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اجلزء االول :مقدمة الرزمة
ميثل س ّن التشريعات الناظمة للقطاع األمني عملية صعبة
ومعقدة .ولذلك ،يجد العديد من املش ّرعني أن من السهل
نسخ تشريعات واستيرادها من بالد أخرى؛ فهذا يس ّرع
هذا األمر من عملية الصياغة ،وال سيما عندما تتوفر
النصوص التشريعية املطلوبة في لغة املشرع نفسه .ولكن
النتيجة املترتبة على ذلك تتمثل في معظم احلاالت في إخراج
تشريعات ضعيفة وركيكة.
وغالبا ًما تعتبر القوانني املنسوخة ،حتى بعد تعديلها ،قدمية قبل
أن تدخل حيز النفاذ والسريان؛ فال تعود هذه القوانني تتماشى
مع املعايير الدولية ذات الصلة أو أنها ال تلبي االحتياجات
التي يستدعيها السياق السياسي واالجتماعي احمللي .وفي
بعض األحيان ،ينعدم االنسجام بني تلك القوانني املنسوخة
والتشريعاتالوطنيةالنافذة.
في بعض احلاالت ،قد ال يتوفر في املنطقة املعنية قانون منوذجي
مي ّكن املشرعني من إعداد التشريع املطلوب على غراره .وقد كانت
هذه هي احلالة القائمة في املنطقة العربية التي ال يزال احلوار
العام الذي نشأ فيها حول القطاع األمني في مهده .ولذلك ،فمن
الصعب العثور على مناذج جيدة من القوانني التي تنظم عمل
أجهزة الشرطة بصورة دميوقراطية أو رقابة البرملان على
أجهزة املخابرات مثالً.
لذا ،ال يستغرب املرء أن يرى العديد من املشرعني العرب وقد
اعتراهم اإلحباط والتخبط والعجز أمام املهمة املوكلة إليهم
في صياغة التشريعات الناظمة للقطاع األمني؛ فقد ألفى
هؤالء املشرعون أن من العسير عليهم ّ
اإلطالع على املعايير
والقواعد الدولية ذات العالقة بسبب ندرة املصادر املتوفرة
باللغة العربية أو انعدامها بالكامل .كما لم يعرف الكثير منهم
أين ميكنهم العثور على قوانني منوذجية ،وأوشك عدد آخر
منهم على التسليم باألمر الواقع وترك العمل في هذا املجال.
وفي نهاية املطاف ،جلأ بعض املشرعني إلى مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة طلبا ً للمساعدة
في هذا الشأن.
لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في
املنطقة العربية إلى النور بسبب غياب املصادر التشريعية
الضرورية؛ فقد كان العاملون في مجال إعداد التشريعات
وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد
والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم
على صياغة تشريعات جديدة .وفي سبيل هذه الغاية ،قرر
اخلبراء العرب واخلبراء العاملون في مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل يدا ً بيد من أجل
6

إعداد بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا
اجلانب.

ملن أ ُ ِع ّد هذا الدليل اإلرشادي؟

يستهدف هذا الدليل اإلرشادي بصورة رئيسية جميع
اجلهات واألشخاص العاملني في املنطقة العربية والذين
يسعون إلى إعداد تشريعات ناظمة لقطاع األمن أو تطوير
التشريعات األمنية القائمة .ويضم هؤالء البرملانيني،
واملوظفني العموميني ،واخلبراء القانونيني واملنظمات غير
احلكومية .وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني،
وال يستغني عنه الباحثون والطالب املهتمون بالتشريعات
التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة.

عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي؟
يتتضمن مجموعة األدوات عدد من الكتيبات املوضوعة
باللغتني العربية واالنكليزية ،وتق ّدم معايير وقواعد
وإرشادات ،باإلضافة إلى أمثلة عملية لبعض القوانني
النموذجية في مجاالت عدة تقع ضمن تشريع قطاع األمن.
مت نشر بعض هذه األجزاء ،في حني ما زال البعض
وقد ّ
اآلخر قيد اإلجناز:
	•تشريع الشرطة
	•تشريع املخابرات
	•تشريع العدالة العسكرية
	•اتفاقات مركز القوات
سوف تضاف سلسلة إضافية حسبما تقتضي احلاجة.
وميكن بسهولة توسيع السلسلة القائمة من خالل إضافة
كتيبات جديدة ،استنادا الى طلب من دول املنطقة العربية.
لإلطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في هذا
الشأن ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/publications
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ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي؟
يسعى هذا الدليل اإلرشادي إلى مساعدة املش ّرعني في
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى
مستوى توقعاتهم .ففي الواقع ،يتطلّع املواطنون العرب إلى
تلقّي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة
في مجتمعاتهم ،والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها
وأن تؤ ّمن احتياجات املواطنني .كما يتوقع املواطنون العرب
من أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية وعناصرها االلتزام
بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى خضوعهم
للمساءلة عن أدائهم وسلوكهم .ولذلك ،يعمل هذا الدليل
اإلرشادي على ترسيخ املعايير الدولية في التشريعات
الناظمة لقطاع األمن ،من قبيل الرقابة الدميوقراطية ،واحلكم
الرشيد والشفافية.

• ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير األجهزة
األمنية وتفرض الرقابة عليها.
• ويوفر هذا اإلطار القاعدة الالزمة إلجراء املساءلة،
حيث أنه يضع حدا ً فاصالً واضحا ً بني السلوك
القانوني والسلوك غير القانوني.
ويرسخ شرعية
• كما يعزز هذا اإلطار الثقة العامة
ّ
احلكومة وقوى األمن التابعة لها في نظر املواطنني.

ولهذه األسباب مجتمعة ،غالبا ً ما تُستهل عملية إصالح قطاع
األمن مبراجعة شاملة للتشريعات الوطنية التي تنظم هذا
القطاع وإعادة صياغتها .وفي هذا السياق ،تركز هذه املهمة
على حتديد ومعاجلة مواطن التعارض وغياب الوضوح الذي
يكتنف أدوار املؤسسات األمنية املختلفة وصالحياتها.

وعالو ًة على ما تقدم ،يستعرض هذا الدليل اإلرشادي،
بنسختيه العربية واإلجنليزية ،القواعد الدولية جنبا ً إلى
جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية ،وهو
ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجارب واملمارسات
في هذا املجال.
لقد أفرزت ندرة األدبيات املنشورة باللغة العربية حول
التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني العرب .وفي
هذا الصدد ،يهدف هذا الدليل إلى س ّد هذه الفجوة .ويتمثل
أحد األهداف التي يسعى الدليل إلى حتقيقها في تقليص
الوقت الذي يمُ ضيه املشرعون في البحث عن املعلومات ،مما
يسمح لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي ينكبّون على
إجنازها .ومع توفر قدر أكبر من املعلومات باللغة العربية،
فقد يس ُهل على العديد من املواطنني ومؤسسات املجتمع
املدني أن يعبّروا عن رؤيتهم لنوع أجهزة الشرطة وقوى
األمن التي يريدونها ،كما ميكنهم املساهمة في إعداد إطار
قانوني حديث وقوي لتنظيم القطاع األمني.

ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني
حديث وقوي للقطاع األمني؟

ميثل اإلطار القانوني السليم شرطا ً ضروريا ً مسبقا ً لضمان
احلكم الرشيد للقطاع األمني الذي يتّسم بفعاليته وجناعته
وخضوعه للمساءلة ،وذلك لألسباب التالية:
• يحدد هذا اإلطار القانوني دور مختلف األجهزة األمنية
واملهام املوكلة لكل منها.
• ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وألفرادها
والقيود املفروضة على صالحياتهم.

7

اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق

اجلزء الثاني :مقدمة الرزمة مقدمة حول اتفاقيات
مركز القوات
 .1ما هو الهدف من هذا الدليل؟

 .3إلى من يوجه هذا الدليل؟

يوفر هذا الدليل معلومات موجزة عن اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsبغرض املساعدة في املفاوضات اخلاصة بها .فهو
يتضمن قائمة باألسئلة ذات الصلة ،ويناقش احللول املمكنة،
ويقدم اخلبرات اخلاصة باإلعداد وتبني النصوص املعنية.
وتعد هذه املفاوضات خطوة هامة في اتخاذ قرار إما بنشر
ٍ
أراض أجنبية أو وصول قوات أجنبية
القوات العسكرية في
إلى دولة بعينها .يجب على األطراف املشاركة في املفاوضات
التعرف على القضايا ذات الصلة ومناقشتها بحرية ووضع
حلول عملية لها .بالنسبة إلى اتفاقيات مركز القوات
( ،)SOFAsغالبًا ما تؤثر نقص اخلبرة عند أحد الطرفني أو
كليهما على املفاوضات .يسعى هذا الدليل إلى توفير املبادئ
األساسية لبدء مفاوضات على أساس عادل ومستنير.

مت تصميم هذا الدليل لألشخاص املهتمني بفهم كيف يتم
التفاوض حول اتفاقيات مركز القوات ( ،)SOFAsولكن ليس
لديهم فه ًما خبي ًرا للموضوع .وبشكل أكثر حتدي ًدا ،يخاطب
هذا الدليل ثالث مجموعات رئيسية من املستخدمني .أوالً،
هذا الدليل موجه لهؤالء املشاركني بصورة مباشرة في
املفاوضات اخلاصة باتفاقيات مركز القوات ( .)SOFAsوهذا
يشمل ،من بني آخرين ،موظفي اخلدمة املدنية بوزارات
الدفاع والشؤون اخلارجية والداخلية والعدل( ,انظر أدناه،
اجلزء اخلامس ،القسم  )1املشاركني في عملية املفاوضات.
ثانيًا ،يوجه هذا الدليل ألعضاء البرملان والعاملني معهم الذين
سيتعني عليهم مناقشة اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs
وإقرارها (انظر أدناه ،اجلزء اخلامس ،القسم .2أ) .أخي ًرا،
يسعى هذا الدليل إلى تزويد املجتمع املدني واإلعالم بأداة
ملراجعة اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsالعامة التي تخطط
احلكومة إبرامها ومناقشتها.

 .2ما الذي يحتويه هذا الدليل؟
مت تقسيم هذا الدليل إلى ستة أجزاء .يقدم اجلزء األول نظرة
عامة مختصرة على سلسلة أدوات مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة (" )DCAFالتشريعات
اخلاصة بالقطاع األمني" .وهو يناقش سبب أهمية وجود
إطار قانوني قوي ومترابط يحكم القطاع األمني .يناقش
اجلزء احلالي "الثاني" معنى اتفاقية مركز القوات ()SOFA
وسبب أهمية إبرام اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsلكال
الدولتني ،املرسلة للقوات واملستقبلة لها عند نشر قوات
أجنبية زائرة .ويقدم اجلزء الثالث نظرة عامة على املبادئ
الرئيسية التفاقيات ( .)SOFAsبينما يحدد اجلزء الرابع
املوضوعات الشائعة املتعلقة باتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsوالتي يجب على احملررين واملفاوضني في الدول
املرسلة واملستقبلة أخذها بعني االعتبار .ويناقش اجلزء
اخلامس من هذا الدليل خطوات هامة يجب على األشخاص
املشتركني في املفاوضات املتعلقة باتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsمراعاتها .أما اجلزء السادس ،فيوفر جدوالً
باملراجع.
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 .4ما هي اتفاقية مركز القوات ()SOFA؟
إن اتفاقية مركز القوات ( )SOFAهي اإلطار القانوني الذي
يحدد حقوق وواجبات القوات األجنبية الزائرة على أراضي
الدولة املستقبلة .وبالتالي فهي اتفاقية تتم بني دولتني أو
أكثر ،ال تكون بينهم حروب.
املربع  :1املصطلحات املستخدمة في هذا الدليل
 "الدولة املرسلة" تشير إلى الدولة التي ستنشرٍ
أراض خارجية
أعضا ًء من قواتها املسلحة في
 "الدولة املستقبلة" تشير إلى الدولة التي تقبلأو تدعو أعضا ًء من قوات مسلحة خارجية إلى
أراضيها.
 "القوات األجنبية الزائرة" تشير إلى القواتاملسلحة التي حتضر إلى أراضي الدولة املستقبلة
مبقتضى موافقة الدولة املرسلة أو دعوة منها.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
 "عملية السالم" تشير إلى عمل عسكري تقومبه األمم املتحدة ،أو الهيئات اإلقليمية مثل االحتاد
األفريقي ،أو مجموعة من الدول أو دول مبفردها
بغرض بناء السالم ،وإنفاذ السالم ،وحفظ
السالم ،ومراقبة السالم.
 "األطراف" تشير إلى الدول التي وافقت علىااللتزام باتفاقية مركز القوات (.)SOFA
ً
أغراضا ومها ًما مختلفة في
تخدم القوات األجنبية الزائرة
الدول املستقبلة .ومن ثم سيكون مضمون كل اتفاقية متفر ًدا
على األرجح .حيث ال يوجد نص معياري التفاقية مركز
القوات ( .)SOFAوحتى منوذج اتفاقية مركز القوات ()SOFA
سيحتاج إلى تعديل لكي يلبي املتطلبات اخلاصة للدولة
املرسلة والدولة املستقبلة على وجه اخلصوص .باإلضافة
إلى ذلك ،ال تعتبر كل اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsملزمة
قانونيًا .فبينما يتم إبرام بعض اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsكمعاهدات ملزمة ،يكون بعضها اآلخر مبثابة
ترتيبات ملزمة سياسيًا بني الطرفني ،مثل مذكرة تفاهم أو
تبادل ملذكرات دبلوماسية.
وتختلف اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsفي الطول والنوعية.
على سبيل املثال ،تتكون اتفاقية مركز القوات ( )SOFAبني
الواليات املتحدة وبنجالديش من خمسة بنود وهي مكتوبة
في صفحة واحدة .ينما تتعدى اتفاقية مركز القوات ()SOFA
اخلاصة بالدول املرسلة الدائمة ساب ًقا ألملانيا (بلجيكا ،وكندا،
وفرنسا ،وهولندا ،واململكة املتحدة) ،واملكملة التفاقية مركز
القوات ( )SOFAsاخلاصة بحلف شمال األطلنطي002 ،
صفحة .وهناك أنواع متعددة من اتفاقيات مركز القوات
( :)SOFAsحيث تختلف اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs
الدائمة عن اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsمحددة املهام.
وبينما تكون النصوص اخلاصة بالعديد من اتفاقيات مركز
القوات ( )SOFAsمتاحة علني ًة ،تظل األخرى سرية.

اجلدول  :1أنواع اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs

اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsاخلاصة
بعمليات السالم
اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsاخلاصة
بالتعاون العسكري
اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsاخلاصة
باالستخدام أحادي
اجلانب ملرافق التدريب
والتمرين

محددة الزمن
متجددة الواليات

ولكنها

أنشطة (حتالف) طويلة
األجل لألغراض العامة أو
للمهام املخصصة ملشاريع
التعاون اخلاصة
مهام وحيدة أو متكررة
لالستخدام أحادي اجلانب
ملرافق معينة

 .5ملاذا مت تأسيس اتفاقية مركز القوات
()SOFA؟
قد تكون هناك أسباب مختلفة لدى الدول املرسلة واملستقبلة
لتقرر أنه من مصلحتها نشر قوات أجنبية زائرة .قد تدعو
دولة مستقبلة لقوات أجنبية إلجراء عمليات السالم من أجل
توفير الدعم الالزم للسالم أو بناء السالم بعد انتهاء النزاع
على أراضيها .وفي إطار عمليات السالم كذلك ،قد تقدم
دول أخرى بنيتها التحتية لعبور القوات األجنبية .ومع ذلك،
فإن وجود القوات األجنبية ال يتقيد بسياق عمليات السالم.
أحيانًا تهتم الدول املستقبلة بالتعاون العسكري طويل األجل
مع دولة أو مجموعة دول أخرى ،مبا ينطوي على تواجد دائم
لقوات أجنبية في أراضيها .على سبيل املثال ،قد توافق الدول
على االستخدام املشترك لبنية حتتية معينة أو باهظة الثمن،
مبا في ذلك ما هو ألغراض التدريب والتمرين العسكري.
إن الغرض األساسي من اتفاقية مركز القوات ()SOFAهو
ترجمة االلتزام املشترك إلى منوذج عملي يع ّول عليه .وكثي ًرا
ما حتدد اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsما يأمل األطراف
ً
أهداف واضحة ،مثل
في حتقيقه من نشر القوات ،وتقدم
إعادة ترسيخ سيادة القانون فيما يخص عمليات السالم
وتوفر اآلليات لتسوية املنازعات.
تبني التجربة أن جناح املهام يعتمد في كثير من األحيان على
ما إذا كان قد مت حتديد احلقوق والواجبات اخلاصة بأفراد
القوات العسكرية بصورة جيدة ،وتأسيس خطوات التعاون
بشكل واضح ووضع اآلليات الف ّعالة لتسوية املنازعات.
تعتبر اتفاقية مركز القوات ( )SOFAالتي مت صياغتها
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اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
بعناية أساس حتقيق أهداف ك ٍل من الدول املرسلة والدول
املستقبلة.
أخي ًرا ،بالنسبة لبعض الدول املرسلة ،تعتبر املوافقة على
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAأم ًرا أساسيًا قبل نشر القوات
العسكرية في اخلارج .وعلى هذا النحو ،تشتمل اتفاقيات
مركز القوات ( )SOFAsدائ ًما على فقرة تقول أن "حكومة
الدولة (س) تطلب مساعدة قوات الدفاع اخلاصة بالدولة
(ص)".

 .6ماذا توفر اتفاقية مركز القوات ()SOFA؟
توفر اتفاقية مركز القوات ( )SOFAsإطا ًرا لنشر القوات
األجنبية الزائرة .وبرغم ذلك ،فإنه من الصعب توحيد
النص اخلاص باتفاقية مركز القوات ( .)SOFAحيث حتتاج
كل اتفاقية من اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsإلى تلبية
املتطلبات احملددة اخلاصة بالدولة املرسلة والدولة املستقبلة.
ميكن التفاقية مركز القوات ( )SOFAحتديد فترة صالحيات
املهمة ،مبا في ذلك أسباب تواجد القوات األجنبية الزائرة
ومدة بقائها .وعلى نحو أكثر حتدي ًدا ،فإن اتفاقيات مركز
القوات ( )SOFAsتستخدم في حتديد حقوق القوات الزائرة
ٍ
أراض أجنبية والتزاماتها وكيفية تعاملها مع
العاملة على
سلطات الدولة املستقبلة.
ً
أيضا ميكن التفاقيات مركز القوات ( )SOFAsأن حتد من
اخلالفات بني األطراف من خالل وضع تعريف محدد للحقوق
وااللتزامات وإرساء مبادئ وإجراءات لتسوية املنازعات.
ومن األهمية مبكان أن اتفاقية مركز القوات ( )SOFAتقوم
بتنظيم والية القضاء اجلنائي على قوات الدولة املرسلة،
وموظفيها املدنيني والعسكريني وذويهم (انظر أدناه ،اجلزء
الرابع ،القسم  .)7في كثير من احلاالت ،تقوم ً
أيضا اتفاقية
مركز القوات ( )SOFAبتنظيم والية القضاء املدني وتسوية
الدعاوى (انظر أدناه ،اجلزء الرابع ،القسم  .)8كما قد تقوم
اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsكذلك بتنظيم احلق في
ارتداء الزي العسكري وحمل السالح ،أو استخدام الترددات
الالسلكية واخلدمات البريدية واإلعفاءات من الرسوم
اجلمركية والضرائب .وأخي ًرا ،تسمح اتفاقية مركز القوات
( )SOFAللدولة املستقبلة بتحديد الوقت الذي سيتعني فيه
ٍ
أراض أجنبية
على القوات األجنبية الزائرة املتمركزة على
على أساس مؤقت مغادرة هذه األراضي.
في بعض احلاالت ،يقرر األطراف استكمال اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAعامة جارية بقواعد محددة .ومن هذه
احلاالت على سبيل املثال عندما تقوم الدولة املرسلة بتقدمي
قواعد محددة لقواتها املسلحة للمساعدة في حتقيق أهداف
نشر القوات املنصوص عليها في اتفاقية مركز القوات
( .)SOFAوبالتالي ،فقد تتضمن اتفاقية مركز القوات
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( )SOFAحك ًما بأن تكون القوات األجنبية الزائرة قادرة على
استخدام قوة القتل .وفي مثل هذه احلاالت ،سوف تنص
قواعد االشتباك على كيفية استخدام مثل هذه القوة ومتى
وأين وضد من .وغالبًا ما تكون قواعد االشتباك معروفة
بشكل كامل لعناصر القوات فقط.

 .7ما هي املمارسات الدولية احلالية؟
ال توجد ممارسات دولية موحدة فيما يتعلق باالتفاق
املشترك ما بني الدول املرسلة والزائرة اخلاص بنشر
القوات .حتى يومنا هذا ،تتم العديد من عمليات نشر القوات
العسكرية دون وجود اتفاقية مركز القوات ( .)SOFAوعلى
الرغم من ذلك ،فإن الدول املرسلة واملستقبلة متيل وبشكل
متزايد إلى إنشاء اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsلتوفير
الشفافية والثقة القانونية .وتقوم املمارسات املتبعة لدى
األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،مثل االحتاد األوروبي
واالحتاد اإلفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
( )ECOWASومنظمة حلف شمال األطلنطي ( )NATOبعقد
اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsمع الدولة املستقبلة.
وتستخدم هذه املنظمات معايير مقبولة على نطاق واسع،1
مثل تلك املدرجة في مسودة منوذج األمم املتحدة اخلاص
أساسا لالتفاقيات ما
باتفاقية مركز القوات ،والتي تشكل
ً
بني األمم املتحدة والدول التي تنتشر فيها عمليات السالم.
وعالوة على ذلك ،فقد أبرم االحتاد األوروبي ( )EUومنظمة
حلف شمال األطلنطي ( )NATOاتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsثابتة للدول األعضاء لنشر قوات عسكرية داخل
أراضي دولة عضو أخرى ،بهدف التدريب واملناورات على
سبيل املثال .ويتم قبول اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs
حتى بالنسبة للعمليات التي تتم بعد فترة إخطار وجيزة.
وإذا لم يتم االنتهاء من املفاوضات في وقتها ،ميكن للدول
أن تسعى إلى جعل اتفاقية مركز القوات ( )SOFAملزمة بأثر
رجعي ،حتى يتم تطبيقها منذ بدء عمليات نشر القوات.

 .8حملة تاريخية عن قانون القوات األجنبية
الزائرة
قبل احلرب العاملية الثانية وأثنائها ،كانت عمليات نشر القوات
العسكرية في األراضي األجنبية تهدف في الغالب إلى دعم
الدولة املستقبلة أثناء الصراع املسلح .فعلى سبيل املثال،
كانت القوات األمريكية متمركزة في اململكة املتحدة وفرنسا
وبلجيكا أثناء احلرب العاملية الثانية .في هذه احلاالت ،غالبًا
ما تكون الدولة املستقبلة في وضع تفاوضي ضعيف.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
ونتيجة لذلك ،كان ُيسمح للدول املرسلة بتطبيق قانون من
اختيارها ،وغالبًا ما يكون القانون القومي اخلاص بها ،دون
قيود مفروضة من قانون الدولة املستقبلة.
وبعد احلرب العاملية الثانية ،تغير الوضع ومت إبرام أول
"اتفاقية قوات زائرة" 2،وهي اتفاقية ملركز القوات اخلاصة
بحلف شمال األطلنطي ( ،)NATO SOFAكترتيب نهائي
ومتبادل لنشر القوات في أوقات السالم على األراضي
احلليفة .وبشكل عام فقد مت تصميم اتفاقية مركز القوات
( )SOFAتلك لكي تظل سرية املفعول حتى في حالة النزاعات.
ويعود الفضل جزئيًا في إمكانية حتقيق ذلك إلى األنظمة
القانونية املتشابهة للدول املشاركة ورغبة جميع األطراف
في حتديد حقوقهم ومسؤولياتهم بطريقة متوازنة .في
معاهدة وارسو ،مت استخدام اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsالثنائية لنشر قوات سوفييتية ،وبشكل خاص في
اجلمهورية الدميقراطية األملانية.
ومنذ نهاية احلرب الباردة ،أدت عمليات حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة إلى تطور جديد في قانون القوات األجنبية
الزائرة .فقد تبنى مجلس األمن قرارات مبوجب الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة ،األمر الذي أدى إلى نشر
قوات حلفظ السالم في مناطق محددة دون موافقة الدولة
املستقبلة .ومع ذلك ،تقوم الدول املستقبلة في حاالت أخرى
بتقدمي طلبات لألمم املتحدة أو هيئة إقليمية أخرى ،مثل
االحتاد اإلفريقي ،لنشر قوات على أراضيها من أجل عمليات
السالم .وملعاجلة هذه املجموعة الثانية من املواقف ،فقد
تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  0991منوذج األمم
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املتحدة اخلاص باتفاقية مركز القوات (.)SOFA
وتعتمد االجتاهات املستقبلية في قانون القوات األجنبية
الزائرة على التطورات في بنية األمن العاملي واإلقليمي
وطرق ووسائل العمليات العسكرية .ومن املرجح أن تقوم
الدول واملنظمات الدولية التي تقوم بنشر قوات عسكرية في
اخلارج باستخدام اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsبوضع
تعري ًفا محد ًدا للحقوق والواجبات .على سبيل املثال ،بالنظر
إلى الدور املتزايد للمتعهدين املدنيني بالعمليات العسكرية
في الدولة املرسلة ،تستخدم اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs
حاليًا ً
أيضا في حتديد األدوار ،واحلقوق ،واملسؤوليات
اخلاصة بهؤالء املتعهدين (انظر أدناه ،اجلزء الرابع ،القسم
 .)3باإلضافة إلى ذلك ،فإن االلتزامات اخلاصة بالقوات
األجنبية الزائرة بحماية حقوق اإلنسان والبيئة ستكون أكثر
أهمية في املستقبل القريب وستؤدي إلى إضافة أحكام هامة
في اتفاقيات مركز القوات (.)SOFAs
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اجلزء الثالث :مقدمة الرزمة املبادئ اإلرشادية
التفاقية مركز القوات ()SOFAs
 .1ما الذي ينص عليه القانون الدولي بشأن
نشر القوات األجنبية الزائرة؟

يتضمن القانون الدولي كال من املعايير التي تتعلق بتبرير
نشر القوات األجنبية وكذلك معايير سلوكها ووضعها أثناء
نشر القوات.

وبصفة عامة ،تكون للدول حرية املوافقة على إرسال قوات
عسكرية للخارج أو قبول تواجد قوات عسكرية أجنبية على
أراضيها .وعالوة على ذلك ،يجوز لألمم املتحدة أو املنظمات
اإلقليمية دعوة الدولة امل ُ ِ
رسلة للمشاركة في عملية دعم
السالم باالتفاق مع الدولة املستقبلة .وأخي ًرا ،يجوز للدولة
امل ُ ِ
رسلة أداء مهمة فرض السالم مبوجب الفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة بدون موافقة الدولة املستقبلة أو ملمارسة
حقها في الدفاع عن النفس.
كما ينص القانون الدولي ً
أيضا على قواعد السلوك اخلاصة
بالقوات األجنبية الزائرة وعواقبها .وتستقي هذه القواعد
مصادرها من املعاهدات والقوانني العرفية واملبادئ العامة
ً
ارتباطا بالقانون الدولي،
للقانون الدولي .ومن أكثر الفروع
ما يتعلق مبسؤولية الدولة وحصانتها وحقوق اإلنسان
والقانون اجلنائي الدولي.

وميكن التفاقية مركز القوات ( )SOFAالرجوع ملبادئ
القوانني الدولية هذه أو إضافتها إلى املهمة التي يتم النظر
فيها.

 .2ما هي الطبيعية القانونية والشكل القانوني
التفاقيات مركز القوات ()SOFAs؟
ميكن أن تتخذ اتفاقية مركز القوات ( )SOFAالعديد من
األشكال املختلفة .فيمكن أن تكون ميثا ًقا ملز ًما قانونًا ،مثل
معاهدة أو اتفاقية ،والتي يجب أن يتم توقيعها والتصديق
عليها من قبل الطرفني .وعلى نحو بديل ،ميكن أن تكون
تعبي ًرا عن التزام سياسي مت حتديده في "مذكرة تفاهم"
أو في "تبادل املذكرات الدبلوماسية" .وميكن أن تبرم
اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsبصورة ثنائية بني دولة
ُم ِ
رسلة وأخرى مستقبلة .وميكن ً
أيضا أن تتخذ شكل ترتيب
متعدد األطراف بني عدد من األطراف ،وبصفة خاصة عندما
تكون هناك القوات املسلحة ألكثر من دولة ُم ِ
رسلة عاملة في
12

دولة مستقبلة .وميكن أن يتم تصميم اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsمن أجل مهمة محددة أو مهام متكررة/دائمة في
إحدى الدول املشاركة أو في جميعها.

ومبجرد اعتماد اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى نح ٍو
رسمي ،يكون على جميع األطراف تنفيذها وااللتزام بها.
ويستمد ذلك من املبدأ األساسي للقانون الدولي ،والذي
ينص على "ضرورة االلتزام باملعاهدات" .4ومع ذلك ،فإن
اتفاقيات مركز القوات ( ،)SOFAsمثل العديد من املعاهدات،
ال تعد تلقائيًا جز ًءا من القانون الوطني ألي من الدولة
املستقبلة أو الدولة امل ُ ِ
رسلة .ولكل دولة مشاركة آلياتها
الدستورية اخلاصة والتي تعمل على تنظيم كيف تصبح
االتفاقيات الدولية ملزمة محليًا .وسوف حتتاج معظم الدول
إلى اعتماد قواعد وأحكام على الصعيد الوطني (انظر أدناه،
اجلزء الرابع ،القسم .10أ) .وهناك أحكام معينة في اتفاقيات
مركز القوات( )SOFAsمتثل بطبيعتها تأكي ًدا لاللتزامات التي
توجد بالفعل .والبعض اآلخر ذو طابع تأسيسي :حيث تضع
أو تعدل احلقوق والواجبات.
وتدل اخلبرة املكتسبة من عمليات السالم أن الدول امل ُ ِ
رسلة
غالبًا ما تواجه حتديات وتغييرات في طبيعة املهمة ال ميكن
التنبؤ بها .وميكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى إثارة قضايا
قانونية وسياسية جديدة .ومن ثم ،ينبغي أن تتسم اتفاقيات
مركز القوات ( )SOFAsباملرونة قدر اإلمكان ،وتظل قابلة
إلدخال التعديالت حسب الضرورة.

 .3ما هي املبادئ األساسية لقانون القوات
األجنبية الزائرة؟
يتكون قانون القوات األجنبية الزائرة من ثالثة مبادئ
أساسية:
 .أاحلصانة الوظيفية لقوات الدولة امل ُ ِ
رسلة
 .باحترام قانون الدولة املستقبلة

 .جااللتزام بالصالحيات احملددة

ميكن تأكيد هذه املبادئ وتطويرها بشكل أكبر في اتفاقيات
مركز القوات ( .)SOFAsوفي حني أن كل مبدأ من املبادئ
األساسية يعتبر مبدأ ً رئيسيًا ،فإنها وللوهلة األولى قد تبدو
متناقضة .فيتعني على الدولة امل ُ ِ
رسلة والدولة املستقبلة
النظر بعناية في كيفية تطبيق املبادئ الثالثة عمليًا.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
) أاحلصانة الوظيفية

ٍ
أراض
حتظى القوات العسكرية التي تعمل على
أجنبية بوضع قانوني خاص .وحيث أنها تعتبر
تابعة للدولة امل ُ ِ
رسلة ،فإنها تتمتع باحلصانة
السيادية من اإلجراءات القانونية في دولة أخرى،
مثل الدولة املستقبلة أو أي دولة عبور 5.وال تعتمد
هذه احلصانة على احلصول على إذن من الدولة
املستقبلة أو دولة العبور .وهي مستمدة من مبدأ
سيادة الدولة الذي أقره القانون الدولي العرفي.
ليس الغرض من مثل هذه االمتيازات واحلصانات
هو توفير مزايا لألفراد في الشؤون اخلاصة،
ولكن لضمان أداء وظائفهم الرسمية بدون عوائق.
وتعد احلصانة العسكرية للدولة امل ُ ِ
رسلة في الدولة
املستقبلة أم ًرا بالغ األهمية ملهامها (انظر أدناه،
اجلزء الرابع القسم  6و .)7وبينما ال تعتمد حصانة
الدولة على إبرام اتفاقية مركز القوات ( ،)SOFAفإنه
ميكن استخدام مثل هذه االتفاقية لتأكيد املبدأ.
ومن املهم اإلشارة إلى أن هذه احلصانة ال تعني
اإلفالت من العقاب على اجلرائم التي يرتكبها
أعضاء القوات العسكرية التابعة للدولة امل ُ ِ
رسلة.
وهي ً
أيضا ال حتد من محاسبة هذه الدولة على أي
فعل غير مشروع (انظر أدناه ،اجلزء الرابع ،القسم
 7و .)8وبدالً من ذلك ،فإنها متنع الدولة املستقبلة
من اتخاذ إجراءات مباشرة ضد أعضاء القوات
األجنبية الزائرة .وبالتالي ،فإنه يجب تسوية
املسائل الهامة بالتعاون مع الدولة امل ُ ِ
رسلة.

)باحترام قانون الدولة املستقبلة
ال متتلك القوات األجنبية الزائرة احلرية في جتاهل
قوانني الدولة املستقبلة .وسوف تطبق بعض هذه
القوانني ،كالقواعد املرورية ،على األفراد من القوات
األجنبية الزائرة .وبرغم ذلك ،فإنه ال يتم تطبيق
قوانني أخرى ،مثل قواعد استخدام األسلحة النارية
أو القواعد اخلاصة بالضرائب .من أجل ذلك ،من
املهم أن يتم في اتفاقية مركز القوات ()SOFAحتديد
قوانني الدولة املستقبلة التي ستكون ملزمة للقوات
األجنبية الزائرة واإلجراءات التي سيتم تطبيقها
في حالة خرق القانون (انظر أدناه ،اجلزء الرابع،
القسم .)6

وذلك لغرضني رئيسيني .أوالً ،التأكيد على التزام
الدولة املستقبلة باحترام ودعم العمليات التي تقوم
بها القوات األجنبية الزائرة مبوجب صالحياتها.
ثانيًا ،اقتصار عمليات القوات األجنبية الزائرة على
تلك املطلوبة لتنفيذ الصالحيات.

 .4هل يتم تطبيق اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsفي وقت احلرب؟
إن اتفاقية مركز القوات ( )SOFAهي اتفاقية بني الدول
التي ليست في حالة حرب مع بعضها البعض .وفي بعض
احلاالت ،متثل املوافقة على اتفاقية مركز القوات ()SOFA
مرحلة انتقالية ما بني االحتالل وعملية بناء السالم .ومبا
أن اتفاقيات مركز القوات ( )SOFAsتتعامل مع سيناريوهات
وقت السلم ،فهي وبشكل عام ال تعالج قضايا القانون
اإلنساني الدولي الالزم تطبيقه في النزاعات املسلحة.

إن وجود اتفاقية مركز القوات ( )SOFAال يؤثر أو يقلل من
حق األطراف الطبيعي في الدفاع عن النفس مبوجب القانون
الدولي .وفي حالة حدوث نزاع مسلح بني األطراف ،فإن
شروط اتفاقية مركز القوات ( )SOFAسوف تخضع للتغيير.
وقد تنص اتفاقية مركز القوات ( )SOFAصراح ًة على ذلك
في األحكام املتعلقة باإلنهاء .وبالرغم من ذلك ،ميكن التفاقية
مركز القوات ( )SOFAأن تنتهي في حالة النزاع املسلح حتى
بدون مثل هذه األحكام ،إذا كان ذلك ينطوي على ،أو ناب ًعا
من ،عدم توافق مثل هذا املوقف مع الغرض املقصود من
6
اتفاقية مركز القوات (.)SOFA
وعلى الرغم من ذلك ،وحتى في حالة النزاع املسلح ،قد تستمر
بعض أحكام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAفي التطبيق ،مثل
الدعاوى القائمة وإجراءات تسوية املنازعات .وبالتالي ،وفي
حالة تورط طرف أو جميع األطراف في نزاع مسلح ،سيكون
من الضروري تقييم كل حالة على حدة لتحديد أي التزامات
مستمرة لكل األطراف.

)جااللتزام بالصالحيات
من املهم أن يتم حتديد صالحيات القوة األجنبية
الزائرة بوضوح في اتفاقية مركز القوات (.)SOFA
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اجلزء الرابع :مقدمة الرزمة محتويات اتفاقية
مركز القوات ()SOFA

يعتمد محتوى اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى الغرض
من مهمة القوات األجنبية الزائرة .وبالتالي ،ال يوجد منوذج
واحد يتناسب مع جميع احلاالت .فبعض اتفاقيات مركز
القوات ( )SOFAsتتطلب القليل من األحكام .والبعض اآلخر
يكون أكثر حتدي ًدا بل حتى أكثر تعقي ًدا .ويحدد هذا اجلزء
من الدليل اإلرشادي مجموعة من املواضيع الشائعة والتي
يتم التعامل معها في إطار اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs
والتي يجب أن تؤخذ في االعتبار من قبل القائمني على
صياغة االتفاقية واملفاوضني للدول امل ُ ِ
رسلة واملستقبلة.

 .1األحكام العامة واالفتتاحية
ميكن أن تبدأ اتفاقية مركز القوات ( )SOFAوبشكل عام
بتحديد طبيعة العالقة بني الدولة امل ُ ِ
رسلة والدولة املستقبلة
والتي ستؤدي إلى انتشار القوات األجنبية الزائرة .فعلى
سبيل املثال ،قد تنص املقدمة على أن العالقة الثنائية
القوية بني الدولتني واملصالح املشتركة تؤدي إلى إبرام
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAواخلاصة بنشاطات التدريب
العسكرية املشتركة .أو على نحو بديل ،قد تنص اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAعلى أن الدولة املستقبلة قد قامت بطلب نشر
قوات الدولة امل ُ ِ
رسلة من أجل عمليات السالم .سوف حتدد
مثل هذه الفقرات االفتتاحية اإلطار اخلاص باتفاقية مركز
القوات ( )SOFAوقد تكون مبثابة دليل ارشادي عند تفسير
األحكام الالحقة.
وعلى وجه التحديد ،ميكن للفقرات االفتتاحية أن تصف:
 .أ صالحيات مهمة القوات األجنبية الزائرة (مثل استعادة
السالم واألمن في ظل سيادة القانون والقيام بأنشطة
تدريبية مشتركة وحماية سفارة الدولة امل ُ ِ
رسلة أو أية
ممتلكات تابعة لها ،الخ)؛
 .باألساس الذي تقوم عليه املهمة (مثل العالقات الثنائية
الوثيقة واملصالح املشتركة وسير عملية السالم وتنفيذ
قرارات مجلس األمن ،الخ)؛
 .جاجلداول الزمنية للمهمة.
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 .2أفراد القوات والعناصر املدنية وذويهم

هناك مشكلة أساسية في أي مفاوضات خاصة باتفاقية
مركز القوات ( )SOFAأال وهي وجود حتديد واضح
لألشخاص املقصود تطبيق االتفاقية عليهم (أي النطاق
الشخصي لالتفاقية مركز القوات ( .)SOFAوفي هذا الصدد،
يجب النظر في ثالث مجموعات من األشخاص:
 .أأفراد القوات املسلحة للدولة امل ُ ِ
رسلة.
 .باألفراد املدنيني الذين يعملون مع الدولة امل ُ ِ
رسلة أو
املتعاقدين معها.
 .جذوي أفراد القوات املسلحة للدولة امل ُ ِ
رسلة.
ميكن أن تقوم اتفاقية مركز القوات ( )SOFAبتحديد ما إذا
كانت ستشمل القوات املسلحة للدولة امل ُ ِ
رسلة دون مواصفات
أخرى ،أو مجرد أفراد أو وحدات أو تشكيالت معينة .ميكن
أشخاصا من جنسيات مختلفة ،مبا
للعناصر املدنية أن تشمل
ً
في ذلك مواطني الدولة املستقبلة والذين قد يتم تعيينهم من
قبل الدولة امل ُ ِ
رسلة أو من قبل أحد متعهدي القطاع اخلاص.
ويجب النظر على وجه اخلصوص في حالة املتعهدين املدنيني
ومهامهم ومسؤولياتهم (انظر أدناه ،اجلزء الرابع ،القسم
 .)3غالبًا ما يتم استبعاد ذوي األفراد متا ًما من احلقوق
والواجبات املخصصة مبوجب اتفاقية مركز القوات ()SOFA
ألفراد القوات املسلحة ،إال إذا كانت املهمة ملدة أطول أو من
أجل ترتيبات تعاونية دائمة.

 .3متعهدو القطاع اخلاص – مبا في ذلك
شركات األمن اخلاصة
كثي ًرا ما تقوم قوات الشرطة أو القوات العسكرية للدولة
امل ُ ِ
رسلة باستئجار شركات خاصة لتنفيذ مجموعة من
املهام .حتتاج هذه الشركات إلى أن يشملها اتفاق حتى
تتمتع باحلصانة الوظيفية (انظر أعاله ،اجلزء الثالث ،القسم
.3أ) .وفي ظل غياب االتفاق ،تعتبر حالتهم مثل حالة العمال
األجانب في الدولة املستقبلة.
ميكن التعاقد مع الشركات اخلاصة لتنفيذ مهام أمنية،
ولكنها يجب أن تقتصر بشكل حاسم على وظيفة مدنية.
يجب على إدارة القوى البشرية أن تالحظ أن بعض األنشطة
تكون حكومية بطبيعتها ويجب أن تقوم القوات املسلحة

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
بتنفيذها .وكثي ًرا ما يعتبر النظام الرقابي على الشركات
األمنية اخلاصة غير مرضيًا ،السيما إذا كان التشريع
اخلاص بالدولة امل ُ ِ
رسلة ال يسري على أدائهم في اخلارج.
ومن ثم ،فإذا كان من احملتمل أن تشارك الشركات األمنية
اخلاصة في املهمة ،فمن املهم أن تتضمن اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAأحكا ًما محددة ،مبا في ذلك نوع الشركات
األمنية اخلاصة التي ميكن استخدامها واحملاسبة ومتطلبات
الرقابة .وذلك ميكن أن يساعد على ضمان التزامهم بسيادة
القانون.
يقوم عدد من املبادرات واملواثيق الدولية بتقدمي توجيهات
بشأن السلوك السليم للشركات األمنية اخلاصة والذي ميكن
الرجوع إليه في اتفاقيات مركز القوات( .)SOFAوتقوم وثيقة
مونترو 7للشركات األمنية والعسكرية اخلاصة لعام 2008
بوصف االلتزامات القانونية الدولية املختصة واملمارسات
السليمة للدول .وقد مت وضع قواعد سلوك دولية للشركات
األمنية اخلاصة – قواعد السلوك للشركات األمنية اخلاصة
وال���ش���رك���ات ال��ع��س��ك��ري��ة اخل����اص����ة -8م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة
السويسرية بالتعاون مع خبراء وممثلني حلكومات الواليات
املتحدة واململكة املتحدة في صناعة األمن اخلاص .وتشتمل
قواعد السلوك هذه على معايير حقوق اإلنسان املعترف بها
دوليًا وتعزز من أنشطة أفضل املمارسات في الرقابة على
متعهدي القطاع اخلاص ومحاسبتهم .باإلضافة إلى ذلك،
تعمل مجموعة العمل التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان
على إع���داد ميثاق ق��ان��ون��ي ج��دي��د يسمح بتنظيم األنشطة
وال��رق��اب��ة واإلش����راف على ال��ش��رك��ات األم��ن��ي��ة والعسكرية
اخلاصة مبوجب القانون الدولي .ويجب أن تكون معاجلة
الدور الذي تلعبه الشركات األمنية اخلاصة في اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAوتقدمي حلول تعاونية للقضايا اخلالفية التي
قد تنشأ في هذا السياق في مصلحة كل من الدولة امل ُ ِ
رسلة
والدولة املستقبلة.

 .4الدخول واخلروج
يجب إعطاء أعضاء القوات األجنبية الزائرة وعناصرهم
املدنية وذويهم (إذا كانوا مدرجني في نطاق اتفاقية مركز
القوات ( ))SOFAاحلق في دخول الدولة املستقبلة واإلقامة
بها ومغادرتها .وعادةً ،تقوم الدولة املستقبلة بإعفاء هؤالء
األشخاص من أنظمة تأشيرة الدخول وجواز السفر وكذلك
التفتيش اخلاص بالهجرة .ومع ذلك ،يجب على كل عضو
تابع للدولة امل ُ ِ
رسلة حمل بطاقة هوية وإظهارها عند الطلب
للسلطات املختصة في الدولة املستقبلة .من أجل ذلك ،يجب
أن تنص اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى نوع وثائق الهوية
الشخصية التي ستصدرها الدولة امل ُ ِ
رسلة.

ولكي تكون القوات األجنبية الزائرة قادرة على تنفيذ
مهامها ،يجب ً
أيضا أن متتلك بعض احلرية في التنقل داخل
الدولة املستقبلة .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن ألحكام اتفاقية
مركز القوات ( )SOFAأن تفرض قيو ًدا على الدخول إلى
مناطق وطرق معينة ،ألسباب متعلقة باألمن والنظام العام
أو حلماية البيئة على سبيل املثال.
ال يحق ألعضاء القوات األجنبية الزائرة أو العناصر املدنية
أو ذويهم اإلقامة بشكل دائم في الدولة املستقبلة.

 .5السالمة واألمن
إن سالمة وأمن القوات األجنبية الزائرة ،مبا في ذلك العناصر
املدنية وذويهم ،يعد أم ًرا أساسيًا في جناح أية عملية .وبالرغم
من أن ملصطلحي السالمة 9واألمن معنيان مختلفان على
جن ٍو حاسم ،وغالبًا ما يستخدم كال املصطلحني بالتبادل.
لم تقتصر اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باألمن لعام 1994
والبروتوكول االختياري التابع لها عام  2005على قضايا
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السالمة فقط ،ولكنها تتعامل مع كل من األمن والسالمة.
ويلتزم جميع األطراف مبوجب هذه االتفاقية بضمان سالمة
وأمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها واتخاذ ما
يلزم من إجراءات مناسبة حلماية هؤالء املوظفني املنتشرين
في أراضيها .وميتد هذا البروتوكول االختياري إلى حماية
عمليات توصيل املساعدات اإلنسانية والسياسية والتنموية.
ويتم تطبيق هذه املبادئ على أي نشر للقوات استضافته
دولة مستقبلة ،بصرف النظر عن حقيقة ما إذا كان يعمل
مبوجب تفويض من األمم املتحدة أم ال.
وناد ًرا ما تستطيع الدولة املستقبلة ضمان سالمة القوات
األجنبية الزائرة وأمنها .وبالتالي ،يجب على الدولة امل ُ ِ
رسلة
أن تشارك في حتمل هذه املسؤولية .ومن أجل هذا ،يجب
على الدولة امل ُ ِ
رسلة ضمان سالمة موظفيها عن طريق
القوات املسلحة والشرطة و/أو استخدام شركات أمنية
خاصة (انظر أعاله ،اجلزء الرابع ،القسم الثالث).
وينبغي أن تعكس اتفاقية مركز القوات ( )SOFAهذه
املسؤولية املشتركة املتعلقة بالسالمة واألمن ،وحتدد
السلطات املختصة لكال اجلانبني ،وتوضح املهام املوكلة
إليها ،كما تعمل على تنظيم عملية التعاون.

 .6احترام قانون الدولة املستقبلة
وكما نوقش في اجلزء الثالث ،القسم .3ب ،فإن مدى ما
ميكن تطبيقه من القانون اخلاص بالدولة املستقبلة على
القوات األجنبية الزائرة يشكل جز ًءا ها ًما من مفاوضات
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اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
اتفاقية مركز القوات ( .)SOFAفإن القوات األجنبية الزائرة
ال تخضع تلقائيًا جلميع قوانني الدولة املستقبلة .على سبيل
املثال ،ال يعد منطقيًا بالنسبة للدولة املستقبلة أن تسعى
لتنظيم أمور القوات األجنبية الزائرة مثل الهيكل القيادي،
أو شروط اخلدمة ،أو رواتب األعضاء .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن القوات األجنبية الزائرة لديها حق وضع البرامج
التعليمية والتدريبية ملدارسها وف ًقا الحتياجاتها الوطنية
اخلاصة .ومع ذلك ،قد تكون متطلبات الدولة املستقبلة
اخلاصة بأنظمة البناء والتدابير الوقائية للحرائق سارية
وخاصة حيث يتواجد املوظفون احملليون .وميكن مقارنة
هذا السيناريو بسيناريو تواجد الدبلوماسيني األجانب أو
موظفي القنصلية في دولة مستقبلة 11.ولذلك ،ينبغي على
مفاوضات اتفاقية مركز القوات ( )SOFAأن حتدد القوانني
التي ستطبقها الدولة املستقبلة على القوات األجنبية الزائرة،
وينبغي أن تتفق كل من الدولتني امل ُ ِ
رسلة واملستقبلة على
التعاون في هذه القضايا.
اجلدول  :2احترام قانون الدولة املستقبلة
من واجب أعضاء القوات األجنبية الزائرة وأفرادها من
املدنيني وعائالتهم ً
أيضا:
 احترام قانون الدولة املستقبلة، االمتناع عن أي نشاط يتعارض مع صالحيات القوات،وبصفة خاصة النشاط السياسي في الدولة املستقبلة.
من واجب الدولة امل ُ ِ
رسلة أن تتخذ التدابير الالزمة لضمان
قيام موظفيها املنتشرين مبوجب اتفاقية مركز القوات
( )SOFAوذويهم باحترام هذه االلتزامات.
وعلى سبيل املثال فإن اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف
شمال األطلنطي ( )1951) )NATO SOFAتهدف في مادتها
الثانية إلى ضمان احترام قانون الدولة املستقبلة 12.وحتى
اآلن توجد تفسيرات مختلفة لواجب "االحترام" .فالبعض
يرى هذا الواجب بوصفه التزا ًما للتطبيق والتصرف وف ًقا
لقوانني الدولة املستقبلة .ويرى البعض اآلخر أن املادة
الثانية من اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف شمال
األطلنطي ( )NATO SOFAال تشترط تطبي ًقا مباش ًرا لقوانني
الدولة املستقبلة ،ولكن فقط تتطلب من الدولة امل ُ ِ
رسلة احترام
هذه القوانني بوجه عام .وعادة ال تستطيع الدولة املستقبلة
أن تتخذ إجراءات مباشرة ضد الدولة املرسلة التي انتهكت
قانونها ،لعدم وجود والية قضائية أو سلطة التنفيذ على
القوات أو العناصر املدنية للدولة امل ُ ِ
رسلة .ومع ذلك ،فإن
16

للدولة املستقبلة أن تثير أي قضية محددة في مناقشات مع
سلطات الدولة امل ُ ِ
رسلة ،وفي حالة عدم قدرة الطرفني على
التوصل التفاق ،فيمكن استخدام إجراءات تسوية املنازعات
(انظر أدناه ،اجلزء الرابع القسم  10ج).

إن احترام قوانني الدولة املستقبلة يتضمن احترام التزامات
هذه الدولة مبوجب القانون الدولي .ولذلك عالقة خاصة
بالتزامات حقوق اإلنسان في الدولة املستقبلة .عند
نشر قوات أجنبية زائرة باخلارج ،تلتزم الدولة امل ُ ِ
رسلة
باالمتثال اللتزاماتها اخلاصة مبوجب القانون الدولي ،مبا
في ذلك حقوق اإلنسان الدولية .ومع ذلك ،فإن التزامات
حقوق اإلنسان هذه اخلاصة بالدولة امل ُ ِ
رسلة سوف تنطبق
خارج أراضيها فقط على األفعال التي ترتكب في نطاق
اختصاصها 13.ولضمان جناح املهمة ،ينبغي أن تتخذ الدول
امل ُ ِ
منهجا يراعي التزامات حقوق اإلنسان في الدولة
رسلة
ً
املستقبلة .ويجوز للطرفني توضيح ذلك في اتفاقية مركز
القوات (.)SOFA

 .7ممارسة الوالية القضائية في املسائل
اجلنائية
إذا مت االشتباه في ارتكاب أحد أعضاء القوات األجنبية
الزائرة جلرمية ما ،فإن احملكمة الوطنية املختصة في الدولة
امل ُ ِ
رسلة هي من يوجه له االتهام .ويجوز ً
أيضا للدولة
املستقبلة ممارسة الوالية القضائية في حالة موافقة الدولة
امل ُ ِ
رسلة على التنازل عن حصانة أعضائها (انظر أعاله اجلزء
الثالث ،القسم .3أ).

وينبغي أن تنص اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى متى
تستطيع الدولة املستقبلة ممارسة واليتها القضائية في
املسائل اجلنائية ومتى يجوز أن تتنازل الدولة املُرسلة عن
احلصانة .وقد تكون الوالية القضائية حصرية أو مشتركة.
في احلالة األولى ،متارس دولة واحدة فقط الوالية القضائية،
بينما في األخيرة فإن لدولة واحدة فقط احلق األساسي في
ممارسة الوالية القضائية ،ولكن قد تقرر التنازل عن ذلك
بنا ًء على طلب الدولة األخرى .وفي حالة عدم وجود أحكام
ذات الصلة في اتفاقية مركز القوات ( ،)SOFAفيكون للدولة
امل ُ ِ
رسلة حق الوالية القضائية احلصرية على موظفيها
مبوجب القانون الدولي العرفي.
ويوجد هناك استثناء مهم في القانون اجلنائي الدولي خاص
بحق الدولة امل ُ ِ
رسلة في ممارسة الوالية القضائية احلصرية.
حيث تنص املادة  27من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية 14على أن احلصانات ال متنع احملكمة الدولية من
ممارسة واليتها القضائية على اجلرائم املرتكبة ضد
اإلنسانية ،وجرائم احلرب ،وجرمية العدوان .ومع ذلك،

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
فقد نصت املادة  98من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية على أنه يجوز للمحكمة عدم متابعة طلب التسليم أو
املساعدة ،إال إذا استطاعت أوال احلصول على تعاون الدولة
املعنية من أجل التنازل عن حصانتها .سيكون ذلك مه ًما
بالنسبة للمفاوضني ملراعاة ذلك في مفاوضات اتفاقية مركز
القوات (.)SOFA
 .أأحكام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAحيث يكون
للدولة امل ُ ِ
رسلة الوالية القضائية احلصرية
هناك العديد من أنواع االتفاقيات لتحديد من له الوالية
القضائية اجلنائية على القوات املسلحة للدولة امل ُ ِ
رسلة
والعناصر املدنية .معظم اتفاقيات مركز القوات
( ،)SOFAsوبصفة خاصة تلك التي تنطبق على عمليات
السالم ،تؤكد حق الدولة امل ُ ِ
رسلة احلصري في ممارسة
الوالية القضائية على موظفيها من العسكريني واملدنيني.
وتقوم الدولة املستقبلة مبمارسة الوالية القضائية فقط
في حاالت استثنائية .وميكن أن يحدث ذلك في التعاون
على املدى الطويل ،حيث يكون لدى كال الدولتني نظم
قانونية مشابهة ،أو كتسوية سياسية في املسائل
اخلالفية.
املربع  :3الوالية القضائية احلصرية للدولة امل ُ ِ
رسلة
 احلصانة من اإلجراءات القانونية في الدولة املستقبلة الوالية القضائية الكاملة للدولة امل ُ ِرسلة

 ضرورة التعاون بني السلطات املختصة في الدولامل ُ ِ
رسلة واملستقبلة
وهناك أحد األمثلة على قيام اتفاقية مركز القوات
()SOFAبالنص على حق الوالية القضائية احلصرية
للدولة امل ُ ِ
رسلة في منوذج األمم املتحدة التفاقية مركز
القوات ( )SOFAفي عام  ،1990حيث تنص على ما
يلي:
" يتمتع جميع أعضاء عمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم ،مبا في ذلك املوظفني املعينني ،محليًا
باحلصانة من اإلجراءات القانونية فيما يتعلق
بالكلمات املنطوقة أو املكتوبة وجميع األفعال
الصادرة عنهم بصفتهم الرسمية .وتستمر هذه
احلصانة حتى بعد انتهاء عضويتهم أو تعيينهم
في عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعد
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انتهاء األحكام األخرى في هذه االتفاقية".

وفي حالة اشتباه الدولة املستقبلة ،مبوجب اتفاقية
مركز القوات ( ،)SOFAفي ارتكاب أي عضو من القوات
األجنبية الزائرة جلرمية جنائية ،فينبغي عليها إبالغ قائد
القوة مع تقدمي أية أدلة متاحة له .وينص منوذج األمم
املتحدة التفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى أن األعضاء
العسكريني في عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
يخضعون للوالية القضائية احلصرية لدولهم امل ُ ِ
رسلة
وميكن للدولة املستقبلة أن تقيم دعوى ضد األعضاء من
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العناصر املدنية فقط مع موافقة قائد القوة.

إن االتفاقيات املبرمة بني حلف شمال األطلنطي
والبوسنة والهرسك وكرواتيا هي أمثلة على اتفاقيات
مركز القوات ( )SOFAsالتي تنص على االختصاص
احلصري للدولة امل ُ ِ
رسلة ،ولكن بدون معاجلة
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حلالة املوظفني املدنيني في هذا الصدد .ومثل هذه
االختالفات بني األعضاء املدنيني والعسكريني قد
ينشأ عنها مشاكل لكال اجلانبني .واعترا ًفا بذلك ،فإن
اتفاقيات مركز القوات( )SOFAsاخلاصة باملهام التي
قادها حلف شمال األطلنطي في كوسوفا وأفغانستان
تنص على االختصاص احلصري للدولة امل ُ ِ
رسلة فيما
يتعلق باملوظفني العسكريني واملدنيني وحتى املتعهدين
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واملوظفني احملليني.
وينص منوذج قوة حفظ السالم بقيادة االحتاد األوروبي
( )EUFORاملوجود في اتفاقية مركز القوات ()SOFA
على أن جميع موظفي ( )EUFORاملدنيني والعسكريني
(باستثناء املوظفني احملليني ومتعهدي القطاع اخلاص)،
يتمتعون باحلصانة من القضاء اجلنائي للدولة املستقبلة
في جميع الظروف ،سوا ًء كانت اجلرمية املزعومة قد مت
19
ارتكابها أثناء أداء الواجب الرسمي أو ال.

 .بأحكام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAفي حالة الوالية
القضائية املشتركة

من أجل قيام كل من الدولة املرسلة واملستقبلة مبمارسة
والية قضائية مشتركة ،يجب أن تتضمن اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAثالثة أحكام :أوالً ،تعريف احلاالت التي
ستمارس فيها الدولة املستقبلة الوالية القضائية؛ ثانيًا،
تعريف احلاالت األخرى التي يقع فيها القضاء على
عاتق الدولة املرسلة؛ وثالثًا ،طلب التعاون بني السلطات
املختصة بكلتا الدولتني.
املربع  :4الوالية القضائية املشتركة بني الدولة
املرسلة واملستقبلة

 تعريف احلاالت التي ستمارس فيها الدولةاملستقبلة الوالية القضائية
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اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
 تعريف احلاالت األخرى التي يجوز للدولةاملرسلة فيها ممارسة الوالية القضائية

 ضرورة التعاون بني السلطات املختصة بكلمن الدولة املرسلة واملستقبلة
ً
أيضا اجلمع بني مبادئ الوالية احلصرية
ميكن
واملشتركة .من أكثر األمثلة املعروفة على هذا هو اتفاقية
مركز القوات اخلاصة بحلف شمال األطلنطي (NATO
 .)SOFAفهي متنح كالً من الدولة املرسلة والدولة
املستقبلة الوالية القضائية احلصرية في حالة وجود
مخالفة تنتهك قانون إحدى الدولتني ،ولكنها ال تنتهك
قانون الدولة األخرى .في حالة اجلرائم التي تنتهك
قانون كلتا الدولتني ،تؤسس اتفاقية مركز القوات
اخلاصة بحلف شمال األطلنطي ( )NATO SOFAنظا ًما
لألولويات :حيث يكون للدولة املرسلة احلق األساسي
في ممارسة الوالية القضائية على أفراد قواتها بالنسبة
للمخالفات املرتكبة أثناء أداء الواجب الرسمي واملخالفات
التي تؤثر فقط على أمنها ،أو ملكياتها ،أو أفراد قواتها.
بينما يكون للدولة املستقبلة احلق األول في ممارسة
الوالية القضائية في جميع احلاالت األخرى .وإذا
كان للقضية أهمية خاصة إلحدى الدولتني ،فيمكن
للدولة األخرى أن تتنازل عن حقها في ممارسة الوالية
القضائية.
في حالة اتفاق الطرفني على الوالية القضائية املشتركة،
أو منح الدولة املستقبلة الوالية القضائية احلصرية في
بعض املناطق ،قد ترغب الدولة املرسلة في أن تنص
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى كيفية املعاملة التي
تريدها ألفراد قواتها من قبل الدولة املستقبلة .على
سبيل املثال ،تنص اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف
شمال األطلنطي ( )NATO SOFAعلى أنه كلما يتم توجيه
اتهام قانوني ملمثل عسكري أو مدني للدولة املرسلة ،أو
تابع لها ،مبوجب الوالية القضائية اخلاصة بالدولة
املستقبلة ،فإنه يحق له التالي:
أ .تقدميه إلى محاكمة عاجلة وسريعة؛

ب .إخباره ،قبل احملاكمة ،بالتهمة أو التهم املوجهة
إليه؛
ج .مواجهته بالشهود الذين يشهدون ضده؛

د .احلصول على إجراء إلزامي للحصول على شهود
يشهدون لصاحله ،في حالة وجودهم في نطاق
الوالية القضائية للدولة املستقبلة؛
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هـ .وجود ممثل قانوني من اختياره للدفاع عنه أو ممثل
قانوني مساعد أو مجاني في ظل األوضاع السائدة
في الوقت الراهن في الدولة املستقبلة؛

و .احلصول على خدمات مترجم متخصص ،إذا رأى
ذلك ضرور ًيا؛ وأخي ًرا
ز .التواصل مع ممثل حلكومة الدولة املرسلة أو عندما
يسمح نظام احملكمة بذلك ،يحضر معه هذا املمثل
20
احملاكمة.

تساهم مثل هذه القواعد في زيادة مدى التعاون وبناء
الثقة بني كلتا الدولتني .وهي تفيد أكثر في حاالت متركز
القوات على أساس طويل األجل في الدولة املستقبلة مع
وجود نظام قانوني يضاهي نظام الدولة املرسلة.

ميكن ً
أيضا تؤدي احلساسيات السياسية إلى فرض
والية قضائية مشتركة .على سبيل املثال ،حددت اتفاقية
مركز القوات ( 21)SOFAاخلاصة بالواليات املتحدة
والعراق القضاء الذي ينظر املخالفات التي يرتكبها
أفراد القوات األمريكية على أساس موقع املخالفة.
للعراق الوالية القضائية األساسية على أعضاء القوات
األمريكية الذين يكونون خارج اخلدمة والعناصر
املدنية الذين ارتكبوا "جرائم خطيرة مع سبق اإلصرار
والترصد" خارج املنشآت األمريكية .ومت حتديد
هذه اجلرائم اخلطيرة من خالل جلنة أمريكية عراقية
مشتركة واحتفظت الواليات املتحدة بحقها في حتديد
ما إذا كان الفرد خارج اخلدمة أو داخلها .باإلضافة
إلى ذلك ،متنح االتفاقية العراق الوالية القضائية على
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املتعهدين األمريكيني.

 .جسلطات الشرطة التي يتم ممارستها من قبل الدول
املرسلة

ينبغي على اتفاقية مركز القوات ( )SOFAمنح شرطة
الدول املرسلة سلطات داخل املباني املخصصة لهم (مثل
القواعد واملنشآت العسكرية اخلاصة بهم) .وبالرغم من
ذلك ،حتتاج القوات األجنبية الزائرة غالبًا في العمليات
العسكرية هذه األيام إلى القيام مبهام الشرطة خارج
املباني اخلاصة بهم .وقد تشمل هذه املهام التعرف على
املشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم .وعلى
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAأن تنص على أن للقوات
األجنبية الزائرة السلطة للقيام بهذه املهام ،خاصة
سلطة القبض على املشتبه بهم واحتجازهم .وبهذا،
يجب على اتفاقية مركز القوات ( )SOFAمعاجلة وضع
قوات الشرطة في كل من داخل وخارج املباني اخلاصة
بالدولة املرسلة ،مع مراعاة أنه في كلتا احلالتني لن يتأثر
أعضاء القوة فقط ،بل هناك طرف ثالث سيتأثر ً
أيضا.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
املربع  :5احلاالت التي يجوز فيها للدولة املرسلة
طلب ممارسة سلطات الشرطة
 -داخل املباني اخلاصة بهم؛

 خارج املباني اخلاصة بهم ،قد تقتصر مهمتهمعلى حفظ االنضباط والنظام بقواتهم؛
 -بصفة عامة (بالتعاون مع الشرطة احمللية).

على سبيل املثال ،تنص اتفاقية مركز القوات اخلاصة
بحلف شمال األطلنطي ( )NATO SOFAعلى أن القوة
األجنبية الزائرة ميكنها اتخاذ جميع التدابير املناسبة
حلفظ النظام واألمن في املباني اخلاصة بهم .خارج
هذه املباني ،يجب تنفيذ مثل هذه التدابير باالشتراك مع
السلطات اخلاصة بالدولة املستقبلة ويقتصر ذلك على
ما هو ضروري حلفظ االنضباط والنظام بني أعضاء
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القوة األجنبية الزائرة.

ومع ذلك ،نكاد تكون هذه القواعد اخلاصة بحلف شمال
األطلنطي كافية في عمليات السالم .وف ًقا لذلك ،فإن
منوذج اتفاقية مركز القوات ( )SOFAاخلاص باألمم
مفصل للقبض على
املتحدة يحتوي على إطار عمل
ّ
املشتبه بهم جنائيًا من قبل الشرطة العسكرية اخلاصة
بعملية حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .فهو ينظم نقل
سلطة احتجاز املعتقل ألقرب مسؤول مناسب في الدولة
املستقبلة ،ويطلب املساعدة املشتركة أثناء التحقيقات
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اجلنائية.
في الواقع ،غالبًا ما تتم عمليات السالم في بيئات ما بعد
انتهاء النزاع بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تتسم
بالضعف .فكثي ًرا ما تفتقر شرطة الدولة املستقبلة إلى
املوظفني ذوي اخلبرة واملنشآت واملعدات للتعامل كما
ينبغي مع املشتبه بهم يتم تسليمهم لها من قبل قوات
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .وغالبًا ما تتطلب
الظروف توسيع نطاق سلطات الشرطة لقوات حفظ
السالم لتشمل جوانب أخرى من عملية العدل اجلنائي،
مثل التحقيقات وجمع األدلة للمحاكمة .أحيانًا يتم تكليف
القوات األجنبية الزائرة صراح ًة أو ضمنًا بتنفيذ مهام
الشرطة في دعم السلطات املختصة في الدولة املستقبلة.
في أية مفاوضات خاصة باتفاقية مركز القوات (،)SOFA
تكون مناقشة صالحيات القوة األجنبية الزائرة في
القيام مبهام الشرطة على نفس مستوى أهمية مناقشة
ممارسة الوالية القضائية اجلنائية.

 .8تسوية الدعاوى والقضاء املدني
تعد تسوية الشكاوى جز ًءا ها ًما من العمليات اخلاصة بقوة
الدولة املرسلة .يجب على اتفاقية مركز القوات ()SOFA
التعامل مع نوعني من الشكاوى :أوالً ،التي يقدمها أحد
األطراف ضد اآلخر ،وثانيًا ،التي يقدمها طرف ثالث (مثل
املواطنني أو املقيمني في الدولة املضيفة) .يجب حتديد
املبادئ واإلجراءات ذات الصلة واملتعلقة بالتسوية في هاتني
احلالتني في اتفاقية مركز القوات (.)SOFA

يجب على األحكام املتعلقة بتسوية الشكاوى تنظيم شكاوى
الطرف الثالث في حاالت الوفاة ،أو اإلصابة ،أو األضرار ،أو
اخلسارة التي يسببها أداء الواجب الرسمي .من الضروري
ً
أيضا أن تنظم األحكام التسوية التطوعية للشكاوى بالنيابة
عن الدولة املرسلة والتي تتعلق باخلسائر أو األضرار
الناجمة عن األفعال أو أوجه القصور خارج نطاق أداء
الواجبات الرسمية.
قد يوافق األطراف ً
أيضا على التجاوز عن مسؤولية الدولة
املرسلة في حاالت محددة .في حاالت أخرى ،قد تقبل الدولة
املستقبلة مسؤولية تسوية شكاوى معينة يقدمها طرف ثالث
ضد القوات األجنبية الزائرة.

على سبيل املثال ،وف ًقا للمادة  8من اتفاقية مركز القوات
اخلاصة بحلف شمال األطلنطي ( ،)NATO SOFAتتجاوز
كالً من الدولة املرسلة واملستقبلة عن جميع الدعاوى
ضد بعضهما البعض في حالة وفاة أي عضو في قواتها
املسلحة أثناء أداء املهام الرسمية أو إصابته .ويتم تطبيق
نفس التجاوز في حالة تضرر املمتلكات ،شريطة أن يكون
سبب هذا التضرر متعل ًقا بعمليات حلف شمال األطلنطي.
فضالً عن ذلك ،تنص اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف
شمال األطلنطي ( )NATO SOFAعلى أنه يتم تسوية دعاوى
املرفوعة من الطرف الثالث ضد الدولة املرسلة عن طريق
الدولة املستقبلة وتتشارك ك ٌل من الدولة املرسلة واملستقبلة
في التكاليف املتكبدة.

في حالة عدم موافقة الدولة املرسلة واملستقبلة على مثل هذه
التدابير التعاونية ،تتحمل الدولة املرسلة مسؤولية معاجلة
الدعاوى وتسويتها .من مصلحة كال الطرفني تسوية أية
دعاوى خاصة بنشر القوات على وجه السرعة .فقد يؤثر
أي تأجيل غير مبرر للمسؤولية أو إنكار لها سلبًا على مهمة
الدولة املرسلة ومدى تعاونها مع الدولة املستقبلة .ومن ثم،
فمن الضروري معاجلة السؤال املتعلق باملسؤولية بصورة
صحيحة أثناء املفاوضات .يجب أن تشتمل اتفاقية مركز
القوات (ً )SOFA
أيضا على معلومات عن السلطات املختصة
واإلجراءات السارية.
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اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
ليس للمحاكم احمللية للدولة املستقبلة والية قضائية في
النزاعات الناشئة بني الدول املرسلة واملستقبلة ،ما لم تنص
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى خالف ذلك .باإلضافة
إلى ذلك ،ليس للمحاكم احمللية والية قضائية في شكاوى
الطرف الثالث ضد الدولة املرسلة .وقد يرغب األطراف
أثناء املفاوضات في مراعاة ما إذا كانت اتفاقية مركز القوات
( )SOFAيجب أن تقدم عملية الطعن في القرارات املتعلقة
بشكاوى الدولة املرسلة.

على سبيل املثال ،مبوجب اتفاقية مركز القوات اخلاصة
بحلف شمال األطلنطي (( )NATO SOFAاملادة  8الفقرات 2
و ،)8قد يتم اتخاذ القرارات النهائية احلاسمة في منازعات
الدعاوى من قبل مح ّكم .يجب اختيار هذا احمل ّكم مبوجب
اتفاق بني الدولة املرسلة واملستقبلة وأن يكون من مواطني
الدولة املستقبلة ويتولى أو كان متوليًا منصب قضائي رفيع
املستوى .بالنسبة لنموذج اتفاقية مركز القوات ()SOFA
اخلاص باألمم املتحدة (القسم  ،)54-51فهو ينص على
وجود جلنة مختلطة للدعاوى ومحكمة من ثالثة مح ّكمني
حلل ما تبقى من منازعات .يجب أن تنص اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAعلى املؤسسات واإلجراءات التي يتم تطبيقها
(انظر أدناه ،اجلزء  5القسم .2ج).

 .9أحكام متنوعة
تبدو بعض أحكام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAللوهلة
األولى أنها تقنية نو ًعا ما .ومع ذلك ،فإنها قد تكتسب أهمية
سياسية وعملية كبيرة أثناء انتشار القوات األجنبية الزائرة.
وقد تتضمن مثل هذه األحكام ،الزي الرسمي واألسلحة
والتصاريح والتراخيص والضرائب والقضايا املالية األخرى
واستخدام خطوط االتصال وتشغيل املركبات وتقدمي الدعم
اللوجيستي بشكل عام.
 .أالزي الرسمي واألسلحة

عاد ًة ما يرتدي األفراد العسكريني في القوات املسلحة
ز ًيا رسميًا لتمييز أنفسهم عن السكان املدنيني ولتحديد
الوحدة أو التشكيل الذين ينتمون إليه .ينص القانون
اإلنساني الدولي على أنه يجب على املقاتلني متييز
أنفسهم عن السكان املدنيني أثناء النزاع املسلح ،على أقل
تقدير ،عند مشاركتهم في األعمال القتالية 25.وعند نشر
القوات على األراضي األجنبية في وقت السلم ،يجب
أن تسمح لهم الدولة املستقبلة بارتداء الزي الرسمي.
وعاد ًة ما يتم منح هذا اإلذن وتنظيمه في اتفاقية مركز
القوات (.)SOFA
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ووف ًقا لنموذج اتفاقية مركز القوات ( )SOFAواخلاص
باألمم املتحدة (املادة  ،)37عند أداء الواجبات الرسمية،
يجب على الشرطة املدنية واألفراد العسكريني املشاركني
في عملية حفظ السالم ارتداء الزي العسكري القومي
أو زي الشرطة اخلاص بدولتهم ووف ًقا لتجهيزات األمم
املتحدة املوحدة وقد يرتدي ضباط اخلدمة امليدانية
وضباط األمن التابعني لألمم املتحدة الزي الرسمي
لألمم املتحدة.
يجب السماح لألعضاء العسكريني التابعني للقوات
األجنبية الزائرة بحيازة األسلحة وحملها .ويجب تنظيم
استخدام هذه األسلحة خارج مباني الدولة امل ُ ِ
رسلة في
اتفاقية مركز القوات (.)SOFA
 .بالتصاريح والتراخيص

من الضروري أن تعترف الدولة املستقبلة بالتصاريح
اخلاصة بالقيادة والتصاريح التجريبية التي تصدرها
الدولة امل ُ ِ
رسلة ملوظفيها دون فرض رسوم أو اختبارات
إضافية .ومن أجل حتديد الهوية ،قد تقوم الدولة
املستقبلة بإصدار وثائق خاصة بها (مثل الوثائق التي
تعترف بصحة التصاريح والتراخيص الصادرة من
الدولة امل ُ ِ
رسلة) ،والتي تشترط عدم وجود رسوم أو
اختبارات إضافية.

على سبيل املثال ،ينص منوذج اتفاقية مركز القوات
( )SOFAاخلاص باألمم املتحدة في مادته رقم 38
على أن تقبل الدولة املستقبلة التصاريح والتراخيص
الصادرة من املمثل اخلاص أو قائد قوات األمم املتحدة
وتعتبرها سارية املفعول.

 .جالضرائب واألحكام املالية األخرى

وف ًقا لقانون احلصانة السيادية ،ال تقوم أي دولة بدفع
ضرائب لدولة أخرى .وينطبق هذا املبدأ ً
أيضا على
عمليات السالم وااللتزامات اخلاصة بالدفاع املشترك
التي تنظمها اتفاقية مركز القوات (.)SOFA

وتنص املادة العاشرة من اتفاقية مركز القوات اخلاصة
بحلف شمال األطلنطي ( )NATO SOFAعلى اإلعفاءات
الضريبية ألعضاء القوات األجنبية الزائرة وعناصرها
املدنية .وهي تشمل الرواتب التي تدفعها الدولة امل ُ ِ
رسلة
واملمتلكات املنقولة بشكل مؤقت إلى الدولة املستقبلة.
ومبوجب املادة احلادية عشر من اتفاقية مركز القوات
اخلاصة بحلف شمال األطلنطي ( ،)NATO SOFAيتم
إعفاء معدات اجليش وكميات معقولة من متوين اجليش
وإمداداته من الرسوم .وميكن املوافقة على املزيد من
اإلعفاءات في االتفاقيات التكميلية التفاقية مركز القوات
( .)SOFAوعلى الرغم من ذلك ،يجب على الدولة امل ُ ِ
رسلة

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
أن تقوم بدفع الرسوم اجلمركية على استيراد السلع أو
تصديرها.

يعفي منوذج اتفاقية مركز القوات ( )SOFAاخلاص
باألمم املتحدة (املواد  )31- 29أعضاء القوات األجنبية
الزائرة من الضرائب املباشرة .ومع ذلك ،فإن اخلدمات
التي يقوم بها متعهدو القطاع اخلاص أو اجلهات
احلكومية ،مثل االتصاالت واخلدمات اللوجيستية
واإليجارات تخضع للضرائب.
 .داالتصاالت

يجب األخذ بعني االعتبار أنه ال ميكن االستغناء عن
وجود نظام اتصاالت فعال في العمليات العسكرية.
ولهذا السبب ،يجب أن تقوم اتفاقية مركز القوات
( )SOFAباملوافقة على إتاحة وصول الدولة امل ُ ِ
رسلة
على ملجموعة من وسائل االتصاالت (مثل الترددات
املوجية اخلاصة بالراديو والدخول إلى اإلنترنت ،الخ)
وفي الوقت نفسه ،يجب أن تتعاون الدولة امل ُ ِ
رسلة مع
السلطات اخلاصة باالتصاالت للدولة املستقبلة من
أجل تفادي أي انقطاع أو عطل في االتصاالت في البلد
املضيف.
في الواقع ،قد يشتمل ذلك على اتفاقيات تجُ رى مع
السلطات املعنية باالتصاالت بالدولة املستقبلة لضمان
توفير اخلدمات البريدية وخدمات االتصاالت والشبكات
واسعة النطاق.

هـ .املركبات

قد تتمتع املركبات والطائرات املستخدمة في خدمة
القوات األجنبية الزائرة بإعفاءات واسعة من متطلبات
قانون الدولة املستقبلة (على سبيل املثال فقد تستخدم
القوات العسكرية األجنبية مركبات ذات محرك قيادة
أيسر في الدولة املستقبلة التي تستخدم مركبات ذات
محرك قيادة أمين) .وقد تتطلب اتفاقية مركز القوات
( )SOFAأن تكون املركبات املستخدمة لدى القوات
األجنبية الزائرة ذات عالمة مميزة حتى يتم حتديدها
بسهولة .ميكن ً
أيضا أن تطلب اتفاقية مركز القوات
( )SOFAمن الدولة امل ُ ِ
رسلة أن تضمن إجراءات السالمة
الكافية وتسجيل املركبات.

وعاد ًة فإن املركبات اخلاصة التي ميتلكها موظفو الدولة
امل ُ ِ
رسلة تخضع لقانون الدولة املستقبلة .ومع ذلك ،فقد
تسمح اتفاقية مركز القوات ( )SOFAللدولة امل ُ ِ
رسلة
باتخاذ التدابير الالزمة لتسجيلها.

 .والدعم اللوجيستي

يحظى الدعم اللوجيستي للدولة املستقبلة بأهمية خاصة
في عمليات نشر القوات العسكرية .وحتى القوات
العسكرية املجهزة بشكل كامل يجب عليها االعتماد
على املساعدة احمللية فيما يتعلق باملسائل اللوجيستية،
على األقل إلى حد ما .وقد تكون الدولة املستقبلة ذاتها
مهتمة بتوفير مثل هذا الدعم أو تسهيل أحكامه ،ألنه
سوف يساعد على احلد من عمليات نشر القوات ورمبا
يعود بالنفع على االقتصاد احمللي .ومن ثم ،فقد تشتمل
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى لوائح خاصة بالدعم
اللوجيستي وتلبية املتطلبات القانونية املتعلقة به (مبا
في ذلك حماية البيئة والصحة) وتوفير التوزيع العادل
للتكاليف .فيما يتعلق بالقضية األخيرة ،فقد يكون املبدأ
االسترشادي اخلاص بها هو أن تكون الدولة امل ُ ِ
رسلة
مسؤولة ماليًا وأنه يجب على الدولة املستقبلة أال تتربح
من عمليات نشر القوات التي تخدم مصاحلها األمنية
القومية.

 .10البنود النهائية
 .أالدخول في حيز التنفيذ

كما هو مذكور في اجلزء الثالث ،القسم  ،2ميكن
التفاقيات مركز القوات ( )SOFAsأن تكون ملزمة
قانونيًا أو أن تكون تعبي ًرا عن االلتزام السياسي .ويجب
أن يشمل أي نوع من اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs
واضحا ببدء الدخول في حيز التنفيذ .في الواقع،
حك ًما
ً
غالبًا ما يكون من الصعب أن تنص على موعد محدد
بسبب العملية الطويلة املطلوبة جلعل أحكام اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAملزمة مبوجب كل من القانون الوطني
للدولة املستقبلة والقانون الوطني للدولة امل ُ ِ
رسلة .وقد
تؤثر العديد من أحكام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAفي
القانون الوطني لألطراف وقد تكون هناك حاجة لوجود
تشريعات إضافية لضمان تنفيذها .وقد تستغرق هذه
التشريعات بعض الوقت حتى يتم صياغتها ومناقشتها
واعتمادها وسنها من قبل البرملان .وفي املجتمعات
املنقسمة تصبح املوافقة البرملانية أم ًرا ها ًما وترمز إلى
التزام الدولة املستقبلة باملهمة.

فعلى سبيل املثال ،تنص املادة الثامنة عشر ( )2من
اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف شمال األطلنطي
( )NATO SOFAعلى دخول االتفاقية حيز التنفيذ"
في غضون ثالثني يو ًما بعد قيام الدول األربع املوقعة
بتقدمي وثائق التصديق اخلاصة بها" .واستغرقت
هذه العملية سنتني حتى مت استكمالها من قبل الدول
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األربع األولى في حلف شمال األطلنطي .وحتى ذلك
احلني ،كانت ال تزال بعض الدول املوقعة األخرى لم
تصدق بعد على اتفاقيات مركز القوات ( ،)SOFAsوقد
دخلت االتفاقية حيز التنفيذ لك ٍل منهم في موع ٍد الحق.
وقد يختلف الوضع فيما يتعلق باتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsالتي ال تتجاوز نطاق االتفاقيات التنفيذية ،أي
االتفاقيات اخلاصة باملسائل التي تدخل في نطاق سلطة
احلكومات املشاركة دون احلاجة إلى موافقة برملانية.
 .بالتطبيق املؤقت

وحيث أن دخول اتفاقية مركز القوات ( )SOFAحيز
التنفيذ قد يستغرق وقتًا طويالً ،فيجب البحث في
إيجاد حلول عملية لعمليات نشر القوات التي يجب
أن تتم قبل دخول اتفاقية مركز القوات ( )SOFAحيز
التنفيذ .ففيما يتعلق ببعثات األمم املتحدة في إثيوبيا
وإريتريا ،فقد طلب مجلس األمن من كال احلكومتني
إبرام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAفي غضون ثالثني
يو ًما .وأثناء انتظار اإلبرام النهائي ،مت تطبيق منوذج
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAاخلاص باألمم املتحدة
في  9أكتوبر 1990بصفة مؤقتة 26.وبالرغم من أن
األعضاء في األمم املتحدة ملزَمني بهذا احلل مبوجب
املادة  25مليثاق األمم املتحدة ،فقد يكون من الصعب
تنفيذه دون استصدار قرار من مجلس األمن .وهنا
يجب االنتباه إلى أن هناك فر ًقا بني الصالحية مبوجب
القانون الدولي واآلثار القانونية على الصعيد الوطني.
فإن كانت الدول األطراف املوافقة على التطبيق املؤقت
ملعاهداتهم الدولية ملزَمة مبثل هذه االلتزامات مبوجب
القانون الدولي ،إال أن عليها تلبية املتطلبات الدستورية
للنظام القانوني احمللي قبل سيادة املعاهدة املطبقة بصفة
مؤقتة على الصعيد الوطني ،كأمام محكمة وطنية على
سبيل املثال .ولكن ،وعلى الرغم من القيود القانونية
لكل دولة ،ميكن االتفاق على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو
ألجزاء من معاهدة بني األطراف 27.وفي حالة حدوث
عمليات نشر القوات قبل دخول اتفاقية مركز القوات
( )SOFAحيز التنفيذ ،فإنه يجب أن تنص اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAعلى أن تُطبق أحكامها بأثر رجعي منذ
بدء عمليات نشر القوات.

 .جتسوية املنازعات

يترتب على الطبيعة اخلاصة بقواعد اتفاقية مركز القوات
( )SOFAأن تسوية أي نزاع تتم عن طريق التفاوض
بدالً من حكم قضائي .وينص أي بند منطي لتسوية
املنازعات على أنه سيتم حل أي نزاع عن طريق التفاوض
على مستوى املسؤولني احلكوميني ويتم عرضه
على السلطات العليا في حال تعذر الوصول إلى حل.
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على سبيل املثال ،تنص املادة السادسة عشرة من اتفاقية
مركز القوات اخلاصة بحلف شمال األطلنطي (NATO
 )SOFAعلى تسوية اخلالفات عن طريق التفاوض
"بدون اللجوء إلى أي والية قضائية خارجية" و"حتال
اخلالفات التي يتعذر تسويتها عن طريق التفاوض
املباشر إلى مجلس حلف شمال األطلنطي" .وفي تاريخ
حلف شمال األطلنطي ،لم يكن من الضروري قط اللجوء
إلى مجلس شمال األطلنطي لهذا الغرض حيث كانت
الدول األعضاء في حلف شمال األطلنطي قادرة دائ ًما
على حل مثل هذه القضايا بشكل ثنائي.
وتتضمن األقسام  51إلى  54من منوذج اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAاخلاص باألمم املتحدة مزي ًدا من األحكام
اخلاصة بشأن التسوية بني املنازعات .وهي تدعو
الطرفني إلى تشكيل جلنة للدعاوى القائمة ومحكمة
تتشكل من ثالثة محكمني الستعراض الدعاوى واتخاذ
قرارات نهائية ملزمة .وفي الواقع ،عادة ما يتم تسوية
معظم املنازعات عن طريق التفاوض بني ممثلني عن
األمني العام لألمم املتحدة وعن احلكومة املضيفة .وفي
أية قضية ،كما هو موضح في القسم  56من منوذج
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAاخلاص باألمم املتحدة،
ينبغي وضع األحكام في أي اتفاقية مركز القوات
( )SOFAالتخاذ "التدابير الالزمة لضمان اتصال وثيق
ومتبادل على جميع املستويات املالئمة".

وقد أظهرت التجربة أنه ناد ًرا ما يوجد بديل عن تسوية
املنازعات من خالل التفاوض ،بصرف النظر عن
صالحيات القوة األجنبية الزائرة .وفي واقع األمر،
ميكن التفاقية مركز القوات ( )SOFAأن تستبعد صراحة
أي جلوء إلى القضاء 28.وال يوجد هناك سابقة دولية
للجوء الى القضاء في هذا الشأن.
 .داإلنهاء

حتى إذا كان الهدف أن تعمل اتفاقيات مركز القوات
( )SOFAsألجل غير مسمى ،فينبغي أن تتضمن
االتفاقيات بنو ًدا بشأن اإلنهاء .وعادة ،ميكن إنهاء
اتفاقية مركز القوات ( )SOFAأو تعليقها من جانب أي
طرف ،في حالة إتباعه للخطوات املنصوص عليها في
املعاهدة .كما ميكن ،وألسباب عملية ،إنهاء اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAفي أي وقت بالتراضي بعد التشاور
بني جميع األطراف 29.ينبغي أن تنص اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAعلى أن أي إنهاء يكون فعاالً فقط بعد
مغادرة جميع قوات الدولة امل ُ ِ
رسلة ألراضي الدولة
املستقبلة وبعد أن تتم تسوية جميع قضايا الدعاوى
املعلقة .وحتى بعد إنهاء اتفاقية مركز القوات (،)SOFA
فإن إجراءات تسوية املنازعات التي وضعتها االتفاقية

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن
قد تظل ذات صلة .ولهذا السبب ،ينبغي أن ينص النص
اخلاص باتفاقية مركز القوات ( )SOFAعلى أن تظل
هذه اإلجراءات سارية املفعول حتى بعد إنهاء اتفاقية
30
(.)SOFA
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اجلزء اخلامس :التفاوض اخلاص باتفاقيات مركز
القوات ()SOFAs
 .1من أين تبدأ؟

ينبغي على كل طرف القيام مسب ًقا بتحديد خبراء تفاوض
اجلولة األولى وكبير املفاوضني لقيادة الوفد اخلاص به.
ولضمان متثيالً جي ًدا جلميع املصالح ،فقد حتتاج كل من
الدولة امل ُ ِ
رسلة واملستقبلة إلى إشراك
• •وزارة الدفاع،
• •وزارة الشؤون اخلارجية (مبا في ذلك سفارتها في
الدولة املستقبلة)،
• •وزارة الداخلية (في حالة مشاركة الشرطة)،
• •وزارة العدل (لتقدمي املشورة بشأن املسائل املتعلقة
بالوالية القضائية).
وقد حتتاج الدولة املستقبلة إلى إشراك وزارات إضافية ،مثل
املالية والبيئة.
ولضمان تنسيق كامل على املستوى الوطني ،فينبغي على كل
من الدولة امل ُ ِ
رسلة والدولة املستقبلة ضمان أنه قد مت التشاور
فيما بني جميع ممثلي اجلهات والهيئات املعنية والسياسية
املختصة .وقد تكون مشاركة هذه الفئات بصورة مباشرة أو
غير مباشرة .وميكن استشارة عدد من اخلبراء ولكن ليس
بالضرورة أن يكونوا ضمن الوفد املفاوض.
وبالنسبة جلميع األطراف ،فإن املشاورات الداخلية التي
تشمل الوزارات الوطنية وغيرها من أصحاب املصالح
يعد أم ًرا ضرور ًيا لصياغة موق ًفا مشتر ًكا والستكشاف
اخليارات االحتياطية .وغالبًا ما تكون مثل هذه املناقشات
سرية .ويعد وجود وجهات نظر مختلفة أم ًرا طبيعيًا في
هذه العملية ،فقد يكون ملختلف الفروع اإلدارية للحكومة
واملنظمات مصالح مختلفة .وينظر لوجود القوات األجنبية
الزائرة بطريقة مختلفة من جانب مختلف الوزارات بل،
وبصورة أكثر ،من جانب أقسام املجتمع املختلفة .ويعد
من املهم االعتراف بوجهات النظر املختلفة هذه قبل إجراء
مفاوضات اتفاقية مركز القوات ( ،)SOFAألن ذلك قد يؤدي
إلى دعم أوسع في عملية التفاوض وكذلك في تطبيق اتفاقية
مركز القوات ( )SOFAالح ًقا.
وفي املفاوضات الالحقة ،ميكن للتفاهم املشترك حول
املعاهدات أو القوانني العرفية السارية مساعدة الطرفني
في إجراء مفاوضات ناجحة .ولذلك ،فإن حتديد التزامات
24

املعاهدات ذات الصلة والقواعد العرفية امللزمة يعد جز ًءا
مه ًما من االستعدادات .وفي عملية التفاوض الفعلية ،توضح
التجربة أنه من املمكن أن يكون مفي ًدا للغاية لكل طرف أن
يحيط الطرف اآلخر عل ًما في بداية مفاوضات اتفاقية مركز
القوات ( )SOFAبالتزاماته القانونية والعمليات الدستورية.
فقد تكون االلتزامات القائمة حلماية حقوق اإلنسان والبيئة
ذات صلة بصورة خاصة حيث أنها تعد أم ًرا أساسيًا إلجراء
العمليات في الدولة املستقبلة.

ولضمان أن إجراءات التفاوض سوف تكون فعالة وستؤدي
إلى النجاح في الوقت املناسب ،ينبغي أن يتفق الطرفان على
جدول زمني وخطة عمل للمفاوضات .وعلى الرغم من أنه
ال ميكن أب ًدا توقع كل ما ينطوي عليه التفاوض اخلاص
باتفاقية مركز القوات ( )SOFAمن ديناميكيات وحتديات
بشكل كامل ،فإن اإلعداد اجليد أمر ضروري .وينبغي على
رؤساء الوفود تخصيص بعض الوقت لعملية التخطيط .وقد
يشجعون كذلك على إجراء ورش عمل أصغر واجتماعات
غير رسمية ،باإلضافة إلى اجللسات الرسمية العامة.
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اجلدول  :2تنظيم مفاوضات اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs

املرحلة رقم :1
االتصال األولي
بني الدولة املرسلة
واملستقبلة

املرحلة رقم :2
توضيح االحتياجات
املتعلقة بوجود القوة
الزائرة

اجلهات الفاعلة:
اخلارجية
وزارتا
والدفاع

اجلهات الفاعلة:
اجلهات الفاعلة:
اجلهات الفاعلة:
اجلهات الفاعلة:
وزارتا
اخلارجية وزارتا اخلارجية والدفاع جميع الوزارات املعنية،
اخلارجية وزارتا
والدفاع
والدفاع بالتنسيق مع فضالً عن وزارات أخرى والبرملان
مثل الداخلية ،واملالية،
وزارات أخرى
والعدل ،والبيئة

قضايا هامة :ما الذي
يجب إبالغ املمثلني
اآلخرين به؟ على سبيل
املثال البرملان ،وزارات
أخرى ،اإلعالم ،الخ.؟

قضايا هامة :من هو قضايا هامة :هل هناك قضايا هامة :هل يلزم
املسؤول؟ من الذي يجب مصالح
متضاربة؟ وجود املوافقة البرملانية؟
الرجوع إليه؟
كيف توفق بني املصالح هل ينطوي األمر على
املتضاربة؟
وثائق تشريعية؟ هل
ميكن تنفيذ التطبيق
املؤقت؟

قضايا هامة :ما هو نوع
املخاوف املتوقعة؟ على
سبيل املثال سياسية،
دستورية،
قانونية،
اقتصادية ،الخ.

املرحلة رقم :3
وضع تفاصيل املسودة
األولى التفاقية
()SOFA

 .2ما هي النقاط التي يجب مراعاتها؟
خالل عملية التفاوض ،يجب على األطراف املشاركة االنتباه
إلمكانية تنفيذ األحكام املختلفة من اتفاقية مركز القوات
( )SOFAعمليًا مبجرد دخول االتفاقية حيز التنفيذ .وهذا
ً
أيضا يتعلق بإدماج أحكام اتفاقية مركز القوات ( )SOFAفي
النظام القانوني احمللي وتأسيس آليات لتسوية املنازعات.
 .أاإلدماج في القانون احمللي
تتطلب معظم اتفاقيات مركز القوات (()SOFAsاعتماد
تشريع محلي معني ،في الدولة املستقبلة على األقل،
(انظر أعاله ،اجلزء رقم  ،4القسم .01أ) .بعد تلبية
جميع املتطلبات التشريعية ،يعبر األطراف عن موافقتهم
من خالل وثيقة تصديق رسمية .وحيث أن العملية
التشريعية قد تستغرق وقتًا وقد يتوجب بدء عملية
نشر القوات العسكرية قبل دخول اتفاقية مركز القوات
( )SOFAحيز التنفيذ رسميًا ،فلذلك يجب على كال
الطرفني مناقشة اإلجراءات اخلاصة بالتطبيق املؤقت
التفاقية مركز القوات (()SOFAانظر أعاله ،اجلزء رقم
 ،4القسم .01ب).
 .بالسلطات املختصة
دائ ًما تختلف السلطات املسؤولة عن ضمان تنفيذ
املعاهدة عن املفاوضني .يجب على املفاوضني مراعاة

املرحلة رقم :4
املفاوضات الرسمية

املرحلة رقم :5
عملية املوافقة

ذلك وإخطار الطرف اآلخر عند الطلب.
 .جتسوية املنازعات
يجب أن حتتوي جميع اتفاقيات مركز القوات ()SOFAs

على أحكام خاصة بآليات تسوية املنازعات (انظر
أعاله ،اجلزء رقم  ،4القسم .01ج) .وكحد أدنى ،يجب
على األطراف املشاركة توفير نقاط لالتصال لضمان
مناقشة القضايا املفتوحة واألمور التي قد تثير جدالً في
الوقت املناسب .وقد يساعد هذا على بناء الثقة وجتنب
أي تصعيد للمشاكل ال داعي له.

 .3احلاجة إلى البرجماتية
بالنظر إلى تعقد القضايا وضيق الوقت ،يجب على جميع
األطراف التركيز على إيجاد حلول واقعية للمشاكل احملددة.
ففي مرحلة اإلعداد وأثناء املفاوضات الفعلية ،قد يرغب
كل طرف في التماس نصيحة اخلبراء على املستوى احمللي
والدولي .وقد يساعد هذا في التعرف على األمور التي تهم
كل فرع من حكومة الطرف اآلخر (مثل اهتمامات وزارة
الدفاع ،وسلطة جباية الضرائب ،وأجهزة مراقبة احلدود
واجلمارك ،الخ) وتكوين استراتيجيات للتفاوض .قد تثبت
أهمية مثل هذه املعلومات أثناء املفاوضات.
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اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
وعلى الرغم من أن بعض املعلومات قد تظل سرية ألسباب
أمنية ،يجب على األطراف املشاركة احترام املبادئ األساسية
13
لإلدارة الرشيدة ،مثل الشفافية واملراقبة الدميقراطية.
وإن املراقبة السياسية للمفاوضني ودعمهم ،التي تعتمد
على الرغبة في التوصل إلى حلول وتسويات عملية ،تؤمن
قبولها في كلتا الدولتني وبالتالي تؤثر بشدة على نتائج
املفاوضات.
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اجلزء السادس :املصادر
فيما يلي أدناه نظرة عامة على املواثيق الدولية واملؤلفات
ذات الصلة .إال أن كل عملية مفاوضات تتعلق باتفاقية مركز
القوات ( )SOFAحتتاج إلى مراعاة الظروف املختلفة التي
تؤدي إلى احلاجة إلبرام اتفاقية مركز القوات ( .)SOFAفقد
تقدم املعاهدات املوجودة مناذج مفيدة ،ولكن يجب دراستها
في ضوء املصالح املعنية والنتائج املرجوة .ومن ثم ،فإنه
يجب استخدام مناذج املعاهدات األخرى بحذر .وسيكون
من الضروري أن يقوم املفاوضون بالتركيز على حتديد
مصاحلهم ،وإجراء التقييم اخلاص بهم للبدائل املمكنة،
ومناقشة كل هذا مع الطرف اآلخر.

املؤلفات
P. J. Conderman; ‘Status of Armed Forces on
Foreign Territory Agreements (SOFA), in Max
Planck Encyclopedia of Public International Law,
.www.mpepil.com
D. Fleck, ‘Securing Status and Protection for
Peacekeepers’, in: Roberta Arnold/Geert-Jan
Alexander Knoops, Practice and Policies of Modern
Peace Support Operations Under International Law
 :(Ardsley, NYدار نشر ترانسناشونال-141 ,)2006 :

.56

D. Fleck (ed.), The Handbook of the Law of Visiting
Forces (Oxford: Oxford University Press, 2001).
T. Gill/D. Fleck (eds.), The Handbook of the
International Law of Military Operations (Oxford:
paperback edition ,2010 ,Oxford University Press

.)2011

M. J. Matheson, ‘Status of Forces Agreements and
UN Mandates: What Authorities and Protections
( ’?Do They Provide to U.S. Personnelبيان أمام

جلنة مجلس النواب للجنة الفرعية للشئون اخلارجية حول
املنظمات الدولية ،وحقوق اإلنسان ،والرقابة 28 ،فبراير
http://foreignaffairs.house.gov/110/. ،)2008
mat022808.htm

الوثائق
منوذج مشروع اتفاقية مركز القوات بني األمم املتحدة
والدول املضيفة ،وثيقة األمم املتحدة أ 9( 594/45/أكتوبر
http://www.ilsa.org/jessup/jessup09/ ،)1990
.basicmats/UNsofa.pdf

منوذج مشروع االتفاقية املتعلقة مبركز القوات التي يقودها
االحتاد األوروبي بني االحتاد األوروبي ودولة مضيفة،
 20( 07/1189يوليو  )2007ومت تعديلها في 5( 1
سبتمبر http://register.consilium.europa. ،)2007
.eu/pdf/en/07/st11/st11894.en07.pdf

منوذج مشروع االتفاقية املتعلقة مبركز بعثة إدارة األزمات
املدنية لإلحتاد األوروبي في الدولة املضيفة (،)SOMA
 15( 08/17141ديسمبر http://register. ،)2008

consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17141.
.en08.pdf

االتفاقية الفنية العسكرية بني القوة الدولية للمساعدة الدولية
( )ISAFواإلدارة األفغانية املؤقتة ( 4يناير http:// ،)2002
 ،www.operations.mod.uk/fingal/isafmta.pdfاملرفق
أ؛ انظر ً
أيضا منوذج االتفاقية الفنية بني حكومة جمهورية
أفغانستان اإلسالمية ومنظمة حلف شمال األطلنطي كإطار
لتحسني طرق وإجراءات متابعة احلرب الدولية على اإلرهاب
لضمان النجاح املشترك ( 10يناير http:// ،)2009

thecable.foreignpolicy.com/posts/2009/02/24/
.afghanistan_seeking_sofa_lite#sofa_docs

اتفاقية مركز البعثة ( )SOMAلتأسيس وإدارة جلنة وقف
إطالق النار في منطقة دارفور بالسودان ( )CFCبتاريخ
 4يونيو http://www.africa-union.org/ ،2004
.DARFUR/Agreements/soma.pdf
اتفاقية األمم املتحدة بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة و
األفراد املرتبطني بها بتاريخ  15ديسمبر ،1994
،h t t p : / / w w w. u n . o r g / l a w / c o d / s a f e t y. h t m
والبروتوكول االختياري لالتفاقية بتاريخ  8ديسمبر
http://untreaty.un.org/English/notpubl/ ،2005
.XVIII-8a_english.pdf

اتفاقية بني أطراف حلف شمال األطلنطي بشأن مركز قواتهم
(اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف شمال األطلنطي
( )NATO SOFAبتاريخ  19يونيو http://www. ،1951
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اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17265.
.htm

اتفاقية بني الدول األعضاء في حلف شمال األطلنطي
والدول األخرى املساهمة في الشراكة من أجل السالم
بشأن مركز قواتهم ( )PfP SOFAبتاريخ  19يونيو 1995؛
مع البروتوكول اإلضافي بتاريخ  19يونيو  1995واملتعلق
مبنع تنفيذ احلكم باإلعدام وبروتوكول إضافي آخر بتاريخ
 19ديسمبر  1997واملتعلق بتطبيق بروتوكول باريس على
وضع املقرات العسكرية الدولية املشكلة وف ًقا ملعاهدة حلف
شمال األطلنطي بتاريخ  28أغسطس www.aschq. ،1952
.army.mil/gc/SOFA/Parternership.rtf

اتفاقية بني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي بشأن
مركز فريق العمل املدني والعسكري املنتدب ملؤسسات
االحتاد األوروبي ،واملقرات والقوات التي قد تتوافر لالحتاد
األوروبي في سياق إعداد وتنفيذ املهام املشار إليها في
املادة  )2(17من معاهدة االحتاد األوروبي ،مبا في ذلك
التدريبات ،وكذلك بشأن فريق العمل املدني والعسكري
للدول األعضاء واملوضوعة حتت تصرف االحتاد األوروبي
للتصرف في هذا السياق ( )EU SOFAبتاريخ  17نوفمبر
http://www.statewatch.org/news/2009/ ،2003
.mar/eu-uk-military-staff-agreement.pdf

اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة بتاريخ  13فبراير
،1946
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/
(httpAssets)/C8297DB1DE8566F2C1256F2600
348A73/$file/Convention%20P%20&%20I%20
(1946)%20-%20E.pdf

نبذة عن الكاتب:
هو دكتور ديتير فليك (االبن) (كولونيا) ،املدير السابق للجنة
االتفاقيات الدولية والسياسات بوزارة الدفاع االحتادية
األملانية .وهو الرئيس الفخري للجمعية الدولية للقانون
العسكري وقانون احلرب (http://www.soc-mil-law.
 ،)orgوعضو املجلس االستشاري مبركز أمستردام للقانون
الدولي (،)http://www.jur.uva.nl/aciluk/home.cfm
وعضو هيئة التحرير بجريدة عمليات حفظ السالم الدولي
( ،)http://www.brill.nl/joupوكبير مستشاري (.)DCAF
اآلراء املوجودة بهذا الدليل تعبر عن رأي الكاتب وال تعكس
بالضرورة رأي (.)DCAF
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التذييل
١ .١منوذج مشروع اتفاقية مركز القوات بني األمم املتحدة والدول املضيفة،
مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  594/45/Aبتاريخ ( 9أكتوبر
)1990
٢ .٢االتفاقية بني أطراف حلف شمال األطلنطي بشأن حالة القوات اخلاصة
بهم (اتفاقية  SOFAاخلاصة بحلف شمال األطلنطي) بتاريخ  19مايو
1951
٣ .٣انظر الهامش رقم  1أعاله
٤ .٤يعد مبدأ ضرورة االلتزام باملعاهدات أحد مبادئ القانون الدولي طويلة
األمد واملعترف بها دوليًا وتنص املادة  26من اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات ( )1969على „أن كل معاهدة سارية املفعول هي ملزمة
لألطراف ويجب تنفيذها بنية حسنة“
٥ .٥في حني أن دول العبور قد ال تكون أطرافًا في اتفاقية ( )SOFAإال أنه
يجب عليها االلتزام باملبادئ القانونية الرئيسية التي تنظم حصانة الدولة
كما هو ينص القانون الدولي العرفي
٦ .٦بشكل عام وأثناء املفاوضات سوف يتم الفرض بأن إبرام االتفاقية
التي مت التوصل إليها خاص بالظروف املتوقعة والتي يتم تنظيمها في
االتفاقية قد يؤدي أي تغيير أساسي في هذه الظروف إلى إعالن نقض أو
تعليق املعاهدة من جانب واحد .وهذا املبدأ أقره القانون الدولي العرفي
ومت تأكيده وحتديده في املادة  62من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
()1969
٧ .٧وثيقة مونترو بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملمارسات السليمة
للدول املتعلقة بعمليات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أثناء النزاع
املسلح بتاريخ  17سبتمبر  ،2008وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 467/63/Aووثيقة جلنة املوظفني باألمم املتحدة رقم 636/2008/S
( 6أكتوبر http://www.icrc.org/web/eng/ ،)2008

siteeng0.nsf/htmlall/montreux-document170908/$FILE/Montreux-Document-eng.pdf

٨ .٨مدونة قواعد السلوك الدولية ملقدمي خدمات األمن اخلاص ،املوقعة من
قبل ممثلي الصناعة في  9نوفمبر  ،2010املوقع اإللكتروني

http://www.dcaf.ch/News/InternationalCode - of- Conduc t-for-Private -Security -Providersوقع رسميًا

٩ .٩تضم قضايا األمن التهديدات اخلارجية التي تتراوح فيما بني الهجوم
العسكري واجلرائم البسيطة بينما قضايا السالمة تشمل أية مخاطر
على نشر القوات ،مبا في ذلك على سبيل املثال التعامل مع املعدات أو
التعرض لألمراض االستوائية
١٠١٠اتفاقية األمم املتحدة لسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني
بها في  15ديسمبر  ،1994والبروتوكول االختياري لالتفاقية في 8
ديسمبر 2005
١١١١انظر املادة  )1( 41من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ()1961
واملادة  )1( 55من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية (">{ :)1963دون
املساس باالمتيازات واحلصانات ،فإن من الواجب على جميع األشخاص
الذين يتمتعون باالمتيازات واحلصانات احترام القوانني واألنظمة
املعمول بها في الدولة املستقبلة ويجب عليهم ً
أيضا عدم التدخل في
الشؤون الداخلية لتلك الدولة".

١٢١٢املادة  2من اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف شمال األطلنطي (NATO

" :)SOFAمن الواجب على القوات والعناصر املدنية واألعضاء باإلضافة
إلى ذويهم احترام قانون الدولة املستقبلة ،واالمتناع عن أي نشاط
يتعارض مع روح االتفاقية احلالية ،وخاص ًة ،النشاط السياسي في
أيضا يجب على الدولة امل ُ ِ
الدولة املستقبلة ً
رسلة اتخاذ التدابير الالزمة
لتحقيق هذه الغاية ".وباملثل ،تنص املادة  6من اتفاقية األمم املتحدة
املتعلقة باألمن (واملوجودة أعاله رقم  )10على أنه يجب على األمم
املتحدة واملوظفني الذين يعملون لديها (أ) احترام القوانني والتنظيمات
املعمول بها في الدولة املضيفة ودولة العبور؛ و(ب) االمتناع عن أي عمل
أو نشاط يتعارض مع الطبيعة الدولية واحملايدة لواجباتهم".

١٣١٣انظر على سبيل املثال :املادة  )1( 2من امليثاق الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية ()1966
١٤١٤نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية في  17يوليو 1998
١٥١٥القسم  46من منوذج مشروع اتفاقية مركز القوات اخلاص بعمليات
حفظ
١٦١٦املرجع نفسه ،القسم 47
١٧١٧القسم  7من اتفاقية بني جمهورية البوسنة والهرسك ومنظمة حلف
شمال األطلنطي بشأن وضع حلف شمال األطلنطي وأفراد قواته
( 23/21نوفمبر http://www.nato.int/ifor/ ،)1995

gfa/gfa-ap1a.htm

١٨١٨انظر القسم  2القاعدة رقم  47/2000حول وضع القوة األمنية
الدولية في كوسوفو ( )KFORوبعثة األمم املتحدة املؤقتة في كوسوفو
( )UNMIKوأفراد قواتهما في كوسوفو ( 18أغسطس ،)2000
املرفق أ :القسم  )3( 1من االتفاقية الفنية العسكرية بني القوة الدولية
للمساعدة الدولية ( )ISAFواإلدارة األفغانية املؤقتة ( 4يناير ،)2002

/http://www.unmikonline.org/regulations
reg47-00.htm/2000

١٩١٩انظر منوذج مشروع االتفاقية املتعلقة بوضع القوات التي يقودها
االحتاد األوروبي بني االحتاد األوروبي ودولة مضيفة( ،مجلس االحتاد
األوروبي ،)2007 ،املواد ( )3( 1و) و http://register. ،)3(6

consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11894.
en07.pdf

٢٠٢٠املادة  )3( 7و ( )9من اتفاقية مركز القوات اخلاصة بحلف شمال
األطلنطي ()1951( )NATO SOFA
٢١٢١االسم الكامل" :اتفاقية بني الواليات املتحدة األمريكية واجلمهورية
العراقية حول انسحاب القوات اخلاصة بالواليات املتحدة من العراق
ومن تنظيم أنشطتهم أثناء تواجدهم املؤقت في العراق"
٢٢٢٢املادة  12من اتفاقية بني الواليات املتحدة األمريكية واجلمهورية العراقية
على انسحاب القوات اخلاصة بالواليات املتحدة من العراق ومن تنظيم
أنشطتها أثناء تواجدهم املؤقت في العراق في  17نوفمبر ،2008

http://www.cfr.org/publication/17880

٢٣٢٣املادة  )10( 7من اتفاقية مركز القوة اخلاصة بحلف شمال األطلنطي
( )NATO SOFAتنص على ما يلي(" :أ) لدى الوحدات أو التشكيالت
العسكرية املؤلفة بانتظام احلق في حفظ النظام بأية معسكرات ،أو
ٍ
مبان أخرى يشغلونها كنتيجة التفاقية مبرمة مع الدولة
منشآت أو

29

اتفاقية مركز القوات بني الواليات املتحدة األمريكية و جمهورية العراق
املستقبلة قد تتخذ الشرطة العسكرية للقوة جميع التدابير املناسبة
لضمان حفظ النظام واألمن في هذه املباني (ب) خارج هذه املباني ،يجب
أن تعمل الشرطة العسكرية هذه فقط وفقًا للترتيبات اخلاصة بسلطات
الدولة املستقبلة وبالتنسيق مع هذه السلطات ،وذلك بقدر أهمية هذا
العمل حلفظ االنضباط والنظام بني أعضاء القوة".
٢٤٢٤األقسام  45-40من منوذج مشروع اتفاقية مركز القوات اخلاص
بعمليات حفظ السالم ()1990
٢٥٢٥املادة  )3( 44من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام
 ،1949واملتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية املسلحة ( 8يونيو
)1977
٢٦٢٦قرار مجلس األمن رقم  15( 1320سبتمبر  ،)2000الفقرة 6
٢٧٢٧املادة  25من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ( :)1969التطبيق املؤقت
 .1معاهدة أو جزء من معاهدة يتم تطبيقها بصفة مؤقتة في انتظار بدء
دخولها حيز التنفيذ في حالة( :أ) نص املعاهدة نفسها على ذلك؛ أو (ب)
موافقة الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى ما لم تنص املعاهدة على
خالف ذلك أو ما لم تتفق الدول املتفاوضة على غير ذلك ،يجب االنتهاء
من التطبيق املؤقت ملعاهدة أو جلزء من معاهدة خاصة بدولة ما إذا كانت
هذه الدولة قد أبلغت الدول األخرى التي يتم تطبيق املعاهدة بينهم بصفة
مؤقتة عن نيتها في أال تصبح طرفًا في املعاهدة.
٢٨٢٨مثال :انظر االتفاق املعقود بني حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة
اململكة املغربية بشأن وضع القوات ( 16مايو  ،)2005املوقع
اإللكتروني

http://www.assemblee -nationale.fr/12/
 .projets/pl3276.aspتنص املادة رقم  18من هذه الوثيقة على
أن أي نزاع ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية يجب أن يسوى عن
طريق املفاوضات بني الطرفني

٢٩٢٩املادة  54من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ()1969
٣٠٣٠انظر القسم  60من منوذج اتفاقية ( )SOFAاخلاص باألمم املتحدة
1990
٣١٣١على سبيل املثال ،انظر إلى التعريف الذي استخدمته اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ في األمم املتحدة (:)UNESCAP
"إن اإلدارة الرشيدة لها ثمان خصائص رئيسية وهي املشاركة ،وامليل
إلى اإلجماع ،واالستعداد للمسائلة ،والشفافية ،والتجاوب ،والفعالية
والكفاءة ،واإلنصاف ،وإتباع سيادة القانون .متوفر في:

http://w w w.unescap.org/pdd/prs/
ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

انظر ً
أيضا مدونة قواعد السلوك املتعلقة باجلوانب السياسية -العسكرية
لألمن ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ( ،)OSCEفيكتور يافس غيبالي
وأليكساندر المبرت "اإلدارة الرشيدة لقطاع األمن:وعالقتها ببناء الثقة"،
الورقة اخلاصة مبؤمتر

(DCAF)،http://www.dcaf.ch
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DCAF Head Office, Geneva
By Post:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
P.O.Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland
For Visitors:
Rue de Chantepoulet 11
CH-1201 Geneva 1
Switzerland
Tel: +41 (0) 22 741 77 00
Fax:+41 (0) 22 741 77 05
www.dcaf.ch

DCAF Beirut
Gefinor Center - Block C - 6th Floor
Clemenceau Street
Beirut
Lebanon
Tel: +961 (0) 1 738 401
Fax: +961 (0) 1 738 402
DCAF Ramallah
Al-Maaref Street 34
Ramallah / Al-Bireh
West Bank
Palestine
Tel: +972 (2) 295 6297
Fax: +972 (2) 295 6295
DCAF Tunis
14, Rue Ibn Zohr – 1er étage
Cité Jardins
1082 Tunis
Tunisie
Tel: +216 71 286 755
Fax: +216 71 286 865

مكتب بيروت

 الطابق السادس-  بلوك ج- مركز جفينور
شارع كليمنصو
بيروت
لبنان
+961 (0) 1 738 401 :تلفون
+961 (0) 1 738 402 :فاكس
مكتب رام الله

34 شارع املعارف
 البيرة/ رام الله
الضفة الغربية
فلسطني
+972 )2 ( 295 6297 :تلفون
+972 )2 ( 295 6295 :فاكس
مكتب تونس

 نهج ابن زهر14
 الطابق األول- 1 شقة عدد
1082 احلدائق
تونس
+216 71 286 755 :تلفون
+216 71 286 865 :فاكس

