستال وب و ومج وايىل مولدوفا  (89)
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 احملظورة وايسموح هبا العسكرية واأليننقة اخلاصةنشطة الشركات أ -دال 
 ،وا متلررات افماسرىل ومحايرىل األشرداالتشميع للشمكات األمنحرىل اخلاصرىل برير ىل عامرىل  حق  -28

 ا  لومرات، علرى للاريرول األمرن خردمات ا رملرح  يف اه رااي الررا ول ويشمإل  (90)أو البضاجع
 مبا يف ذل  تراايم ا  لومات األساسحىل، وكذل  تمكحو  ظم التدايع وبح  ا  

ه كرررن اهضررطالع  أل األ شررطىل ا ملررموح هبررا أيضرراً  ال ديررد مررن الررروا ني ا ملت مضررىلوحيرردا  -29
اً ، متححرق  شرطت األ (92)سا الطبح رىل اخلاصرىل على الشمكات تشر  تشة و  (91)تلرات خاصىليف قسه  هبا

ف رري التشررميع   أو غ هررا مررن ةرروات األمررن ال ررا  ،الوطنحررىلالشررمطىل هلررا عررن أ شررطىل الررروات ا ملررلاىل و 
اهلنغااي على سبحإل ا ثال، يالفا أل ا شااكني يف األ شطىل األمنحىل اخلاصىل ه يتمت ول بريالفحات 
الملررلطىل ال امررىل، وعلررح م أل يمترردوا زايً  امسحرراً، وه  رروز هلررم أل يملررتددموا ألررراب الملررلطات واموزهررا 

تشرررمي ات اول أمميررررا  ترررنصاب ثرررإل، و   (93) شرررطت اجم اهضرررطالعحيررر  هلرررم منرررع الملرررلطات مرررن  هو 
الوسطى على عد  الملماح ابستددا  القي الممسي والواثج  والش ااات وا مكبات ذات اللول ا شابه 

  (94)لاللتبا اً ، جتنبأو الروات ا مللاىل ،لتل  الت تملتددم ا الشمطىل
للشرررمكات األمنحرررىل حيررر  ه ىل الرررت عرررا ، عرررااة مرررا  ظرررم التشرررمي ات مجحرررع األ شرررطبوجررره و  -30

 اول أفميرحرا الناطررىلو  واب ضرافىل سا ذلر ، ف ري فم ملرا  اخريرت افملرو هبرا هضرطالع اخلاصىل ا
شرررمكات ه  ررروز لل، علرررى سررربحإل ا ثرررال ايرررم مراط رررىل بررروينا و يف أواوغرررواي اً ابل م ملرررحىل، وأيضررر
أو الدينحرررررىل، أو مجرررررع  ،أو يف األفرررررداث الملحاسرررررحىل ،  قاعرررررات ال مررررإليف تررررردخإلال ىلاألمنحررررىل اخلاصررررر
ظرم علرىوعرالوة علرى ذلر ،  النرابحرىل و أ الدينحىل،أو  ،الملحاسحىل اياا  ا  لومات عن ت الشرمكا حيا

   شطىل ا دريريرىل للرروات ا ملرلاىل والشرمطىلألاباهضطالع  عا  وجهال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل ب
مثرررإل علرررى أفررررا  قاثلرررىل،  ترررنصأو بشررررإل أوضررر ، تشرررمي ات الررردول هرررذا احلظرررم  ررردا ب رررض و 

 بولح حررا ا ت ررداة الرومحررات مج وايررىل الرو غررو الدكرماطحررىل وا غررمب وتررو ا، وكررذل  اولررىلتشررمي ات 
ويف ب ررررض البلرررردال ا ملت مضررررىل مررررن ا نطرررررىل ايسررررحويىل، حيظررررم علررررى   وسكرررروااوا وبرررر و وكولومبحررررا

ألفرررماا ولرررىل م حنرررىل خمقااسرررىل صرررالفحات  أو (95) رحررررات جناجحرررىل سجرررما  الشرررمكات األمنحرررىل اخلاصرررىل
رر   ويف أمميرررا الوسررطى، و   (9٦)الملررجوللشررمطىل واامررااو واهلجررمة و ا ةاجمررىل األ شررطىل احملظررواة سِّ 

تنرررداج يف  طررراا ت والتارحررررات الررر ،(97)اي رررا ا اااة أو الملرررلطىل الرضررراجحىللتشرررمإل األاواا الرررت تؤ 
 أكثررررم غواتحمرررراه وةررررا ول  (98)أو الشررررمطىل الوطنحررررىل ،ا رررردعي ال ررررا احلريررررمي  رتررررو  اهختريرررراا

  (99)احلرومىل ا  ا  الت ت ترب م ا  تو   وز لألمن اخلاا ه أ ه على ينصت ريحاًل و  الروا ني
__________ 

 ملتال ا  لومات ا تافىل لل مي  ال امإل على أذابحجال وكازاخ اةتريمتيف منطرىل اابطىل الدول ا ملترلىل،  (90)

سشااة من هذا الربحإل يف تشمي ات البلدال األفميرحرىل الناطررىل ابل م ملرحىل، وكرذل  اول أاااج  على سبحإل ا ثال،  (91)
  أمميرا الوسطى وأمميرا اانوبحىل

 البلدال األفميرحىل الناطرىل ابل م ملحىل و اطلع على ا قيد يف ةوا ني فم ملا  (92)

  2، ا ااة 2005ل ا   CXXXIIIالرا ول  (93)

 ا وبنما   و حراااغو وغواتحماه وهندواا الملل ااوا و  كوستاايرا  ةوا ني (94)

 يف مالحقاي وا مااات ال مبحىل ا تادة  (95)

 يف مالحقاي وابكملتال  (9٦)

 كوستاايرا  (97)

 الملل ااوا وا رملح   (98)

 غواتحماه  (99)
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 يفمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىل اهست ا ىل ابلش منتشمي ات الوهايت ا تادة و د  -31
  علررى ااجررىل مررن ترررول أل شررطىل الررتةاجمررىل م ريررلىل اب وااوترر احلرومحررىل  ذات الطبح ررىل لوفرراجا ا

وفراجا الابسرتب اا    (100)ىل احلرومرىل اه ااير موف رو أل يؤاي را اب رياحل ال امىل ترتضي اهاتبا 
 يبرررردو ألات ال ملرررررميىل واألمنحررررىل اخلاصررررىل، ابلدولررررىل  مررررن  طرررراا أ شررررطىل الشررررمك بطبح ت ررررا نوطررررىلا 

ا ملرموح هبرا  لشرمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىلأ شطىل ابني  فاصالً اً تضع فد الوهايت ا تادة
فحما يت ل  ابأل شطىل الرتالحىل وغ  الرتالحىل  بحرد أل ذلر  ه يتنراول علرى وجره التاديرد ، واحملظواة

واب ضررافىل مررن ا  ررا  فررىت خررااج  طرراا ا  ررااو  اً الشررديدة ا درراطم  الررت تشررمإل عرردا ىلاأل شررط 
ذات  الوفرررراجا  هسررررتب اا الوكرررراهتر ررررإل امتثررررال توجررررد الحررررىل واضرررراىل ل   رررراذ تسا ذلرررر ، ه 

يث  الرل  بشرإل خاا ابلنظم سا التوسع الربر  لرطراع ا ت اةردين  وهو أمماحلرومحىل ، الطبح ىل 
ا  لومررررررات يف  لحررررررإل ومشررررررااكت م ا ت اةرررررردين  والررررررقاياة اهلاجلررررررىل يف اوا مررررررع اا ررررررات احلرومحررررررىل،

  اهستدباايىل وةمااات اهست داا
األعمرال وفحما يت لر  اب شرااكىل ا باشرمة  روف ي الشرمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىل يف  -32

 ملرررألىل احملرررداة، ابسرررتثنا  نررراول هرررذه اتتالتشرررمي ات الوطنحرررىل للررردول ه  الرتالحرررىل، تبرررني الدااسرررىل أل
ال ملررميىل واألمنحرىل علرى مروف ي الشرمكات  لتشرمي اتفح را ا  ظرم ويف احلاهت الت ،(101)سويملما

كا رر  األفرررا    سلغرر  الواضرر  فمررن  شررطىل الشررمطىل والررروات ا ملررلاىل، أبررب ض ضررطالع اخلاصررىل اه
مبشرااكىل  وفحمرا يت لر   أيضراً  النقاعرات ا ملرلاىل سابلأو  فاملرو نطبر  يف أوةرات الملرلمتذات الريلىل 

اهجترررراه  يتمثررررإلمنحررررىل اخلاصررررىل، س  رررراذ الرررررا ول يف أ شررررطىل الشررررمكات ال ملرررررميىل واأل ا ملررررؤولني عررررن
 الشرررمطىل علرررى أفرررماا عرررااة مرررا  ظرررم (102)ترررنظم هرررذه األ شرررطىلالرررت الررردول الرلحلرررىل  أل ا الفرررا يف

  حررىل اخلاصررىلالشررمكات ال ملرررميىل واألمن أ شررطىل ا شررااكىل يف احلررالحني أو الملررابرني والررروات ا ملررلاىل
هرذه  يلترق  الريرم  فحرالا ناط  الت جرم  است ماضر ا ألغلبحىل الدول يف يع الوطي بحد أل التشم 

  وهو أمم مث  للرل النرطىل، 
 طراا األ شرطىل اهخرتالا يف و   بشرأل األ شرطىل ا ملرموح هبرا، عد  اتملاا اللرواجوكثإل  -33

لملرلطات خلاصرىل وااخ  فاصإل واض  بني وفاجا الشمكات ال ملرميىل واألمنحرىل  ا  دا احملظواة، و 
لنظرم ال، وه سرحما ابمرال الرترةواعد بشأل ا شااكىل ا باشمة يف أع ا  دا رل ىل ح  اذ الروا ني، و ا 

اهت مررا ب ررد ملررلاىل، وفررسا الرردوا ا تنررامي للشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل يف النقاعررات ا 
 كاتشررطىل هررذه الشررم أ  يف خمرراطم الررتارم تقيررد عوامررإلدة، ند ضررىل احلررا  وحلرراهت النررقاع، النررقاع

لىل،   راذ وا ملرا ا بشرأل  دايت يث  الوضع وهذا  فدوث ا ت اكات حلروا ا  ملال  افتمالو 
 وتوافم سبإل اه ترياا 

__________ 

(100) Federal Activities Inventory Reform Act of 1998, sect. 5.2, and Office of Management and Budget 

circular A-76, Inventory Process B.1.a   2-5، ال رمع 1998] ةا ول سصالح جما األ شطىل اه اايىل ل را 
 [ B.1.a، عملحىل ااما A-76وت محم مرتو ا اااة وا حقا حىل 

ه حيدا ةا ول ا ملرىل ا تادة النشا  ال ملرمي أو األمي الذي كرن أل يا  رد بره سا شرمكات خاصرىل ولررن  (101)
يوجد ات اا على أل النشا  ال ملرمي يف فاهت النقاع ا ملل  ه كرن أل يضطلع به سه األفماا ال ملرميول 
برحااة ضاب  )ا ظم A/HRC/22/41، ال رمة 53، واا فرومىل ا ملرىل ا تادة على طلو ال مي  ال امإل بشأل 

  (التشمي ات واللواج  الوطنحىل ا ت لرىل ابلشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل

غالبحرررىل الررردول األفميرحرررىل الناطررررىل و حا و واو، أسرررةالو أمميررررا اانوبحرررىل،  ا ملت مضرررىل يف علرررى سررربحإل ا ثرررال، الررردول (102)
 ابل م ملحىل الت جم   لحل ا، وفم ملا، وهنغاااي 
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 قواعد حقازة األسلحة -هاء 
علرى خمتلرا الوسراجإل اً اكرقت أساسر يف هذا اجملرالسا الش  أةمب  الباد م لوماتوجد  -34

 ررروف ي الشرررمكات  تملرررم  بوجررره عرررا  ال ميررر  ال امرررإل أل الررردول هفررراو  حرررازة األسرررلاىل حلالرا و حرررىل 
 - وفر  شرمو  شرديدة التبراين، وسل كرال ذلر  ابةتنرا  األسرلاىل وفحاز را ال ملرميىل واألمنحرىل اخلاصرىل

ل راملني يف الشررمكات ل  ب ررض البلرداليفياملرم   ف لرى سرربحإل ا ثرال،  ا ملت مضرىل فرىت ااخرإل ا نرراط 
يف هرررذا  (103)تررررماه الرررروا ني واللرررواج  وفررر  مررراسرررلاىل األ ابلتملرررل  وامرررتالو األمنحرررىل اخلاصرررىل ا ملرررلاىل

علررى ال ررراملني  (104)الريرردا، بحنمررا  ظرررم بلرردال أخرررم  التملررل ، أو أاا  خررردمات احلماسررىل ا ملرررلاىل
ترررماخحص خاصرررىل هةتنرررا  األسرررلاىل الرررذين حيمرررول األفرررماا  وترتضررري ب رررض البلررردال احلريرررول علرررى 

)يف ب ررض البلرردال  ررو أل توضرر  اخريررىل محررإل الملررالح األ شررطىل  (105)واألسررلاىل الناايررىل وفحاز ررا
  ويف بلرردال أخررم ، خيضررع الةخررحص  مررإل (10٦)الررت سحاملررتدد  فح ررا الملررالح أو الملررالح النررااي(

م  مررن البلرردال،   ويف فئررىل أخرر(108)أو اكتملرراب م ررااة حمررداة (107)الملررالح للاريررول علررى الترردايو
أو فحاز را علرى ب رض أ واع را يرتريم الةخحص ابةتنا  األسلاىل واألسلاىل الناايرىل، أو الملرماح هبرا، 

اخلاصرررىل  رررردمي اخلررردمات األمنحرررىل  ه يملرررم  فح رررابلررردال  علرررى أمثلرررىل أيضررراً  وتوجرررد  (109)فاملرررو
لررررإل اً حمررردوا أو يررررول فح رررا عررردا األسرررلاىل الناايرررىل أو األسرررلاىل (110)األسرررلاىل الناايرررىل ابسرررتددا 

  (112)وسيداع ا داة لتدقين األسلاىلحمتداب  اختاذ  أيضاً  ب ض الدول رتضيوت  (111)شمكىل
اةتنرا  األسرلاىل  لرواج  تنظحمحرىل مت اوترىل علرى تطبر ل مي  ال امإل أل م ظم الردول ل تبني  و  -35

مملررألىل   وتناولرر  اول ةلحلررىل فاملررو بررإل الشررمكات األمنحررىل اخلاصررىلمررن ة  وفحاز ررا بشرررإل مشررموع 
 رردا ااررقا ات  وعاارر  هررذه اً اةتنررا  األسررلاىل وفحاز ررا بشرررإل غرر  مشررموع ووضرر   أفرامرر

ويف  (114)موضررروع اةتنرررا  األسرررلاىل وفحاز رررا بشررررإل غررر  مشرررموع يف ةوا حن رررا ااناجحرررىل (113)الررردول
  (115)  است اا األسلاىلةوا ني ضب

__________ 

 ي واا وفم ملا وا غمب وتو ا بواكحنا فاسو وكوت ا (103)

 شحلي، وما ، وب و  (104)

  مج وايىل الرو غو الدكرماطحىل، ومالحقاي، وسنغافواة، وسمي ه را، وتو ا، واول أمميرا اانوبحىل (105)

 كوت اي واا وما   (10٦)

 ابكملتال وال لبني وسنغافواة  (107)

  سمي ه را (108)

 وكازاخملرررتال، الرو غرررو الدكرماطحرررىل، ومج وايرررىلاي رررواا،  كررروتم ول،  الرررراو لرررى سررربحإل ا ثرررال، يف أذابحجرررال،  ف (109)
عررررد  سمرا حررررىل  ال امررررىل يف تتمثررررإل الراعرررردةويف اول أمميرررررا اانوبحررررىل،  وة غحقسررررتال، ومررررا ، ومج وايررررىل مولرررردوفا 

   مللاىلاو الروات استددا  األسلاىل احملظواة، أو اةترياا استددا  ب ض األسلاىل الناايىل على الشمطىل أ

  اولىل بولح حا ا ت داة الرومحات (110)

 شحلي وكولومبحا وسكوااوا  (111)

 الرام ول وتو ا واول أمميرا اانوبحىل  (112)

الرروهايت ا تارردة األمميرحررىل، و ا ملرررىل ا تارردة، و ا مررااات ال مبحررىل ا تارردة، و تررو ا، و طاجحرملررتال، و حا، أسررةال (113)
  وأوزبرملتال

 وأوزبرملتال طاجحرملتال  (114)

 حا، وتو ا، وا ملرىل ا تادة والوهايت ا تادة األمميرحىل أسةال (115)
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 ابةتنرررررا ا و حرررررىل ا ت لررررررىل اللرررررواج  الر التشرررررمي ات ا ملت مضرررررىل  موعرررررىل متنوعرررررىل مرررررن تررررروااو  -3٦
رم ، و بإل الشمكات األمنحىل اخلاصىلمن ة  وفحاز ا بشرإل مشموع األسلاىل   لرىل ةلحلرىلةأل لبارد اياظ  

ى ا يةتررو علررومرر وفحاز ررا بشرررإل غرر  مشررموعاألسررلاىل اةتنررا  مملررألىل فاملررو تتنرراول الرردول مررن 
منحرىل  ملررميىل واألشرمكات الال ل فريرول ال راملني يفأسا ال مير  ال امرإل وأشراا  من عواةرو ذل  

  حاايرررىل،ا  سرررالحوا سا األ، واهفترررراعلرررى  طررراا واسرررع ألسرررلاىل واألسرررلاىل الناايرررىلعلرررى ااخلاصرررىل 
 وو ىل بشرررإل ةرراحررازة األسررلافحمررا يت لرر    وال رراملني فح ررا للررنظمتلرر  الشررمكات وعررد  سخضرراع 

اكرررات ا ت  ة خمرراطمايااهجترراا ابألسررلاىل الناايرررىل، ةررد يرررؤاي سا ز و  وغرر  ةررا وو علرررى فررد سررروا ،
  هبا ا ملا لىل عن ااماجم ذات الريلىل ا  دا فروا ا  ملال و 

 ال يعاجل استًدان القوة واألسلحة النارية -واو 

يت اوت تنظحم اسرتددا  الرروة برني الردول، فب ضر ا، علرى سربحإل ا ثرال، ه ي راجل مملرألىل  -37
ال ملرررميىل واألمنحررىل، بحنمررا ياررنظم عرردا اخررم اسررتددا  األسررلاىل الناايررىل مررن ة بررإل مررردمي اخلرردمات 

من الدول هذه ا ملألىل  وبحنما تطلرو ب رض الردول مرن ال راملني يف الشرمكات األمنحرىل وال ملررميىل 
ترت رري اول أخررم  ، (11٦)هلررذه الشررمكاتاً اخلاصررىل اهمتثررال لررب ض اللررواج  التنظحمحررىل ا  رردة فريررم 

الناايرىل مرن  ىلرواعد الت تنظم اسرتددا  األسرلاابمتثال ال املني يف الشمكات األمنحىل وال ملرميىل لل
   (117)ة بإل الملرال بوجه عا 

وهفررا ال ميرر  ال امررإل بشررأل مملررألىل الملررماح لل رراملني يف الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل  -38
اخلاصىل ابستددا  الروة واألسلاىل الناايىل، أو فظم ذل  علح م، أل تشمي ات البلدال ا ملت مضىل 

فب ضرر ا خيترراا الملررماح لل رراملني يف الشررمكات األمنحررىل اخلاصررىل  مررإل األسررلاىل تتبررع عررااة هنجررني، 
بحنمرا خيتراا ب ضر ا ايخرم فظرم اسرتددا  األسرلاىل  ،(118)ناايىل واستددام ا وف  شرمو  حمرداةال

   (120)مش وعىل بشمو  حمداة ويرد  ةاجمىل ابلبنوا اهستثناجحىل (119)الناايىل
 ىل لل املني يفأمميرا الوسطى واانوبحمنطرت و الدول ا ملت مضىل يف اسحا م ظم تملم  و  -39

 رتضررري احلريرررول علرررى، سه أهنرررا تواسرررتددام ا األسرررلاىل الناايرررىل  مرررإلالشرررمكات األمنحرررىل اخلاصرررىل 
 ذلرر  ا  لومررات ويشررمإل ،(121)أو التملررجحإل ت اخلاصررىل بررذل ،األذو  التريررااي ، أو وأ ،الةاخررحص

 أمرراكن( و (124)أو الملرر م ،(123)أو  ديررد أ شررطىل م حنررىل )مثررإل ال مررإل ،(122)ملررالحا ت لرررىل مبلرحررىل ال
__________ 

  بواكحنا فاسو، وكوت اي واا، ومج وايىل الرو غو الدكرماطحىل وا غمب وأوغندا (11٦)

 لحملوتو، وموايشحو  يف على سبحإل ا ثال،  (117)

ا ملت مضرىل يف منطررت أمميررا الالتحنحرىل واسرحا تتبرع هرذا تنبني لل مي  ال امإل من التالحإل ال ا ي أل أغلو الدول  (118)
 ا ملاا 

 غامبحا و حج اي  (119)

، وة غحقسررتال، هنغررااايعلررى سرربحإل ا ثررال، وبواكحنررا فاسررو، وكرروت اي ررواا، ومج وايررىل الرو غررو الدكرماطحررىل، وغامبحررا، و  (120)
 األمميرحىل وا غمب، و حج اي، ومج وايىل مولدوفا، وسويملما، والوهايت ا تادة 

 ، ومالحقاي، وسنغافواة، وسمي ه را تشمي ات كواب  ظم، على سبحإل ا ثال،ا (121)

 على سبحإل ا ثال، يف الملل ااوا وبنما  (122)

 بوجه عا ، يف مجحع بلدال أمميرا الوسطى ا ملت مضىل  (123)

 على سبحإل ا ثال، يف بنما  (124)
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(، (125)مبوجرررو عرررردمرررن واحلماسرررىل فح رررا خررردمات األ تررررد الرررت  علرررى سررربحإل ا ثرررال، يف احلررراهت)
سا  علرى وجره التاديرد ض هذه الردول يش  بو   الملالح النااي ابستددا فح ا خالهلا و يملم  

 لررررروة يف احلرررراهت الررررت ه يرررررول فح ررررا ذلرررر  ضررررمواايً أو ا (12٦)فظررررم اسررررتددا  الررررروة غرررر  ا رررررباة
 منحىل اخلاصىل  الشمكات ال ملرميىل واألعلى  (127)متاما
 أاتحارررر  كراعرررردة عامررررىل )وال رررردا الرلحررررإل الررررذي  فررررم  احلظررررمالرررردول الررررت ختترررراا وتررررنص  -40

 من الناايىل وة واألسلاىلاستثنا ات بشأل استددا  الر علىللتالحإل( يف هذا الريدا الوطنحىل  تشمي اته
 ا )علرررى وع عرررن الرررنالشرررمكات ال ملررررميىل واألمنحرررىل اخلاصرررىل، مثرررإل الررردفاع ا شرررم  ال ررراملني يف ة برررإل

تال، وا غرمب، ، وة غحقسرمج وايرىل الرو غرو الدكرماطحرىلو كروت اي رواا، و سبحإل ا ثال بواكحنا فاسو، 
ىل حقسرتال ومج واير)ة غ اضرطماواة أو اهالضرم  أو تاردة األمميرحرىل(ومج وايىل مولدوفا، والوهايت ا 

ذه الرردول ب ررض هررضررع يو   مولرردوفا والرروهايت ا تارردة األمميرحررىل( أو كلح مررا )هنغرراااي وسويملررما(
 كررن ظموا التال ناولتشمي ات تت فا والوهايت ا تادة األمميرحىل()ة غحقستال ومج وايىل مولدو 

  اسرتثناجي إلشررناايىل ب  الروة أو األسلاىل الأل تملتدد ىلواألمنحىل اخلاص شمكات ال ملرميىلللفح ا 
 وه تتماثإل النظم يف هذا الريدا 

)أذابحجرررال، ومج وايرررىل الرو غرررو الدكرماطحرررىل، وة غحقسرررتال،  لرررئن كرررال حرررىل أمثلرررىل جحررردةو  -41
ا ملت مضرىل  الوطنحرىلل الردو تشرمي ات ت ا تاردة األمميرحرىل( فرمل م ظرم ومج وايىل مولردوفا، والروهاي

  رردات واألج ررقة ا أو ذات ال حرراا الثرحررإل، األسررلاىلاسررتددا   أي ةواعررد حمررداة بشررأل ختلرروا مررن
 الوطنحررىل ولالررد ي اتتشررم مررن  وتررواا ةلررىل ةلحلررىل فررر  اخلاصررىل الررت تنطرروي عررااة علررى الررروة ا محتررىل 

تددا  اسررعلررى  اصررىلملرررميىل واألمنحررىل اخلالشررمكات ال ا لقامرري لل رراملني يف ترردايو الصررحإل عررن ت ا
 (،اانوبحررىل مميررااول أو  ،حررىلوالروهايت ا تاردة األممير ،وأوغنرردا، ألسرلاىل الناايررىل )ال لبرنيالرروة وا

  حىل()الريني والوهايت ا تادة األممير هبم اخلاصىلاهشتباو  هح  عن ةواعد 
الشررمو   ألسا  ال ميرر  ال امررإل مررع الرلرر  شرر ي ،م ظررم احلرراهت الررت جررم   لحل ررايف و  -42

كمرا أل   اً،اضرفض اً ي روم مفىل ت م ا ترول شديدة التنوع اخلاصىل ابستددا  األسلاىل الناايىل عااة م
 وع  حىل عناج  تنظحموه توجد لو  ،ىلى استددا  األسلاىل الناايىل مب محمتو  التدايو علت اصحإل 

لرواج  احملرداة مرن اللحلىل ةلىل ةسو   ومل  د ال مي   وعحااها ابستددام املموح األسلاىل الناايىل ا 
اعد توةع علرى وبضع ةو  يف ضو  م اي  فروا ا  ملال ا ت لرىل ابستددا  الروة واألسلاىل الناايىل

ت أشررد ايررىل عررروابتريررما ال رراملني يف الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل بشررأل األسررلاىل النا
رروا ا  ملرال حرىل حللدولاوعلرى الرمغم مرن أل ا  راي   وطأة مرن ال رروابت علرى ا رواطنني ال راايني 

فاع عرن أو الرد ،يف فالرىل الردفاع عرن الرن او  ألسلاىل الناايىل بشرإل متناسو،ا ستددا ترضي اب
الردول  فرملفدوث ضما ه موجو لره،  افتمالل ترلإل من أ مج وبطميرىل ي اخم فر ،شدص 

 واا بشررررأل م ريررررلىل بشرررررإل وسجررررما اتاً شررررموطوه  أ ظمررررىلتضررررع، سه يف فرررراهت اسررررتثناجحىل، ه 
ألسررلاىل ا از رراح لرر   فحمررا يت ل الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل   رراي  فررروا ا  ملررالامتثررا

  اتاه ت اك واب ت او هذه ا  اي  وسبإل اه ترياا من هذه سايها اام واستددالناايىل 

__________ 

 يف التشميع الوطي لدول أمميرا اانوبحىل  (125)

  غواتحماه (12٦)

 كوستاايرا  (127)
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 ايساءلة -زاي 
الررت  ىللشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصرر ظررا  ااسررص لمصررد أ شررطىل ا م ظررم الرردوللررد   -43

تترروا سجررما  عملحررات و  ذه الشررمكاتهلرر ن  ا ذل، أو الةخررحص،لوكالررىل الررت مترراتررديمها بوجرره عررا  
 وتت رررراوت شرررررالً  فض اضررررىلعررررااة مررررا ترررررول   ظررررم المصررررد بحررررد أل  (128)فح ررررا الت تررررح  ا نتظمررررىل

وعررااة ه يرردخإل   (129)المصررد والت تررح  حمتررو  أ شررطىل حمررداة توضرر  ت اصررحإلوه تررواا  ومضررمو ً 
 ، عنررد اهةتضررا ، يف  طرراااهمتثررال   رراي  الرررا ول الرردو  حلررروا ا  ملررال، الرررا ول ا  ملرراو  ديررد

  ا  ا  ا وكلىل هلحئات المصد
لتقامرات ا برال  ا ةواعرد م ريرلىل بشرأل سا ت تررم الردول اً،وفحما عدا استثنا ات ةلحلرىل جرد -44

و/أو ةررا ول فررروا ا  ملررال الررت تمترب ررا  لررياحمل ابلرررا ول عررن ا دال ررات، أو اه ت اكررات ا ت لرررىل
عررن طبح ررىل  ت اصررحإل وافحررىلالرردول  وااوبريررواة أساسررحىل، ه ترر الشررمكات ال ملرررميىل أو األمنحررىل اخلاصررىل 
ا ت اكرررات األفررررا   ترت ررري برررذكمو/أو  ،(130)ا برررال  عن رررا ا دال رررات أو اه ت اكرررات الرررت يلرررق 

الرت  ىلتجنحد وغ  ذل  من ال ملحرات ا ااايرالوا ذل، و لةخحص وابا ت لرىل ابأل شطىل ا ملموح هبا، 
، ةخرررحصالأو  ،ا ذل الرررت مترررن  كررراهتو تطبر رررا ال سااايرررىلعرررروابت عرررن  م ظرررم احلررراهتيف ملررر م ت

ومرن برني   (131)أو سراو الةخرحص اً،مؤةتر  شطىل الشرمكىلأأو ت لح   ،أو غمامىل ،س ذاا وتتدذ شرإل
ا دال ررات  فرررا  ا بررال  عررنعلررى أال ميرر  ال امررإل أمثلررىل  دمل  ررمجحررع الررروا ني ا شررمولىل ابلتالحررإل، 

سه يف   ،لرررررا ول ا  ملرررراو الرررردو اب أو ،ابلرررررا ول الرررردو  حلررررروا ا  ملررررال ا ت لرررررىلاه ت اكررررات أو 
  كولومبحا، وغواتحماه، وب و، وسويملما، وطاجحرملتال

ه تررررنص صررررمافىل علررررى ااررررقا ات  (132)أل التشررررمي ات الوطنحررررىل أيضرررراً  الرلرررر  مررررن بواعرررردو  -45
، سه يف ةلرىل ةلحلرىل ااناجحىل وا د حىل على اه ت اكات الت تمترب ا الشمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىل

 الررت اهلنررد وابكملررتال سا ةرروا ني ال ميرر  ال امررإل برلرر  خرراا شرر واب ضررافىل سا ذلرر ، يمررن الرردول  
 وت  ررري  ملرررن  حرررىل ،  تمتررررواكرررات الرررت اه ت  مرررناحلريرررا ىل ن  أفررررا  متررر ترررذهو سا فرررد وضرررع

ال رررا ي أل ةلرررىل ةلحلرررىل فرررر  مرررن  إلالتالحررر يبرررنيِّ  و  األشرررداا ا  نحرررني مرررن ا ملرررؤولحىل عرررن الت ويضرررات 
بشررررأل أي اً الريررررني، وابكملررررتال، وال لبررررني، وسويملررررما( تتضررررمن أفرامررررتشررررمي ات الرررردول الوطنحررررىل )

 شرإل من أشرال اه ترياا للضاااي 
الشررررمكات ال ملرررررميىل واألمنحررررىل اخلاصررررىل  موفرررردة أل شررررطىلالحررررىل اصررررد مالجمررررىل و  سل مل تانشررررأو  -4٦
ت اكررات الرررا ول، مبررا يف ذلرر  ةررا ول فررروا ا  ملررال، وفررم   اعررن   بررال يوضررع  ظررا  ف ررال لو 

الشرمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىل  فرد ه ختضع لضااايها، واه ترياا على ممتربح ا ااقا ات
ا نشرررأ والتملرررجحإل وال مرررإل للمملررا لىل عرررن ا ت اكرررات فرررروا ا  ملرررال الرررت وال رراملني فح رررا يف بلررردال 
 يمتربوهنا خالل ال ملحات 

__________ 

ولررررىل بولح حررررا ا ت ررررداة الرومحررررات، والربازيررررإل، وشررررحلي، وكرررروت اي ررررواا، وسكرررروااوا، أمثلررررىل اا ظررررم، بوجرررره خرررراا،  (128)
يرىل مولردوفا، لنردا، ومج وا عرن أمثلرىل كازاخملرتال، وة غحقسرتال، و حوزي ، فضرالً ايرم مراط ىل بروينا و وأواوغواي، 

 وطاجحرملتال 

 بلدال اابطىل الدول ا ملترلىل بشأل مي  ال امإل، على سبحإل ا ثال، هفا ال مثلما  (129)

  والملنغال ٬ومج وايىل الرو غو الدكرماطحىل ا ظم على سبحإل ا ثال كوت اي واا، (130)

واول أمميرررررا اانوبحررررىل،  وكوسررررتاايرا، وغواتحمرررراه،ا ظررررم، علررررى سرررربحإل ا ثررررال، اول أفميرحررررا الناطرررررىل ابل م ملررررحىل،  (131)
 و واو، و حوزيلندا، واببوا غحنحا ااديدة 

 مثلما هو احلال يف بواكحنا فاسو، وكوت اي واا، وما ، وا غمب، وتو ا  (132)
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ت خض   للدااسىل م ظم الوهايت الرضاجحىل السا أل افتراا  أيضاً  ال مي  ال امإل ش يو  -47
فرررىل ساتا ملرررا لىل و  حيرررول اولاً جملرررحماً عاجرررر حرررىل يشررررإلا ةلحم احلررردوا الوهيرررىل الرضررراجحىل خرررااج سا

الرررذي  ال رررابم للاررردوا الوطنحرررىل طرررابعال وذلررر  بملررربو اولرررىل ا ررروطنيف اه تريررراا الرضررراجي سررربإل 
  ا الشمكات الرب ة، وه سحميف الرطاع ال ملرمي واألمي اخلاا تتملم به الشمكات

بشرررأل يف الررردول ا ةلحمحرررىل سا اهتملررراا التشرررمي ات الوطنحرررىل ت تررررم  ذلررر ، عرررن فضرررالً و  -48
ا ملررا لىل  أيضرراً  وهررو أمررم مررن شررأ ه أل ي ررواالرا و حررىل ا تباالررىل،  تررردل ا ملرراعدةب ر حلررىلالتررداب  ال
ف لى سبحإل ا ثال، لن تامللِّ م اول كث ة اعاايها  ولن تررو  ب رض الردول  سبإل اه ترياا  وساتفىل

 مَسلىل يف الدولىل ا  أيضاً  ب ملحىل التمللحم سه سذا كا   اامكىل يف الدولىل الطالبىل جمكىل

 التحلقأ -رابعا   
وألل حررررىل خلرررردمات األمنحرررىل وال ملررررميىل اخلاصرررىل الرررروطي الرررذي تتملرررم بررره اطرررابع عررررب للاً  ظرررم  -49

يف األعمرال الرتالحرىل  يشردا  الروة وأل يشرااكوا هذه الشمكاتافتمال ةوي جمل يملتدد  ال املول يف 
خمرراطم حمتملررىل  تثرر  ااسررىلالديف هررذه  بحنررىلال ميرر  ال امررإل علررى أل الررن   ا دتل ررىل والثغررمات التنظحمحررىل ا 

فظررم احلممررال الت ملرر ي مررن و واحلرر  يف األمررن،  ،علررى فررروا ا  ملررال، مبررا يف ذلرر  احلرر  يف احلحرراة
احلميىل، وفظم الت ذيو وا  املىل أو ال روبىل الراسرحىل أو الالس ملرا حىل أو ا  حنرىل، وفر  الضراااي يف سربإل 

لل راملني يف اً افق فرىل يف التشرمي ات الوطنحر ىلالراجمر الثغمات التنظحمحىلوكرن أل تشرإل   ا ترياا ف الىل
 وةرردا ت اكررات فررروا ا  ملررال، ااتررراب سررو  الملررلوو و علررى الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل 

ملرحااة الررا ول واألاا  ال  رال للمؤسملرات الدولرىل الدكرماطحرىل ا ملرؤولىل عرن  ترويض جملحم لتؤاي سا 
  ىلك الىل الملالمىل ال ام

الدااسررىل ال ا حررىل بوضرروح التارردايت الررت تث هررا خريدريررىل األمررن أمررا  خمتلررا وتبررنيِّ   ترراج   -50
الدول  وه تتناول م ظم اللواج  التنظحمحىل الرت جرم   لحل را األ شرطىل شربه ال ملررميىل، أو الشرمكات 

 على المغم من أل شرمكات الرطراع اخلراا عرااة مرا تشرااو اً،مباشم  ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل تناوهً 
مثرررإل اخلررردمات ال ملررررميىل، واسرررتددا  الرررروة،  األمرررن، يف أ شرررطىل خمتل رررىل أخرررم ،سا جا رررو  ،أيضررراً 

 ابحلررمب علررى ا دررداات، يا ررمامثررإل مررا  ،ا  ررردة تريرروااتمررن ال ذلرر  والريررماعات ا ملررلاىل وغرر 
مجحررع تشررمإل التشررمي ات الوطنحررىل وسل مل  بطررما أخررم  عداجحررىل أعمررال  تشررااو يف أفحررال كثرر ة يف أو

فمهنرررا ةرررد تغرررض لشرررمكات ال ملررررميىل واألمنحرررىل اخلاصرررىل، يف فرحررررىل األمرررم ااأل شرررطىل الرررت تضرررطلع هبرررا 
الطرررما عرررن ب رررض أ شرررطىل هرررذه الشرررمكات الرررت مرررن شرررأهنا أل تقيرررد ا دررراطم جمل تمتررررو اا رررات 

حرىل عرن ذلر ، تابرنيِّ  الدااسرىل أل التشرمي ات الوطن وفضرالً  رروا ا  ملرال حل ال اعلىل اخلاصىل ا ت اكات
يف ةلرىل ةلحلرىل مرن الردول فرر  تتطرما سا اخلردمات ال ملررميىل واألمنحرىل الرت تاررد   يف اخلرااج أو ترنص 

 على الوهيىل الرا و حىل خااج احلدوا الوطنحىل 
ولررذل ، فمررن اجملرردي ت ميررا أ شررطىل الشررمكىل أو خرردما ا وتريررنح  ا  وكرررن اهسررت ا ىل  -51

د افتمرررال وةررروع ا ت اكرررات حلرررروا ا  ملرررال عنررردما هبرررذه التريرررنح ات يف ترحرررحم األ شرررطىل الرررت تقيررر
يشرررإل تررردل الشررمكات خرردمات عملرررميىل وأمنحررىل شررىت عرررب و تضررطلع هبررا ج ررات فاعلررىل خاصررىل  

يف  أل يشرااكواالرروة و  ىلالشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصاحلدوا، وافتمال أل يملتدد  ال املول يف 
خرااج احلردوا ا ةلحمحرىل ا  نحرىل التملجحإل واألصإل، وعرد  تطبحر  الرروا ني  اول خااجأعمال ةتالحىل 
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جملررحمىل  ررول منحررىل وال ملرررميىل، عواجرر  بشررأل تريررديم اخلرردمات األ أفرررا  هفتررراا ساا  نحررىل، وا
هحئررىل  وحررىل مشراكإل ت ررق  سا ا  رردا  سرربإل اه تريرراا الرضراجحىل يف اولررىل ا رروطن  وساتفررىلا ملرا لىل  اول
  وتملجحل ا والتار  من ا واصدها الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل صتمخح مملؤولىل عن ريريىلخم

الررا ول الردو  فرروا ا  ملرال الدولحرىل و م راي  أل ا شااة سا لدااسىل ال ا حىل وأف مت ا -52
، شررأهنا يف ذلرر  شررأل خررحص واألذو ت لحملرر  قااسررىل شرراج ىلا  ملرراو يف سجررما ات سصررداا الةا

خحص وا ذل بتردل اخلدمات ال ملررميىل واألمنحرىل الرت يرردم ا مرن هلرم سرجإل استب اا طلبات الة 
ا  رردا  الحررات للتاررر  أو الترردايو علررى  أيضرراً  مررن ا ت اكررات فررروا ا  ملررال  وتظ ررم الدااسررىل

الررررا ول الررردو  حلرررروا ا  ملرررال والررررا ول ا  ملررراو الررردو  فحمرررا يت لررر  مبرررن  الةاخرررحص لألفرررماا  
يف بحئت ررا، فررمل عررد   احملتمررإل أتث هررال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل والشررمكات اطبح ررىل أ شررطىل لاً و ظررم 

سا الررا ول الردو  حلرروا ا  ملرال والررا ول  يملرتندن  الةاخرحص واألذو ت  ر موفد ظا وضع  
 ينطوي على خماطم مجىل  ا  ملاو الدو 

الختحراا وهري تمكرق علرى وأشاا ال مي  ال امإل سا أل لد  الدول بوجه عرا  م راي  م ريرلىل ل -53
ضررمواة ترروف  الترردايو للمرروف ني  بحررد أل الررروا ني ا ملت مضررىل ي وزهررا اهتملرراا بشررأل شررمو  اختحرراا 
ال املني يف الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصرىل وحمترو  مرا يتلرو ره مرن تردايو، فالتشرمي ات الوطنحرىل 

مرررا تريرررو اهتمام رررا علرررى الشرررمو  اً ا ملت مضرررىل تملرررتدد   موعرررىل متباينرررىل مرررن م ررراي  اهختحررراا وكثررر  
عررررن ا ضررررمول  زا عررررإل ذلرررر  أل لررررواج  ترررردايو ال رررراملني يف الشررررمكات اً الشرررررلحىل وا جماجحررررىل عوضرررر

مررن فحررد الترردايو ا لقامرري واهختحررااي ومضررموهنما اً بحنرر ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل تت رراوت ت رراواتً 
ا  ملررررال، أو الرررررا ول ا  ملرررراو الرررردو   ومررررد ما وا شررررااات ا مج حررررىل سا الرررررا ول الرررردو  حلررررروا 

ا ت لرررىل ابهختحرراا  اب ررض اهسررتثنا ات، ه تتضررمن التشررمي ات الوطنحررىل ا ملت مضررىل يف سجما ا رر وعرردا
و/أو التررردايو أي سشرررااات ممج حرررىل سا ةرررا ول فرررروا ا  ملرررال أو الررررا ول ا  ملررراو الررردو ، وهررري 

أو اسرتب ااه أي سرجالت، أو ترراايم عرن ا ت اكرات أتخذ يف احلملبال يف اختحاا الشردص ا  ري  ه
 فروا ا  ملال الت يمترب ا ال املول يف الشمكات ال ملرميىل أو األمنحىل اخلاصىل 

وتشرروب متطلبررات ترردايو ال رراملني يف الشررمكات األمنحررىل اخلاصررىل ومررؤهال م أوجرره ضرر ا،  -54
ن الت لحم فاملو  ف ي كلتا سحما يف احلاهت الت يشة  فح ا احلريول على مملتو  مند ض م ه

احلررالتني، ه بررد مررن اعتمرراا م رراي  ا حررا تر ررإل فريررول ال رراملني علررى م مفررىل أساسررحىل وس ررام م مب رراي  
فروا ا  ملال بري ت ا ا طاا األخالةي والرا وو لأل شطىل ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل  وعلى هؤه  

تنطروي علرى افتمرال اسرتددا  الرروة ا شرموعىل،  ال املني أل يتريمفوا مبملرؤولحىل يف مجحرع األوضراع الرت
 خاصىل وأل مجحع اللواج  التنظحمحىل جتحق استددا  األسلاىل 

وتتبررراين التشرررمي ات ا ملت مضرررىل برررني الررردول مرررن فحرررد اةتنرررا  الشرررمكات ال ملررررميىل واألمنحرررىل  -55
ررم أل ةلررىل ةلحلررىل مررن الرردول فاملررو تا رر  مب ملررألىل اةتنررا  اخلاصررىل األسررلاىل وفحاز ررا هلررا، فررالباوث تاظ  

األسرررلاىل وفحاز رررا بشررررإل غررر  مشرررموع وابل واةرررو النامجرررىل عرررن ذلررر   وأشررراا ال ميررر  ال امرررإل سا أل 
فريول ال املني يف الشمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىل علرى األسرلاىل علرى  طراا واسرع ةرد يرؤاي 

ررر  م  حاايرررىل فحرررال سا فرررد ب حرررد سا ااترررراهبم ا ت اكرررات حلرررروا ا  ملرررال  وةرررد يقيرررد عرررد  اتبررراع هنا
الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل واهفتراا سا لرواج  تنظحمحرىل بشرأل هرذه الشرمكات وال راملني فح را 
مررن فحررد اةتنررا  األسررلاىل وا جترراا ابألسررلاىل الناايررىل بشرررإل مشررموع وغرر  مشررموع علررى فررد سرروا ، 

  تريلىل هبا افتماهت ااتراب ا ت اكات حلروا ا  ملال وا  دا  ا ملا لىل عن ااماجم ا
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لمصرررد أ شرررطىل اً ااسرررداً ولرررئن تضرررمن  أغلرررو تشرررمي ات الدولرررىل الرررت جرررم   لحل رررا  ظامررر -5٦
ومت اوترررىل اً الشرررمكات ال ملررررميىل واألمنحرررىل اخلاصرررىل، فرررمل  اظرررم المصرررد عرررااة مرررا تررررول فض اضرررىل جرررد

 مرررن ةواعرررد حمرررداة تتنررراول مضرررمول أ شرررطىل المصرررد والتارررر   وةرررداً أو ختلررروا متامررر ،ومضرررمو ً  شررررالً 
أاب رر  الدااسرررىل أل التشررمي ات الوطنحرررىل بوجرره عرررا  ه جت ررإل علرررى حنررو صرررمي  الترحررد مب ررراي  الررررا ول 

تا رر  برره هحئررات المصررد  وأشرراا ال ميرر  اً الرردو  حلررروا ا  ملررال والرررا ول ا  ملرراو الرردو  موضرروع
ات ا برررال  سا أل الغالبحرررىل الغالبرررىل مرررن الررردول ت تررررم سا ةرررا ول م ريرررإل بشرررأل التقامررر أيضررراً  ال امرررإل
ا دال رررررات أو اه ت اكرررررات ذات الريرررررلىل ابلررررررا ول احمللررررري و/أو ةرررررا ول فرررررروا ا  ملرررررال الرررررت  عرررررن

ل بررال  عررن ااررماجم، اً الشررمكات ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل  ووجررد ال ميرر  ال امررإل أفرامرر تمترب ررا
 توةحرع  الردو ، أواه ت اكات، ذات الريلىل ابلررا ول الردو  حلرروا ا  ملرال، أو الررا ول ا  ملراو أو

ااقا ات علح ا، يف ةلىل ةلحلرىل مرن البلردال  ويرنص عردا ضرئحإل مرن تشرمي ات الردول الوطنحرىل صرمافىل 
على جقا ات جناجحىل أو مد حىل علرى اه ت اكرات الرت تمترب را الشرمكات ال ملررميىل واألمنحرىل اخلاصرىل، 

عرن أي شرررإل مرن سرربإل اً أةررإل مرن ذلرر  مرن تشررمي ات الردول الوطنحررىل يتضرمن أفرامرراً برإل سل عردا
الشرمكات ال ملررميىل واألمنحرىل  لمصرد أ شرطىل  ج رىل وموفردةالحرىل  سل ا  ردم و اه ترياا للضاااي  

ملررررا لىل بشررررأهنا و ظررررا  ف ررررال  ماةبررررىل ا ت اكررررات الرررررا ول، مبررررا يف ذلرررر  الرررررا ول الرررردو ، اخلاصررررىل وا 
الشرمكات ا، فررد ه ختضرع اه ترياا ا ت لررىل هبر علح ا وساتفىل سبإل وفم  ااقا ات وا بال  عن ا

 فح ا يف بلدال ا نشأ والتملجحإل وال مرإل للمملرا لىل عرن ا ت اكراتول ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل وال امل
  ولتامإل ا ملؤولحىل بشأهنا فروا ا  ملال الت يمتربوهنا خالل ال ملحات

 ت رراوت ت ررواتً ي األ شررطىل احملظررواة واأل شررطىل ا ملررموح هبررا وصررا ل ميرر  ال امررإل ألل وتبررني   -57
فاصإل واضر  برني وفراجا الشرمكات ال ملررميىل واألمنحرىل  فد ه يوجد، و ويرتن ه الغمو اً شديد

مرال الرترال يف  ظم ا شرااكىل ا باشرمة يف أعةواعد  هىل ح  اذ الروا ني، و اخلاصىل والمللطات ا رل 
لشرمكات ا هبراتوسرع الردوا الرذي تضرطلع ابلنظرم  ىل، وهرو مب رد للرلر  الشرديدالريماعات ا مللا

ا ملرررلاىل  اتالنقاعررر، و مرررا ب رررد النرررقاع النقاعرررات ا ملرررلاىل، وفررراهت ال ملررررميىل واألمنحرررىل اخلاصرررىل يف
، وهررو أمررم يثرر   رردايت بشررأل س  رراذ الررروا ني وا ملررا لىل عررن اه ت اكررات وساتفررىل  ضررىل احلرردةندا 

 سبإل اه ترياا لضااايها 
ي اخلرراا أعمالرره يف بحئررات م ررردة ويف أغلررو األفحررال، يررقاول الرطرراع ال ملرررمي واألمرر -58

سعمرال  رتضريهرذه الظرموا ت ال مي  ال امإل أل ا ملرا لىل يف وي تردتتملم بض ا سحااة الرا ول  
 بشرإل أكرب  خااج سةلحم الدولىل والوهيىل الرضاجحىل ال ا حىل الوهيىل الرضاجحىل

 مرردمي خردماتمثرإل  ، رات ال اعلرىل غر  الردولأل تنظرحم اا أيضراً  ال مي  ال امإل م وي -59
ولرررواج  ، أفضرررإل اولحرررىل ررراي  مةواعرررد و  تضرررمناتبررراع هنررر  مت ررردا األب ررراا ي ملرررتلق ، يواااألمرررن اخلررر

 لت قيرق وبذل ج وا يرواها الرطراع، ف الىل وسعمال هذه اللواج  بشرإل أكثم جناعىل تنظحمحىل وطنحىل
يف كرإل مرن هرذه  ج وا شرىت بارذ ل ال مي  ال امإل يف   وةد شااو اهمتثال   اي  فروا ا  ملال

ررررم  هررررذا الترميررررم علررررى التشررررمي ات احمللحررررىل  ، وهررررو يمكررررق يفا ملررررتوايت حررررىل هررررذه الدااسررررىل ال ا وتاظ  
لشرررمكات تنظرررحم ا بشرررأل ثغرررمات عديررردة شررروهبات ىلحرررالوطن الرواعرررد وا  ررراي  للتشرررمي ات الوطنحرررىل أل

ا باررذل مررن ، وذلرر  اغررم مررا ت اكررات فررروا ا  ملررال ومملررا لت ا عررن ال ملرررميىل واألمنحررىل اخلاصررىل
  ج وا جديمة اب شااة
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 إل عرررن سرررمواهال ميررر  ال امررر ي رررمب، الرررت جرررم   ديررردهاغرررمات التنظحمحرررىل وابلنظرررم سا الث -٦0
ومدو ررىل ةواعررد الملررلوو الدولحررىل لشررمكات  مررو ةومنتررد  مررن ةبحررإل وثحرررىل طوعحررىل، خترراذ مبرراااات ه

 وامرررإل ومرررن ال سا  ملرررني ا  ررراي  يف الرطررراع جمكملررره  اول ايرررومات األمرررن اخلاصرررىل، أات خرررد
الريرراااة عررن اابطررىل ا مدو ررىل ةواعررد الملررلوو الدولحررىل س أل شررمكات كثرر ة ا ضررم  أيضرراً  ا شررج ىل

مررو ةو ةررد وثحرررىل وأل عرردا الرردول ا وة ررىل علررى  منررذ وضرر  ا،ي اخلرردمات األمنحررىل اخلررواا ررردمم
 تنظحم الشمكات ال ملرميىل واألمنحىل اخلاصىل ازااا  وتل  مباااات ترمحلحىل م مىل لت قيق 

 ا بررداات وا برراااات الطوعحرىل مررن ةبحررإل التنظرحم الررذا مبرراااات ترحررحم  بحرد أ رره يتضرر  مرن -٦1
التنظرررحم الرررذا  وا بررراااات  ألل ا حرررىل عرررن التشرررمي ات الوطنحرررىل، الدااسرررىل اهرررذه  ومرررن   ررراً ا ا رررذكواة

ا ملرا لىل الشراملىل عرن ا ت اكرات فرروا ا  ملرال وتروف   ذا را عراجقة عرن ضرمالوعحىل يف فد الط
الدولرررىل    ررراذ مرررن ةبرررإلا و حرررىل الواضررراىل ا دعومرررىل اب ا  ررراي  الر، فااايسررربإل ا تريررراا ف الرررىل للضررر

 برردهً  صرر  او  ملررق  ةررا و ً  يف ساااج هررذه الرواعرردويرردعم ال ميرر  ال امررإل   وفرردها ك حلررىل بررذل 
 باااات الطوعحىل غ  ا لقمىل من اهعتماا على التنظحم الذا  وا 

 االستنتاجات والتوصقات -خاينسا   
أن الززُن ا الززذ هبخززذ هبززا الززدول يف تنظززقم قطززا  يزززداد طابعزز   ُتظِ زر الدراسززة العايقززة -٦2

النقص وتقتقر إىل االتساق. وتثري خصًصة الوظائف األيننقة  ايشوهب العابر للحدود الوطنقة
تزداد والنمو العان الذي يش ده القطا  العسكري واألينزد اخلزا   توالعسكرية الذ ينا فتئ

عرب احلدود الدولقة تساؤالت جدية بشزتن ينشزروعقة اسزتًدان القزوة اخلزا  وينقزدرة الزدول 
على التحكم يف أراضق ا بشكأ فعال ووض  آلقات انجعة للمسزاءلة وإححزة سزبأ انتصزا  

العسزكرية واأليننقزة اخلاصزة.  كاتر تكب زا الشزفعالة لضحااي انت اكات حقوق اإلنسان الذ تر 
ا والتنظزقم الزذا  عجزز التشزريعات الوطنقزة وآلقزات إعماهلز ويساور القريزق العاينزأ القلزق ينزن

 عن ينعاجلة شواغأ حقوق اإلنسان بقعالقة.للقطا  القائم على التًصقص والتجزئة 
ورة واألنشزززطة نطزززاق األنشزززطة احملظزززو الرتخزززقص والتسزززجقأ وفحزززص األفزززرادا وميثزززأ  -٦3

ايسزاءلة وسزبأ و ايسموح هباا واستعمال القوةا واستعمال األسلحة النارية واألسزلحة األخزر ا 
وال سززقما يف ضززوء الطززاب  العززابر للحززدود الوطنقززة ألنشززطة  -ت اكززات ابالناالنتصززا  ايتعلقززة 

 .القصور التشريعات الوطنقة جماالت يشوب فق ا - الشركات العسكرية واأليننقة اخلاصة
 االتسززجقأ يف الدولززة ألززفتسززتطق   ورغززم أن أي شززركة عسززكرية أو أيننقززة خاصززة -٦4

هزاء أأو ينز  هقئزة خاصزة  ةوإبران عقزود ينز  الدولز اوتعقني ينوظقني ينن الدول ابء وجقم ودال
يف الدولة هاء( لتقدمي خدينات يف الدولة واوا فإن عزدد الزدول الزذ سزنت تشزريعات وطنقزة 

لطزاب  اخلزدينات ا  كات العسزكرية واأليننقزة اخلاصزة يف اخلزاري قلقزأ. ونظزر تغطي أنشزطة الشزر 
ريعات الوطنقة سزقادة القزانون األيننقة والعسكرية اخلاصة العابر للحدودا يضعف قصور التش

 يلززززن سزززد البلزززدانا بزززني احلزززدود اخزززرتاق فق زززا يسززز أ ويف احلزززاالت الزززذ ا .شزززديدا  إلضزززعاف
 واأليننقززة العسززكرية الشززركات لتنظززقم اإلقلقمقززة ودون اإلقلقمقززة االتقاقززات وتعزيززز الثغززرات

عنززد االسززتعانة  سززقما الا خلاصززةا وتززوفري احلمايززة القعالززة لسززقادة القززانون وحقززوق اإلنسززانا
حزق الشزعوب يف ممارسة و االستًراجقةا  ابلشركات العسكرية واأليننقة اخلاصة يف الصناعات
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دور الشزركات األيننقزة  نقزا  بشزتنالدول على تعزيز الويشج  القريق العاينأ  تقرير ايصري.
إدراي هزذه ايناقشزات يف جزداول أعمزال  مثاخلاصة يف سقاق األينن اإلقلقمي والدويلا وينن 

 اينظمات احلكوينقة الدولقة واينظمات اإلقلقمقة ودون اإلقلقمقة.
للقانون الدويلا ا  تناسبةا وفقايو  ايتذون هبا الضرورية قوةاستعمال القوة على ال لقصرو  -٦5

القزوةا ال سزقما فقمزا يتصزأ ابحلزق يف  واضحة السزتًدانا  يلزن وض  لوائح تنظقمقة تض  شروط
إيزالء قزدر ينزن االهتمزان للتمققزز بزني اسزتًدان القزوة اهلجوينقزة  أيضزا   وينبغزي الدفا  عن النقس.

 غزري سزقاقات النززا  يفا  ينسزتطاعون قزد يكز تطبقق هذا التمققز وجتدر اإلشارة إىل أنوالدفاعقة. 
يف النزاعززات ا  غزري أنزز  قزد ال يكزون عملقزينظم زا القزانون الززدويل حلقزوق اإلنسزانا الزذ ايسزلح 
أي الققززان بززدور در  بشززري الززدفا  عززن هززد  عسززكري ينشززرو  أ الززذ يصززبح فق ززا ايسززلحة
الشززركات صززبح ينعزز  العززاينلون يف يبشززكأ ( مبثابززة ينشززاركة ينباشززرة يف األعمززال العدائقززة طززوعي

  اخلاصة خاضعني للقانون اإلنساين الدويل العسكرية واأليننقة
سززد الثغززرات التنظقمقززة الززذ   لتعزيززز التشززريعات الوطنقززة بويرحززا القريززق العاينززأ  -٦٦

وثققة ينونرتو ويندونة قواعزد  سامهةمب أيضا   القريق العاينأ شقدحتديدها يف الدراسة العايقة. وي
 يفيف حتسزززني ايعزززايري التنظقمقزززة ققمزززة اخلاصزززة اللو  الدولقزززة يقزززديني اخلزززدينات األيننقزززة السززز

بقزززد أن كزززال التشزززريعات الوطنقزززة وايبزززادرات  .أبكملززز  اخلزززا  واألينزززد العسزززكريالقطزززا  
سزززبأ االنتصزززا  القعالزززة عنزززدينا إححزززة الطوعقزززة تشزززوهبا أوجززز  قصزززور يف ضزززمان ايسزززاءلة و 

واأليننقززة اخلاصززة انت اكززات حلقززوق اإلنسززانا وبوجزز  أخززص يف ترتكززا الشززركات العسززكرية 
 السقاقات العابرة للحدود.

يكقززأ ينلزززن قززانوان   وضزز  صززك تنظقمززي دويلدعوتزز  ليكززرر القريززق العاينززأ لززذلكا و  -٦7
كافقزة حلقزوق اإلنسزان ابلنسزبة الماية يوفر احليف حق  أحناء العامل و اتساق القواعد التنظقمقة 

ضزز  صززك ينززن شززتن و و  .ينززن أنشززطة الشززركات العسززكرية واأليننقززة اخلاصززة جلمقزز  ايتضززررين
ابيسززائأ ين ينوحززد وإنشززاء هقئززة وحقززدة  ززتص قززانو  أن يتززقح وضزز  إطززار قززانوان  دويل ينلزززن 

أبنشززطة الشززركات العسززكرية واأليننقززة اخلاصززةا مبززا يف ذلززك ايسززاءلة وإححززة سززبأ  ايتصززلة
 االنتصا  القعالة للضحااي.

إصزدار  قةينسزوول مبوجزا صزك دويل ينلززن قزانوان  نشزتة ايقئزة اهل أن تسند إىلميكن و -٦8
 إدرايو  ورصزززد أنشزززطت ا وتنظزززقم عمل زززا العسزززكرية واأليننقزززة اخلاصزززة الرتاخزززقص للشزززركات

التعاقزد والرتخزقص  إجزراءات قوق اإلنسان والقزانون اإلنسزاين يفح ينعايري واضحة ينن ينعايري
 تسززتند إلقزز  العنايززة الواجبزززةا  أساسزز أيضززا   تشزززكأن اإلجززراءات أ ينززن شززتن هززذهو  والرصززد.

التززدريا القززانوين اإللزاينززي  وتززوفريعلززى حقززوق اإلنسززان  تقززون للتحقززقسززتحداآ آلقززات ال
للحصول علزى ا  ينعقار  االقانون الدويل اإلنساين بوصق حقوق اإلنسان الدولقة و ينعايري بشتن 

رد االينتثززال إلجززراءات الصززك جمززهززذا وميكززن أن يتجززاوز  ا .الحقزز عمززأ وجتديززدهلاتززرخقص 
لقزات. على ايًا ينلموسة قرض عقوابتلايسوولقة  ينشئغرس احرتان احلقوق و فقاالختقارا 

الزذ  ينتطلبزات التزدرياو إجراءات االختقار والتحقق ينن ايعلوينزات األساسزقة وجيا حتسني 
 .ويلوالقانون اإلنساين الدقوق اإلنسان القانون الدويل حلإىل بوج  خا   تشري
جيا التمققز بني أنشزطة الشزركات العسزكرية واأليننقزة اخلاصزة والسزلطات احلكوينقزة. و  -٦9
الشززركات العسززكرية الززدور ايشززرو  الززذي توديزز   لزززن قززانوان  اي ويلالززدصززك ال ميكززن أن دززددو 
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ينشززاركة  يززنص الصززك علززى حظززرميكززن أن و ا اخلاصززة واي ززان ايشززروعة الززذ تتوالهززاواأليننقززة 
األنشزطة  ينثزأ االشركات العسكرية واأليننقة اخلاصة يف الوظزائف احلكوينقزة بطبقعت زا يفالعاينلني 
  العسكرية أو القتالقةا

لحصزززول لاألنظمزززة والقواعززد واألسزززالقا  إعمزززاليف  أيضززا   وينبغززي أن تنظزززر الزززدول -70
 ني يفالعزاينل ضزو خوالتتكزد ينزن   اواسزتًداين هتزاوحقاز  هااسزتريادو  هاتصزدير و  األسلحة على

 األسززلحة حقززازة نللمسززاءلة عزز الشززركات العسززكرية واأليننقززة اخلاصززة يف حقزز  أحنززاء العززامل
  واالجتار هبا بشكأ غري ينشرو 

األحكززان ايتعلقززة مبسززاءلة  أن يعزززز أيضززا   ضزز  صززك دويل ينلزززن قززانوان  وينززن شززتن و  -71
بلززد  أوا ألصززليا البلززدحكوينززة  فق ززا لززد الشززركات العسززكرية واأليننقززة اخلاصززة والعززاينلني 

اذ إنقززز تكقزززأ ينسزززاءلة ينوحزززدة وفعالزززة آلقززاتأن يضززز  هلزززذا الغزززرض ا و التسززجقأا أو العمزززأ
ات ذه اآللقزززوستنشزززئ هززز. الزززذ تزززنظم أنشزززطة الشزززركات العسزززكرية واأليننقزززة اخلاصزززة نظمالززز

اكزات حقزوق عزن انت ء علزى حزد سزواوالشركات ايساءلة اجلنائقة وايسوولقة ايدنقة لألفراد 
 م.  هلنتصاواال جرب الضرر الذي يصقا الضحاايلرقابة و لإطار  وتتقح وض  اإلنسان

 فقز قنظر لدولا أعد القريق العاينأ ينذكرة ينقاهقمقة لل الرشاداتينن اينزيد  إلححةو  -72
القريق العاينأ احلكويني الدويل ايقتوح العضوية ايعد ابلنظر يف إينكانقة وضز  إطزار تنظقمزي 

يف  الشززركات العسززكرية واأليننقززة اخلاصززة ورصززدها والرقابززة علق ززادويل بشززتن تنظززقم أنشززطة 
ايزززذكرة ايقاهقمقزززة عناصزززر ابلغزززة األمهقزززة وتتضزززمن  اخلاينسزززة والسادسزززة.و الرابعزززةا  دوراتززز 

 إينكانقة وض  صزك دويل ينلززن قزانوان   الذ ميكن أن جُتر  بشتن ايناقشات لالسرتشاد هبا يف
للمشززاورات بززني  وجززاءت هززذه العناصززر  ززرة اخلاصززة.لشززركات العسززكرية واأليننقززة اب يتعلززق

ينززز  الزززدولا وايناقشزززات الزززذ أجراهزززا  القريزززق العاينزززأ الزززذ عقزززدها الجتماعزززاتلاخلزززرباء و 
علزى  ينتاحزةايزذكرة ايقاهقمقزة و  ويننظمات اجملتم  ايدين وخمتلف اجل ات صزاحبة ايصزلحة.

والقريززززق العاينززززأ احلكززززويني الززززدويل بشززززتن الشززززركات  (133)ايوقزززز  الشززززبكي للقريززززق العاينززززأ
 العسكرية واأليننقة اخلاصة.

القريزززق العاينزززأ الزززدول  وفقمزززا يتعلزززق مبًتلزززف االتقاققزززات ايتعلقزززة ابيرتزقزززةا يزززدعو -73
وإدراي رتزقزة اي بشزتني األينم ايتحدة واالحتاد األفريقز اتقاققات التصديق على إىلاألطرا  
 الوطنقة. يف تشريعاهتا ينعايريها

    

__________ 
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