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 قدمهم

توسه    2016تها   2013ای جهانی کهه ا  سها    های مطالعهگزارش حاضر مروری است بر یافته

بهه ماابهه اوامهق نقه       1بشر در  مینه اسهتااده ا  سهربا ام مهزدور   گروه کاری شورای حقوق"

کشور ا   60، بر مبنای قوانین ملی "مردم در تعیین سرنوشت خود و موانع ااما  حقبشر حقوق

ههای ناهامی و امنیتهی خصو هی     در خصوص املکرد نهادهها و شهرکت   2نقاط مختلف جهام

بشهر، ا   انجام پذیرفته است. این گزارش با هدف پیشبرد روند حمایهت ا  تمهامی ابعهاد حقهوق    

توسعه تهیه شده فرهنگی و همچنین حق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماای وجمله حقوق

هها و  های آم متمرکز بر محورهایی چوم، اقدامات مابهت برخهی ا  کشهورها و شهکاف    و یافته

می ههای قههانونی موجهود در ایهن  مینههه، اتاهاوت اامها  قههوانین در  مینهه نهادههای ناهها       خهء  

های امنیتهی  ، مراحق اخذ و تصویب مجو  و ثبت شرکتخصو ی با مراکز امنیتی خصو ی(

ههای  های ناامی و امنیتی خصو هی، فعالیهت  خصو ی، گزینش و آمو ش افراد برای شرکت

ههای گهرم و   مجا  و غیرمجا  این نهادها، قوانین دسترسی بهه سهء ، اسهتااده ا   ور و سهء     

گذاری در اختیار کشورهای اضو و تواند به ماابه راهنمای قانومپذیری پرداخته و میمسئولیت

های قهانونی موجهود   بر اساس این گزارش خء  3ناع در این خصوص قرار گیرد.یر نهادهای ذیسا

                                                           
 افتیو فق  در برابر در یهنیم -یمل یهازهیکه بدوم انگ شودیگاته م یناامشبه ای یناام ییرویمزدور به ن ای یاسربا  حرفه .1

 .کندیامق م یجنگ مانکاریمزد بصورت پدست

گامبیا، غنا، کنیا، لسوتو، موریتانی، نامیبیا، نیجریه، سیرالئوم، آفریقای جنوبی،  بام: بوتسوانا،فریقایی انگلیسیسیزده کشور آ .2

 سوا یلند، اوگاندا و  یمبابوه؛
 جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، مراکش، سنگا  و تونس؛  بام: بورکینافاسو، کامروم، ساحق ااج،هشت کشور آفریقایی فرانسه -1-2

 هشت کشور آسیایی: چین، هند، مالزی، پاکستام، فیلیپین، سنگاپور، سریءنکا، و امارات متحده اربی -2-2

 اما؛هشت کشور آمریکای مرکز و کارائیب: کاستاریکا، کوبا، السالوادور، گواتماال، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه و پان -3-2

 هشت کشور آمریکای جنوبی: آرژانتین، بولیوی، بر یق، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو و اروگوئه؛ -4-2

 چهار کشور اروپایی: فرانسه، مجارستام، سوئیس، انگلستام و ایرلند شمالی؛ -5-2

 یکستام و ا بکستام؛المنافع: آذربایجام، قزاقستام، قرقیزستام، جمهوری مولداوی، تاجشش کشور مستقق مشترک -6-2

 و  نهینائورو و پاپوآ گچهار کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه: استرالیا، نیو یلند،  -7-2

 ایاالت متحده آمریکا -8-2

 
3.www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalLegislationStudies.aspx. 
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تر ا  مردم در برابهر مهوارد نقه     در این ار ه نشام ا  این امر دارند که به مناور حمایت مستحکم

ذ تری در این ار ه اتخها توس  نهادهای ناامی و امنیتی خصو ی، باید اقدامات قاطعانهبشر حقوق

منهد در  و اجرا شود. این گروه کاری همچنهین لهزوم دسهتیابی بهه ابهزار و راهکهاری جهامع و قهانوم        

 دهد.مورد تاکید قرار میرا در این  مینه بشر حقوقبخشیدم به حمایت ا  راستای اطمینام

 

 روش تحقیق و محورهای مهم گزارش

کشور  60به این  2012در سا   هایی بوده است کهروش تحقیق این مطالعه مشتمق بر پرسشنامه

های دیگری هم در  مینه اند، همچنین پژوهشکشور به آم پاسخ داده 30ارسا  شده و بیش ا  

های ناامی و امنیتی خصو ی در تمامی قوانین و مقررات داخلی کشورها در خصوص شرکت

ر به آم اشاره شهد  ملق انجام پذیرفته و بر اساس موضوااتی که پیشتای سا مامهای منطقهگروه

تهوام بهه سهه    مورد تحلیق و بررسی قرار گرفته است. ا  این رو محورهای این گهزارش را مهی  

 ها تقسیم نمود:ها و نقاط ضعف قانونی و تو یهبخش اقدامات مابت، خء 

 

 اقدامات مثبت: -1

ش سهربا ام  استااده، تأمین مهالی و آمهو   مبار ه با جذب، المللی کنوانسیوم بینالف( تصویب 

 (،  1989ادسامبر  4ورمزد

و یها ممنوایهت    5ههای سهربا ام مهزدور   ب( تصویب و اجرای جرائم کیاری در رابطه با فعالیت

 ، 6هادسته ا  فعالیت کامق این

و  7ج( گسترش حیطه اجرای قانوم برای تمهامی نهادههای خصو هی امنیتهی و ناهامی داخلهی      

 ، 8فرامر ی

                                                           
 نافعالمسه کشور ا  کشورهای مستقق مشترک. 4 

 المنافعهر شش کشور مستقق مشترک. 5 

 پرو و آفریقای جنوبی. 6 
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 ، 9های امنیتی خصو یژه در سطو  ملی برای شرکتهای ثبت وید( ایجاد سامانه

کهارگیری  دهنهده خهدمات امنیتهی و بهه    ههای ارائهه  سهیس شهرکت  أه( لزوم کسب مجو  برای ت

های ویژه به مناور تحقیق و بررسی در مورد سوابق و پیشهینه کارکنهام و افهراد اسهوابق     سامانه

 ، 10در این نهادها بشر( به هنگام استخدامکیاری، جرائم و موارد نق  حقوق

المللی در روند تعلیم افراد جهذب  و قوانین بشردوستانه بینبشر حقوقکارگیری معیارهای و( به

 ، 11های امنیتی خصو یشده در شرکت

اایهاالت متحهده آمریکها(     12 ( ایجاد ساختارهای قانونی در راستای الیحه اختیارات دفاع ملهی 

رجهه بهه پهذیرش تصهدی رونهد ارائهه مجهو  بهه         جهت ملزم ساختن و ارت دفاع و و ارت خا

هههای ناههامی و امنیتههی خصو ههی و تصههویب قههوانین ال م درخصههوص گههزینش،      شههرکت

 ، 13سا ی و املکرد افرادآمو ش،آماده

 ، 14های دولت ( ممانعت ا  مداخله نهادهای امنیتی خصو ی در وظایف و مسئولیت

 ، 15مر یمسلحانه بروم ط( ممانعت ا  مشارکت مستقیم این نهادها در مناقشات

 ، 16هاو برخورد با آمبشر حقوقی( ممنوایت موارد نق  

ک( ممانعت ا  ورود نهادهای مجری قانوم انیروههای مسهل ، نیروههای انتاهامی و پلهیس( بهه       

 ، 17های ناامی و امنیتی خصو یها و اقدامات شرکتحیطه فعالیت

                                                                                                                                                        
آفریقای جنوبی و سوئیس: تعاریف کشورها ا  حیطه و میزام گسترش اجرای قهانوم متاهاوت اسهت و در اکاهر مهوارد تنهها شهامق        . 7

 شود و نه نهادهای ناامینهادهای امنیتی خصو ی می

 ایاالت متحده آمریکا و استرالیا. 8 

 آیرسبر یق، کامروم، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو و همچنین پاکستام، فیلیپین، سریءنکا و استام بوینس. 9 

 چین، فیلیپین، سنگاپور و امارات متحده اربی. 10 

 سوئیس، بر یق، السالوادور، گواتماال، مکزیک و کلمبیا. 11 
12. National Defense Authorization Act  

 ده آمریکا، استرالیا و نیو یلندایاالت متح. 13 

 ایاالت متحده آمریکا و گواتماال. 14 

 سوئیس. 15 

 کاستاریکا و مکزیک. 16 

 بهام و برخهی ا  کشهورهای اروپهایی،     برخی ا  کشورهای آمریکای جنوبی، استرالیا و نائورو، اکار کشورهای آفریقهایی فرانسهه  . 17 

 همچوم فرانسه و مجارستام 
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یدگاه: مجا  شمردم استااده ا  سهء  گهرم   های گرم بر مبنای دو د ( استااده ا   ور و سء 

و غیرمجا  شمردم استااده ا  سء   ؛توس  نهادهای امنیتی خصو ی تنها تحت شرای  خاص

 ، 18گرم توس  این نهادها به استانای موارد خاص معین شده توس  آم کشور

رای  م( مجا  شمردم مداخله و استااده ا   ور توس  نهادهای امنیتی خصو ی تنهها تحهت شه   

 ؛ و19خاص تعیین شده توس  دولت

 .20های سنگین و با کالیبر باالم( وضع قوانین خاص در مورد استااده ا  سء 

 

 ها و نقاط ضعف قانونی:خالء -2

کشور مورد بررسی در این  60کشور ا   55الف( ادم گستردگی ال م حیطه قوانین و مقررات 

ههای ناهامی   هها و خهدمات شهرکت   یهت جههت تحهت پوشهش قهرار دادم فعال     21مطالعه جهانی

 های امنیتی خصو ی؛ های شرکتخصو ی و تنها پرداختن به فعالیت

های امنیتی خصو ی و ا  این ب( ادم  راحت و شاافیت ال م در تعیین نوع خدمات شرکت

 ها و وظایف آنها با نهادهای ناامی خصو ی؛رو تداخق فعالیت

ههای  قررات ال م برای  هدور مجهو  و ثبهت شهرکت    ج( ادم وجود نهادهای قانونی ویژه و م

ههای کشهور، امنیهت،    خانهناامی و امنیتی خصو ی و انجام این خدمات امدتا توس  و ارت

 المللی، دولت مرکزی و یا دولت محلی؛دفاع و دادگستری، نهادهای ویژه دولتی بین

گونه نهادها ا  ینسیس اأهای ال م جهت کسب مجو  برای تشرطد( تااوت و گوناگونی پیش

هایی چوم، رفتار و کردار مناسب و برخورداری ا  معیارهای اخءقی ال م و اهدم سهو    گزینه

 های گرم توس  این نهادها و ...؛سیسات و برخورداری ا  سء أپیشینه تا نوع تجهیزات، ت

گهرفتن  ه( ناکافی و متااوت بودم معیارهای ال م برای گزینش و جذب افهراد و اهدم در ناهر    

 المللی؛ بشری و بشردوستانه بینقوانین حقوق

ههای امنیتهی   و( وجود تضاد و ناهمگونی در روندهای آمو شی افراد جهذب شهده در شهرکت   

 خصو ی؛

                                                           
 مریکا، قرقیزستان و جمهوری مولداویایاالت متحده آ. 18 

 چین، فیلیپین و اوگاندا. 19 

 آذربایجان و جمهوری کنگو. 20 

های امنیتی خصوصی بریتانیا( به استثنای کشورهای انگلستان و ایرلند شمالی که از این قوانین برخوردارند )انجمن شرکت. 21 

 .های امنیتی خصوصی نداشته و ندارنددر خصوص شرکت و یا کشورهای کنیا و سوازیلند که از ابتدا چنین قوانینی
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هها در خصهوص نهوع و محهدوده      ( تااوت و گونهاگونی قهوانین و مقهررات و گسهتردگی آم    

 هی ا  حااظهت و حمایهت ا     های مجها  و غیرمجها  نهادههای ناهامی و امنیتهی خصو     فعالیت

اشخاص، امءک و کاالها تا دریافت اطءاات ال م در مورد سهوابق افهراد و نصهب و فهروش     

تسلیحات، وضعیت پوشش و ظهاهر، چگهونگی کهاربرد انهاوین، میهزام مداخلهه در مناقشهات        

 داخلی، همپوشانی یا ادم تداخق با حو ه فعالیت نیروهای انتاهامی و مسهل ، انجهام تحقیقهات    

 کیاری و...؛

 ( اهدم پهرداختن مقهررات و قهوانین کشهورهای مهورد مطالعهه بهه موضهوع میهزام، حهدود و            

ههای ناهامی و امنیتهی خصو هی در مناقشهات مسهلحانه،       چگونگی مشارکت مسهتقیم شهرکت  

شدت و فضای پسامناقشه ابه اسهتانای کشهور سهوئیس( و یها بهالعکس، میهزام و       -مناقشات کم

 های نهادهای خصو ی؛مجری قانوم و نیروهای مسل  در فعالیت چگونگی مداخله نهادهای

های قانونی دسترسهی بهه سهء  و تاهاوت قابهق      ط( ادم وجود اطءاات ال م در خصوص راه

مءحاه کشورهای مختلف در  مینه شهرای  مالکیهت و دسترسهی بهه سهء  توسه  نهادههای        

 ناامی و امنیتی خصو ی؛

ت در خصوص مالکیت و دستیابی قهانونی بهه سهء  توسه      ی( وجود قوانین و مقرارت متااو

 های امنیتی خصو ی و ادم وجود معیارها و ضواب  مشخص و شااف در این  مینه؛شرکت

ک( ادم وجود قوانین یکسام و هماهنگ در  مینهه اسهتااده ا   ور و سهء  و بهه طهور کلهی       

کوت گذاشهتن موضهوع تها    مجا  یا غیرمجا  شمردم آم در میام کشورهای مورد مطالعهه: مسه  

 مدار کردم آم و یا برقراری مقررات ویژه و... ؛قانوم

 ( ادم در نارگرفتن مقررات ویژه در قهوانین ملهی اکاهر کشهورهای مهورد مطالعهه در مهورد        

و فقهدام جزئیهاتی    22های با کالیبر سنگین و یا تسلیحات و ادوات ویژه مرگباراستااده ا  سء 

های ناامی و امنیتهی خصو هی در قهوانین ملهی     د و سربا ام شرکتچوم آمو ش اجباری افرا

 ؛23اکاریت کشورهای مورد نار در این پژوهش

ه ا   ور و سهء ، آمهو ش   بشری در خصوص اسهتااد م( ادم توجه به معیارها و قوانین حقوق

های ال م برای تخطی ا  ها و یا در نار گرفتن مجا اتکاربرد سء ، میزام مجا  کالیبر سء 

 قوانین در این حو ه؛

                                                           
 به استثنای کشورهای آذربایجان، جمهوری دموکراتیک کنگو، قرقیزستان، جمهوری مولداوی و ایاالت متحده آمریکا. 22 

 به استثنای کشورهای فیلیپین، اوگاندا، ایاالت متحده آمریکا و کشورهای آمریکای جنوبی. 23 
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ههای ناهامی و   ههای شهرکت  های ناهارتی بهر فعالیهت   م( گستردگی و ادم شاافیت حیطه ناام

 المللی؛بشری و بشردوستانه بینامنیتی خصو ی و ادم پایبندی به معیارها و ضواب  حقوق

س( فقدام مقررات مشخص در خصوص الزامات گزارش موارد تخطهی ا  قهانوم و یها نقه      

ههای ال م بهرای   ، برقراری و اامها  قهوانین کیاهری و مجها ات    24بشریقوانین داخلی و حقوق

 ؛ و26و یا جبرام خسارات قربانیام 25گونه موارداین

ههای قضهایی   دادرسهی مشهخص و شهااف در اکاهر ناهام      ع( ادم وجهود اختیهارات قضهائی و   

کشورهای مورد مطالعه در خصوص موارد دروم مر ی و فرامر ی به انوام مانع مهمی بر سهر  

 پذیری این نهادها.راه پاسخگویی و مسئولیت

 

 ها:توصیه -3

بها ههدف   ای ای و  یرمنطقهه المللهی، منطقهه  ههای بهین  نامهه الف( لزوم اتخاذ و پایبندی به توافق

قانونمند ساختن نهادهای ناامی و امنیتی خصو ی در راسهتای حمایهت ا  حاکمیهت قهانوم و     

 بشر؛موا ین حقوق

ای و های امنیتی خصو هی در حهو ه امنیهت منطقهه    ب( ارتقا  مباحاات در  مینه نقش شرکت

 ای؛نطقهای و  یرمدولتی، منطقههای بینالمللی و قرار دادم آم در دستور کار سا مامبین

ههای  المللهی در خصهوص چگهونگی و محهدودیت    ج( وضع مقررات ال م بر مبنای قوانین بین

 استااده ا   ور و ایجاد تمایز میام استااده ا   ور در شرای  تهاجمی و تدافعی؛

 ها و ابعاد این موضوع؛های قانونی در تمامی بخشد( لزوم تحکیم قوانین ملی با هدف رفع خء 

آور بههه مناههور تضههمین اجههرای قههوانین و حمایههت ا  المللههی الههزامابههزار قههانونی بههینه( ایجههاد  

پذیری و جبهرام خسهارات وارده بهر قربانیهام ایهن      در راستای پاسخگویی، مسئولیتبشر حقوق

مندسها ی و فراینهدهای با رسهی بها تکیهه بهر       نهادها و ناارت بهر رونهد  هدور مجهو ، قهانوم     

 ین بشردوستانه؛بشری و قوانمعیارهای حقوق

های ناامی و امنیتهی خصو هی و مقامهات و نهادههای     های شرکتو( ایجاد تمایز میام فعالیت

 آور؛ والمللی الزامدولتی با تکیه بر ابزارهای بین

                                                           
 رهای کلمبیا، گواتماال، پرو، سوئیس و تاجیکستان  به استثنای کشو. 24 

 به استثنای کشورهای بورکینافاسو، ساحل عاج، مالی، مراکش و تونس. 25 

 به استثنای کشورهای چین، پاکستان، فیلیپین و سوئیس. 26 
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ههای دسهتیابی،  هادرات، واردات، مالکیههت و     ( برقهراری و اجهرای قهانوم در  مینهه قهوانین و روش     

 پذیری و پاسخگویی افراد در  ورت تخطی ا  قانوم.ینام ا  مسئولیتاستااده ا  سء  و حصو  اطم

 

 بندیجمع
ثر برخهی ا   ؤتوام گاهت کهه بهه رغهم اقهدامات مابهت و مه       می کاری،ا  نار کارشناسام گروه

و با توجه به ماهیت فراملی خدمات ناهامی و امنیتهی خصو هی،    مورد بحث کشورها در  مینه 

ها در شرای  مناقشه و توس  سربا ام مزدور و امکام مداخله آم امکام استااده ا   ور و سء 

هها و نهواقص قهانونی کهه در ایهن مطالعهه بهه        تخا م، رویکردهای متااوت و ناهمگوم و خء 

بشهری، همچهوم حهق    ههای حقهوق  تاصیق به آم اشاره شده است، مخهاطراتی را بهرای ار هه   

اد ا  آ ادی و منع شکنجه، ظلم و رفتارها های خودسرانه افر ندگی، حق امنیت، منع محرومیت

تواند منجهر بهه تضهعیف حاکمیهت     های غیرانسانی و تحقیرآمیز به دنبا  داشته و مییا مجا ات

قانوم و املکرد مؤثر نهادهای دموکراتیک دولتی مسئو  در حاظ امنیت جامعه شود. اگرچهه  

( 27پیوسهتن بهه سهند مهونرو    اتخاذ تهدابیر و راهکارههای داوطلبانهه در ایهن خصهوص اهمچهوم       

پهذیری ایهن نهادهها در برابهر     تواند مؤثر واقع شود، اما برای تضمین پاسخگویی و مسهئولیت می

کند. لذا گروه کاری بر و جبرام خسارات وارده بر قربانیام کاایت نمیبشر حقوقموارد نق  

ههای  د حمایهت دولهت  ها و راهکارهای قهانونی مهور  این باور است که تنها با تکیه  دم بر شیوه

تهوام  آور مهی المللهی الهزام  آوری این قوانین در قالهب یهک ابهزار بهین    کشورهای جهام و گرد

 های مابتی در این  مینه برداشت.گام

 

                                                           
27 .Montreux Document:  
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