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الفريق المعني بالمرتزقةبيان عن تقرير 

السيد الرئيس
للفريق المعني بالمرتزقة على نتقّدم بالشكر باسم المنظمات الموقعة على ھذا البيان، ومنظّمات المجتمع المدني في العراق،

طيلةتقريره الذي قدّمه الى المجلس ھذا اليوم، وخاّصة فيما يتعلق بزيارة الفريق الى العراق، الذي يؤكّد التقرير أنّه ظل
لھا.مستخدمأھماألمريكيةالمتحدةالوالياتإلنتھاكات شركات المرتزقة، وظلّترئيسيًامسرحًااألخيرالعقد

 لھذهالممنوحةلمبادئ حقوق اإلنسان والمخالفةوفي الوقت الذي نثّمن فيه اھتمام الفريق بإنھاء الحصانة غير القانونية
فأن ما يؤسف له أن التقرير قد خال من إشارةالشركات والتي اّدت إلى إفالت مرتكبي أبشع اإلنتھاكات من العقاب،

واضحة الى المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدول المسؤولة عن استقدام المرتزقة الى العراق منذ غزو العراق
، وھي بال شك الواليات المتحدّة، العضو في ھذا المجلس.2003عام 

وفي ھذا السياق نود أن يأخذ الفريق العامل في االعتبار أن شركات المرتزقة أو ما يطلق عليھا بالشركات العسكرية أو
األمنية الخاّصة مسئولة عن انتھاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وبالتالي فان العدالة التي ننشدھا في

من إستقدم ھذه الشركات إلى العراق.العراق لن تتحقّق في محاكمة أفراد الشركات األمنية، فحسب، بل في محاكمة

ومما يالحظ في التقرير، الغياب شبه التام للمجتمع المدني في العراق عن ھذه الزيارة وبالتالي فأن االنطباعات التي تكونت
نشاطات المرتزقة والشركات الخاصة قد ال تعكس سوى الرأي الرسمي وربما ال تنطبقعن تحسن في مراقبة أو ضبط

تمامًا مع واقع الحال.

وختاما، سيدي الرئيس، فإننا ندعو الفريق العامل المعني بالمرتزقة الى العمل على متابعة تنفيذ توصياته بما يضمن عدم
إفالت الجناة من العقاب، كما نطلب من المجلس السعي لتحقيق زيارات بقية المقّررين الخاصين للعراق ونكرر دعوتنا

بضرورة تعيين مقّرر خاص لحالة حقوق اإلنسان في العراق.
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