
GE.16-07411(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريررررررر المقرررررررر الحرررررراد المعنرررررري بحرررررراال  اإلعرررررردا   ررررررار  الق ررررررا    
بإجرا ا  مروجزة أو تعسرًاب بنران الحرق فري الحيراة واسرتحدا  القروة  أو

 لقانونمن جانب شركا  األمن الحاصة في سياقا  إنًاذ ا
 مذكرة مقدمة من األمانة  

تتشرف األمانة بأن حتيل  ىل  لسلح وقلاإل اان لان تقرمللر ااقلر  اعلاحب اا ل   لا    
كرمل لللتاف نلللاملن   ااقلللدا عمللل   ال للليد  ااعلللداا جلللا ا الق لللاا او بلللةجرااا  ملللاج   او ت  للل ا   

ًا  عسللل عمسيللة حتللدمل  . وملقللدا ااقللر  اعللاحب ا نلليا التقرملللر ت سيقللا  26/12بقللرا  اسسللح  قصلل
عمسيلا  ااعلداا جلا ا ن لاإل القلانان وااعلداا الت  ل ا وااعلداا  منل علن  دلي  األمم ااتحد 
)اا للروف بللل بروتاكللال ميني للاتار. ومل للت ر   والتحقيللب ب  اليللة  يمللا ملقلل  من للا بللةجرااا  مللاج  
 ذ القانان.ا سياقا  ىلن اشركا  األمن اعاصة من جانب لقا  ام املً استخداا 
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تقريررررررر المقرررررررر الحرررررراد المعنرررررري بحرررررراال  اإلعرررررردا   ررررررار  الق ررررررا    
القروة  بإجرا ا  مروجزة أو تعسرًاب بنران الحرق فري الحيراة واسرتحدا  أو

 شركا  األمن الحاصة في سياقا  إنًاذ القانونمن جانب 
 احملتاملا 

 الص حة 
 3  ....................................................................... انش ة ااقر  اعاحب - او    

 3  ......................................................................... الب غا  - الف   
 3  ........................................................................... ال ملا ا  - باا   
 4  ................................................................. البيانا  الصح ية - جيم   
 6  ....................................................... ا جتماعا  الدولية والاطنية - دال   
 7  .................................................................. حتدمل  بروتاكال ميني اتا - ا  ثاني 
اجل لا  اعاصلة مقدملة اعلدما  األمنيلة ا سللياقا   جانللباحللب ا احليلا  واسلتخداا القلا  ملن  - ثالثا   

 8  .............................................................................. ىلن اذ القانان
 9  ........................................................ اعدما  األمنيةجصخصة  - الف   
 12  .............................................. اجل اد الدولية ا لايل التنظيم والرقابة - باا   
 14  .............................................. م وظا  عامة بشأن استخداا القا  - جيم   
 15  ....... واجب التحاط من وي  ان باقه عسل اجل ا  اعاصة مقدمة اعدما  األمنية - دال   
 18  ............................. سساك اجل ا  اعاصة مقدمة اعدما  األمنية ا ال م  - ناا   
 19  ............................................................حتدملا  م ينةو  سياقا  - واو   
 22  ................................................................... الرصد واا االة - زاي   

 26  .............................................................................. ا ستنتاجا  -  اب ا   
 27  ................................................................................. التاصيا  - جام ا   
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 أننطة المقرر الحاد -أوالب  
لل   يلله 2015ا تشللرملن األول/اكتللابر  -1   قللدا ااقللر  اعللاحب ىل  اجلم يللة ال امللة تقرملللرا   ك 

 ر.A/70/304األجانب ) الرعاملا وت بيب عقابة ااعداا عسل الشرعاال ب  حتقيقا  عسل دو 
  قد ا ااقر  اعاحب ىل  لسح وقاإل اان ان تقرملرا  مااضلي يا  2015وا و ملران/ملانيه  -2

 ر.A/HRC/29/37عن استخداا تكنالاجيا  اا ساما  وا تصا   ل مان احلب ا احليا  )
مللل  ااقلللر  اعلللاحب اا للل   با شللل اك  ر  اعلللاحب  قلللدا ااقللل2016آذا /ملللا    9وا  -3

تقرملللرا  ىل  لسللح وقللاإل اان للان  عمللل     بللاحلب ا ورملللة التاملل  ال للسما وتكللاملن اجلم يلللا 
 ر.A/HRC/31/66اادا   ال سيمة لستام ا  ) عن  25/38بقرا ه 

  عر  ااقر  اعاحب ش املا  آجر اا تادا  عسلل لسلح 2016آذا /ما    22وا  -4
وقاإل اان ان بشأن والة وقاإل اان ان ا با وندي بص ته ع اا  ا جلنة التحقيلب اا لتقسة 

 .S-24/1التاب ة لألمم ااتحد  بشأن با وندي  عم   بقرا  اسسح 

 البالغا  -ألف 
م وظلللا  عسلللل الب غلللا  اللللر ا سلللس ا ااقلللر   A/HRC/32/39/Add.3تلللرد ا الاثيقلللة  -5

واللردود اللاا د  ا ال ل    2016شلباط/ ااملر  29و 2015 آذا /ملا   1اعاحب ا ال ل   ملن 
 . 2016ني ان/ابرمل   30ىل   2015املا /ماملا  1 من

 الزيارا  -با  
اوكرانيلا. وتقرمللر نليه    زا  ااقلر  اعلاحب2015املسال/سلبتما  18ىل   8ا ال    ملن  -6

 ر.A/HRC/32/39/Add.1ىلضا ة ىل  نيا التقرملر )ا  الب ثة منشا 
 22وتقرملر ااتاب لة اعلاحب بالب ثلة اللر اضل س  قلا ااقلر  اعلاحب ىل  ااك لي  ا ال ل   ملن  -7

 ر.A/HRC/32/39/Add.2ا ىلضا ة ىل  نيا التقرملر ) منشا  2013املا /ماملا  2ني ان/ابرمل  ىل  
  زا  ااقللر  اعلاحب با ونللدي بصلل ته ع للاا  2016آذا /مللا    8ىل   1وا ال ل   مللن  -8

ا جلنلللة التحقيلللب اا لللتقسة التاب لللة لألملللم ااتحلللد  بشلللأن با ونلللدي  عمللل   بقلللرا  لسلللح وقلللاإل 
. وُعللع عقلب ذلل  ً ي لا  لسانللة 2016كلانان األول/دمل لما   17اا تملد ا  S-24/1اان لان 
 التحقيب.

سلللل  ااقللللر  اعللللاحب  منللللي عللللر  تقرملللللره ال للللابب امللللاا لسللللح وقللللاإل اان للللان ا وا   -9
  طسبلللا  زمللللا ا  ق رمللللة ىل  وكاملللا  كللل  ملللن ىلسلللراًي  ودوللللة  س للل ع 2015و ملران/ملانيللله 
 ومازامبيب.
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ملا ونندو ا  الر وا قل  عسلل  -10 ووجه الشكر ىل  وكاما  دولة  س  ع وال راإل ونيا
  وباك للتان  ااسلل ميةر -وىلملللران )و ا ملللة   وىلسللراًي    مل ملللاىلطسباتلله  ونللا ملشللا  وكامللا  

 عسي ا. ردالبيب عسل قبال طسبا  ال ملا   الر ما زال ملنتظر ومازام  ومصر  وسري  نكا  و واندا

 البيانا  الصحًية -جيم 
  شا ك ااقر  اعاحب ا ىلصلدا  بيلان اكس لع با مللا  ا 2015ني ان/ابرمل   21ا  -11
ااجرااا  اعاصة بشأن قرا  احملكمة ال سيا لباك لتان ت سيلب اوكلاا ااعلداا اللر اصلد  ا ىلطا  

 احملاكم ال  كرملة.
  شلللا ك ا ىلصلللدا  بيلللان مل كلللد ضلللرو   ضلللمان الشللل ا ية 2015ني لللان/ابرمل   29وا  -12

 واا االة ا استخداا طاًرا  من دون طيا .
ا  بيلان ذلي  ملن عااقلب اعملال ال نلف   شلا ك ا ىلصلد2015ني لان/ابرمل   30وا  -13

 الر اندل   ا با وندي قب  ا نتخابا .
شللللللا ك ا ىلصللللللدا  بيللللللان ملللللللدملن قتلللللل  ث ثللللللة مللللللدونع ا   2015املا /مللللللاملا  13وا  -14

 بنغ دملش.
  شللللا ك ا ىلصللللدا  بيللللان ملللللدعا ىل  دو  مركلللل ي لسماتملللل  2015املا /مللللاملا  18وا  -15

 .2015ا انداف التنمية اا ب د عاا  ي اادين من اج  ضمان ىلشراك اجلم
  شا ك ا ىلصدا  بيلان ملرولب بقلرا  قلاد  ىلندوني ليا وتاملسنلد 2015املا /ماملا  21وا  -16

 ومالي ملا عدا تروي  اا اجرملن ومستم ا السااا اليملن ملصسان ىل  ااياه ااقسيمية لبسداهنم.
  ا نتبللاه ىل  األذا اجل لليم   شللا ك ا ىلصللدا  بيللان ملس لل2015و ملران/ملانيلله  5وا  -17

 اليي خيس ه تغًر ااناخ عسل التمت   قاإل اان ان عسل الص يد ال ااا.
  اصللد  بيانللا  ذلل   يلله ال للس ا  ااك لليكية عسللل النظللر ا 2015متاز/ملاليلله  3وا  -18

 ادلة جدملد  ا ق ية ت ت ملا.
لسلللللح األملللللن ىل  ا لللللاذ    شلللللا ك ا ىلصلللللدا  بيلللللان مللللللدعا2015متاز/ملاليللللله  16وا  -19

ًا  الكاا.  ىلجرااا  ان  اعمال ال نف الااس ة الن اإل ا من قة البح
  شللا ك ا ىلصللدا  بيللان ملللدملن قتلل  االلدون نيسللاي نيلل  ا 2015آب/اغ لل ح  7وا  -20

 بنغ دملش.
  شلللا ك ا ىلصلللدا  بيلللان ذلللي  ملللن ت امللللد ال نلللف ضلللد 2015آب/اغ للل ح  27وا  -21

 وال امسع ا لال ااع ا ا جناب ال ادان.الصح يع 
ىلصللدا  بيللان ملللدعا ىل  ت  مللل  اولل اا سللياد     شللا ك ا2015آب/اغ لل ح  27وا  -22

 بشأن جرمية ىلباد  واعية. غااتيما  القانان ا سياإل حماكمة جر  ا
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  شلللللا ك ا ىلصلللللدا  بيلللللان ملرولللللب بتقرمللللللر جلنلللللة البسلللللدان 2015املسال/سلللللبتما  9وا  -23
ً ملللرو ا األ مرملكيللة حلقللاإل اان للان بشللأن ال لل ب اللليملن اجت للاا او اُعللدماا او ُعلليباا ا و ملللة غ

 ااك ي .
  ومبناسلللبة اليلللاا ال لللااا انان لللة عقابلللة ااعلللداا  2015تشلللرملن األول/اكتلللابر  7وا  -24

 جراًم هلا ع قة بااخد ا . شا ك ا ىلصدا  بيان بشأن ت بيب عقابة ااعداا عسل
  شللللا ك ا ىلصللللدا  بيللللان ملروللللب باعتمللللاد قللللرا  2015تشللللرملن الثللللاين/نا ما  13وا  -25

 ر بشأن با وندي.2015)2248لسح األمن 
عللللن القسللللب  لإلعللللراب   شللللا ك ا ىلصللللدا  بيللللان2015تشللللرملن الثللللاين/نا ما  16وا  -26

 ال ميب ىلزاا استمرا  س   الدماا ا األ   ال س  ينية احملتسة.
 ا دعللللا  مللل  مكس لللع آجللللرملن با مللللا  شللللا ك  2015األول/دمل لللما كلللانان   1وا  -27

 جلا.ىل رناال س ا  ال كية ىل  ىلجراا حتقيب شام  وم تق  وش اف ا مقت  ط
  شللا ك ا ىلصللدا  بيللان مبناسللبة اللليكرا ال للناملة 2015كللانان األول/دمل للما   9وا  -28

ال  للللد الللللدويل اعللللاحب بللللاحلقاإل اعم للللع لس  للللد الللللدويل اعللللاحب بللللاحلقاإل اادنيللللة وال ياسللللية و 
 ا قتصادملة وا جتماعية والثقا ية ملدعا ىل  تن يي اا اندتع.

  شللا ك ا ىلصللدا  بيللان ذلل   وكامللة ىلثيابيللا عسللل 2016كللانان الثاين/ملنللاملر   21وا  -29
 وقف القم  ال نيف حملتاا او وميا وضمان اا االة عن ا نت اكا .

ك ا ىلصدا  بيان ملروب مبحاكمة م  ولع ع كرملع   شا  2016آذا /ما    1وا  -30
سابقع عسل جراًم ضد اان انية ا ُتكب  ا غااتيما  وملدعا ال س ا  ىل  ضمان ا نتصلاف 

 اا ًم لس حاملا.
ىلعللداا قللاا  األمللن ااسللراًيسية  عمللا قيلل  ىلنلله   اصللد  بيانللا  2016آذا /مللا    30وا  -31

 كمة.ل س  ينيع ا اعسي  من دون حما 
 باابلللاد  لس ويلللب   شلللا ك ااقلللر  اعلللاحب ا ىلصلللدا  بيلللان2016ني لللان/ابرمل   7وا  -32
اجلدملد  بشأن وقاإل اان ان ا سياإل مكا حة اا ناب ا ا رملقيلا  اللر وضل ت ا  ا التاجي و 

 السانة األ رملقية حلقاإل اان ان والش اب.
اعللاحب ا ىلصللدا  بيانللا  اجللرا بشللأن وجلل ل ال لل   ااشللمالة بللالتقرملر  شللا ك ااقللر   -33

ااسلل ميةر وباك للتان  وتشللاد  وزامبيللا  والصللع   -عقابللة ااعللداا ا كلل  مللن ىلملللران )و ا ملللة 
 واامسكة ال ربية ال  ادملة  واهلند  والا ملا  ااتحد  األمرملكية.
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 االجتماعا  الدولية والوطنية  -دال 
ر A/70/304جلم يللللة ال امللللة ا دو  للللا ال للللب ع )ملللللاج  تقرملللللر ااقللللر  اعللللاحب ااقللللدا ىل  ا -34

 . 2015متاز/ملاليه  14ني ان/ابرمل  ىل   14ا ال    من ااقر  اعاحب األنش ة الر اض س  قا 
   واصلل  ااقللر  اعللاحب 25/38وجلل ل ال لل   ااشللمالة بللالتقرملر  وعملل   بقللرا  اسسللح  -35
ملل   شللاو ا اا  املل  ال للسما وتكللاملن اجلم يللا ااقللر  اعللاحب اا لل  بللاحلب ا ورملللة الت وم لله

ر  2015آب/اغ ل ح  7-6الدول واستم  اادين بشأن ىلدا   التام ا   وذل  ا برملتا مللا )
تشلللللرملن  24-22ر  وجنيلللللف  سامل لللللرا )2015آب/اغ للللل ح  28-27واسللللل نبال  تركيلللللا )

 ر. 2015األول/اكتابر 
جللااا لاضلل  مشللرو  ت سيللب عللاا   شللا ك ا اجتمللا  2015املسال/سللبتما  5و 4وا  -36

من اايثاإل األ رملقا حلقاإل اان ان والش اب  ونلا اجتملا  نظمله بالتشلا ك مل   4بشأن اااد  
 م اضية األمم ااتحد  ال امية حلقاإل اان ان  والسانة األ رملقية حلقاإل اان ان والش اب. 

 اثنلللللللاا قيقلللللللا   شلللللللا ك ا وسقلللللللة د اسلللللللية بشلللللللأن التح2015املسال/سلللللللبتما  7وا  -37
 الصراعا  اا سحة  نظمت ا اكادميية جنيف لسقانان الدويل اان اين ووقاإل اان ان. 

التللللاب  لشللللرطة  ااتخصلللل  لتللللد ملبا مركلللل    زا 2015تشللللرملن األول/اكتللللابر  21وا  -38
 ملرلندا الشمالية. آ  ا غرامل  ند  ا اامسكة ااتحد  لامل انيا ال ظمل و اامسكة ااتحد 

  شلا ك ا وسقللة نقلان ا نيامللا ك بشلأن تنقللي  2015تشلرملن األول/اكتلابر  29ا و  -39
 عمسيللا  ااعللداا جللا ا ن للاإل القللانان وااعللداا الت  لل ا وااعللداا بللةجرااا  مللاج   منلل  دليلل 

 . والتحقيب ب  الية  يما ملق  من ا
  القلللل كسملللة ا احللللاا  ااااضلللي ا ااشللل ك بشلللأن 2015تشلللرملن الثلللاين/نا ما  3وا  -40

اايلل  اجلن للا واهلاملللة اجلن للانية اللليي نظمتلله السانللة األ رملقيللة حلقللاإل اان للان والشلل اب م للألة 
 ا باجنال.واألمم ااتحد    وجلنة البسدان األمرملكية حلقاإل اان ان

 The Warمبناسللللبة صللللدو  تقرملللللر   القللللل كسمللللة 2015 كللللانان األول/دمل للللما  10وا  -41

Report: Armed Conflict in 2014 ر ا 2014ا علللللللاا  )تقرملللللللر احلللللللروبمل الن اعلللللللا  اا للللللسحة
 .جنيف
  شلا ك ا اجتملا  جلااا ا جنيلف بشلأن اسلتخداا القللا  2016شلباط/ ااملر  3وا  -42

 من جانب الشركا   مل دف ىل  ىلثراا نيا التقرملر.
  عقلللللد ا جنيلللللف اجتملللللاعع ل لللللرملقع 2016شلللللباط/ ااملر  6ىل   4 ال للللل   ملللللن وا -43

عمسيلا  ااعللداا  منل  ر بشلأن تنقللي  دليل ا ال لب الشلرعاعلامسع ) رمللب قلاناين و رمللب  للت  
والتحقيللللب ب  اليللللة  يمللللا  جللللا ا ن للللاإل القللللانان وااعللللداا الت  لللل ا وااعللللداا بللللةجرااا  مللللاج  

 من ا. وق 
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  قلللللللدا ا جنيلللللللف حتلللللللدملثا  ىل  اللللللللدول بشلللللللأن بروتاكلللللللال 2016ااملر شلللللللباط/  5وا  -44
 ميني اتا. 

اللللدو   احلادمللللة  عسلللل نلللامش ا نشلللاط ا جنيلللف   شلللا ك2016آذا /ملللا    9وا  -45
والث ثللللع سسللللح وقللللاإل اان للللان بشللللأن اسللللتخداا القللللا  وا وتااجللللا  ا جتماعيللللة  نظمتلللله 

 منظمة ال  ا الدولية. الشبكة الدولية انظما  احلرملا  اادنية و 
  شلللللا ك ا وسقلللللة نقلللللان جللللل ل اللللللدو   ال ادمللللللة الثامنلللللة 2016ني لللللان/ابرمل   6وا  -46

واعم للع لسانللة األ رملقيللة حلقللاإل اان للان والشلل اب ا بللاجنال  الللر اطسللب  ي للا ت سيللب السانللة 
 ر. 4بشأن اايثاإل األ رملقا حلقاإل اان ان والش ابمل احلب ا احليا  )اااد   3ال اا  قم 

  القلل كسملة علن وقلاإل اان لان والق لاملا األج قيلة ا 2016ن/ابرمل  ني ا 14وا  -47
اجتمللا  عقللد ا جنيللف ضللم جللااا 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. 

 تحديث بروتوكول مينيسوتا -ثانياب  
عمسيلللا  ااعلللداا جلللا ا ن لللاإل القلللانان وااعلللداا  منللل علللن  ميثللل  دليللل  األملللم ااتحلللد  -48

  الللللليي اعُتملللللد ا والتحقيلللللب ب  اليلللللة  يملللللا وقللللل  من لللللا الت  للللل ا وااعلللللداا بلللللةجرااا  ملللللاج  
الاثيقلة حتتلاا ىل    اود الاثاًب التأسي ية األو  لسا ملة. ومنلي  ل    اصلبح  نليه 1991 عاا

حتدمل  وتكمي   عسل حنا ما اكدته عد  قرا ا  اعتملد ا جلنلة وقلاإل اان لان واكلدنا لسلح 
 . ر1)2001و 1998وقاإل اان ان بع عاما 

وبنلللاا  عسلللل اا وظلللا  اللللر تسقانلللا ملللن ال دمللللد ملللن حماو ملللله جللل ل ال مللللا ا  الق رمللللة  -49
اا اضلية وتقلر  ان ملت اونلا ا ىلجلراا عمسيلة  األملر مل حب ااقلر  اعلا ناقش والتباد   ااااضي ية 

 التحدمل . 
وملللرد وصللف لكاملل  عمسيللة التحللدمل  جلل ل ال للنتع اااضلليتع ا تقرملللر ااقللر  اعللاحب  -50

A/HRC/32/39/Add.4  واللللللن  اا لللللتكم  مقلللللدا ىل  اسسلللللح ا ذلللللل  التقرمللللللر. وملأمللللل  ااقلللللر  
ال لب دم مرج لا  م يلدا  علااا م لرم اجلرميلة وجلااا اعاحب ا ان ملصب  بروتاكلال ميني لاتا احملل

 مس لللم ىلسللل اما  ويامللللا  ا  امللللة احللللب ب وكللليل  لسمحققلللع ااجلللرملن الللليملن مل للل مان  الشلللرعا
 احليا .  ا

__________ 

 10/26وقلللللللللرا ي اسسلللللللللح  2005/26  و2003/33و 2000/32و 1998/36انظلللللللللر قلللللللللرا ا  السانلللللللللة  ر1)
 .  15/5و
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مقدمررة  الحاصررة الجهررا  جانرربالقرروة مررن الحررق فرري الحيرراة واسررتحدا   -ثالثاب  
 ر2)في سياقا  إنًاذ القانون الحدما  األمنية

بللدون املن  بلل  وبلدون اسللتخداا القللا     ميكلن لنظللاا وقلاإل اان للان ان ملكلان   للا    -51
الدولة احلدملثة لن   ا اوتكا  استخداا القا   وبليل    لا  تدعا ا ب ض احلا  . وعاد   ما

امل للللللا  م لللللل ولة سياسلللللليا  و  لللللل  لسم للللللاالة الدوليللللللة عللللللن القللللللا  الللللللر ت للللللتخدم ا او ت للللللم  
نللليه مثللل  اسلللتخداا القلللا  ا اي لتمللل . ولت لللادي سلللس ة ت  لللف ا باسلللتخدام ا. ومل للل   ال

اسلتخداا ب اات سقلة األطلر القانانيلة احملسيلةال مل  ضلمن  ملت لع عسلل م لتخدما القلا   التالاوزا 
  ويثمللا للل ا لقللانان اان للاين الللدويلا يل كللو   لقللانان الللدويل حلقللاإل اان للانا القللا   الللر متتثلل 

   جيب وض  آليا  م ًمة لسم االة.. وبااضا ة ىل  ذل األمر
احب بتللايل او اسللت ا الكثللً ا اعلللسمت للامسع ومثللة اهللاه مت املللد لللدا الللدول حنللا ال للمام  -52

ملللن اا لللاا التقسيدمللللة لسدوللللة  و  مُل لللتثو ملللن ذلللل  األملللن. وبلللا  تلللا ً األملللن سلللاقا  عاايلللة   ىلذ 
راسلة لسمام لا  التاا مللة وال لكنية تلا ر احل مقدملة اعلدما  األمنيلة اعاصلة اجل لا  اصبح 

ولس رقللا  ال امللة  وتللا ر األمللن جلل ل ااظللانرا   وتللدملر ال للاان ومراكلل  ا وتاللاز  وتللد ب 
القلللاا  اا للللسحة والشلللرطة  وهللللري تقييملللا  اسللللتخبا ملة وحتسلللي   لسمخللللاطر  وترا لللب القاا لللل  

 .ر3)ا  األجراوال  ن  وتا ر األمن الشخصا لسدبساماسيع  وتقدا الكثً من اعدم
مت سقة باستخداا القا  ملن جانلب  دولية م املً سابقة  ووض  ااقر  اعاحب  ا تقا ملر -53

ر وا سللللللللللياإل التاقيللللللللللف A/HRC/17/28ااكس لللللللللع بةن للللللللللاذ القللللللللللانان ا سللللللللللياإل التام للللللللللا  )
(A/66/330 ملن لقلا  ا عن احلاجة ىل  اطر تشرمل ية حمسية م ًمة بشلأن اسلتخداا امل ا   حتدمر. و

جصخصلللة اعلللدما     ملبحللل  ان كاسلللا ا نللليا التقرمللللرو  ر.A/HRC/26/36)الشلللرطة  جانلللب
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.
  األمنيلة ا وملرك  ااقر  اعاحب  ا نيا التقرملر  عسلل تلا ً الشلركا  اعاصلة لسخلدما -54

. ال لداًيا  الكيانا  اعاصة االقا  من جانب سياإل ىلن اذ القانان. لكنه لن ملتناول استخداا 
حتدملللد  اا للتحدثة بشللأنلقللانان الللدويل اان للاين ا قااعللد ومل كللد ااقللر  اعللاحب ضللرو   اسللتخداا

 ا عملل   احلللا   الللر تشللك  صللراعا  م للسحا .  سلليح كلل  اسللتخداا لسقللا  ا صللرا  م للس  ملُ تلل
ان تلا ً احلمامللة الشخصلية لرجل  اعملال او دبساماسلا ا  وملن ذلل  عسلل سلبي  ااثلال ا .عداًي

__________ 

ااقر  اعاحب ممنت اا قدمه تاما   وبر  وجاشاا للاتح ملن م لاعد  ا األ لام  وملا قدمله سلتياا   ماسلسن  ر2)
ًه من ااراج ع اعا جيع من مشا  .   وغ

 R. Abrahamsen and A. Leander, eds., Routledge Handbook of Private Security Studies انظلر ر3)

(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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  واي اسللتخداا عداًيللة اعمللال   ملُ للد ا ال للاد  مشللا كة  مباشللر  اا  م للسحا  صللراع  للا  دولللة
 ىلن اذ القانان. بشأن لسقا  ا نيه ال ياقا  ملنبغا تقييمه بالرجا  ىل  اا املً احملسية والدولية

مقدملة  اعاصلة اجل لا وا وي  اج اا نيا التقرمللر  مل لتخدا ااقلر  اعلاحب مصل س    -55
  لسد لة عسل وي  اجل ا  اعاصة الر تقدا جلدما  امنيلة  بغلض النظلر علن  اعدما  األمنية

 كي ية ت رمل  ا لن   ا.
 ج ا  اعاصة ا ااياه الدولية  واستخدااو  ملتناول التقرملر بالتحسي  تقدمي جدما  األمن  -56

جاصة مقدمة اعدما  األمنية لصد القراصنة  واستخدام م عسل منصا  التنقيلب علن اللن ا والغلاز 
 .ر4)بياتها  قاًما اعماإل البحا  وا سياقا  اجرا.   يه اا ألة اا قد  ت تحب تقرملرا  

ي لية  اعاصلة اجل لا  و غم ان ااقرا  الًري ية لسكثلً ملن -57  مقدملة اعلدما  األمنيلةالًر
ويل  احنلاا  ا تاظلف اشخاصلا  اجل لا  تنشلا و  ماجاد  ا او وبلا وامرملكلا الشلمالية   لةن نليه

 623 000   ونلللا اكلللا شلللركة امنيلللة جاصلللة ا ال لللاف  تاظلللف اكثلللر ملللنG4Sال لللاف.  شلللركة 
سلليا والشللرإل األوسللا ا آ اكثللر مللن ث ثللة االلا  نلليا ال للدد شللخ  ا سلل  قللا ا   تس للة 

ميكلن تصلني  ا  مقدمة اعدما  األمنيةاعاصة الكاا  اجل ا  ب ض ان . لكن   غمر5)وا رملقيا
ً  او ااتاسل ة احلالم  اجل لا شللركا  علا وطنيلة   للةن ب ل الة عسلل اهنلا  مقدمللة اعاصلة الصللغ
ً الر   ميكن ا ال م  عسل الص يد الدويل  متث  شرذة   اعدما  األمنية   من ال اإل. كب

وجيلللاز ت بيلللب ب لللض اا لللاملً الدوليلللة لألعملللال التاا مللللة ووقلللاإل اان لللان  مبلللا ا ذلللل   -58
اابللاد  التاجي يللة بشللأن األعمللال التاا ملللة ووقللاإل اان للانمل تن يللي ىلطللا  األمللم ااتحللد  اا نللان 

 مسيللللا   احلماملللللة وا ولللل اا وا نتصللللاف   بغللللض النظللللر عللللن احلاللللم او الق للللا  او ال للللياإل ال
 .ر6)نيك  ااسكية او

  صحصة الحدما  األمنية -ألف 
ظلللانر   جدمللللد . لللليح اسلللتخداا الكيانلللا  اعاصلللة ا للللايل األملللن وىلن لللاذ القلللانان  ىلن -59
ًوقراطللا  بلل  ىلن ننللاك ب للض األدلللة الللر تشللً ىل  ان اا  للاا احلللدمل  ل ملل  الشللرطة اا لل  والب
جاصلللة ملللن قبيللل  وكاللللة بينكرتلللان لستحلللري ومنا  لللي ا م  لللاا كانللل  الرمللللاد   يللله لشلللركا   نلللا

. لكلللن اا كلللد ان ق لللا  األملللن اعلللاحب آجلللي ا ا ت لللا  ر7)منتصلللف القلللرن التاسللل  عشلللر جللل ل
__________ 

 Counterpiracy under international law”, Academy Briefing No. 1 (Geneva, Geneva“انظللر  ر4)

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). 
 ./www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Our%20people/Our%20employeesانظر  ر5)
 ,C. Seiberth, Private Military and Security Companies in International Law (Cambridge ر6)

Intersentia Ltd., 2014), p. 25. 
 .D. Sklansky, “The private police”, University of California Los Angeles Law Review, vol. 46, No ر7)

4 (April 1999), p. 1182. 
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ً ‘  اجللللر  منظمللللة 2011. وا عللللاا ر8)ب للللرعة  ‘Small Arms Survey م لللل  األسللللسحة الصللللغ
بسللدا .  70راد الشللرطة ا د اسللة  تقللا ن  ي للا بللع عللدد مللاظ ا شللركا  األمللن اعاصللة وعللدد ا لل

وابللرز  الد اسللة عللد  بسللدان  بين للا غااتيمللا   مل للاإل  ي للا عللدد مللاظ ا شللركا  األمللن اعاصللة 
ملر    2.5وجناب ا رملقيلا بلأكثر ملن   واهلند  اايل اح مرا   عدد ا راد الشرطة ب   مرا 
 .ر9)مر  2.26  والا ملا  ااتحد  األمرملكية ب

ً   ا  األمنيلللة احلكاميلللة بلللاطرادوتت امللللد جصخصلللة اعلللدم -60  عسلللل ملللدا ال لللناا  األجللل
. وننلاك علد  وال  ر10)ىلقامة شراكا  ا نيا اسال بع الق لاعع ال لاا واعلاحبا  ملكن ناد   فو 

. وميكللللن جصخصللللة األمللللن عنللللدما ت تقللللر ر11)تللللدعم جصخصللللة الاظللللاًف او اعللللدما  ال امللللة
ألداا واجبا لللا  او قلللد تكلللان جصخصلللة ب لللض احلكاملللة ىل  القلللد ا  التقنيلللة او ااادمللللة ال زملللة 

 .ر12)الاظاًف  ا ظروف م ينة  اق  تكس ة  من تأدملة احلكامة هليه الاظاًف بن   ا
وتتلللللي  اعلللللدما  األمنيلللللة اعاصلللللة ب لللللض اا امللللللا  يملللللا ملت سلللللب  مامللللللة احليلللللا  واألطلللللراف  -61

ً .  بملللا ان ا للللدول م للل ولة ا ااقلللاا واامتسكلللا . وا الاقللل  ن  للله  ملااجللله الق لللا  حتلللدملا  كبللل
 األول علن الا لاا  قلاإل اان لان  ملثلً التحلال اات امللد حنلا جصخصلة األملن اسلاسة تت سلب بلاألدوا 

اثلا  اا  لد  واا  وليا  وا هناملة اا اف باا االة عن انت اكا  وهاوزا  وقلاإل اان لان. وقلد
ًا  ىل  ان  من للب اعصخصللة  الللداكركا حلقللاإل اان للان شللااغ  تت سللب باايلل  حنللا اعصخصللة  مشلل

ملللللاوا بللللأن الللللدول ميكللللن ان تنللللأا بن  لللل ا عللللن اا لللل ولية بب للللاطة مللللن جلللل ل اسللللتبدال الشللللركة 
. وعللل و   عسلللل ذلللل   مثلللة شلللاغ  م لللاده ان اعصخصلللة قلللد ملكلللان هللللا اثلللر متييللل ي ألن ر13)اا نيلللة 

ً  او اا مشة   ميكن ا حتم  اعدما  اعاصة وبيل  تُ   .ر14) ك دون  املة كا يةاستم ا  ال ق
__________ 

ميكللن   A. Sinha and P. Chatterjee, “Calling security”, Business World (5 January 2016)انظلر  ر8)
 ./http://businessworld.in/article/Calling-Security/05-01-2016-89925 ا ط   عسيه عسل الرابا التايلمل

  N. Florquin, “A booming business: private security and small arms” Small Arms Survey 2011انظلر  ر9)
  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 ر10)

Fisher, Private Security, Public Order: The Outsourcing of Public Services and Its Limits (Oxford, 

Oxford University Press, 2009), p. 108. 
 .M. Mota Prado “Regulatory choices in the privatization of infrastructure”, p. 109 ر11)
 International Institute for Strategic Studies, “Complex irregular warfare: the privatisation of ر12)

force”, The Military Balance, vol. 106, No. 1 (June 2006), pp. 411-416. 

  ميكلن 2014آذا /ملا    12انظر ىلملرملن  ت امللد اوتالاز اا لاجرملن ملقلاد ىل  ازدنلا  شلركا  األملن اعاصلة    ر13)
-www.irinnews.org/report/99766/private-security-firms-prosper-asا طللل   عسيللله عسلللل اللللرابا التلللايلمل 

more-migrants-detained. 

 J. Cavallaro, “The urban poor: problems of access to human rights”, paperانظلر  عسلل سلبي  ااثلال   ر14)

presented at the sixth annual assembly of the International Council on Human Rights Policy, 

Guadalajara, January 2003, paras. 20-23.   انظر امل اInter-American Commission on Human Rights, 

Report on Citizen Security and Human Rights (2009), paras. 70-73 ميكللن ا طلل   عسيللهمل .
www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad.eng/CitizenSecurity.IV.htm. 

http://businessworld.in/article/Calling-Security/05-01-2016-89925/
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احلرملان الت  ل ا ملن احليلا   واا لاالة ا  وملتألف احللب ا احليلا  ملن عنصلرملن نلا منل  -62
 اجل ا  اعاصلة مقدملة اعلدما  األمنيلة م لألة ملا ىلذا كانل  نليه وال وقاعه. وملاز كا ق ا 

القلا   وملا ىلذا كلان ن للح اجل لا  تتقيلد بلن ح م لاملً اج ل   األملن ال للاا  يملا ملت سلب باسلتخداا 
باجل لللا   م لللتاا اا لللاالة م بقلللا  ا واللللة ىلسلللاا  اسلللتخداا ال لللس ة. وت كللل  الشلللااغ  اات سقلللة

اعاصة مقدمة اعدما  األمنية عسل م تاا تد ملب ورا  األمن  وىلجرااا  ال رز وااما سا  
ن األملر  ابأسلسحة  وىلذا كل وَّدونااتب ة ا عمسية انتقاا اااظ ع وحتدملد و مللا م  وملا ىلذا كلاناا ملل  

 ملللا نلللا نللليه األسلللسحة  وعسلللل ج لللر ت  لللف ال لللس ا  وا سلللتخداا اا لللرط لسقلللا     كللليل 
 .ر15)وم تاا اا املً اا نية  ومدا م امة آليا  اا االة القانانية  وا متثال لسقاانع ال ا ملة

اعاصللة مقدمللة اعللدما  اجل للا   وجيللب عسللل ويلل  الللدول الللر ت لل س  بللدو  ا انتشللا  -63
نلليه اجل للا  اعاصللة ل للمان اا للاالة سللااا اكللان ذللل  ا  األمنيللة  ان ت للانم ا تنظلليم انشلل ة

. وحتللدد مشللا مل  االلااد الللر اعتمللد ا جلنللة ر16)الدولللة األصللسية او الدولللة اا للي ة او الدولللة اات اقللد 
أل  لللال غلللً ااشلللروعة دوليلللا  ا بللل  واات سقلللة مب للل ولية اللللدول علللن ا 2001القلللانان اللللدويل ا علللاا 

تكلان اهليالة  عنلدما جاصلة نلامل )ار نيالة وا   ميكلن  ي لا حتميل  الدوللة مباشلر   م ل ولية ا  لال
 الللة مبقت للل قللانان الدولللة صلل وية مما سللة ب للض اجتصاصللا  ال للس ة احلكاميللة ...  اعاصللة 

اهلياة  ر؛ )بر ىلذا كان 5)اااد     ينة]شرمل ة ان تكان اهلياة[ قد تصر   قيه الص ة ا احلالة اا
ر؛ 8 )االلاد   تتصللرف بنللاا  عسللل ت سيمللا  مللن الدولللة او بتاجي للا  من للا او حتلل   قابت للا اعاصللة 
ا الااقللل  متلللا   ب لللض اجتصاصلللا  ال لللس ة احلكاميلللة ا غيلللاب  كانللل  اهليالللة اعاصلللة  ىلذا )ار

  ظروف ت تدعا مما سة تس  ا جتصاصا ال س ا  الرمسية او ا والة عدا قيام ا مب ام ا وا 
 ر.11)اااد    صاد ا  عن ا ذل  التصرف الدولة وت تا ت  ف عندما  ر؛ )در9)اااد  
جاصلللة مقلللدما  اعلللدما  األمنيلللة با ضللل    مب لللاا  امللللة  ج لللا  وىلذا كس لل  الدوللللة -64
تظل  الدوللة م ل ولة ا اشكال اجرا ملن ىلن لاذ القلانان وجالت لا اسلتخداا القلا  بتسل  الصل ة   او

. لكلن ا ااما سلة ر17)اجل لا  لسقلانان اللدويل حلقلاإل اان لان ااقاا األول علن ملدا امتثلال تسل 
ال مسيلللة   للللةن اوجلللله عللللدا اليقللللع الللللر ميكللللن ان تظ للللر ا سللللياإل عللللا وطلللل   يمللللا ملت سللللب بتنظلللليم 

 .ر18)قصا  ا اا االة الشراكا  بع الق اعع ال اا واعاحب ت دي  ا الكثً من األويان  ىل 
وعسللل الدولللة واجللب اولل اا و املللة وقللاإل اان للان  مبللا ا ذللل  وقللاإل اجلم للا  ا  -65

ال  مة اجل دملةمل احلب ا احليا   واحلب ا ال  مة البدنية  واحلب ا عدا الت لر  ألي ضلرب 
حتقيلب نليا اهللدف  ملن ضلروب اا امسلة او ال قابلة القاسلية او ال ىلن لانية او اا ينلة. وملن اجل  

__________ 

  التنظللليم احلكللاما لسخلللدما  األمنيلللة اادنيللة اعاصلللة وملللدا مكتللب األملللم ااتحللد  اا للل  بااخلللد ا  واجلرميللة ر15)
 .21ر  ص حة 2014) يينا  األمم ااتحد    ن  اجلرمية وس مة استم ىلس ام ا ا م

 .O. De Schutter, “The responsibility of States”, in Private Security, Public Order, p. 26 ر16)
ا مشلرو  مل وظ ااقر  اعاحب ان نيا اااقلف ا ليه ااقلر ان اعاصلان لسانلة اا نيلة  قلاإل اان لان ا ىلعلدادن ر17)

 .2015بشأن احلب ا احليا  ا املسال/سبتما  36الت سيب ال اا  قم 

 .Michael Likosky, “The privatization of violence” in Private Security, Public Order, p. 16 ر18)
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ملق  عسل الدوللة التل اا باضل  اطلر تنظيميلة وتشلرمل ية حتملا وقلاإل اان لان اعاصلة باألشلخاحب 
اجل للا  اعاصللة مقدمللة  اعاضلل ع لا ملت للا الق للاًية او ل للي ر ا. وعنللدما ملت سللب األمللر بتنظلليم

اعاصللة  اجل للا  اعللدما  األمنيللة  ملقلل  عسللل الدولللة واجللب تللا ً ىلطللا  تنظيمللا مل للمن تصللرف
اجل للا   مقدمللة اعللدما  األمنيللة ب رملقللة تت للم بللاو اا وقللاإل اان للان  ومل للمن م للاالة نلليه

. ر19)عندما   تتصرف قيه ال رملقة  بغض النظر عما ىلذا كان ال رف اات اقد نا الدوللة ن  ل ا
وبللللالنظر ىل  ال لللللياإل اللللليي ت مللللل   يلللله اجل لللللا  اعاصللللة مقدملللللة اعللللدما  األمنيلللللة ا الكثلللللً 

مللللن اا للللم التشللللدملد عسللللل ان تسلللل  اا لللل وليا  ميكللللن ان تن بللللب امل للللا  جللللا ا  األويللللان  مللللن
 .ر20)ااقسيمية احلدود

 الجهود الدولية في مجالي التنظيم والرقابة -با  
ً  مللن االيللا  عسللل الصلل يد الللدويل  للدف ىل  تنظلليم او  صللد  -66 تاجللد واليللا  اعللداد كبلل

مثلة نظلاا ناشلن ملن القلاانع  منية. وا غ ان ذلل  اجل ا  اعاصة مقدمة اعدما  األ اعمال
 للللدف ىل  حت للللع ااشللللراف وااراقبللللة واا للللاالة ا نلللليا  غللللً ااس مللللة ومللللدونا  قااعللللد ال للللساك

ااناطب الر تش د او تت اىف  الق ا     سيما بالن بة لس امسع ا ما مُل مل  بياا  م قد   اي
قُلاِّضلل  لسغاملللة وقللد   الدولللة عسللل  ن سللياد  القللانانويلل  تكللا   مللن الق قلل  او عللدا ا سللتقرا 

 تقسَّص  او من دمة. ال ي ر  عسل الاض 
لت  شلد  2000وقد ُوض   ااباد  ال اعية اات سقة باألمن ووقاإل اان ان ا علاا  -67

اابللللاد  حمصللللا   ا الصللللناعا   قلللا الشللللركا  ا احملا ظللللة عسلللل سلللل مة وامللللن عمسيا للللا. ونللليه
اجل لللا  اعاصلللة مقدملللة اعلللدما  األمنيلللة  ا سلللتخراجية وق اعلللا  ال اقلللة  لكن لللا تن بلللب عسلللل

داملل  تقللدا جللدما ا ىل  نلليه الشللركا . ومللن بللع اابللاد  ال اعيللة اات سقللة بال ملل  األملل   مللا
اهلياللا  األمنيللة اعاصللة ب رملقللة قانانيللة وان تتللاجل  اعللاحب مبللدا ملللن  عسللل ضللرو   ان تتصللرف

التحلللا ط مبللا ملتماشلللل مللل  اابللاد  التاجي يلللة الدوليلللة الااجبللة الت بيلللب  يملللا ملت سلللب و  ضللبا اللللن ح
القلللا  عسلللل الصللل يد احملسلللا  مبلللا ا ذلللل  اابلللاد  األساسلللية اات سقلللة باسلللتخداا القلللا   باسلللتخداا

واألسلسحة النا مللة ملن جانللب االاظ ع ااكس لع بةن لاذ القللانان ومدونلة قااعلد ال لساك لسمللاظ ع 
ت كف الشلركا   ع بةن اذ القانان  ومبا ملتماشل امل ا  م  ااما سا  ال  سل الناشاة الرااكس 

 ومنظما  استم  اادين واحلكاما  عسل وض  ا.
واُنشللن ال رمللللب ال املل  اا للل  مب لللألة اسللتخداا اارت قلللة وسللليسة  نت للاك وقلللاإل اان لللان  -68

. وتشلم  و ملتله  صلد ود اسلة تلأثً 2005 وىلعاقة مما سة وب الش اب ا تقرملر ااصلً ا علاا
انش ة الشركا  اعاصة الر تقدا اا لاعد  ا اسلال ال  لكري واعلدما  ا ستشلا ملة واألمنيلة 

__________ 

 .2انظر ااباد  التاجي ية بشأن األعمال التاا ملة ووقاإل اان ان  اابدا  ر19)

 B. S. Buckland and A. M. Burdzy, Progress and Opportunities: Challenges and Recommendations ر20)

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 التمتلل   قللاإل اان للان  وىلعللداد مشللرو  مبللاد  اساسللية دوليللة تشللا  
وعقب وضل  مشلرو   ت اقيلة  .ش ت ااثناا مما سة ان عسل او اا تس  الشركا  حلقاإل اان ان

دوليلللة بشلللأن تنظللليم انشللل ة الشلللركا  ال  لللكرملة واألمنيلللة اعاصلللة  جُيلللري ال رمللللب ال امللل  تقييملللا  
عاايللللللا   عسلللللللل اسلللللللا  ىلقسيملللللللا  لسقلللللللاانع والسللللللااً  الاطنيلللللللة اات سقلللللللة قللللللليه الشلللللللركا  )انظلللللللر 

A/HRC/24/45و  A/HRC/27/50 وA/HRC/30/34.ر 
  ونلا 2010ت اقية اات سقة بالشلركا  ال  لكرملة واألمنيلة اعاصلة علاا وُقدا مشرو  ا  -69

ال اا اليي انشلأ  يله اسسلح  رملقلا  علام   وكاميلا  دوليلا  م تلام ال  لاملة لسنظلر ا ىلمكانيلة وضل  
ىلطللللا  تنظيمللللا دويل ملت للللمن جيللللا  وضلللل  صلللل  مسلللل ا قانانللللا  بشللللأن تنظلللليم انشلللل ة الشللللركا  

 لل  ال رمللب ال املل  الثغلرا  اااجللاد  ا ااطللا  و  دنا ومراقبت لا.ال  لكرملة واألمنيللة اعاصلة و صلل
التنظيملللا احللللايل ألن قسلللة قسيسلللة جلللدا  ملللن اللللدول للللدمل ا تشلللرمل ا  حملللدد  علللن نللليه الشلللركا . 
ومل تمر بيل اجل اد من اج  ضمان تنظيم نيا الق ا  عن طرملب آليا  التنظيم اليا  ال لاعا 

مل كلللف ال رمللللب ال امللل  واليلللا  عسلللل  للل  ىلمكانيلللة و  ر.52  ال قلللر  A/HRC/WG.10/3/2)انظلللر 
النظلللر ا طاً لللة ملللن اعيلللا ا  و  قانانلللا  لسشلللركا  ال  لللكرملة واألمنيلللة اعاصلللة  مسللل ا وضللل  صللل 
 ر.A/HRC/30/47من ا وض  م املً عسل الص يد الدويل ووض  مباد  تاجي ية ) األجرا 

 و بشللللأن ا لت امللللا  القانانيللللة وثيقللللة مللللان 2008وا مبللللاد   من صللللسة  اعُتمللللد  ا عللللاا  -70
ذا  الصللسة ب مسيللا  الشللركا  ال  للكرملة واألمنيللة اعاصللة اثنللاا  لسللدول الدوليللة وااما سللا  ال للسيمة

الن اعا  اا سحة. وترك  نيه الاثيقة عسل وا   الصلرا  اا لس   لكلن اسلتخدام ا ميكلن ان ملكلان 
ن امتثلللال تسللل  الشلللركا  لسقلللانان اوسللل  ملللن ذلللل   ونلللا تلللدعم اللللدول ا ج ادنلللا ملللن اجللل  ضلللما

الللللدويل حلقللللاإل اان للللان والقللللانان الللللدويل اان للللاين. ونللللا   تنشللللن املللللة الت امللللا  قانانيللللة جدملللللد   
تشك  بال رو   ج ا  حنا م اند  جدملد ؛ ب  نا مبثابة وثيقلة تاجي يلة. وذلدد اجلل ا الثلاين ملن  و 

ا تنظللليم الشلللركا  ال  لللكرملة واألمنيلللة اعاصلللة. الاثيقلللة ااما سلللا  اجليلللد  الراميلللة ىل  تاجيللله اللللدول 
 .ر21)دولة وث م منظما  دولية عن دعم ا لاثيقة مان و 53  اعرب  2016ووىت املا /ماملا 

اقللدما اعللدما   ومللن اابللاد ا  ال اعيللة األجللرا وضلل  مدونللة قااعللد ال للساك الدوليللة -71
ونلللا مبلللاد   ألصلللحاب مصلللسحة مت لللددملن  لللدف ىل  وضللل  مبلللاد  وم لللاملً   األمنيلللة اعلللااحب
  اُنشللا  امل للا  آليللة جا جيللة م للتقسة 2013جاصللة. وا املسال/سللبتما  امنيللة لتقللدمي جللدما 

  مقلللدما اعلللدما  األمنيلللة اعلللااحب للللإلدا   والرقابلللة  نلللا مدونلللة قااعلللد ال لللساك الدوليلللة لراب لللة
ا . وتقلللاا ال  لللاملة ا نللليه االيلللة عسلللل ثللل م دعاملللا  قلللدف حت لللع اا لللاالة ا نللليا الق للل

والللدول واانظمللا  احلكاميللة الدوليللة  واستملل    مقللدما اعللدما  األمنيللة اعللااحب م للتقسة نللامل
ا ااصلادقة عسلل الشلركا  األع لاا  و صلد وتقيليم  اادين. وتتمث  اا اا األساسية هلليه الراب لة
اوا وم اجلت للللا. ونللللا تتلللللي  اسللللت را  ومتاب لللللة اداا ا متثللللال لسمدونللللة ن  للللل ا  وتسقللللا الشلللللك

الشللركا   وميكن للا امل للا  ان تللا ر سللب   لتقللدمي شللكاوا األطللراف الثالثللة   غللم ان نلليه ال رصللة 
__________ 

 .www.mdforum.ch/en/participantsانظر  ر21)
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من اااا د لستحقيب ا الشلكاا. وتن بلب  ما ملس ا حمدود  لسغاملة واليا  ب بب عدا امت ك الراب ة
ا  راف الراب لللة ملللن مقلللدما اعلللدما  األمنيلللة اعلللااحباادونلللة ا ااقلللاا األول عسلللل انشللل ة اطللل

تكت للا انيللة امل لللا  ألصللحاب ااصللسحة ااجللرملن  يمللا ملت سللب بتحدمللللد  البياللا  اا قللد . لكن للا
 التاق ا  وم املً األداا اعاصة بال ياسا  وااما سا  الت اقدملة.

 مالحظا  عامة بنان استحدا  القوة -جيم 
ت للمن  ت اصللي  قلليا الشللأن   قللا   تتالله نلليه األطللر  ويثمللا يمللا ملت سللب باسللتخداا ال -72

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  

للاا د ا الت سيلب عسلل مدونلة قااعلد ال لساك  لتحدمللد م لاملً اسلتخداا األساسية  و قا  لست رمللف ا
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.
را  عسلللل ملللاظ ا شلللركا  األملللن لكلللن نللليه اابلللاد  األساسلللية   تن بلللب ان باقلللا  مباشللل -73

اعاصة  اليملن   ميسكان ص ويا   مسية ان اذ القانان  ما ف ت ِند ىللي م ال س ا  ااختصة 
نللليه الصللل ويا  اسلللتثناًيا . و  تن بلللب نللليه اابلللاد   باجللله جلللاحب  عسلللل األ لللراد ال لللامسع ا 

 .ر22)الشركا  األمنية اعاصة  ألهنم   مل  س ان مب اا وكامية
القا  لكن بقية نيا التقرملر تتناول م ألة ما ىلذا كان  نناك جصاً  تت سب باستخداا  -74

ا نلليا ال للياإل  ومللا ىلذا كللان باامكللان تكييللف  مقللدما اعللدما  األمنيللة اعللااحبمللن جانللب 
ال لللامسان لصلللا  شلللركة جاصلللة  اا للاملً ن  للل ا كلللا ملأجلللي قلللا مقلللدما اعللدما  األمنيلللة اعلللااحب

مباشلللر  مللل  الدوللللة  بصلللا   اسلللتثناًية   لللةن  مل مللل  األ لللراد األمنيلللان اعلللااحب اجلللرا. وعنلللدما  
وقللاق م وم لل وليا م القانانيللة نللا ن للح وقللاإل وم لل وليا  االلااطنع ال للادملع  لكللن م للتاا 
تنظيم م  وجاا م اا كد   ومدا است دادنم  ستخداا القا   تشً وي  لا ىل  ضلرو   احلكلم 

 استخداا ب ينه لسقا  م قا   وغً م رط. ا ر ة ما ىلذا كان     سيمابشك  صا ا عسل سساك م
وكما نا احلال بالن بة ااظ ا الدولة  جيب  قب  واثناا اي استخداا لسقا  من جانب  -75

مللاظ ا األمللن اعللااحب  ا للاذ ويلل  ااجللرااا  الاقاًيللة اا قالللة حلماملللة احليللا  ومنلل  ا سللتخداا 
ا ذللل  تللا ً مللا ملك للا مللن اا للدا  والتللد ملب  ومنلل  األسللسحة غللً اا ًمللة اا للرط لسقللا   مبللا 

والتخ لللليا ب نامللللللة لس مسيلللللا  ال ردملللللة. وجيلللللب عسلللللل اللللللدول ان ت تمللللد ىلطلللللا ا  تشلللللرمل يا  واضلللللحا  
ًنم ملن األشلخاحب ملتماشلل مل  اا لاملً   ستخداا القا  من جانب ماظ ا ىلن لاذ القلانان او غل

ال رو   والتناسب. وجيب وظر ا ستخداا اامي  واات مد لسقلا  ملن الدولية  مبا ا ذل  مبدآ 
__________ 

استخداا القلا مل تاجي لا  تت سلب بتن يلي مبلاد  األملم ااتحلد  األساسلية بشلأن اسلتخداا منظمة ال  ا الدولية   ر22)
ر  2015)ام  داا  منظملة ال  لا الدوليلة   القا  واألسسحة النا ملة من جانب اااظ ع ااكس ع بةن اذ القاانع

 .14الص حة 
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ًنم ىل  ىلذا ت للي  هنللب ذللل  متامللا  مللن اجلل   املللة احليللا    جانللب مللاظ ا ىلن للاذ القللانان او غلل
جي سلله متناسللبا   وىلذا كانلل  ويلل  ال للب  األجللرا غللً كا يللة لتحقيللب ذللل  اهلللدف  مبللا جي سلله  مبللا

لسقلللا   ملنبغلللا ان ملكلللان ننلللاك شلللك  ملللن اشلللكال ااراج لللة  مللل   ضلللرو ملا . وب لللد اي اسلللتخداا
حتقيب كام  كسملا اُزنقل   وم او ت لر  شلخ  اصلابة بالغلة  كملا ملنبغلا وضل  آليلا   ىلجراا

م للاالة عنللدما ملبللع التحقيللب ان اسللتخداا القللا  قللد   ملكللان قانانيللا   مبللا ا ذللل  ىلتاوللة سللب  
 ا نتصاف لس حاملا.

عنللدما  تلللا  الدوللللة ىلسللناد ب لللض م للل وليا ا اات سقللة بتلللا ً األملللن  وكمللا ُاشلللً اعللل ه  -76
لكيانللا  جاصللة  مللن الااضلل  ان مللا سللتقاا بلله نلليه الكيانللا  سُين للب ىل  الدولللة  وان ن للح 
القياد الر ُت بب عسل ماظ ا ىلن اذ القانان احلكاميع عسل األقل  ُت بلب عسلل ملاظ ا الكيانلا  

اا للاملً اقلل   تكللان  ي للا احلللا   الللر  مبللا سلليتناول ااقللر  اعللاحب  اعاصللة. وا األجلل اا التاليللة
جيادل بالقال ىلنه جيب ان تظ  نيه اا املً متماثسة من الناوية اا يا مللة  ولىت للا   ماثاقية  لكنه

 كان  متباملنة من الناوية ال مسية.

 منيةالجها  الحاصة مقدمة الحدما  األ واجب التحوط من حيث انطباقه على -دال 
ا الكثً من احلا    عندما تظ ر والة ملُد    ي ا استخداا القا   ملكان األوان قد  -77

اامكنلللة   للا  لتانلللب احلاجللة ىل  اسلللتخداا القللا . وىلنقلللاذا  لللأل وام  ملنبغلللا ا للاذ ويللل  التللدابً
ا  قلد  التقسيل  ملن األضلر   م بقا   لتانب األوضا  اللر ملت لع  ي لا اسلتخداا القلا   او ل لمان

ااناسلللبة ا نللليه  علللدا ا لللاذ التلللدابً ا و ازمللللةو  اا لللت ا  ىلذا ف ملكلللن ملللن اسلللتخداا القلللا  بلللد.
  A/HRC/26/36ال للياقا  الللر تكللان  ي للا احليللا  ا ج للر ميثلل  انت اكللا  لسحللب ا احليللا  )انظللر 

 ر.64و 63ال قرتان 
 غلم ان  حلااه خيتسلف علن  للةبالن لبة ان لاذ قلاانع الدو  وقد با  مبدا التحاط  اسخا   -78

. وذلللدد ااقلللر  اعللاحب  ا نللليا اجلللل ا  ر23)ااماثللل  للله ا القلللانان اللللدويل اان للاين  حللاا اابلللدا
مللللن و   اعللللدما  األمنيللللة اعللللااحب ااماثسللللة ال دملللللد  الللللر تقلللل  عسللللل عللللاتب مللللاظ ا اا لللل وليا 

ول  ل للللمان الا للللاا اا للل وليا  الللللر تقلللل  عسللللل عللللاتب الكيانللللا  األجللللرا  مبللللا ا ذللللل  الللللد مث
 اا املً. بتس 
وجيللب عسللل اا لل ولع عللن اسللتخداا القللا  ا اي كيللان مللن الكيانللا  ضللمان وصللال  -79

اااظ ع عسلل التلد ملب اا ًلم  مبلا ا ذلل  التلد ملب عسلل  التقنيلا  األقل   تكلا  . وا لاد ال رمللب 
 دان انظملللة لتلللد ملب ملللاظ اال امللل  اا للل  مب لللألة اسلللتخداا اارت قلللة انللله ولللىت عنلللدما متسللل  البسللل

اي تللد ملب عسللل ا  إل تقرملبلل نلليه األنظمللة ف تت للمن عسللل ااطلل  للةن اعللدما  األمنيللة اعللااحب
__________ 

 ”International Committee of the Red Cross, “The use of force in law enforcement operationsانظلر  ر23)

  ميكن ا ط   عسيه عسل الرابا التايلمل  (2015)
www.icrc.org/en/document/use-force-law-enforcement-operations. 
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ا عتمللاد  ال لل ا لسحصللال عسلللو  ر.47و 17  ال قرتللان A/HRC/27/50وقللاإل اان للان )انظللر 
مقلدما سي ل م ا تقيلد  من نياة م  ف قلا قلدف ضلمان وىلظ لا  ا متثلال لسم لاملً الراسلخة

 مببدا التحاط. اعدما  األمنية اعااحب
وتق ا اابلاد  األساسلية بشلأن اسلتخداا القلا  واألسلسحة النا مللة ملن جانلب االاظ ع  -80

ت ا   احلكاما  ونياا  ىلن اذ القاانع لماعة واس ة قد  اامكان  ااكس ع بةن اذ القاانع بأن
اذ القلللاانع بللأناا   تس لللة مللن األسلللسحة والللليجاًر مللن الاسلللاً  وان تلل ود االللاظ ع ااكس للع بةن للل

عسللل انلله ملنبغلللا  ا  امل لل تللن  نلليه اابللاد و  ت للم  باسللتخداا متمللامل  لسقللا  واألسللسحة النا ملللة.
مب لدا  لسلد ا  علن اللن ح. ونليه  ت وملد اااظ ع ااكس ع بةن لاذ القلاانع حتقيقا  لن ح الغر  

بلل  ملنبغللا   تقت لليه ال للرو   كللان متاوللة  و للبمااا للدا    ملنبغللا  قللا اسللتخدام ا عنللدما ت
تا ً نليه اا لدا  ا ااقلاا األول. وملنبغلا ان تتك ل  اللدول امل لا  بتلد ملب ويل  ملاظ ا ىلن لاذ 

  A/HRC/26/36القاانع واجتبا نم و قا  ا املً الك اا  اا نية ااناسلبة ا اسلتخداا القلا  )انظلر 
 ا عسل اجل ا  اعاصة مقدمة اعلدما  األمنيلة  مبلا ا ر. وملنبغا  ر  الشروط ن  52ال قر  

 ان مل م   ي ا ماظ انا. ذل  تا ً اا دا  والتد ملب ااتخصصع لس ياقا  اعاصة الر ميكن
وو قللا  اكتللب األمللم ااتحللد  اا لل  بااخللد ا  واجلرميللة  ملتللي  عللدد كبللً مللن الللدول ا  -81

ًنللا مللن  منيللة اعللااحب مللن االلدنيعاعللدما  األ اللاظ ا ويلل  احنللاا ال للاف  لل  اسللسحة نا ملللة وغ
مث ىلن اسللتخداا وتنظلليم األسلسحة ا نلليا ال للياإل ملت للاو   األسلسحة الللر ميكللن ان تكلان  تاكللة .

ًا   ىلذ مل اوم بع وا   تُقد   ي ا ن بة اا سحع من مقدما اعلدما  األمنيلة  امل ا   ت اوتا  كب
سلللدان مثللل  كرواتيلللا واهلنلللد وال لللاملد  واحللللا   اللللر تصللل   ي لللا ا اااًلللة ا ب 2  بن لللبة اعلللااحب

. وبليل   لةن ر24)ا اااًلة ا كالامبيلا 85ا اااًة ا اجلم ا ملة الدومينيكيلة  و 80ن بت م ىل  
األنيللة الللر تكت للي ا م للألة وضلل  قااعللد تنظيميللة صللا مة حليللاز  األسللسحة النا ملللة واسللتخدام ا 

ذل  ت اي  األسسحة عسل م تاا الشركة  وكيل  باسلم الشلخ   ومُلش ط ا .بدمل ية لسغاملة
اا  ول عن ا. وعل و   عسلل ذلل   ملنبغلا ان تكلان ننلاك قااعلد تنظيميلة م ًملة ل لمان  ل ملن 

. وممللا ملللدعا ر25)تللايل الشللركة مراقبللة نلليه األسللسحة مراقبللة جيللد و  األسللسحة النا ملللة ا امللاكن آمنللة
ااخلالع  ل  اسلسحة نا مللة عسلل  اعدما  األمنيلة اعلااحب ىل  القسب الشدملد ان تد ملب ماظ ا

ا سللتخداا اامللن وال  للال هللليه األسللسحة غللً ماوللد وغللً مللنظم عسللل ااطلل إل ا الكثللً مللن 
 اعلدما  األمنيلة اعلااحب احلا  . ووىت ا واللة وجلاد مقت ليا  قانانيلة تت سلب ب لرز ملاظ ا

ببيللان ان مقللدا اعللدما  األمنيللة نللا اا لل ول عللن   نلليه ااقت لليا مللا تكت للاا  وتللد ملب م   غالبلل
 .ر26)ماظ يه عسل النحا اا ًم ضمان تد ملب

__________ 

األمنيلللة اادنيللة اعاصلللة وملللدا التنظللليم احلكللاما لسخلللدما  مكتللب األملللم ااتحللد  اا للل  بااخلللد ا  واجلرميللة   ر24)
. ميكلللن ا طللل   عسيللله ملللن اللللرابا التلللايلمل 43ر  الصللل حة 2014) ىلسللل ام ا ا منللل  اجلرميلللة وسللل مة استمللل 

www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf. 
 .Born, Caparini and Cole, “Regulating private security in Europe” (see footnote 3 above), p. 27 ر25)

 .Florquin, “A booming business: private security and small arms” (see footnote 9 above), pp. 123-124 ر26)
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التللللد ملب عسللللل  مللللا لللللنق  2015وقللللد تبللللع  ا باك للللتان ا كللللانان األول/دمل للللما  -82
عن طرملب اع أ النا  داجل  مصلرف  جاحب وا   امن عندما اطسب األسسحة من تب ا  حمتمسة

. وعلل و  عسللل ذللل   ات للح  ر27)اوللد مللاظ ا ااصللرف وجللرم آجللر  قتلل  مت للدد اجلن لليا  
 مللل  األسلللسحة واسلللتخدام ا احملتمللل  جلللا ا  اعلللدما  األمنيلللة اعلللااحب  لللاطر ال لللمام الللاظ ا

النلا  عسلل  جسلع  أ دانلا  GardaWorldاوقا  ال مل  عنلدما اطسلب ولا   املن مل مل  ا شلركة 
 .ر28)2015اس اوته ا كانان الثاين/ملناملر  اثناا     ا م  م لساجبا  ال رمل ة ا كندا

 ي لا  مل لس  لكن  وكما ذُكر اع ه    حتلدم التالاوزا  ااميتلة  قلا ا احللا   اللر -83
  تلاا  لىت ا 2004علاا   ي لا األسلسحة.   لا اعدما  األمنية اعلااحب واللر ت لتخدا مقدما

 املن ااتحلد  ب لد ان قيلده ولرا  اعام ة عشر  من عمره ا اود ساان األودام ا اامسكلة
  تلللاا اوللللد االلللُب دملن األنغلللاليع ىلثلللر نابللللة قسبيلللة اصلللابته ب للللد ان 2010. وا علللاا ر29)جلللااحب
. وا احلللالتع  اُ يللد بللأن احملتالل ملقن صللرجا قللاًسعق ىلهنمللا غللً قللاد ملن ر30)ث ثللة وللرا  امنيللع قيللده

 عسل التن ح. 
 ىلزاا وضل  طلا   م ًمة  عتماد استاابة عمسية ومن الااض  ان اا  ولية عن التخ يا -84
 .كملا تن بلب عسلل ملاظ ا ىلن لاذ القلانان احلكلاميع مقلدما اعلدما  األمنيلة اعلااحب عسلل تن بب

نلا ا سلت انة   لكن مثة ج ا  اوتياطية ىلضا ية حمتمسة ا واللة مقلدما اعلدما  األمنيلة اعلااحب
 جلللللاا مقلللدما اعلللدما  األمنيلللة اعلللااحب ىل  القللللا مبلللاظ ا ىلن لللاذ القلللانان احلكلللاميع. وا واللللة 

اقت ليا  التحلاط سلتكان  م تغنع بيل  عن ىلمكانية ا ست انة بشرطة الدولة   ةن امتثاهللا التلاا
ا احلا   الر تكان  ي ا اا اعد  من ال س ا  جان    ملصلب  ملن غلً اامكلن و  ماض  ش .

 ن الن ح او الد ا  عن ااجرملن.تاملر استخداا القا  ا ىلطا  مبدا الد ا  ع

__________ 

 ,”’M. Raja, “No weapons training: Bank staffer dies after guard’s gun goes off ‘accidentallyانظلر  ر27)

Express Tribune, 18 December 2015. http://tribune.com.pk/story/1011999/no-weapons-training-

bank-staffer-dies-after-guards-gun-goes-off-accidentally/. 
 J. Edmiston, “Toronto police won’t charge security guard who shot and killed two men atانظلر  ر28)

Danforth McDonald’s”, National Post, 15 July 2015  ميكلللن ا طللل   عسيللله عسلللل اللللرابا التلللايلمل 
http://news.nationalpost.com/news/toronto-police-wont-charge-security-guard-who-shot-and-killed-

two-men-at-danforth-mcdonalds. 

 C. Sambrook, “G4S guard fatally restrains 15 year old – gets promoted”, Open Democracy, 22 July ر29)

-www.opendemocracy.net/ourkingdom/clare-sambrook/g4sميكللن ا طلل   عسيلله عسللل الللرابا التللايلمل  2013

guard-fatally-restrains-15-year-old-gets-promoted    انظلر امل لا BBC News, “Criticism over youth jail 

death”, 28 June 2007  ميكن ا ط   عسيه عسل الرابا التايلمل  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/6250406.stm. 

ميكلن . BBC News, “Jimmy Mubenga: Deportee shouted ʽyou’re killing me’”, 4 November 2014انظلر  ر30)
 .www.bbc.com/news/uk-england-london-29902375يه عسل الرابا التايلمل ا ط   عس

http://news.nationalpost.com/news/toronto-police-wont-charge-security-guard-who-shot-and-killed-two-men-at-danforth-mcdonalds
http://news.nationalpost.com/news/toronto-police-wont-charge-security-guard-who-shot-and-killed-two-men-at-danforth-mcdonalds
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/6250406.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/6250406.stm
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اقللللدما اعللللدما  األمنيللللة اعللللااحب ا سللللياإل التام للللا  لي لللل   وم لللل ولية الت اقدملللللة -85
حلماملللة ممتسكللا  او مللاظ ا اجل للة اات اقللد   ىل  ان  لتي للً احلللب ا ورملللة التاملل  ال للسما بلل 

ذاتللله عسللللل  ملن لللاي ا وللللد قللللد ت اقلللد  م  لللا مباشللللر  لسقيلللاا بللليل   ونللللا املللر الدوللللة تكلللان
 ىلشكالية. وتظ   املة وقاإل اجلم ا  وس مته بشك  اوس  من واجبا  وم اا الدولة. وملنبغا

ان ت للت ع  ويثمللا امكللن  باوللدا  ىلن للاذ القللانان  لسا للا  اعاصللة مقدمللة اعللدما  األمنيللة
 .ااتخصصة ذا  التد ملب والتا ي  ااناسبع

 في العمل يةناألم الجها  الحاصة مقدمة الحدما سلوك  -ها  
ىلن اا يللا ملن اا بقللع عمامللا  ا والللة تن يللي عمسيللة مللا او ا سللتخداا ااتبللادل لسقللا  نللا  -86

ال رو   والتناسب. وملنظر ااقر  اعاحب ا نليا اجلل ا ا ملا ىلذا كانل  ننلاك جصاصليا  تت سلب 
 .يةاألمن اعدما اجل ا  اعاصة مقدمة  بت بيب نيملن اا يا ملن عسل استخداا القا  من جانب

اسللتخداا  ا ر للة مللا ىلذا كللان ملنبغللاتقيلليم وقللاً ا لألسللباب وااثللا   نللا ال للرو   م يللا   -87
ميكللن ت للادي الساللاا ىللي للا ا القللا  الللر    م ر للة مقللدا  وىلذا كللان األمللر كلليل  القللا  اصلل    

هنلب  ملت لي  كلان ذامن اج  حتقيب النتاً  اانشاد . وملثً شلرط ال لرو   ال ل ال عملا ىل  الااق 
هن  تلد جيا ا اسلتخداا القلا .  ملقت ا اتبا  الت دملد بالسااا ىل  وساً  اق  اذا  ونا بالتايل

وليل     ميكن اعتبا  اي استخداا لسقا  ضرو ملا  ىل  عنلدما ملشلك  اقل  الاسلاً  ااتاولة ىلمللياا  
 ا الاق  اليي ميكن ان نتاق   يه حتقيب النتاً  اانشاد .

ال اًللد  ااتاق للة مللن اسللتخداا القللا    مللا ىلذا كانل   للألة م ر للةالتناسللب مبشللرط مللرتبا و  -88
م يلا  ألذا احملتم  من نيا ا ستخداا. وبينملا ملت سلب ىلثبلا  ا تا الت دملد   ىلب ال م  ال اي

 ال رو   تقييما  وقاً يا  لألسباب والنتاً   م  اش اط استخداا اق  ال ب  ىلملياا  لتحقيلب النتيالة
ان ملل  اشلل اط  التناسللب مل للتس ا وكمللا  قيميللا  ملللاازن بللع األضللرا  وال ااًللد م يللا  اانشللاد    للةن 

 ملنام عن استخداا القا  متناسبا  وقاب   لستاملر مقا نة  بال اًد  اانشاد . قد ملكان ال ر  اليي
 ا  مُل لللللم  باسلللللتخدااملقت لللللا شلللللرط التناسللللب   لللللةن و يمللللا ملت سلللللب بلللللاحلب ا احليللللا   -89

كان الغر  نا  املة ويا  شخ  آجلر ملن  دمللد ملا  ونلا ملا مل لمل  األسسحة النا ملة ىل  ىلذا
اسللللتخداا القللللا  ااميتللللة او الللللر ُذتملللل  ان تكللللان مميتللللة حلماملللللة و   مبدا  املللللة احليللللا  .لاويانللللا  بلللل

 .شرط التناسب م ا  ليح من ام اامتسكا  او ترسيخ سس ة الدولة
سللق ا  ا للتاا قللد ذللدد التناسللب شللرط   للةن ن االشللرطع تراكميللوبلالنظر ىل  ان نلليملن  -90

القللللا  الللللر ميكللللن اعتبا نللللا ضللللرو ملة  وال كللللح بللللال كح.   سللللل سللللبي  ااثللللال  قللللد ملكللللان مللللن 
 كان  تس  نا ال رملب الاويد  ان ه من اهللرب   ال رو ي  ىلط إل النا  عسل سا إل نا ب ىلذا

تناسلبا    مكلن ىلصلابة ال لاًب حلروم للن ملكلان  تقييم ماضاعا لألسلباب والنتلاً . ل من من سب
ً  ن بيا  )وكم قيمار. جنحة ن  ا تكابا ال ر  ألن ذل  سيمث  وسيسة م رطة  صغ
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 عملللاظ لس  مثللل  الا مللللا  ااتحلللد   ذلللب لكللل  ملللااطن  مبلللا ا ذلللل  البسلللدان وا ب لللض -91
ان  التأكيلللد عسلللل نيلللةتن يلللي عمسيلللا  تاقيلللف ا ظلللروف م ينلللة. ولكلللن ملللن األ  احبا اعللل نيلللعاألم

تاقيلللف اولللد االللااطنع جيلللب ان ملكلللان داًملللا  عسلللل م للل ولية من لللي عمسيلللة التاقيلللفمل  لللةذا تبلللع ان 
التاقيف غً قاناين  ملت ر  من ليه لسم لاالة اجلناًيلة او اادنيلة. وا ويل  الظلروف  مل تملد والم 

 ً ا  عسلللل نلللا  اجللللرا  لكلللن القلللا  اللللر ميكلللن اسلللتخدام ا قانانيلللا  ا تاقيلللف شلللخ  ملللا اعتملللادا  كبللل
 القاعد  ال امة نا ان القا    ميكن ان تتااوز د جة ااقاومة الر ملبدمل ا الشخ  اا ت دف.

وىل  التلللد ملب   يلللةاألمن لسا لللا  اعاصلللة مقدملللة اعلللدما  وبلللالنظر ىل  ال لللاب  االللنظم -92
 نللليه اجل لللا  الللليملنا لللراد تسقيللله و قلللا  لسقااعلللد التنظيميلللة  ملنبغلللا ىلج لللا   االللليي ملت لللع عسي للل

ا لراد اجلم لا  ااجلرملن ا ر لة ملدا اسلتي اً م  مما خي ل  لله لرقابة اكثر صرامة القا  مل تخدمان
تتلي  لسملرا لسم املً القانانية. وا نيا ال ياإل  ملش ر ااقلر  اعلاحب بلالقسب ملن ان وجلاد قلاانع 

ًنللا لو  مقدمللة اعلدما  األمنيللة اعاصللة ملللرج   لسا لا  قلد عللن الللن حا  د اعل اسلتخداا القللا  غ
ملكلان ا ن لحاب ااملن جيلا ا   ويل  من الكيانا  اعاصة بشك  اساسا ال  ا ىل  ااااج لة

ونلللللللللا بللللللللليل    تتصلللللللللرف و قلللللللللا  ابلللللللللدا التحلللللللللاط )انظلللللللللر  عسلللللللللل سلللللللللبي  ااثلللللللللال    ممكنلللللللللا  
CCPR/C/USA/CO/4  ر.10  ال قر 

م لاالة منلن نلم ا  ا  ت س ل  القيلاد  ونيه اعاصية التنظيمية ت ل  ضلمنا  انله ميكلن  -93
  عسلل اسلتخداا القلا  ملن حم  النظلر او ال س ة  مبنن  ي م األشخاحب غً احلاضرملن ا احلادم

. وتللرد ادنللاه  تسللف م للتاملا  وآليللا  مقدمللة اعللدما  األمنيللة اعاصللة اجل للا  جانللب مللاظ ا
 اا االة عن نيه ا نت اكا .

 معينة تحديا و  سياقا  -واو 
اعاصلللة  اجل لللا  ب لللد ان تنلللاول ااقلللر  اعلللاحب طبي لللة اا لللاملً اللللر ميكلللن ت بيق لللا عسلللل -94

ىلن للاذ القللانان  ملتنللاول ا نلليا اجللل ا ب للض ال للياقا  الللر  عسللل صلل يد مقدمللة اعللدما  األمنيللة
ا  حم ا لللل احبا اعلللل يللللةاألمن مقللللدما اعللللدما  مللللن جانللللب ي للللا اسللللتخداا القللللا   ملكللللان ميكللللن ان

 .ا جاحببااشاك  عسل حن
 واالحتجاز مقدمة الحدما  األمنيةالحاصة  الجها  -1 

ا ىلطلا  ىلدا   م س لا ا  لسا ا  اعاصة مقدمة اعلدما  األمنيلة ملت املد استخداا الدول -95
ىل  وجاد شك  من اشلكال جصخصلة ال لاان  2013ااص وية. وجُس  تقرملر صد  ا عاا 

ا اااًللة  8جاصللة جللدما  ا وتاللاز بن للبة  امنيللةج للا   بسللدا  عسللل األقلل   ويلل  تتللا  11ا 
 .  ر31)ا اااًة ا اس اليا 19من ن  ا ال اان ا الا ملا  ااتحد  وبن بة 

__________ 

 C. Mason, International growth trends in prison privatization (Washington, DC, Theانظلر  ر31)

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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  اعتللا مكتللب اا للاعد  ا لللال ال دالللة ا الا ملللا  ااتحللد  اسللتخداا 2001وا عللاا  -96
اوجللله علللدا اليقلللع  يملللا ملت سلللب  القلللا  سلللببا  حملللتم   ل لللدا جصخصلللة مرا لللب ا وتالللاز  بلللالنظر ىل 

 .ر32)باحلرمان من احلرملة واحملا ظة عسل وقاإل ال اناا عندما تشا ك كيانا  جاصة ا نيا اسال
القلللا   امنيلللان جلللااحب وا ولللادم ُسلللا  مللل جرا  ا اامسكلللة ااتحلللد   اسلللتخدا ماظ لللان -97

م تلللدملره شلللركة عسلللل حنلللا غلللً سلللسيم ضلللد علللد  سلللاناا اولللدام مبركللل  اوتالللاز لس لللاناا األولللدا
G4S
احلللرحب  . واظ للر  لق للا  ُصللا   سللرا  ان احلللرا  وللاولاا ىلج للاا مللا قللاماا بلله عللن طرملللبر33)

ًا  ا اماكن من مرك  ا وتااز   عسل ان تكان تس  احلاادم ااراقبة اااجلاد  ا  ت ت ي  كام
غلً ماثقلة وغلً  بشلأن ىلمكانيلة وجلاد انت اكلا  جيري  ي ا. وملُثلً ذلل  شلااغ  مااارك  ان تصا   

ُمبسَّغ عن ا ذا  طبي ة مماثسة. وعنِقبن احللادم  اعسلن كبلً م تشلا ال لاان ا اامسكلة ااتحلد  ان 
ًا  لرصد سساك م  .ر34)وي  ماظ ا ال اان اليملن ملت امسان م  األط ال ملنبغا ان ذمساا كام

شلركة املن جاصلة   ل  طُرم مشرو  قلانان ا اسل اليا املاا الاالان خيلا  2015وا عاا  -98
ت اقلللد  م  لللا ىلدا   اهلالللر  و امللللة احللللدود األسللل الية ادا   مرا لللب اوتالللاز   Sercoنلللا شلللركة 

اا لللاجرملن ا البسلللد  صللل ويا  وسلللس ا  تقدملرمللللة اوسللل  بشلللأن اسلللتخداا القلللا  ا ىلدا   نللليه 
ً  ىل  علد  ولاادم تسقل  بشلأهنا  اارا ب. واثا   السانة األسل الية حلقلاإل اان لان شلااغ  مشل

سللياإل الت املل  ملل  و  .ر35)جاصللة ا ىلدا   مراكلل  ا وتاللاز امنيللة ج للا  شللكاوا تت سللب ب للساك
ً  لسغامللة ىل  او وبلا جللأ  علد  دول او وبيلة امل لا  ىل   ا ال لنة ال لابقة  تد قا  ال جاع الكب
  2014بتما ادا   مرا للب الساللاا اا قتللة. وا املسال/سلل شللراكا  بللع الق للاعع ال للاا واعللاحب

نشر  الصحا ة األاانية صا ا  تكشف وا   اعتداا ا اود اارا ب  ونا ملا اثلا  اسلاسة ولال  
 .ر36)كي ية ت يع وتد ملب اااظ ع

__________ 

 ,J. Austin and G. Coventry, “Emerging issues on privatized prisons”, Bureau of Justice Assistanceانظر  ر32)

February 2001  عسل الرابا التايلمل ميكن ا ط   عسيه www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/181249.pdf. 

 BBC News, “G4S Medway young offenders centre staff suspended over abuse claims”, 8انظلر  ر33)

January 2016  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, saysانظر  ر34)

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. 

 ,”Australian Human Rights Commission, “Use of force in immigration detention facilitiesانظلر  ر35)

August 2015  ميكلللن ا طللل   عسيللله عسلللل اللللرابا التلللايلمل www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-

seekers-and-refugees/publications/use-force-immigration-detention-facilities. 

 Asylum seekers abused in German shelter by security contractors”, Deutsche Welle, 28“انظلر  ر36)

September 2014 ميكن ا ط   عسيه عسل الرابا التايلمل . 
www.dw.com/en/asylum-seekers-abused-in-german-shelter-by-security-contractors/a-17960732 .

 ميكلن ا طل   عسيله عسلل اللرابا التلايلمل. Systemic shame”, Der Spiegel, 6 October 2014“ انظلر امل لا  
www.spiegel.de/international/germany/abuse-case-reveals-terrible-state-of-refugee-homes-in-

germany-a-995537.html. 



A/HRC/32/39 

21 GE.16-07411 

ً  او و للا   -99 وا سللياإل ا وتاللاز  جيللد  التشللدملد لللددا  عسللل ان اي والللة ىلصللابة ج لل
وعنلدما حتلرا الدوللة اولد األ لراد ملن ورملتله  حتدم اثناا ا وتااز ت تحب ىلجراا حتقيب شام . 

ب رملقلللة مباشلللر  او غلللً مباشلللر   ملرت لللب عسي لللا م للل ولية اكلللا حلمامللللة   ا الاضللل   لللةن حتكم لللا
وقاقلله. وملشللم  ذللل  الت امللا  ىلجيابيللا   ماملللة ويلل  األشللخاحب احملتالل ملن مللن ال نللف    لل   عللن 

بياللة جاليللة مللن األمللرا  و عاملللة صللحية مناسللبة ت وملللدنم بال  للاا وااللاا والت املللة اا ًمللة  وتللا ً 
ً  اثنلاا اوتالازه   لةن م ل ولية الدوللة تكلان  او ىلذا تاا شلخ و  .ر37)هلم ت لر  اصلابة ج ل

عللبا ىلثبللا  ال كللح عللن طرملللب ىلجللراا حتقيللب  للا ي ون مللله وشللام  وشلل اف  م  ضللة وملقلل  عسي للا
 .ر38)تتا ه نياة م تقسة

 األمن التاثير على واجب الدولة توفير -2 
 لسا لا   وظ ال رملب ال ام  اا   مب ألة استخداا اارت قة ا د استه لألطر التنظيمية -100

 ر  ان التشلللللرمل ا  ا ب لللللض احللللللا   متنللللل A/HRC/27/50)ِ  مقدملللللة اعلللللدما  األمنيلللللة اعاصلللللة
يلة  اعاصلة صلراوة  ملن القيلاا باظلاًف الشلرطة.   لا و ا مللة الكانغلا الدميقراط يلةاألمن اجل ا 

اعاصللللة بتللللا ً احلماملللللة لألشللللخاحب واامتسكللللا   يللللةاألمن لسا للللا  عسللللل سللللبي  ااثللللال  مُل للللم 
 واسللتخدااداملل    حتلل  حملل  الشللرطة  لكللن حُتظللر عسي للا اعمللال الللدو ملا  والتاقيللف و لل   مللا

ساليش والشلرطة. وتلن   قلاانع ل علاد     صصلة اجلرا م لدا  امللةواج ل   جاصلة و  نا ملة اسسحة
 عسل اوكاا مماثسة. تانح وااغرب

لكن ملبدو ان مثة وا   امل ا   وظ ا ااقر  اعاحب ا باباا غينيا اجلدمللد   مل مللد  ي لا  -101
 نتياللة  للليل   تتللا  نلليهانلله عللدد ا للراد الشللرطة  و عللن بكثللً  احبا اعلل نيللعاألم اظ عااللعللدد 

ت سقلللة باحلمامللللة   ا ب لللض الظلللروف  و كلللم الااقللل   اا للل وليا  األساسلللية لسشلللرطة اااجل لللا 
قللد ملتحلال ىل  وضلل  حم لاف بااشللاك  باجلله نليا الاضلل   مثلل و  ر.A/HRC/29/37/Add.1)انظلر 
 .  عسل النحا اابع اع ه تسف اطر اا االة اعاصة باجل تع عندما جاحب
اعاصلللة مكمسلللة لتسللل  اللللر  يلللةاألمن اجل للا  اللللر تقلللدم ااألمنيلللة اعلللدما   مللا دامللل و  -102

احللب  ملن مث  امللةو  ينبغلا ان ت مللد نليه اعلدما  م لتاملا  األملن بشلك  علاا ة  تقدم ا الدول
 اقد تشا ك  ي  ةمتيي مل يةامنىلجرااا  ا احليا . لكن الدول ملنبغا ان تتانب ت  مل  اي اهاه حنا 

 .مقدمة اعدما  األمنية اعاصة اجل ا 

__________ 

 African Commission on Human and Peoples’ Rights, “General comment No. 3 on the African انظر ر37)

Charter on Human and Peoples’ Rights: the right to life (article 4)”, 2015, para. 36. 

. African Commission on Human and Peoples’ Rights, “General comment No. 3”, para. 37انظلر  ر38)
  والسانلة األ رملقيلة 71انظر امل ا  القااعد النماذجية اللدنيا ا امسلة ال لاناا )قااعلد نيس لان مانلدمل ر  القاعلد  

ش اب  اابلاد  التاجي يلة اات سقلة بظلروف ا عتقلال واحللبح ا وتيلاطا وا وتالاز ال لابب حلقاإل اان ان وال
 .21و 20لسمحاكمة ا ا رملقيا )مباد  لااندا التاجي يةر ال قرتان 
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 مقدمة الحدما  األمنية الحاصةللجها  االستحدا  الحاد  -3 
قللد ملكللان  ي للا التللداج  بللع اعللاحب ا ق للا  اا س للا  اعاصللة ننللاك عللد  سللياقا   -103

مللللللة احلاشلللللد  وال لللللاا ىلشلللللكاليا   كا وتااجلللللا  او الن اعلللللا  ال ماليلللللة   او التام لللللا  اجلمان
  وي  قد  تا  الشركة اا نية بشأن اما  ذا  صسة األجرا الر هري عسل ممتسكا  جاصة او

جاصلللة لتللا ً األملللن. وكملللا ُاشللً اعللل ه ا سللياإل التام لللا  او األنشللل ة ة ج لللة امنيللتاظيللف 
ال لاا باعلاحب  مادمللا  او م انيميلا   ملن األنيلة مبكلان ان مل جلي ا  احلا ة بع األجرا الر هري

اعاصللة ت لل س  با ملللة ولماعللة اولاملللا   تس تللع جللدا  عللن و ملللة  يللةاألمن اجل للا  ا عتبللا  ان
طة. وعسيللله  ملنبغلللا اسلللتدعاا الشلللرطة كسملللا كانللل  ننلللاك اوجللله غملللا  تت سللللب واولامللللا  الشلللر 

 بااصا  اعاصة وال امة    سيما  يما ملت سب باستخداا القا  ا نيه ال ياقا .
 م لتخدمة   جاصلة ولرا  املن  م س لة ومُل اف م تاا آجر من الت قيلد عنلدما تاظلف -104

اعاصلة ن  ل ا  اا س لة تا  هلا االاظ ع  لكلنجاصة م  ف قا لتخ يةامن ج ة ا ب ض األويان
الصللناعة ا سللتخراجية. ومللن اا للم التأكيللد عسللل ان اا للاملً  ا ةمللن نللا   تسللف  كشللركنللا شللركة 

االلليكا   اعللل ه  يملللا ملت سلللب بالتلللد ملب او اا لللدا  او اسلللتخداا القلللا  تن بلللب عسلللل ويللل  ملللاظ ا 
 ج لة  ي لا لتخدا تُ  اللراللة احلاللر تلاظ  م. وا  األمن  بغض النظر عن الاظي ة الًري لية لسشلركة

ت س لل  القيللاد  شللأن ب امل للا   غمللا  جاصللة م لل ف قللا  جتيللا  االلاظ ع  قللد ملكللان ننللاك يللةامن
 ميكللن ان مللل ديو  أن الاضللام ا نلليا األمللر عنصللر نللاا مللن عناصللر احلي للة.بللا  عسملل القللرا   ا للاذو 

   احلي ة ا نيا الصدد.مل   تىل  اا انة ا  م تمد  يةامن ج ا  استخداا

 الرصد والمسا لة -زاي 
جل اا  اساسليا  ملن  امللة احللب   مبلا قلد وقل  نت لاكا  ملكان مامتث  عمسيا  اا االة عند -105

ضلمان اا لم ا احليا . و يما ملت سب بالصناعا  اا ااة وعا الاطنيلة كق لا  األملن اعلاحب  ملن 
 احملسا )الق اًار وعسل الص يد الداجسا )لسشركةر. االة عسل الص يد الدويل و ااوجاد 

 رصد استحدا  القوة -1 
م للللتاملا    صللللد اع للللا  األو  ا املللللة عمسيللللة م للللاالة نللللا  ا كثللللً مللللن األويللللان  -106

لكلن نليه اع لاا  ال لرو ملة تبقلل لألسلف غلً مكتمسلة ا الكثلً  .  ا   ا  استخداا القا   صد
. ب  ىلهنا اقل  اج    ىلن اذ القانان احلكاميةمن جانب  لقا امن ال ياقا   يما ملت سب باستخداا 

اجل للا  اعاصللة مقدمللة اعللدما  األمنيللة. ونلليه  اكتمللا   ا والللة اسللتخداا القللا  مللن جانللب
د كبللً اجل للاد الاطنيللة والدوليللة الراميللة ىل  ضللمان اا للاالة عللن ىل  ولل الثغللر  ا البيانللا  تقللا 
 انت اكا  وقاإل اان ان.

لسمنظمللا  الللر ت للتخدا القللا  او ُذتملل  ان ت للتخدم ا ألغللرا  تللا ً  ولكللا ملت للو -107
األملللن اوللل اا احللللب ا احليلللا  عسلللل حنلللا بلللع   جيلللب ان ملكلللان ننلللاك نظلللاا ىلبللل   ىلل املللا حميللل  
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تن لللللاي عسلللللل اسلللللتخداا اسلللللسحة نا مللللللة  وحميللللل  ولللللا   الا لللللا   وااصلللللابا   احللللللاادم اللللللر
 ً . وملللن ااما سلللا  اجليلللد  ان ملشللل ط نلللليا النظلللاا امل لللا  اابللل   اال املللا علللن املللللة ر39)اع للل

 واادم قد تكان مميتة.
 المسا لة بموجب القانون الدولي -2 

  سلليما  يمللا ملت سللب باضلل   غللم ان الدولللة ت لل س  بللدو  اساسللا ا القللانان الللدويل   -108
القللاانع واا لل ولية القانانيللة الدوليللة  و غللم ان تنظلليم ق للا  األمللن اعللاحب ومراقبتلله قللد ملكللان ا 

 .ر40)ااقلللاا األول م لللألة تت سلللب بالقلللانان اللللداجسا   لللةن ذلللل    مل للل  علللدا وجلللاد عنصلللر دويل
تأكد باجاه  تس لة ان طبي لة  القانان الدويل حلقاإل اان ان   ملنظم سساك الدول وصرا ؛  قد 

 .ر41)ال ساك  وليح الكيان  نا الر حتدد مدا ان باإل القانان الدويل حلقاإل اان ان
اا س لا  اعاصلة ا  وعسل جس ية ان داا اليقع بشأن اللدو  اللدقيب الليي ت ل س  بله -109

ن للان عسللل نلليه اا س للا  وقللاإل اا سللياإل القللانان الللدويل  مثللة ىلوللا  عسللل ضللرو   ان حتلل ا
. ومثة دعم مت املد لسراي القاً  بأن الكيانا  اجلماعية من غلً اللدول ملقل  عسي لا ت  لد ر42)األق 

دوليلة )انظللر عسلل سللبي   ملرقلل ىل  جرميللة مسل ا با متثلال لسقااعللد ااملر  وعللدا ا سلراط ا سللساك
ن لللللان ر. وىل  جانلللللب ذلللللل   مثلللللة  وابلللللا بلللللع وقلللللاإل اا106  ال قلللللر  A/HRC/19/69ااثلللللال 

واا للل ولية ا جتماعيلللة لسشلللركا   حت للل  الشلللركا  عسلللل مراعلللا  مبلللاد  تشلللم  وقلللاإل اان لللان 
 وال مالة والبياة ومكا حة ال  اد.

 وا ىلطا  ااما سة ال  سل القاًمة واليا   هري م اجلة ال ساك غً القاناين من جانب -110
جلللل ل األطللللر الدوليللللة لسم لللل ولية اجل للللا  اعاصللللة مقدمللللة اعللللدما  األمنيللللة ىلمللللا مباشللللر  مللللن 

ا جتماعية لسشركا  ومدونا  قااعد ال ساك ال اعية والياتية التنظيم الرامية ىل  تن يي م  ولية 
مللىت اج قلل  ا تللا ً جيللا ا  واق يللة  الشللركا  عللن اولل اا وقللاإل اان للان  او مب للاالة الللدول

 اادين واجلناًا احملسا.اجل ا  األمنية اعاصة واأل راد مباجب القانان  ا االة
اقلللدما اعلللدما   وقلللد ملكلللان ملللن ابلللرز األطلللر ال اعيلللة مدونلللة قااعلللد ال لللساك الدوليلللة -111

اللللر  لللدف ىل  تي لللً الاصلللال ىل  سلللب  ا نتصلللاف ملللن جللل ل ىلنشلللاا آليا لللا  األمنيلللة اعلللااحب

__________ 

انظر ااباد  األساسية اات سقلة باسلتخداا القلا  واألسلسحة النا مللة ملن جانلب االاظ ع ااكس لع بةن لاذ القلاانع   ر39)
 .22)ور و11  و6ااباد  

 R. Steinhardt, “Weapons and the human rights responsibilities of multinational corporations”, in ر40)

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 ر41)

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 ر42)

and Social Policy Review (Geneva, 2009), pp. 63-68. 
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. ر43)لت بيلباا تقسة لسحاكمة وااشراف       عن عمسيلة تقلدمي الشلكاوا اللر باتل  وشليكة ا
اقلدما  لكن   ملُ لرف ب لد ملا ىلذا كلان ىلجلراا الشلكاوا ا مدونلة قااعلد ال لساك الدوليلة لراب لة

قلللاد ا  عسلللل تلللا ً سلللب  انتصلللاف   اللللة ل لللحاملا انت اكلللا  وقلللاإل  اعلللدما  األمنيلللة اعلللااحب
 .اان ان من جانب مقدما اعدما  األمنية اعااحب

 المسا لة بموجب القانون المحلي -3 
اعللدما  األمنيللة  ميكلن ا نتصللاف ملن انت اكللا  وقلاإل اان للان اللر ملرتكب للا ماظ لا -112

ملة او  مباجلللب القلللانان اجلنلللاًا  ا ب لللض احللللا     اعلللااحب ا ىلطلللا  قلللانان اا للل ولية التقصللل
قللانان اجللللن . وقلللد ملثللً ذلللل  اسلللاسة تت سللب بالشخصلللية القانانيلللة لسشللركا  ومبختسلللف النظرمللللا  

حتدملللد م لل ولية الشللركا . وقللد دونلل  ب للض الللدول  كاامسكللة ااتحللد   صللراوة  اا بقللة لللدا 
ملة ال لاا وقلانان  اا  ولية اجلناًية لسشركا   بينملا ت لتند دول اجلرا ىل  قلانان اا ل ولية التقصل

 اجلُن  اقامة الدعاوا اادنية.
ارتكللللب  الشخصللللية و  شللللاا ملنبغللللا ان ذللللال دون ااتاب للللة اقللللرا  اا لللل ولية اجلناًيللللة -113

ان  لكن  ا ااقابل     مل ل  علدا اللتمكن ملن ول  ادللة كا يلة اثبلا  عمل  ىلجراملا .ا نت اك
 ا نت اك ف ذدم.

علن   ل  الغلً م يلدا . ىلذ ميكلن  وا ب ض الظروف  قد ملكلان م  لاا اا ل ولية اجلناًيلة -114
ا او وك ً لللا او ماظ ي لللا. مب للل ل علللن اصلللحاق  علللن تصلللرفا  ان تكلللان الشلللركة م للل ولة جناًيللل

علللن   للل  الغلللً ملنقللل  اا للل ولية اجلناًيلللة علللن اجللللرا ملللن الاكيللل  او اااظلللف ىل   وت بيلللب اا للل ولية
م للل و   علللن اجلرميلللة اارتكبلللة. وتشلللم  ال ناصلللر  بينملللا ملظللل  الاكيللل  او اااظلللف الشلللركة ن  للل ا 

اااظلللف مللل  الشلللركة )اي  األساسلللية لسم للل ولية اجلناًيلللة لسشلللركا  ع قلللة جاصلللة بلللع الاكيللل  او
ع قة ال مالةر ووجاب ان تكان اجلرمية قد ا ُتكب  ا ىلطا  اداا الااجبا   كم نيه ال  قة. 
وجيلللب ىلملللل ا ا نتملللاا امل لللا   عتبلللا ا  م للل ولية الشلللركا  األا علللن ا نت اكلللا  اللللر ترتكب لللا 

 .ر44)الشركا  التاب ة هلا
اا زملللة  نت لللاك احلقلللاإل االللرتبا بال مللل   ااخلللاطروهلللد  ااشلللا   ىل  انللله بلللالنظر ىل   -115

عن كثب ا بب اا  ولية اا نية. وميكن الد   باحلاة القاًسلة بلأن  األم   ملنبغا ىلمل ا ا نتماا
مللن قبيلل  مللا ميكللن  شللركا  األمللن اعاصللة ملنبغللا ىلج للاع ا ا يللا  م للد ل مللن اا لل ولية الصللا مة

ملا  اع ر   عسلل سلبي  ااثلال. و  ملنبغلا ان متلن  القلاانع ا م اجلة الن ا من شركة ت م  تاق ه
للة سللاوت ا مللن ا سللتخداا اا للرط لسقللا  بشللك  مت مللد او ب للبب تقصللً  شللركة مللا احلللب ا تًا

__________ 

تقللر   ال مسيللا  اا مللال قللا مللن اجلل  اابلل   عللن اداا األع للاا و صللده وتقييملله و قللا  ادونللة قااعللد ال للساك  ر43)
 .من مدونة قااعد ال ساك الدولية لراب ة مقدما اعدما  األمنية اعااحب 12اجب اااد  مب

 ”G. Skinner, “Parent company accountability: ensuring justice for human rights violationsانظلر  ر44)

(International Corporate Accountability Roundtable, November 2015)   طلل   عسيلله عسللل ميكللن ا
 .http://icar.ngo/wp-content/uploads/2015/06/PCAP-Report-2015.pdf الرابا التايلمل



A/HRC/32/39 

25 GE.16-07411 

ً   ولىت ىلذا اسلت اع  الشلركة  صا خ عندما مل دي نيا ا ستخداا ىل  الا لا  او ىل  ىلصلابة ج ل
 ااناسلب. وملا ف مللتم ىلعملال م يلا  اا ل ولية عسل النحلا ان تبع ان اااظف اا   اجتً وُد ب

ذاك  لللن ملللتمكن ال للحاملا عسللل األ جلل  مللن احلصللال عسللل سللبي  انتصللاف   للال ألن اانت لل  
 .  ما د له ا الغالب ال رد
اجل ا  اعاصة مقدمة اعلدما  األمنيلة ت مل  عسلل م لتاا علااا   ومبا ان الكثً من -116

ن لاإل  قلانان وقلاإل اان لان  وجصاصلا  م انلدا  وقلاإل اان لان  جلا ا ةن ىلمكانية ت بيب 
 لةن ت بيلب الا مللة  الا ملة الاطنية  امر واسم لتنظيم نيا الق ا . وا سياإل األعملال التاا مللة 

الق لللاًية جلللا ا احللللدود ااقسيميلللة قلللد انتقللل   ب رملقلللة او بلللأجرا  ىل  علللد  للللا   سياسلللاتية  
وتنظلليم األو اإل اااليلللة  و املللة البياللة  وا جتصلللاحب الق للاًا االللدين   ي للا مكا حلللة ال  للاد  مبللا

  A/HRC/14/27ا لللال األعملال التاا ملللة ووقللاإل اان للان )انظللر  للليح واجلنلاًا األعللم  لكللن
عسل ان القانان الدويل   مين  الدول ملن تاسلي  و ملت لا الق لاًية لتشلم  نليه  .ر45)ر46ال قر  

اابللاد  التاجي يللة بشللأن ا  م لل ف بلله. وعلل و   عسللل ذللل   ت كللد اا للاً   شللرمل ة وجللاد اسلل
األعمال التاا ملة ووقاإل اان ان ان مثة اسبابا  سياسلاتية قامللة لكلا ت سلن دوللة االاطن األصلسا 
باضللام تاق  للا ان حتلل ا م س للا  األعمللال التاا ملللة وقللاإل اان للان ا اعللا ا    سلليما ىلذا  

او داعمللة  هلللا. وتشللم  نلليه األسللباب ك الللة  تسلل  اا س للا كانلل  الدولللة ن  لل ا مشللا كة ا 
القد   التنب ملة لسم س ا  التاا ملة بتقدمي  ساً  متماسكة ومت قة  واحل اظ عسلل مس لة الدوللة 

ضلللد األجانلللب ا  صللل  وطللل  بلللا ز  نلللا قلللانان دعلللاوا ال لللر  . و غلللم ان ن لللاإلر46)ن  للل ا
مل جرا   ننلاك علدد ملن ال لب  اامكنلة األجلرا   الا ملا  ااتحد   جا ا ىلقسليم الدوللة قلد قُسل  

كمللا نللا احلللال ا ا حتللاد األو وا  تتللي  النظللر ا شللكاوا انت للاك الشللركا  حلقللاإل اان للان 
 .ر47)جا ا ىلقسيم الدولة

 آليا  المسا لة الدا لية -4 
ل ملللن اابلللاد  التاجي يلللة بشلللأن األعملللا ا ىلطلللا  اجلانلللب اات سلللب ببللليل ال نامللللة الااجبلللة -117

التاا ملة ووقاإل اان ان  تشلاَّ  الشلركا  عسلل ىلنشلاا آليلا  تظسرلم داجسيلة  مُلشلا  ىللي لا امل لا  
ا ب ض احللا   بلليلا  اللتظسم  عسلل اا لتاا التن يليي  او  عسلل م لتاا ااشلا مل  . وعلاد   
ال مللا ُتاضلل  االيللا  لتتللي  لألشللخاحب اات للر ملن مللن اعمللال الشللركة ىلب غ للا مبلل اعم عللدا ا متثلل

من لا مدونلة قااعلد ال لساك  ومثة ال دملد من ااباد ا  ال اعية  لس ياسا  وااجرااا  الداجسية.
__________ 

 J. Zerk, “Extraterritorial jurisdiction: lessons for the business and human rights sphere from sixانظلر  ر45)

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

John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2010)  ميكلن ا طل   عسيله عسلل اللرابا التلايلمل 
www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_59_zerk.pdf. 

 .2عمال التاا ملة ووقاإل اان ان  اابدا انظر ااباد  التاجي ية بشأن األ ر46)

 J. Kirshner, “A call for the EU to assume jurisdiction over extraterritorial corporate human rights ر47)

abuses”, Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 13, No. 1 (2015), pp. 1-26. 
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تق لا نلا األجلرا بلأن ت ل  الشلركا  آليلا  تظسلم  اقدما اعدما  األمنية اعلااحب  الدولية
. ر48)ةا مبللاد  الشللرك داجسيللة لرصللد ا متثللال ابللاد  اابللاد ا   الللر تُ تللا جا جيللة مللا ف تُللدم 

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.
مينلل   قللاناين  عسللل تنللازلتاقيلل  ااشللتكع وتشلل ط غالبيللة آليللا  الللتظسم الداجسيللة واليللا   -118

ىلذا كان السااا ىل  آليلا  اللتظسم نليه قلد و  .ر49)املة ىلجرااا  قانانية اجرا ال حاملا من مباشر 
وقلللب ب لللض النااولللا  ا ظلللروف م ينلللة   لللةن د جلللة م ينلللة ملللن انت اكلللا  وقلللاإل اان لللان  

سيللة  وميكللن ان ا ذللل  انت للاك احلللب ا احليللا     ميكللن م اجلت للا مللن جلل ل آليللة تظسللم داج مبللا
 ذال دون اا االة. متث  التناز   القانانية ا نيه احلا   عاًقا  مت مدا  

 االستنتاجا  -رابعاب  
لريس أمرراب  مقدمة الحدما  األمنية الحاصة الجها  إن استحدا  القوة من جانب -119

 مستغرباب، ويمكن أن يكون عنصراب ضرورياب في بعض الحدما  التي تقدمها. لكن اسرتحدا 
قد يقوض بندة حمايرة الحرق فري  الجها  غير المنظم وغير السليم من جانب هذه القوة

 مقدمة الحدما  األمنيةالحاصة  الجها  الحياة. وعندما يكون استحدا  القوة من جانب
القوانين واللوائح المحلية للدول التي تتعلق  صيصراب براألمن الحراد، فرإن منظماب بموجب 

ثمررة حاجررة إلررى ضررمان تماشرري تلررك القرروانين مررع المعررايير الدوليررة لحقرروق اإلنسرران ومررع 
 الجهررا  الممارسررا  الً ررلى المتعلقررة باسررتحدا  القرروة. وبصررورة أعررم، يجررب أن تح ررع

 مسا لة من الدولة.للرقابة وال مقدمة الحدما  األمنية الحاصة
 أن تظل  اصة لتقديم  دما  أمنية، يجبجهة  وعندما تتعاقد الدولة مباشرةب مع -120

ررا يقررو  برره أعوانهررا مررن أعمررال . هرري هرري دون تغيررر المعررايير ومسررتوؤ مسرراولية الدولررة عمب
، مقدمررة  رردما  أمنيررة  اصررة جهررة مررع ررواد وعنرردما تتعاقررد شررركا   اصررة أو أفررراد 

أمرر ينبغري أن  وعملياب، وهمماثلة المعايير  فإن ،بها النركا  أمنها الحاد عندما تتولى أو
مقدمرررة الحاصرررة  الجهرررا  توضرررحه التنرررريعا  الوطنيرررة. ويجرررب أن تًررررض الررردول علرررى

__________ 

 .66اااد    د ال ساك الدولية اقدما اعدما  األمنية اعااحبانظر مدونة قااع ر48)

 Rape victims must sign away rights to get remedy from Barrick”, MiningWatch (30 January“انظلر  ر49)

2013). Available from http://miningwatch.ca/news/2013/1/30/rape-victims-must-sign-away-rights-

get-remedy-barrick .  انظللر 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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وموظًيهرررا واجرررب ترررو ي الحيطرررة فيمرررا يتعلرررق برررالتوظيف، والتررردريب،  الحررردما  األمنيرررة
الغ. وعرالوةب علرى ذلرك، تقرع علرى عراتق والمعدا ، والتحطيط، والقيادة والسيطرة، واإلبر

في الظروف التري تسرتدعي اسرتحدا  القروة حسرب تقرديرهم،  ،ادو الح ينياألمن نموظًيال
 مساولية إبالغ سلطا  إنًاذ القانون في الدولة، ومتابعة أية تعليما  تصدر عنها.

األمنية، والمجتمع المردني جميرع  قطاع الحدما و  ومن الحيوي أن تتحذ الدول، -121
الحطوا  الالزمة لتدارك الثغررا  فري بيانرا  الحروادم المميترة المرتبطرة باسرتحدا  القروة 

دون معلومرا  فب .ادو الح نييناألم نموظًيالو من جانب سلطا  إنًاذ القانون الحكومية 
ط فرري هررذا أنهررا تننررموثوقررة عررن اسررتحدا  القرروة مررن جانررب جميررع الكيانررا  الترري ي حتمررل 

سرريكون مررن الصررعب علررى الرردول وعلررى المجتمررع الرردولي تقيرريم أثررر  صحصررة  القطرراع،
 على اإلعمال التا  لحق الجميع في الحياة، دون تمييز. يةاألمنالحدما  

 التوصيا  - امساب  
 توصية إلى األمم المتحدة  

 الحاصة ا الجه ينبغي أن يواصل مجلس حقوق اإلنسان إيال  اهتما  كبير لتاثير -122
على طائًة واسعة من حقوق اإلنسان، بما فيها الحق فري الحيراة،  مقدمة الحدما  األمنية
يجررب أال يررادي  االسررتعانة بمصررادر  ارجيررة فرري ترروفير األمررن وهررو أنوتاكيررد المبرردأ الهررا  

 .باي حال من األحوال إلى تحًيض معايير الحماية
 نتوصية إلى اآلليا  اإلقليمية لحقوق اإلنسا  

إذا ، ينبغي أن تنظرر اآلليرا  اإلقليميرة لحقروق اإلنسران فري إننرا  محافرل أو أطرر -123
قطراع  فري أننرطة بمرا يتريح زيرادة التردقيق ،هرذه المحافرل أو األطرر موجرودة أصرالب  لم تكن

 في السياق اإلقليمي. ةاألمنيالحدما  
 توصيا  إلى الدول  

مقدمررة الحاصررة  ر صرراب للجهررا وأن تصرردر  بسررجال  أن تحررتً للرردول ينبغرري  -124
العاملة دا ل حدودها، أو التي يقع مقرها الرئيسري دا رل إقليمهرا وتنًرذ الحدما  األمنية 

 عمليا  عابرة للحدود، وأبد  امتثاالب للنروط المبينة في تنريعاتها.
المنظمرررا  الدوليررررة  فررري عمليررررا  بننرررراطتنحررررط  أنللررردول أن تنررررارك و ينبغررري  -125

عددة األطراف وعمليا  أصحاب المصلحة المتعددين الرامية إلى تحسرين والعمليا  المت
 .مقدمة الحدما  األمنية الحاصة الجها  رصد وتنظيم أننطة

وينبغي أن تنحرط الدول، كلما اقت ى األمر، في عملية إصالح قانوني وسياساتي  -126
 لتحقيق ما يلي:
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المتعلقررة  األمنيررة مقدمررة الحرردما الحاصررة  الجهررا  توضرريح مسرراوليا  )أ( 
 الحاصررة الجهررة بحقرروق اإلنسرران لرردؤ عملهررا دا ررل البلررد و ارجرره، ال سرريما عنرردما تكررون

 مسجلة أو يقع مقرها في إقليم الدولة؛ مقدمة الحدما  األمنية
 مقدمرة الحردما  األمنيرة الحاصرة الجهرا  اشتراط أن تكون لدؤ جميرع )ب( 

 وق اإلنسان؛إجرا ا  فرز وتدريب تنمل معايير ومبادئ حق
 الحردما  لجميرع مروظًي التدريب المالئم علرى األسرلحة إلزامية اشتراط ) ( 
 ؛ادو الح يةاألمن

 يرررةاألمن الحررردما  مررروظًيإزا  بررر تنًيرررذ لررروائح صرررارمة لمراقبرررة األسرررلحة )د( 
 أثنا  و ار  أوقا  الحدمة؛ ،ادو الح

الترري يقررع مقرهررا فرري  مقدمررة الحرردما  األمنيررةالحاصررة  الجهررا  مطالبررة  )ه( 
 مع القواعد والمعايير الدولية؛ هاسياساتبموا مة إقليم الدولة أو تعمل فيها 

عن الحوادم المميتة، سوا  تسبب فيهرا موظًرو  تنًيذ نظا  إبالغ إلزامي )و( 
فرري حالررة عررد  والعمررل،  ادو الحرر يررةاألمن الحرردما  إنًرراذ القررانون الحكوميررون أو موظًررو

البيانررا  الترري  وننررر وتحليررل لجمررع إننررا  نظررا  شررًافعلررى الب، وجررود هررذا النظررا  أصرر
 ؛يتيحها نظا  اإلبالغ هذا

 يررررةاألمن الحرررردما  مرررروظًيإ  رررراع  اعتمرررراد أو تعررررديل قرررروانين ل ررررمان )ز( 
 وتحميررررل الجهررررة لمسررررا لة الجنائيررررةل ةالمًرطررررالقرررروة اسررررتحدامهم  يثبرررر  الررررذين ادو الحررر

 بصررامةالمسراولية عرن الغيرر  هرذه الظرروف،، فري نًسرهامقدمة الحدما  األمنيرة الحاصة 
 حصول ال حايا على تعوي ا ؛ بما يكًل
القرررروة مررررن جانررررب  توضرررريح مسرررراولياتها فرررري الرصررررد الًعررررال السررررتحدا  )ح( 
وفري إتاحررة سرربل االنتصراف ل ررحايا انتهاكررا  مقدمرة الحرردما  األمنيررة الحاصررة  الجهرا 

فررري العمليرررا  العرررابرة للحررردود، حقررروق اإلنسررران التررري ترتكبهرررا هرررذه النرررركا ، ال سررريما 
لرى سربل االنتصراف مرن انتهاكرا  عصرول ال رحايا حبرا  أمرا  ق  وضمان عد  وجرود أيرة ع  

حقرررروق اإلنسرررران الترررري ترتكبهررررا هررررذه النررررركا ، سرررروا  تعلررررق األمررررر بالناحيررررة اإلجرائيررررة 
 باألسس القانونية. أو

لهررا  رردما   قرردب لت  اصررة جهررة وإذا كانرر  الدولررة نًسررها ترررتبط بعقررد مباشررر مررع -127
الحاصرة فري  تلرك الجهرة أمنيرة، يجرب عليهرا أن تترو ى العنايرة الواجبرة فيمرا يتعلرق بسرجل

مجال حقوق اإلنسان، وأن تولي اهتماماب  اصاب لإلجررا ا  والمعردا  المتعلقرة باسرتحدا  
مقدمررة الحرردما  الحاصررة  الجهررة آليررا  متينررة لرصررد أدا  أن ت ررعللدولررة وينبغرري  ؛القرروة
 في هذا الصدد.األمنية 
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 مقدمة الحدما  األمنية الحاصة الجها  توصيا  إلى  
بطريقررة شررًافة مقدمررة الحرردما  األمنيررة الحاصررة  الجهررا  ينبغرري أن تعمررل جميررع -128

وأن تننررر تقررارير عررن أننررطتها؛ وينبغرري أن تجررري تحقيقررا  فرري مررزاعم انتهاكررا  حقرروق 
 .ملةشاو  اإلنسان بطريقة شًافة

الجهرا  الحاصرة مقدمرة الحردما  األمنيرة  ينبغي، على وجره الحصرود، أن تقرو  -129
 جانرببتسجيل وننرر البيانرا  المتعلقرة برالحوادم التري تنطروي علرى اسرتحدا  القروة مرن 

 .موظًيها
مقدمرررة الحررردما  األمنيرررة أن تنرررارك وتنحررررط الحاصرررة  الجهرررا  جميرررعل ينبغررري -130

الرامية إلى تعزيز احترا  موظًيها لحقوق اإلنسان، بسبل منها بنناط في جميع المبادرا  
 موا مررة علررىمقدمررة الحرردما  األمنيررة الحاصررة  الجهررا  التوعيررة وبنررا  القرردرا ؛ وت نررج ع

مرررررع القواعرررررد والمعرررررايير الدوليرررررة لحقررررروق اإلنسررررران، وعلرررررى وضرررررع  سياسررررراتها الدا ليرررررة
 البروتوكوال  الالزمة.

في أعمال مقدمة الحدما  األمنية أن تنحرط لحاصة ا الجها  جميععلى  يجب -131
أن ترصرد عليهرا علرى حقروق اإلنسران؛ وينبغري  قرائم   نهج  انتها  نمل ي بماتدريب الًرز و ال

استحدا  وحً  األسلحة بطريقة آمنة من جانرب موظًيهرا أثنرا  أوقرا  الحدمرة و ارجهرا. 
القرروة مررن أن ت عِمررل آليررا  الرقابررة والرصررد، ال سرريما فيمررا يتعلررق باسررتحدا  عليهررا وينبغرري 
 .موظًيها جانب
أن ت ررع آليررا  تظلررم مقدمررة الحرردما  األمنيررة الحاصررة  للجهررا  وبينمررا ينبغرري -132

أو تقصرررير الجهرررة مقدمرررة الحررردما   ألطرررراف المت رررررة مرررن سرررو  سرررلوكًائررردة ادا ليرررة ل
ي أن ت سررررتحد  لمعالجررررة االنتهاكررررا  الحطيرررررة لحقرررروق ، فررررإن هررررذه اآلليررررا  ينبغرررراألمنيررررة

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.

وأن تنحرررط  مقدمررة الحردما  األمنيررة أن تنراركالحاصرة  الجهررا  جميرعل وينبغري -133
متعررددين الراميررة إلررى تحسررين أدا  المصررلحة الالمبررادرا  الدوليررة ألصررحاب  فرري بننرراط
 في مجال حقوق اإلنسان. يةاألمنالحدما  قطاع 

 مقدمة الحدما  األمنية  اصة جها  توصيا  إلى النركا  المتعاقدة مع  
فيهررا اسررتحدا   تطلررب ترروفير األمررن، ال سرريما فرري الظررروف الترري ي حتمررل أن يكرروني -134

القررروة عنصرررراب مرررن عناصرررر تررروفير األمرررن، مجموعرررة مهرررارا   اصرررة وم رررا  السررراعا  مرررن 
 أن يبرهن التدريب. ويجب أن يكون أي كيان من غير الدول يقد  تلك الحدمة قادراب على

 مالئم.النحو العلى  ج هبزواو  درببواو  ا تيرواعلى أن موظًيه قد 
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للتعاقررد علررى  رردما  أمنيررة، ينبغرري لهررا أن تنررترط  وعنرردما تطرررح النررركا  مناقصررة -135
الجهرا  الحاصرة مقدمرة الحردما  األمنيرة التري تتعاقرد معهرا امتثراالب تامراب للروائح الوطنيرة  امتثال

المتعلقة باألمن الحاد، وأن تولي األهمية لالعتمادا  التي تصدرها هي را  التصرديق الدوليرة. 
مقدمرررة الجهرررا  الحاصرررة  لواجبرررة فررري رصرررد أننرررطةويجرررب عليهرررا أي ررراب أن تترررو ى العنايرررة ا

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. حال التعاقد معها ل مان احترامهاالحدما  األمنية 
 برراي وجرره مررن الوجرروه مراقبررة الجهررا  أالب تعيررق ةتعاقرردالم النررركا علررى  يجررب -136
سروا   رالل عملهرا االعتيرادي  ،هي را   ارجيرة مرن قبرل مقدمة الحردما  األمنيرةحاصة ال
  الل التحقيق في انتهاكا  مزعومة، على وجه الحصود. أو

 توصيا  إلى منظما  المجتمع المدني واألوساط األكاديمية  
المسراعدة فري تردارك إمكانيرة سبل مبتكرة تتيح للمجتمع المدني إيجاد نظر في ال -137

لقرررروة مررررن جانررررب مرررروظًي األمررررن ا اسررررتحدا  بحرررروادم الثغرررررا  فرررري البيانررررا  المتعلقررررة
 اصررة، مررع تنررجيع الدولررة فرري الوقرر  نًسرره علررى الوفررا   يررةمنالجهررا  األالحكرروميين أو 

 بالتزاماتها في هذا الصدد.
ينبغي أن ينظر الباحثون في الكيًية التي تادي بها االسرتعانة بمصرادر  ارجيرة فري مجرال  -138

يراثر سررلباب علرى حقروق اإلنسرران، وأن تنظرر فيمررا إذا  بمررا  األمرن إلرى تراتبيررة تمييزيرة فرري األمرن العرا 
 كان  تلك التراتبية تمثل عملياب فنالب للدولة في واجب حماية حق جميع مواطنيها في الحياة.

    


