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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة العشرون

  ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٥- ١١فيينا، 
  *املؤقت من جدول األعمال ٦ البند

  ةاجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل املستجّد
      وتدابري التصدي يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

يف تعزيز  إسهامهادورها ومراقبتها و: اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة    
    منع اجلرمية وسالمة اجملتمع

      مذكرة من األمانة    
  صملّخ  

أن تفحـص   ) أ(، احلكومـات إىل     ١٨/٢دعت جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف قرارهـا                  
سق اق ومبـا يتّـ    الدور الذي تؤديه اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة على أراضيها، مـع القيـام، عنـد االنطبـ                

مــع قوانينــها الوطنيــة وسياســاهتا اإلداريــة، بتقيــيم مــدى إســهام تلــك اخلــدمات يف منــع اجلرميــة ومحايــة  
أن ) ج(و؛   الوطنيـة تتـيح مـا يكفـي مـن الرقابـة عليهـا              ر ما إذا كانت التشريعاتُ    أن ُتقرِّ ) ب(و ؛اجملتمع

تـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات          تتقاسم خرباهتا يف هذا الصدد مع سائر الدول األعـضاء ومـع مك            
 يف معظـم الـدول املقدمـة للتقـارير        هناك مستوى كافيا من الرقابة القانونية        فإنَّ    وعلى ما يبدو   .واجلرمية

. رصـد بـة وال راقملعـن ا وكـذلك  فيها عن منح التـراخيص  إدارة مسؤولة ، واخلدمات األمنية اخلاصة على  
علـى  الـيت ُتمـارس فيهـا        القانونيـة     وجـود قـصور يف الرقابـة        عـن  عـدد قليـل مـن الـدول       ومع ذلك، أبلـغ     

   املدنيــة اخلاصــةاخلــدمات األمنيــة دور  أنَّ إىلقــة هــذه الوثيوختلــص . اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة 
 احلفـاظ علـى النظـام   املسؤولية الرئيسية عـن   حني تتولّى الدول يف معظم الدول اجمليبة، يفثانويا ال يزال   

رباء  مـن اخلـ    فريـق  القاضـي بإنـشاء      رار اللجنـة  عـن قـ   وتتضمن الوثيقة أيضا معلومات     . األمنوالسالمة  و
      . اجملتمعمحايةمنع اجلرمية وتعزيز ومدى إسهامها يف اخلاصة يدرس دور اخلدمات األمنية 

───────────────── 
  *  E/CN.15/2011/1.  
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    مقدمة  -أوال  
ــ  -١ ــةُالحظ ــع اجلت جلن ــا    من ــة، يف قراره ــة اجلنائي ــة والعدال ــون ١٨/٢رمي اخلــدمات " املعن

 أمهيـةَ ،  "ة اجملتمع سالممنع اجلرمية و  تعزيز  إسهامها يف   ها ومراقبتها و  دور: األمنية املدنية اخلاصة  
الـة مـن أجـل       مراقبة فعّ  ة اخلاص ةاملدني يةدمات األمن اخلقيام السلطات املختصة يف الدول مبراقبة       

ــد   هبــا و ساسضــمان عــدم املــ  ــة،  إســاءة اســتعماهلا علــى ي  ماعــاتاجل هــا فيمبــاعناصــر إجرامي
أن تفحـص الـدور الـذي       ) أ (: القيـام مبـا يلـي      احلكومـات إىل  ، ودعت اللجنة     املنظمة اإلجرامية

على أراضيها، مع القيام، عنـد االنطبـاق ومبـا يتـسق مـع قوانينـها الوطنيـة                   اخلدماتتلك  تؤديه  
؛  يف منــع اجلرميــة ومحايــة اجملتمــع املــذكورةخلــدماتا مــدى إســهام وسياســاهتا اإلداريــة، بتقيــيم

وقـّررت  . ة تتـيح مـا يكفـي مـن الرقابـة عليهـا      ر ما إذا كانـت التـشريعات الوطنيـ       ُتقرِّأن  ) ب(و
لكـي   حكوميا دوليا مفتوح العضوية من اخلـرباء      خمّصصا  تنشئ فريقا    يف القرار نفسه أن      اللجنةُ

ــة اجملتمــع  ها ســهامإمــدى وت دمااخلــتلــك يــدرس دور   عــدة يف وينظــريف منــع اجلرميــة ومحاي
طلبــت اللجنــة إىل و. ذه اخلــدماتهلــالــسلطات املختــصة ة  مبراقبــاملــسائل املتعلقــة منــهامــسائل 

 لكـي تنظـر   القرارات واجلرمية أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا         خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل    
  .ينعشرالفيه يف دورهتا 

، إىل الـدول  ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٢٢ العام يف مذكرة شفوية مؤرخـة  مُنيطلب األ و  -٢
لــدور الــذي تؤديــه اخلــدمات األمنيــة  ا) أ(: م معلومــات ذات صــلة عّمــا يلــي األعــضاء أن تقــدِّ

ــى أراضــيها   ــة اخلاصــة عل ــة     ) ب(و؛ املدني ــة ومحاي ــع اجلرمي مــدى إســهام تلــك اخلــدمات يف من
ى ممارسـات   ابـة علـ   عات الوطنيـة تتـيح مـا يكفـي مـن الرق           ا إذا كانت التـشري    ّمع) ج(و ؛اجملتمع

  .الشرطة املدنية اخلاصة
، وردت ردود مـــن الـــدول التاليـــة البـــالغ ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١وحبلـــول   -٣

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، إسـبانيا، إكـوادور، أملانيـا،            :  دولة ٤٣عددها  
اراغواي، البحرين، الربتغـال، بلجيكـا، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا            اإلمارات العربية املتحدة، ب   

ــة( ــات -دول ــة    )املتعــددة القومي ــة العربي ــر، اجلماهريي ــونس، جامايكــا، اجلزائ ــا، ت ــد، تركي ، تايلن
الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، الـسلفادور، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، ُعمـان،               

 قـربص، كرواتيـا، كنـدا، كولومبيـا، الكويـت، لبنـان، ليختنـشتاين،               غواتيماال، الفلبني، فنلندا،  
  .مصر، موناكو، النرويج، اهلند، هنغاريا، اليابان

 اخلــرباء مــن تــدعَوأن نــشئ فريقــا مــن اخلــرباء، وُت، أن ١٨/٢ يف قرارهــا رت اللجنــةُوقــرَّ  -٤
ــا      األوســاط ــك الفريــق، وفق ــضمام إىل ذل ــاع اخلــاص إىل االن ــة والقط ــد  األكادميي  اجمللــسلقواع

اخلاصـة   ة املدنيـ يـة دمات األمناخلـ ، لكـي يـدرس دور      التنظيميـة  االقتصادي واالجتمـاعي ولوائحـه    
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 بقيـام  املـسائل املتعلقـة   منـها  مـسائل    عـدة  يف   وينظـر يف منع اجلرمية ومحاية اجملتمع      ها  إسهاممدى  و
 اجلهـات عـضاء و  الـدول األ  اللجنـة    ت، ودعـ  هلـذه اخلـدمات     يف الدولـة   الـسلطات املختـصة   ة  راقبم

  .وإجراءاهتا امليزانية وفقا لقواعد األمم املتحدة  إطارإىل تقدمي مسامهات خارجاألخرى املاحنة 
نظّـم مكتـب األمـم    ، ة اإلمارات العربيـة املتحـدة  حكوم مناملقدم ايل املدعم وبفضل ال   -٥

مـايو  / أيـار  ١١ و ١٠يـومي   ي    بيف أبـو ظـ     يـا ختطيطا  اجتماعـ املتحدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة        
الالزمـة  األعمـال التحـضريية      السـتهالل     خرباء بـصفتهم الشخـصية      االجتماع حضر، و ٢٠١٠

  )١(.املذكورة أعالهلتنفيذ الوالية 
 املقـّرر إنـشاؤه    اجتماع فريق اخلـرباء    ٢٠١١أكتوبر  /ر مبدئيا أن ُيعقد يف تشرين األول      وتقرَّ  -٦

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األولفيينا يف  بأصالعقد ، الذي كان سُي١٨/٢عمال بقرار اللجنة 
    

    على الصعيد الوطيناخلدمات األمنية املدنية اخلاصة الدور الذي تؤديه   -اثاني  
  .على أراضيها خدمات أمنية مدنية خاصة الدول اجمليبة بوجود أفاد معظُم  -٧
اصــة اخلدنيــة ملامنيــة  األاخلــدماتتلــك تؤديهــا ة الــيت الرئيــسيدوار واملهــام األ أنَّ بلــغأُو  -٨

 ومحايـة   ة واإللكترونيـ  ةاملاديـ راقبـة   امل تنطـوي علـى   تشمل مهام يكلّفهـا هبـا أشـخاص عـاديون و          
خـدمات   أنَّ   )٢(ذكـرت عـدة دول    و. االعتباريني والـسلع ونقـل البـضائع      األشخاص الطبيعيني و  

وعـالوة علـى    .  تلـك اخلـدمات    جـزءا مـن مهـام     خدمات املخربين اخلاصني تـشكّل      التحقيق أو   
، لنظــام احفــظمهــام ؤدي تــاخلاصــة  األمنيــةاخلــدمات  أنَّ إىل )٣(ك، أشــار عــدد مــن الــدولذلــ

كمـا  ،  املعـارض واألحـداث الرياضـية     كالعامـة،   ناسـبات   شود يف امل  احلـ مسألة أمن   والتعامل مع   
بعـض  أشـار  و. العامل النقوسائط  و اتاملطارتوفري األمن يف    مهام   )٤(عدد قليل من الدول   ذكر  
ا جـزء باعتبارهـا   القطـاع اخلـاص،     ة تابعـة هليئـات مـن        داخليـ ية  منخدمات أ وجود   إىل )٥(الدول

مـن  بوجـود نـوعني   ، أفـادت هنغاريـا   ة علـى ذلـك    زيـاد و .اخلاصـة املدنيـة    األمنيـة    من اخلـدمات  
 نيواطندوريــات املــ ومتلكــات؛ شــركات محايــة امل :  علــى أراضــيها، ومهــا   األمنيــةاخلــدمات

(Citizens on Patrol)لربحال تستهدف اة ، وهي منظم.  
───────────────── 

  ).E/CN.15/2011/CRP.2(بوصفه ورقة غرفة اجتماعات للجنة ي اخلاص باالجتماع التخطيطتقرير السُيتاح   )1(  
) مجهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو حصرا(االحتاد الروسي واألرجنتني وإكوادور والبوسنة واهلرسك   )2(  

  .واجلمهورية التشيكية والسلفادور وغواتيماال والفلبني وقربص وكندا وكولومبيا
  .ص وكندا وليختنشتاين وموناكو وهنغاريا واليابانأملانيا وجامايكا وسويسرا وقرب  )3(  
  .أملانيا وجامايكا والسويد وسويسرا وقربص وكندا واليابان  )4(  
  .وكندا وموناكو والنرويج) احتاد البوسنة واهلرسك حصرا(البوسنة واهلرسك   )5(  
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املدنيـة اخلاصـة وإجنازهـا لألعمـال         اخلـدمات األمنيـة   مع  التعاقد  بأن  مجيع الدول   فاد  وأ  -٩
الــسلطات العامــة  أنَّ غــري. مفتوحــة للعمــوممنــاطق خاصــة أو  خاصــةمنــاطق مقــصوران علــى 

بوســنة التتعاقــد مــع اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة يف كــل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة و  
، وذلـك علـى   موناكو وليختنشتاينوالسويد وسويسرا و واجلماهريية العربية الليبية  )٦(واهلرسك

  :النحو التايل
 عــن ة مــسؤولهلــذا الغــرضإدارة خاصــة يف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة توجــد   )أ(  

  ؛ا ومكافحتهألمن العام ومنع اجلرمية من أجل احلفاظ على اخاصةأمنية شركات التعاقد مع 
 مــع خــدمات مكانيــة تعاقــد الــسلطاتإلــى و مبــدئيا عمونــاكال تــنص قــوانني   )ب(  
  ها ميكن أن تأذن هلا بذلك؛ ولكنأمنية،

إىل اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة العاديـة،         ضافة  يوجد إ نه  السويد أ ذكرت    )ج(  
لـى صـون   عالـشرطة   مـساعدة صني يكلّفـون مبهمـة    خااحّراسمبوجبه جهاز الشرطة ن عّيينظام  

مـن  هـؤالء الـذين تعّينـهم الـشرطة         ضباط األمن   تتوىل القوات العسكرية تدريب     و. النظام العام 
خريـب  لتا مـن ا   ، حلمايتـه  غريها من الكيانـات   أو  معّينة  أجل املساعدة يف مراقبة مبان أو مناطق        

  ؛والسرقةوالتجسس إلرهاب او
منيــة مدنيــة خاصــة أشركات وسويــسرا بــمــارات العربيــة املتحــدة تــستعني اإل  )د(  

البلديات السويسرية بانتظـام شـركات      بينما تستأجر   ،  السفاراتخاصة  ماية البنية التحتية، و   حل
 . العاموسائط النقلأمن  يف جمال حفظ ، وخصوصامتنوعة من املهامللنهوض بطائفة خاصة 

 خــدمات األمنيــةلمنوحــة لملالعامــة بالــصالحيات افيمــا يتعلــق  )٧(،دول عــدةفــادت أو  -١٠
ــة اخلاصــة   ــث  املدني ــن حي ــى   م ــا عل ــيت تؤديه ــها أراضــاألدوار ال ــلّ من ــ، يها ك  صــالحيات أنب

ــة  ــا املدنيـــة الـــشركات األمنيـ ــة وموظفيهـ ــانون اجلنـــائي  يف جمـــال اخلاصـ ــاوز إنفـــاذ القـ ال تتجـ
 يف شرطةقــل مــن تلــك املمنوحــة جلهــاز الــأصــالحياهتا هــذه  وأنَّ ،واطن العــاديصــالحيات املــ

يف إيقـاف    احلـق العـام      هلـا ،  املـواطن العـادي   هـذه الـشركات، شـأهنا شـأن           فـإنَّ  هكذاو. الدولة
إذا ُرِئـي أنـه يرتكـب       ) تيف بعض احلاال  والقبض عليه كذلك    (التدخل   أو صالحية    شخص ما 

بالقـدر  ها  اسـتخدام القـوة يف الـدفاع املـشروع عـن الـنفس أو اسـتخدام               ما ُيعاقب عليه، أو     جر
بليغـة بـشخص مـا أو أضـرارا         إصـابات   مـن شـأنه أن يلحـق        م  عقول ملنع ارتكاب جر   الالزم وامل 

───────────────── 
  .ة برتشكويف احتاد البوسنة واهلرسك حصرا؛ وهو أمر حمظور يف مجهورية صربسكا ومقاطع  )6(  
  .األردن والبوسنة واهلرسك وتركيا وسويسرا وكندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وهنغاريا  )7(  
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بـأن اخلـدمات األمنيـة مـأذون     دول  )٨(عـدة ، أفـاد  وعالوة على ذلـك    . معينة متلكاتجسيمة مب 
رامــوا  إذا مويــة األشــخاص وتفتيــشه بطاقــة التعريــف هبمهامهــا تنفيــذهلــا بــأن تطلــب يف إطــار 

 )٩(والحـظ العديـد مـن الـدول       . بة معينـة  حـضور مناسـ   أو  الدخول إىل املباين اخلاضعة حلمايتـها       
ساعدة يف  اخلاصـة ووظيفتـها عمومـا مهـا تقـدمي املـ            األمنيـة اخلدمات  دور   أنَّ   اليت قدمت تقارير  

  .اجلرميةعلى  اأو رادع/وا وقائيأثرا دمات هلذه اخل وأنَّ ،السالمة العامةأمني ت
وعرضـها آخـذان يف      يـة دمات األمن اخلـ علـى   الطلـب    أنَّ   وفيما يلي الدول اليت ذكـرت       -١١

 :على حنو ملحوظأو راد الزيادة باطِّ

 والربتغـال وتايلنـد وشـيلي واهلنـد    األرجنتني واإلمارات العربية املتحدة   الحظت    )أ(  
  ؛ها نتيجة لذلك يف الطلب على اخلدمات األمنية اخلاصة، وزيادة يف عرضةكبريمثة زيادة أنَّ 

ــا أفـــادت   )ب(   ــجامايكـ ــواطنني عأنبـ األمـــن الشخـــصي لـــى خـــدمات  طلـــب املـ
  ؛ة كبريوحاجتهم إليها قد ازدادا زيادة

عـدد مـوظفي    وأنَّ ،جـدا اخلدمات األمنية اخلاصة شائعة  أنَّ أشارت كندا إىل   )ج(  
   على مدى العقد املاضي؛طراداب اقد ازداداألمنية وكذلك عدد املؤسسات األمن اخلاصني 

املؤســسات عــدد  تقتــصر علــى  زيــادة مل أنَّ الحظــت اجلمهوريــة التــشيكية    )د(  
املــوظفني العــاملني فيهــا فحــسب، بــل عــدد علــى  وةخاصــيــة التجاريــة الــيت تقــدم خــدمات أمن

  ؛اخلدماتذين تستعني هبم هذه فني الاملوظتنقّل معدل مشلت أيضا 
ــادت ا  )ه(   ــهاء الــ   أف ــد انت ــسلفادور أهنــا شــهدت بع ــشار ١٩٩٢  عــاماع يفز نل  انت
هيئـات  عـسكرية و من ذوي الرتـب ال    ن عناصر   د، معظمها مؤلف م    يف البل  منية خاصة كيانات أ 

  ؛ةالعصابات السلفادوريالذين كانوا يقاتلون حلساب أمنية أخرى وعدد قليل من األشخاص 
ــشتاينالحظــت   )و(   ــتعانة ب    أنَّ ليختن ــستوى االس ــاع احلاصــل يف م اخلــدمات االرتف

  ؛ كذلكالبلدياتوإمنا يشمل خلاص، القطاع امن أرباب العمل  غري مقصور على األمنية اخلاصة
 يف مماثــلاخلاصــة دور الــشرطة املدنيــة  أنَّ اإلمــارات العربيــة املتحــدةت الحظــ  )ز(  

بلـدان  يف بلدان أوروبيـة وكنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة و     لدور املُضطلع به لة كثرينواح  
يتـوىل  بـدأ  فقـد  ، هنيـة ملختصـصا مـن الناحيـة ا   القطـاع اخلـاص أصـبح أكثـر        ألنَّ  ونظـرا   آسيوية،  

───────────────── 
  .بلجيكا وفنلندا وكرواتيا وكندا وهنغاريا  )8(  
وتركيا وجامايكا وغواتيماال وكرواتيا ) املتعددة القوميات- دولة(األرجنتني وإسبانيا وإكوادور وأملانيا وبوليفيا   )9(  

  .وكولومبيا وليختنشتاين وهنغاريا
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رخييـا  تاتنـدرج   الـيت كانـت     أو يشاطرها يف هذه الوظائف      الشرطة العامة   تؤديها  وظائف معينة   
، مثـل حراسـة الـسفارات والبنيـة التحتيـة الوطنيـة              حصرا الشرطة العامة ضمن نطاق اختصاص    

اجملـال    ّمما يتـيح   ،اتالتحقيقالشؤون اإلدارية وإجراء     و ية والتعامل مع احلوادث املرورية    األساس
  .ولويةأعلى أمسائل كي تركّز على لشرطة العامة لأمام ا
يف جمـال منـع   اخلدمات األمنية دور تنامي رغم بأنه صراحة إىل  )١٠(عدة دول وأشارت    -١٢

قـوات األمـن    ثانويـا بالنـسبة إىل      زال  يـ دور ال   هـذا الـ    فإنَّ   ،مةحلفاظ على السالمة العا   اجلرمية وا 
 النظـام أُِفيد بأن املسؤولية األساسـية للدولـة هـي إقامـة            و. السالمة العامة مني  أتما خيص   العام في 

  .ميةمنع اجلريشمل ، مبا م بشكل عاواألمنالسالمة توفري و
    

    يف منع اجلرمية ومحاية اجملتمعخلدمات األمنية املدنية اخلاصة إسهام ا  -الثثا  
 ةاصــيــة املدنيــة اخلدمات األمناخلــر  أثــن للغايــة عــةإجيابيــتقــارير أغلبيــة الــدول قــّدمت   -١٣
اآلثار املترتبة علـى     أنَّ   تأكد الدول   ، لكن بعض  اجملتمعمحاية  يف منع اجلرمية و   مدى إسهامها   و

  )١١(.بسبب قصور أدائها يف بعض األحيان ةلبيقد تكون ساخلدمات االستعانة بتلك 
  

    منع اجلرمية  - ألف  
تتـرواح بـني    ألمنية اخلاصة يف جمال منع اجلرمية       بأن أمهية اخلدمات ا    )١٢(أفاد معظم الدول    -١٤
  :تشاركيأكثر من أفادت بأن دور هذه اخلدمات هو اليت دول الفيما يلي و. ة وبالغة األمهيةعام

 نــع يــؤد إىل م والــشرطة مل األمنيــةدماتالتعــاون بــني اخلــ أنَّ قــربصالحظــت   )أ(  
  ؛ اجلرمية على حنو فّعالمعقجمال حتقيق نتائج هامة يف إىل أيضا اجلرمية فحسب، بل 

جمــال  يف دوريــة اخلاصــة ال تــضطلع بــ األمناخلــدمات  أنَّ ليختنــشتاينذكــرت   )ب(  
  ؛تهامباشر يف مكافحضا دورا غري إمنا تؤدي أيو ، فحسباجلرميةمنع 

  ؛هي منع اجلرمية ية األمنلخدماتاملهمة الرئيسية ل أنَّ لنرويجالحظت تركيا وا  )ج(  

───────────────── 
األرجنتني واألردن وإسبانيا وأملانيا والربتغال والبوسنة واهلرسك وتايلند وتركيا واجلمهورية التشيكية   )10( 

  .وسويسرا وشيلي والنرويج واهلند
  .إكوادور وتايلند والسلفادور وُعمان  )11( 
) املتعددة القوميات-دولة( املتحدة والبحرين والربتغال وبوليفيا األرجنتني وإسبانيا وأملانيا واإلمارات العربية  )12( 

وتايلند وتركيا وجامايكا واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا والسلفادور والسويد وسويسرا وغواتيماال 
  .والفلبني وقربص وكرواتيا وكندا وكولومبيا وليختنشتاين ومصر وموناكو والنرويج وهنغاريا
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تعقُّـدا  كثـر   أ أصـبحت اخلـدمات األمنيـة     ألنَّ   أنه نظرا    كوريامجهورية  ذكرت    )د(  
  ؛ رئيسيةومواقع جتارية طنيةتوفر األمن باسم الشرطة يف مؤسسات وإهنا  فوتنوعا

اجحــة  مــن العمليــات الن اعــددأفــاد االحتــاد الروســي بــأن ســلطاته أجنــزت        )ه(  
 .األنشطة اإلجراميةبغية مكافحة أمنية خاصة خدمات بالتعاون مع 

  : على النحو التايلسلبيةوجود آثار بعض الدول أشار أيضا إىل  أنَّ غري  -١٥
فيمـا خيـص    وظيفة وقائية   ية تؤدي فعال    دمات األمن بأن اخل السلفادور  اعترفت    )أ(  

يـد  ِف، أُ مـن ذلـك   نقـيض    ال علىو. حاجزا أمام اجلرائم الكربى    قيمال ت بيد أهنا   ،  ائم الصغرى اجلر
  شريكة فيها؛أو اجلرائم لكربى ية حبأن هذه اخلدمات أصبحت ض

يـة  دمات األمنه ينبغـي أن متنـع اخلـ   قانوهنـا يـنص علـى أنـ     أنَّ  الحظت إكوادور   )ب(  
 الــيت تقــدم هــذه اخلــدمات ال ميتثــلركات الــش أنَّ رأتلكنــها و، تعــاون مــع الــشرطةتاجلرميــة و

 معنيــة أساســا  جتــين األربــاح وغــريكيانــاتبوصــفها  ألهنــا تعمــل ،وطنيــةاللــوائح منــها ل كــثري
  .يف منع اجلرميةباإلسهام 

توى إســهام مــسوتقــدير مــن الــصعب حتديــد  أنَّ وكنــداوذكــرت الربتغــال وسويــسرا   -١٦
م الــيت ظ أنــه يف ضــوء املهــاوِحولكــن لُــ، )والــسالمة العامــة(اجلرميــة يــة يف منــع دمات األمناخلــ
مرة كميـة األمـوال املـستث     عددها وازدياد   ارتفاع  و،  ) وكندا يف سويسرا (هذه اخلدمات   ؤديها  ت

يف منــع ضــمنيا تــسهم تلــك اخلــدمات  أنَّ ميكــن افتــراضفإنــه ، )يف الربتغــال(يف هــذا القطــاع 
 دماتتوى إسـهام اخلـ    مـس وتقـدير   حتديـد   انعـدام إمكانيـة     غم  بروالحظت سويسرا أنه    . رميةاجل

شعور إشـاعة الـ  تـسهم يف  تلـك اخلـدمات      أنَّ   فإهنـا رأت  ،  والـسالمة العامـة   اجلرمية  يف جمال منع    
  .ن فيما بني السكانباألم
فإنه ُينظـر   ،  اجلرميةكيفية اليت تسهم به اخلدمات املذكورة يف منع         وفيما يتعلق مبسألة ال     -١٧
ينظــر كــثري مــن و.  مــع الــشرطة علــى أهنــا أهــم العناصــراومهامهــا وتعاوهنــتها طبيعــة أنــشطإىل 

ه إسـهام موجـود     لـى أنـ    ع منـع اجلرميـة   يف   إىل اإلسهام الرئيـسي هلـذه اخلـدمات        )١٣(اجمليبةالدول  
 اجلرميـة   عمنـ هذه اخلدمات تعترب من اخلدمات اليت تسهم يف          أنَّ   ّمما يعين . وميكن مالحظته فعال  

عـن طريـق القيـام      محايـة الـسلع واألشـخاص       نظرا لطبيعة املهام اليت تؤديها، والـيت تتـراوح بـني            
النطــاق تتعلــق بالرصــد  ســة مهــام واســعة  ممارو، اجملتمعــات احملليــةيف الــشوارع ويف دوريات بــ
 وأنَّ  ،اجلرميـة ُينظر إىل هذه اخلدمات علـى أهنـا متنـع           وهبذه الطريقة،   . كترونيةإلوسائل  واسطة  ب

───────────────── 
 وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وتايلند وجامايكا واجلمهورية التشيكية والسلفادور والسويد األرجنتني  )13( 

  .وسويسرا والفلبني وقربص وكرواتيا وكندا وليختنشتاين
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فـراد  األ أنَّ   سـيما بـالنظر إىل     ال، و ةعلـى األنـشطة اإلجراميـ     ا  رادعـ ا  أثـر وجودها ُيحـدث أيـضا      
  .بوجه خاصوجودهم ملحوظ ة ورمسي بّزات يرتدون العاملني فيها

ألمـن  ألفـراد ا  املتزايـد   وجـود   ال أنَّ   مارات العربيـة املتحـدة    ت اإل أضاف،  ويف هذا السياق    -١٨
 هـؤالء األفـراد تـدريبا إضـافيا         تـدريب  وأنَّ   ردع اجلرميـة  علـى    ساعدّممن يرتدون بّزات رمسية يـ     

) اريرالتقـ تـدوين   ومجـع األدلـة و    ثل صالحيات القبض على املـشتبه هبـم         م (على مهارات حمددة  
اإلســهام  أنَّ )١٤(عــدد كــبري مــن الــدول ورأى . ارتكــاب اجلــرائماحلــد مــن عمليــة أيــضا عــّزز ي

األنـشطة  هـم ب بالغ، وخاصـة إ   الـشرطة أفراد  مساعدة  الرئيسي هلذه اخلدمات يف منع اجلرمية هو        
 .يف مجع األدلةاملذكورة دمات اخلإىل أمهية أيضا  )١٥(عدة دولفيما أشارت ؛ اإلجرامية

  
    اجملتمعمحاية   - باء  

، اجملتمـع اخلاصـة تـسهم إسـهاما يف محايـة           اخلدمات األمنيـة   أنَّ   )١٦( بعض الدول  الحظ  -١٩
  .وأنشطتها ودورها يف إبالغ الشرطة هذه اخلدمات لضوء على مهامسلّطت او

مـن  إجيابيـة  اليت أفادت بأن اخلـدمات املـذكورة حققـت نتـائج     بعض الدول  فيما يلي   و  -٢٠
  :أراضيهاعلى ع اجملتمحيث محاية 

جملتمــع ايــة اخلاصــة تــسهم يف محايــة    دمات األمناخلــ أنَّ األرجنــتنيالحظــت   )أ(  
  ؛من قوات األمن العاما جزءباعتبارها 
 املـــواطننينيـــة يف تـــأمني ســـالمة األمفائـــدة اخلـــدمات  أنَّ ولومبيـــاكذكـــرت   )ب(  

  ؛تقّدر بثمن ال
تمـع  جمل ال يهيـئ اجملـال    صـة    اخلا يـة شركات األمن الـ أن وجـود    ب جامايكا   فادتأ  )ج(  

 جملتمعـات احملليـة   زويـد ا  تيهيئ سبل    أكثر استقرارا و   اأيضا اقتصاد فحسب، وإمنا يقيم    أكثر أمنا   
  ؛خبدمات خاصة واجتماعية بفعالية أكرب

ــا   )د(   ــدا إىل التحــسينات الدائمــة الــيت أدخلــها نــشر اخلــدمات    أشــارت أملاني حتدي
فيمـا يتعلـق   الوضع األمين اليت حتّسن فيها ،  النقل العامطسائ وأمنل احلفاظ على    يف جما األمنية  

───────────────── 
وتايلند وجامايكا وغواتيماال والفلبني وقربص ) املتعددة القوميات-دولة(أذربيجان وإسبانيا وبلجيكا وبوليفيا   )14( 

  .ومبيا وليختنشتاين والنرويج واهلند وهنغارياوكول
  .أذربيجان وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة وتايلند وجامايكا والفلبني وقربص وكولومبيا  )15( 
وتايلند وجامايكا واجلمهورية التشيكية ) متعددة القوميات-دولة(أذربيجان واألرجنتني وإسبانيا وبوليفيا   )16( 

  . والفلبني وكولومبيا وليختنشتاين وموناكو والنرويج واهلند وهنغارياوالسويد وغواتيماال
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ــشعور الشخــصي للراكــب باألمــان     االت إىل حــ، و)للمــسنني والنــساء وخاصــة بالنــسبة  (بال
األضــرار النامجــة عــن أعمــال  وكــذلك ،  الــيت ثبــت أهنــا تــضاءلت اإلصــابة اجلــسدية والتحــرش

  .على اجلدراناخلربشة التخريب و
 هامـة تقّدم إسـهامات   يةاألمناخلدمات   أنَّ   يف ردها، إىل   التشيكية   اجلمهوريةت  أشارو  -٢١

 أهنـا  لـى إىل هـذه اخلـدمات ع   كـوادور    وال تنظر إ   .جملتمع ككل  يف ا  ع ولكن ليس  اجملتميف محاية   
 يف الواقـع متيـل   ارى أهنفهي ت،  بل على العكس من ذلك على اإلطالق؛ ة اجملتمع محايتسهم يف   

التـراخيص  دون مـثال مـن   تعمـل   كـأن   ( الرديئـة     املهنيـة  اممارسـاهت ل  بفعة  هذه احلماي إىل تقويض   
  .) حلمل األسلحةالالزمة

    
    التعاون مع الشرطة  - جيم  

جلرميـة  لإلسـهام يف منـع   مع الشرطة مهم جـدا   اخلاصة   منيةاخلدمات األ تعاون   أنَّ   ُرِئي  -٢٢
مــع مات األمنيــة اخلاصـة  اخلـد تعــاون  أنَّ )١٧(أعلــن العديـد مــن الـدول  و. اجملتمـع يف محايـة  أو /و

وأفــاد . الــسالمة العامــةتــأمني أو /منــع اجلرميــة ويف الرئيــسية هــو مــن أهــم إســهاماهتا  الــشرطة 
ــاد الروســـي  ــاالحتـ ــاون أنبـ ــذه اخلـــدمات تتعـ ــاء ،  هـ ــىبنـ ــة ذات الـــصلة   علـ تـــشريعاته الوطنيـ

 )١٨(وأفـادت عـدة دول    .  ومنعهـا  اجلرميـة  عـن    الكشفب، مع سلطات الدولة املعنية      ١٩٩٢ املع
نقـل  ك(أشكال أخرى خمتلفة    أو مساعدهتا ب  /والتعاون مع الشرطة    ية ملزمة ب  دمات األمن اخلأن  ب

  ).ألدلةواملساعدة يف مجع ان األنشطة اإلجرامية عاملعلومات 
تعليمـات  اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة أن يتقّيـدوا ب          علـى مـوظفي    أنَّ   األرجنـتني وذكرت    -٢٣

الـشرطة يف احلفـاظ      وجـودهم يف غواتيمـاال أن يـساعدوا          بينما قد يتحتم علـيهم عنـد      ،  الشرطة
ولة عــن تنــسيق أنــشطتها مــع ؤمــس األمنيــةدمات أن اخلــبــت هنغاريــا أفــادو. علــى النظــام العــام

أو دمات  هذه اخلـ  شد  الدولة أو السلطات احمللية ميكن أن تقوم حب        أنَّ   وذكرت الفلبني . الشرطة
سـبانيا  إوعـالوة علـى ذلـك، أفـادت          .نكبـات ال كوارث أو ال يف حاالت اليت     يف أنشطتها دجمها  
 ملزمـة علـى حنـو خـاص         اخلـدمات األمنيـة    وأنَّ   التعاون مع الشرطة  ملزمني ب يع املواطنني   بأن مج 

───────────────── 
املتعددة -دولة(األرجنتني وإسبانيا وإكوادور وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وبلجيكا وبوليفيا   )17( 

ختنشتاين وموناكو وتايلند وجامايكا وغواتيماال والفلبني وفنلندا وقربص وكندا وكولومبيا ولي) القوميات
  .والنرويج واهلند وهنغاريا

وجامايكا وغواتيماال ) املتعددة القوميات-دولة(أذربيجان واألرجنتني وإسبانيا والبحرين وبلجيكا وبوليفيا   )18( 
  .والفلبني وفنلندا وكولومبيا واهلند وهنغاريا
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التعـاون بـني     أنَّ   سـبانيا كما ذكرت إ  . مساعدهتا والتقّيد بتعليماهتا  الشرطة و قوات  لتعاون مع   با
  .اآلونة األخريةيف ازداد الشرطة قد خلدمات املذكورة وقوات ا

ــدول     -٢٤ ــن ال ــدد م ــار ع ــوات     أنَّ إىل )١٩(وأش ــساعد ق ــة ال ت ــشرطة اخلــدمات األمني يف ال
أيــضا فحــسب، وإمنــا ُيــسمح هلــا منــع اجلرميــة والــسالمة العامــة تها يف جمــال أنــشطاالضــطالع ب
ات الـصالحي  فـإنَّ    ،اليت تـزاول فيهـا اخلـدمات األمنيـة عملـها          لدولة  وتبعا ل . اجلناةبالقبض على   

املمنوحــة هلــا حتديــدا تتــراوح بــني توقيــف الــشخص والقــبض عليــه وفــرض قيــود مؤقتــة علــى     
ال ُيـؤذن    األمن اخلـاص  حّراس   أنَّ   إىلوكندا وليختنشتاين   وسويسرا  بلجيكا  ت  شاروأ. تنقالته

أو /ومنعهم مـن ارتكـاب اجلـرائم    من أجل من القوة ضد األفراد دىن احلد األ استخدام  هلم إال ب  
ني بتوقيــف شــخص  األمــن املرخــصّراسال ُيــسمح إال حلــ، يف هنغاريــاو. يهمقــبض علــإلقــاء ال

ــا ــزوم،   م ــد الل ــع يف حــني عن ــات املــ ال تتمت ــة  ، (Citizens on Patrol) نيواطندوري ــي منظم وه
  .، بصالحية توقيف األشخاصلربحتستهدف ا ال

تـدعيم عمـل     الـيت أشـارت إىل إسـهام اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة يف             الـدول   فيما يلـي    و  -٢٥
  : الشرطةقوات

عن اإلسـهامات العامـة املقدمـة مـن اخلـدمات األمنيـة إىل قـوات                أملانيا  أبلغت    )أ(  
  ؛أنشطة الدورياتالرصد وهام ها يف االضطالع مبالشرطة من خالل دعم

البلـديات مـع شـركات أمنيـة        تتعاقـد   ،   يف بعـض احلـاالت     هذكرت سويسرا أن    )ب(  
توجيـه حركـة املـرور يف املنـاطق      علـى  أو يف مقاطعات املدن    على إجراء دوريات  مدنية خاصة   

  ؛تلك املهام االضطالع بالشرطة منلكي يتسىن هلا إعفاء الطرق أعمال بناء بأثرة املت
تنحـصر  اخلاصـة   يـة املدنيـة     لـشركات األمن  لأن املهمـة الرئيـسية      بـ ت تركيا   فادأ  )ج(  

ى تقليـل عـبء أعمـال نظريهتـا     لـ خلاصـة ع  انشطة اخلـدمات األمنيـة    ا تساعد أ  لذ .ةنع اجلرمي يف م 
  مكافحة اجلرمية؛على التركيز ُتعينها على زيادة  و،اجلرمية  يف جمال منعةالعام

ــة املتحــدة ت اإلأضــاف  )د(   ــارات العربي ــدريب أنَّ م ــوات مــن ال ت قطــاع اخلــاص   ق
 اتمــن متويــل قــوبكــثري   تكلفــةواختبارهــا ومنحهــا التــراخيص الالزمــة قــد يكــون فّعــاال وأقــل

  .الشرطة العامةحبجم مماثل من 
الـشرطة  تشارك فيها قـوات     خاصة  تعاون   آليات   الديهبأن  الدول  عدد قليل من    أفاد  و  -٢٦

اخلاصـة  سـتراتيجية    يف إطـار تنفيـذ اال      ولومبيـا وقد قامت حكومـة ك    .  اخلاصة واخلدمات األمنية 
───────────────── 

  .ن وهنغاريااألرجنتني وبلجيكا وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وكندا وليختنشتاي  )19( 
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 منـع اجلرميــة  لأجــ وذلــك مـن  ،" معهـم شـبكة دعــم املـواطنني والتــضامن  "بإنــشاء ، ةنـع اجلرميـ  مب
الــشرطة قــوات ني كــأداة للتفاعــل والتواصــل بــ واســتخدامهابأمــان ضــمان تبــادل املعلومــات و
 تاتـصاال منيـة الوطنيـة اخلاصـة أن جتـري          ات األ إىل الشرك طلب  ُي؛ و اخلدمات األمنية اخلاصة  و

 اتفاقــات حمــددة للتعــاون بــني قاطعــاتعلــى مــستوى املأنــه ُتــربم وذكــرت أملانيــا . مــع الــشبكة
الـدعم لقـوات   الـشركات اخلاصـة   ها علـى أساسـ  يـة اخلاصـة، إذ تقـّدم       األمناخلـدمات   الشرطة و 
باإلضــافة إىل و ات؛دوري مــن أجــل االضــطالع بأنــشطتها يف جمــايل الرصــد وإجــراء الــ الــشرطة
 عـرب مـسافات   وطينالـ والنقـل   احمللـي    العـام    النقـل ُتعـىن مـثال ب    أيضا شراكات أمنية    توجد  ،  ذلك
ــدة ــا خمصــصة بــشأن أحــداث واســعة النطــاق   تعــاون أنــشطة وكــذلك ، بعي . لعلــى ســبيل املث

ــا إىل  ــة  أنَّ وأشــارت هنغاري ــمث ــني   اتعاون ــتثنائيا ب ــة اس ــة الدول ــات املــ ومنظم ــيت  نيواطندوري ال
الوطنيـة  الـشرطة واملديريـة     قـوات   الـسلطات احملليـة و    كـل مـن     ع  تتعاون م ، و لربحتستهدف ا  ال

املعــين الدولــة نائــب أمــني املاليــة والــشؤون مــارك وســلطات اجلهيئــة و العامــة إلدارة الكــوارث
جـزءا مـن   ية دمات األمناخلأهنا تعترب تايلند ، ذكرت وأخريا. ى الطبيعة ومحاية البيئة  حلفاظ عل با

مـن  لشرطة التايلندية امللكيـة     هي عبارة عن استراتيجية تتبعها قوات ا      ، و شبكة الشرطة اجملتمعية  
  .هامنع اجلرمية وقمعأجل 

    
    اصةاخلالشرطة املدنية على كافية الرقابة باللتشريعات الوطنية املتعلقة ا  -ارابع  

    احلالة العامة  - ألف  
، اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة   تشريعات قانونيـة بـشأن    )٢٠(بأهنا وضعت  عدة دول    أفادت  -٢٧

 تــشريعاهتا القانونيــة بــشأن هــذه اخلــدمات؛ ورّدت دول أخــرى بــالقول إنَّ   )٢١(أو أهنــا عــّدلت
بينمـا أشـارت دول     ،   بـشأهنا  الت جاريـة  أو تعـدي   )٢٢(ذات صـلة  جديـدة   قانونيـة    مـشاريع    الديه

مـن بـني الـدول    وأشـارت النـرويج، وهـي     . ةجديـد وضع لوائح تنظيمية     )٢٣(ةأخرى إىل ضرور  
لــيت هتا اتعــديالالغــرض مــن  أنَّ إىل، اخلــدمات األمنيــةهــا بــشأن وائحلت قوانينــها أو لالــيت عــّد

هلـــم احتكـــاك ألشـــخاص الـــذين كفالـــة تزويـــد ا، هـــو ٢٠١١نفـــاذ يف عـــام ســـتدخل حيـــز ال
إخـضاعها لقـدر     العاليـة و   هـا معايريتطبيق  ، وضمان   باخلدمات األمنية اخلاصة بضمانات قانونية    

مــن أجــل قانونــه ل احتــاد البوســنة واهلرســك عــّد، ٢٠٠٨ ويف عــام .كــاف مــن الرقابــة العامــة
───────────────── 

  .األرجنتني وتركيا وسويسرا وشيلي والفلبني وكرواتيا وكندا والنرويج  )20( 
  .البوسنة واهلرسك والفلبني وكرواتيا والنرويج  )21( 
  .األرجنتني وتايلند وشيلي وغواتيماال وكندا  )22( 
  .إكوادور وتايلند واجلمهورية التشيكية وسويسرا وغواتيماال  )23( 
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العاملـة  الـسلطات   ا يف ذلك    لوكاالت، مب املترددين على ا  الزبائن احملتملني   جمموعة  توسيع نطاق   
رافق الـيت تـستخدمها     ومحاية امل األقاليم وعلى صعيدي املدن والبلديات،       االحتاد و  على صعيدي 

  .األحزاب السياسية
أو تعتـزم تعديلـها،     الوطنيـة   ا عـّدلت تـشريعاهتا      أهنبّينت  اليت   )٢٤(بعض الدول وأشارت    -٢٨
 املوجـودة   األمنية اخلاصة والشركات  خلدمات  ت جاءت نتيجة كون عدد ا     هذه التعديال  أنَّ   إىل

وشـيلي  وأفـادت األرجنـتني واجلمهوريـة التـشيكية       .  قد ازداد أو آخـذ يف الزيـادة        على أراضيها 
ــه بوغواتيمــاال  ــادة  أن ــبنظــرا لزي ــة  الطل ــى اخلــدمات األمني ــي ، عل ــضروري   أنَّ فقــد ُرِئ مــن ال

، بـة تـدريبا جيـدا، وحتقيقـا هلـذه الغايـة           ومدّركوادر مقتدرة   لديها  أمنية  خدمات  حلصول على   ا
تعـديل  عاكفـة علـى     عـدة مقاطعـات     هنـاك    أنَّ   كنـدا وذكـرت   . تالتـشريعا فإنه ينبغي حتـديث     

ــصلة   ــشريعات ذات ال ــها، الت ــوخى تعديل ــة  وأنَّ أو تت ــذهلا   اجهــودمث ــايري  يتواصــل ب ــة املع ملواءم
اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة قـد         أنَّ   وأوضـحت إكـوادور   . قاطعـات املوتبادل املعلومات فيما بني     

الـيت تـشوب    أوجه القصور   بسبب  نع اجلرمية والسالمة العامة     يف جمال م   اسلبيا  أثرحتدث أحيانا   
سيخــضع للتعــديل أو ســيحل حملــه آخــر جديــد  القــانون الــوطين  أنَّ وذكــرت؛ القــانون احلــايل

 الـشركات األمنيـة اخلاصـة     فيهـا    تعمـل    خمتلـف اجملـاالت الـيت     يتضمن أحكامـا متكّـن مـن رصـد          
  .رصدا فّعاال

    
    منح التراخيص  - باء  

هـذه   أنَّ   جتـدر اإلشـارة إىل    ،  األمنيـة املدنيـة اخلاصـة     دمات   اخلـ  فيما يتعلق مبسألة تنظيم     -٢٩
معـّين  نـوع   احلـصول علـى     ىل  إاجـة   حب الغالبية العظمى من البلدان اجمليبة        يف اخلدمات وموظفيها 

  . أنشطتهالكي ُيسمح هلا مبزاولةن احلكومة صادرة عالتراخيص المن 
معظــم ف.  تـرخيص أو إذن يف هـذا الـصدد   إلصــدارالالزمـة  املتطلبـات الدقيقـة   وتتبـاين    -٣٠

هذه األذون أو التراخيص ال على الشركات األمنيـة اخلاصـة           من  ما  نوع  تشترط إصدار   الدول  
الــيت  )٢٥(الــدولمــا، فقــد أوضــحت وعمو.  أيــضاهــا العــاملني فيوظفنيفحــسب، وإمنــا علــى املــ
سـواء   (فحـسب لـى إذن    أهنا ال تلزم اجلهـة املقّدمـة للطلـب باحلـصول ع           قدمت هذه املعلومات    

 ملـوظفني بـل تلـزم أيـضا ا       ،)، أم كيانا اعتباريا   جمالس إدارة أو   اأي مدير ا،  طبيعيا  شخصأكانت  
تتـوخى  منيـة اخلاصـة و    اخلدمات األ شغلي  اهلند إصدار ترخيص مل   وتشترط  . العاملني فيها بذلك  
───────────────── 

  .جلمهورية التشيكية وشيلي وغواتيماال وكندااألرجنتني وا  )24( 
) القوميات املتعددة- دولة(تحدة وبلجيكا وبوليفيا  وأملانيا واإلمارات العربية املأذربيجان واألرجنتني وإسبانيا  )25( 

  . وموناكوختنشتاينواتيماال والفلبني وفنلندا وقربص وليوغاجلمهورية التشيكية والسويد وُعمان وركيا وت
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فقـد رّدت بـالقول إهنـا ال تـشترط احلـصول         النـرويج   أمـا   . ملـوظفني علـى ا  حمـددة   فرض شـروط    
  . أعضاء جملس اإلدارة علىاخلدمات األمنية اخلاصة أوعلى أذون سوى على مالكي 

ــة عــن      -٣١ ــدول اجمليب ــوأبلغــت عــدة دول مــن ال ــة إلصــدار  شروطال ــرال الالزم  )٢٦(،خيصات
ــ مــا وتــشمل ــاحلــد األدىن لو) ب( )٢٧( الفــرد؛جنــسية) أ: (ييل ــواأل) ج( )٢٨(؛ القــانوينسنل ة هلي

ــة  ــة الكامل ــف؛ ســجل و) د( )٢٩(؛القانوني ــة رباخلــ/هــينواإلعــداد امل) ه( )٣٠(عــديل نظي أو ات املهني
 يكـون  وأالّ) ز( )٣٢(فراد قـوات األمـن العـام؛   وأال يكون املرشح من أ    ) و( )٣١(؛يةتعليم ال ؤهالتامل

  بدنيـة ونفـسية    ةياقـ وأن يتمتع بل  ) ح( )٣٣(؛ةيات مشين سلوكبسبب  ات األمن العام    قومطرودا من   
ــة ــى   ) ط( )٣٤(؛عاليـ ــلني علـ ــن احلاصـ ــون مـ ــة دوراتوأن يكـ ــن  وأالّ) ي( )٣٥(؛تدريبيـ ــون مـ  يكـ

 صداقيةاملــأن يتمتــع بو) ك( )٣٧(أو إدمــان الكحــول؛ )٣٦(املخــّدراتأصــحاب الــسوابق يف تعــاطي 
  )٣٩(.صنيعهااألسلحة أو تأال يكون من الضالعني يف االجتار بو) ل( )٣٨(لق؛اخلحسن  وةالشخصي

ــق    -٣٢ ــا يتعل ــة، بوفيم ــات القانوني ــة   ورد ذكــر الكيان ــات اإلضــافية التالي ــى ) أ: (املتطلب عل
ألشــخاص نــصوص عليهــا بــشأن اتطلبــات امليــستوفوا املأن ري الــشؤون اإلداريــة يمــد/املــديرين

───────────────── 
املتعددة -دولة(والبحرين وبلجيكا وبوليفيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإكوادور ألرجنتني وإسبانيا ا  )26( 

واتيماال والفلبني وفنلندا وقربص اجلمهورية التشيكية والسويد وُعمان وغجامايكا ووتركيا و) القوميات
  . واهلندوليختنشتاين وموناكو

األمنية املدنية  الذين يزاولون أنشطة مع اخلدمات األشخاص الطبيعينيواهلند على األرجنتني والفلبني تشترط   )27( 
 بلجيكا وقربص أن يكونات البلدان املذكورة، فيما تشترط جنسيمحلة من وا بالضرورة اخلاصة أن يكون

  .دولة عضو يف االحتاد األورويبهؤالء األشخاص من املواطنني املنتمني إىل 
 حّراستشترط الفلبني أال يتجاوز عمر (يكا واجلمهورية التشيكية والفلبني وفنلندا وقربص األرجنتني وبلج  )28( 

  .) عاما عل األقل٢٥األمن اخلاص سن اخلمسني عاما وأن يكون عمر مديري اخلدمات األمنية اخلاصة 
  .األرجنتني واجلمهورية التشيكية  )29( 
  .بني وليختنشتاين وموناكو واهلنداألرجنتني وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والفل  )30( 
  .األرجنتني وأملانيا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وغواتيماال والفلبني واهلند  )31( 
  .األرجنتني وبلجيكا وقربص  )32( 
  .األرجنتني وقربص واهلند  )33( 
  .األرجنتني والفلبني وقربص واهلند  )34( 
  .ا وقربص واهلنداألرجنتني وإسبانيا وإكوادور وتركيا وجامايك  )35( 
  .الفلبني وقربص  )36( 
  .الفلبني  )37( 
  .أملانيا وغواتيماال والفلبني وفنلندا وليختنشتاين وموناكو واهلند  )38( 
  .بلجيكا وقربص  )39( 



 

V.11-80201 15 
 

  E/CN.15/2011/14

ر وتـوفّ  )٤١(العاديةاجملتمعات  من   اخلاصة   يةألمنشركات ا  وجيب أن تكون ال    )ب( )٤٠(؛الطبيعيني
 بـــضمانات املـــوظفني والـــشركةوتـــزّود  )٤٣(لـــك موجـــودات كافيـــةتومت )٤٢(نيصمرّخـــا أفـــراد

احلـد القـانوين    بتـصل   ا فيمـا ي    حمـدد  اإضـافي شـرطا   وذكرت الفلبني    )٤٤(.خبصوص املسؤولية املدنية  
يـتعني أال يزيـد عـدد املـوظفني العـاملني            : على النحـو التـايل     وكالةكل  العاملني يف   املوظفني  لعدد  

 ٥٠٠ ويف املـدن األخـرى والبلـديات مـن الدرجـة األوىل علـى                ،موظـف  ١ ٠٠٠يف مانيال على    
  .موظف ٢٠٠على الدرجة األوىل دون البلديات من موظف، بينما يتعني أال يزيد عددهم يف 

    
    الصالحيات والقيود وااللتزامات  - جيم  

صـالحيات اخلـدمات األمنيــة   عــن وفقـا لتـشريعاهتا   معلومــات ا أيـض دول عـدة   تمّدقـ   -٣٣
  .ا وعن التزاماهتاوالقيود املفروضة على صالحياهتاملدنية اخلاصة 

األمنيــة   األمــن اخلــاص والوكــاالتّراسمــا يلــي الــصالحيات املمنوحــة عمومــا حلــ فيو  -٣٤
األمتعـة  لنقـل و اط  األشـخاص ووسـائ   فحص وتفتـيش )أ: (اخلاصة يف سياق مزاولتها ألنشطتها 

التظـاهرات أو   الشخصية من أجل الكشف عن املواد اخلطرة اليت ميكن أن تشكل خطـرا علـى                
واسـتخدام أدوات   ) ب( )٤٥(؛هاأمنـ  أو الوكاالت صـون      ّراساألشخاص أو املباين اليت يتوىل احل     

هويــة األشــخاص يف ظــروف   وطلــب ) ج( )٤٦(؛ادرة علــى كــشف األســلحة واملتفجــرات   قــ
 )٤٨(واستخدام احلد األدىن الالزم من القوة البدنية إذا ما اسـتدعت احلالـة ذلـك؛     ) د( )٤٧(؛معينة

محـل األسـلحة    و) ز( )٥٠(كـالب؛ استخدام ال و) و( )٤٩(على الشخص عند اللزوم؛    والقبض) ه(

───────────────── 
  .األرجنتني  )40( 
  .األرجنتني  )41( 
  .دولة بوليفيا املتعددة القوميات  )42( 
  .فنلندا  )43( 
  .لبني وفنلندا وكندا وموناكواألرجنتني وأملانيا وبلجيكا والف  )44( 
  .بلجيكا وفنلندا وكرواتيا وهنغاريا  )45( 
  .هنغاريا  )46( 
  .بلجيكا وكرواتيا وهنغاريا  )47( 
  .بلجيكا وفنلندا وكرواتيا وكندا وهنغاريا  )48( 
  .األرجنتني وبلجيكا وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وكندا وليختنشتاين وهنغاريا  )49( 
  .نغاريافنلندا وكرواتيا وه  )50( 
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أو تـوفري   ة  ياسيألحـزاب الـس   دمات ل وتقدمي اخلـ  ) ط( )٥٢(ة؛رمسيبّزات  ارتداء   و )ح( )٥١(؛النارية
  )٥٣(.افق عملهايف مبانيها ومراألمن 
مــن اخلــاص والوكــاالت  األحــّراسه ُيحظــر علــى أنــالــواردة حتليــل الــردود وتبــّين مــن   -٣٥

نقابـات   أو   ةالـسياسي  أو أنشطة األحـزاب      لتدخل يف نزاعات  ا) أ: (األمنية اخلاصة القيام مبا يلي    
يـة  وسـائل تقن  بواسـطة   االتصاالت أو احلصول علـى معلومـات        تنّصت إىل   لوا) ب( )٥٤(؛لاالعّم
ــأو  ــان اخلاضـــع ل  دخوالـ ــاق الكيـ ــاين ليـــست ضـــمن نطـ ــةل إىل مبـ وحجـــب ) ج( )٥٥(؛لمراقبـ
 )٥٦(؛إنفـاذ القـانون    وكاالتاملتعلقة باجلرائم املرتكبة أو اليت جيري ارتكاهبا منها عن          علومات  امل
ُيـوفّر   املواقـع الـيت      أو تـصوير أفـالم يف     صوتية أو التقـاط صـور       مرئية أو   تسجيالت  وإعداد  ) د(

القانونيـة  يئـة  يف اهلذوي العالقـة  من املـسؤولني  موافقة خطّية دون احلصول على   فيها من    األمن
وإخــراج املعــدات اخلاصــة الــيت  ) ه( )٥٧(؛القــانوينه مالكــاملعنيــة أو موافقــة صــاحب املوقــع أو  

تصدرها ألغرض االستخدام الرمسيـة الـشركة األمنيـة اخلاصـة أو الوحـدة األمنيـة التابعـة للهيئـة            
التـصرف بطريقـة قـد    و) و( )٥٨(؛ُيـوفّر فيـه األمـن   حدود املوقع الـذي   ونية املعنية إىل خارج     القان
تــهم أو مسعتهم أو صــحهتم أو حيــام أو ريــاهتاألشــخاص الطبيعــيني أو حبحبقــوق لحــق الــضرر ت

ــهم أو ممتلكــاهتم أو  كرام ــهم؛معلومــات عــ وإفــشاء ) ز( )٥٩(؛ املــشروعةهممــصاحلت  )٦٠(ن زبائن
───────────────── 

تسمح األرجنتني وبلجيكا والسلفادور وشيلي والفلبني وفنلندا وكرواتيا وكندا وكولومبيا وموناكو واهلند   )51( 
املوكلة إليهم املهمة ألفراد اخلدمات األمنية اخلاصة حبمل األسلحة النارية مبوجب شروط أو قيود معّينة رهنا ب

القصوى، ضرورة استخدام األسلحة النارية مقصور على الأن إىل أما فنلندا وكندا فتشريان .  عملهموموقع
يف يستخدموهنا  كيميائية وهراوات مطاطيةحيتفظون بأجهزة من اخلاص قد  األحّراسهنغاريا أن بينما تذكر 

  . حصراالدفاع عن النفسحالة 
ة، بينما ال ُيسمح هلم بارتدائها يلرمسألفراد اخلدمات األمنية اخلاصة بارتداء البّزات ا يف كندا وكولومبياُيسمح   )52( 

جتعل اختيارهم بطريقة ال مت   واهلند، إال إذاوليختنشتاين فنلندا والفلبني وبلجيكا واألرجنتنييف كل من 
، فُتشترط يف بلجيكا وليختنشتاين أما .قوات عامةعلى أهنا اخلدمات األمنية اخلاصة الثالثة تنظر إىل طراف األ

  .ة سلفا على ارتداء األفراد هلذه البّزات الرمسيةموافقة الوزارة املعني
يف مجهورية صربسكا ولكن ليس (يف احتاد البوسنة واهلرسك ُيسمح صراحة بتقدمي اخلدمات ألحزاب سياسية   )53( 

  ).ومقاطعة برتشكو
  .األرجنتني وبلجيكا  )54( 
  .األرجنتني  )55( 
  .أذربيجان  )56( 
  .أذربيجان  )57( 
  .أذربيجان  )58( 
  .ربيجانأذ  )59( 
  .أذربيجان وبلجيكا  )60( 
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 )٦١(؛نــشاطهميف أثنــاء مزاولتــهم لالــسياسية زبائنــهم آراء معلومــات عــن حلــصول علــى وا )ح(
  )٦٣(.استخدام شعارات أو شارات أخرىو) ي( )٦٢(ة بدون إذن؛الرمسيرتداء البّزات او) ط(

األمنيـة   األمـن اخلـاص والوكـاالت        حـّراس ينبغـي أن يفـي هبـا        االلتزامات الـيت    وتشمل    -٣٦
خطــار إو )٦٤(؛مســاء مالكيهــالناريــة املــستخدمة وأســلحة األعــن االحتفــاظ بــسجالت اخلاصــة ا

ة أو بدنيــالقــوة الفيــه ستخدم ُتــحــادث  بــأيِّ دون تــأخريالنيابــة مــن وزارة الداخليــة ووكــاالت 
األنـشطة  ب و ة اخلاصـ  يـة وكالـة األمن   ال موظفيواالحتفاظ بقائمة بأمساء مجيع      )٦٥(؛معدات خاصة 

   )٦٨(.وارتداء البّزات الرمسية )٦٧( اهلوية؛محل بطاقاتو )٦٦(يتدخل املوظفون يف تنفيذها؛اليت 
    

    اإلشرافالترخيص واملسؤولية عن   - دال  
طُـرِح  ،  اخلاصـة  املدنيـة    اخلدمات األمنية على  فيما يتعلق مبسألة الرقابة القانونية الكافية         -٣٧

 فـإنَّ   وعمومـا، .  عليهـا  الرقابة واإلشـراف  عن  سؤولية  املالسلطة اليت تتحمل    سؤال بشأن ماهية    
وزارات أو  أو   )٦٩(الداخليـة، ارة  تنـدرج ضـمن نطـاق وز       تـراخيص  عن إصـدار ال    ةاملسؤولهليئة  ا

يتـساوى  و )٧٢(.الـشرطة جهـاز   أو   )٧١(القطـاع تابعـة لـذلك     إدارات حمددة   أو   )٧٠(جتاريةإدارات  
  .ملكاتب واإلداراتختلف اخيص ملاالترعن منح سؤولية املتوزيع تقريبا بني البلدان مستوى 

───────────────── 
  .األرجنتني وبلجيكا  )61( 
  .أذربيجان واهلند  )62( 
  .أذربيجان  )63( 
  .بلجيكا  )64( 
  .أذربيجان  )65( 
  .قربص  )66( 
شهادات اعتمادهم بوصفها بطاقات  األمن اخلاص حّراساألرجنتني وفنلندا؛ ويف بلجيكا ينبغي أن حيمل   )67( 

يف ؛ أما القوات العامةقد ُيخلط فيها بينهم وبني هام مبأو حتديدا هام م ببعض املالتعريف هبوياهتم عند اضطالعه
  . تثّبت صورته فيهااهلويةالتعريف ببطاقة أن حيمل من اخلاص  األحّراس فينبغي لكل فرد من اهلند،

ه أن على فنلنداح وتنص لوائ. يف بعض احلاالتبّزات الرمسية رتداء اليف بلجيكا با األمن اخلاص حّراسيلتزم   )68( 
  .رتديها قوات األمن العامتجيب متييزها عن تلك اليت ة رمسي أن يرتدوا بّزات  األمن اخلاصّراسينبغي حل

وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة ) مبساعدة سجل األسلحة الوطين(االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني   )69( 
  .هورية كوريا وفنلندا وكرواتيا واهلندوالبحرين والربتغال وبلجيكا وتركيا ومج

  .وليختنشتاين والنرويج) على مستوى املقاطعات(أملانيا وتايلند واجلمهورية التشيكية وكندا   )70( 
اإلدارة الوطنية ملراقبة ) (املتعددة القوميات-دولة(بوليفيا و) إدارة رصد املنظمات األمنية اخلاصة ومراقبتها(إكوادور   )71( 

اإلدارة (واجلماهريية العربية الليبية  ) اخلاصةيةاألمنسلطة تنظيم الشؤون (وجامايكا ) منية اخلاصةالشركات األ
  .)(Superintendencia Supervigilancia)هيئة الرقابة والرصد ( وكولومبيا )ي احمللي األمن الشعبلشؤون العامة 
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شركات التـراخيص للـ  الدولة مينح وزير  ،  في موناكو ف. انثالثة بلد لوضع يف   وخيتلف ا   -٣٨
، يف حـني  نني املعيّـ حـّراس لجهاز الـشرطة هـو مـن مينحهـا ل       فإنَّ   ،يف السويد ؛ أما    اخلاصة يةاألمن

دائـرة اجلمـارك   ؛ ويف شيلي، تتحمل   ن األم ّراسيتوىل جملس احملافظة اإلداري منح التراخيص حل      
  . منحهاةيمسؤول
ها أي تــسجيل(اخلاصــة املدنيــة اخلــدمات األمنيــة علــى الرقابــة اإلداريــة وتقــع مــسؤولية   -٣٩

هلــذا القطــاع أو إدارات تابعــة دة إدارات حمــدَّعــاتق علــى عــاتق وزارة الداخليــة و) هاوترخيــص
ــة  ــة لــ اتجتاري ــةبع ــة أخــرى  و. إلدارة العام ــن ناحي ــإنَّ ،م ــاذ  ف ــوائح إنف ــى أي اإلشــراف (الل عل

  :ةلشرطعادة على عاتق اقع ي) ومراقبتهانية اخلدمات األم
علـى اخلـدمات    اإلشراف  خالل  القانون من   إنفاذ  الشرطة مسؤولة عن    قوات    )أ(  

يـضطلع موظفـون    (والبوسـنة واهلرسـك     كل من الربتغال    يف  ورصدها ومراقبتها   اصة  اخلمنية  األ
) ألغـراض التفتـيش  مرخصون من وزارة شؤون الداخلية بتنفيذ مهام إضافية يف جمال اإلشراف   

  ؛اليابانوموناكو وفنلندا والفلبني وغواتيماال و) املتعددة القوميات-دولة(بوليفيا و
  واهلند؛وتركيا وكرواتيا بلجيكا تتوىل وزارة الداخلية تنفيذ هذه املهام يف كل من   )ب(  
ــة،     )ج(   ــة الليبي ــة العربي ــ تتحمــل اإلدارةيف جامايكــا واجلماهريي ــدا سؤولة امل  عــنحتدي

  اخلدمات؛من مث مسؤولية رصد هذه  القانون، وإنفاذعن  أيضا ةيسؤولاملاخلدمات األمنية اخلاصة 
مكتــب الــشؤون االقتــصادية عــل عــاتق سؤولية تقــع هــذه املــ، يف ليختنــشتاين  )د(  

  ؛وثوقيةاملالتحقق من  تعلق األمر بالشرطة بقدراملدعوم من 
ــوىل يف االحتــاد الروســي   )ه(   ــب  ، يت ــاممكتــب النائ ــسؤولية  الع ــى  م اإلشــراف عل
  . األمنيةاخلدمات

    
    عقوباتال  - هاء  

يتـيح  لعقوبـات   ا ل ، نظام اللوائح القانونية بأهنا طبقت، ألغراض إنفاذ     أفاد معظم الدول      -٤٠
العديـد مـن    لـدى   و. املعمـول هبـا    للّوائح   جتاوزات وخمالفات ما ُيرتكب من    عاقبة  اجملال أمامها مل  

املعمــول قــانون ة الالــيت تنطــوي علــى خمالفــ الغرامــات يف احلــاالت مارســة فــرضإملــام مبالــدول 

───────────────── 
وغواتيماال والفلبني وقربص )  الشرطة واجلماركاملفتش العام لقوات(البوسنة واهلرسك والسلفادور وُعمان   )72( 

  .واليابان
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األذون أو التــراخيص عقوبــة إلغــاء أو تعليــق إىل ا بأهنــا جلــأت أيــضعــدة دول وأفــادت  )٧٣(بــه،
  )٧٤(.)ة أو دائمة مؤقتصفةب(

خمالفـات  عـن ارتكـاب     عقوبـة الـسجن     إىل  أيـضا   أهنا جلأت   عدد قليل من الدول     بّين  و  -٤١
يف جمـال إنفـاذ     لجـزاءات   ا ل نظامـ إىل أهنمـا نفّـذتا      سـبانيا والربتغـال     شـارت إ   حني أ  يف )٧٥(،معينة

تطبق ا سـ  وذكـرت شـيلي أهنـ     . دد طبيعتـها  حتـ دون أن   من  اللوائح على اخلدمات األمنية اخلاصة      
، بينمـا أشـارت      اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة       بـشأن  شروع قانون جديـد   يقترن مب لجزاءات  ا ل نظام

 لوائح االهتام قد ُنفِّـذ فيمـا      العديد من  وأنَّ   أعمال التفتيش ها ينصب على    يزترك أنَّ   إىلكرواتيا  
  .شروعةمغري  بصفة خلدمات األمنية اخلاصةخيص مزاولة ا

    
     القانونيةراقبة امل مستوىتقييم  - واو  

ت عـدة   أفـاد ،  اخلاصـة املدنيـة   ة القانونية على اخلـدمات األمنيـة        راقبمسألة امل ص  فيما خي   -٤٢
  .هذه اخلدماتبشأن دة أهنا وضعت لوائح قانونية حمّدب )٧٦(دول
مل يقّدم معلومات صرحية يف هذا الـصدد        ة القانونية،   راقبتقييم مستوى امل  تصل ب فيما ي و  -٤٣

تيح مستوى كافيـا أو مناسـبا مـن         تشريعاهتا ت الدول اليت أفادت بأن     و.  قليل من الدول   دٌدإال ع 
 :راقبة هي التاليةامل

ــ  )أ(   ــاُيعتــرب القــانون احلــايل  أنَّ تنيذكــرت األرجن ــهو، كافي مثــة  أنَّ ت أضــافالكن
 ؛يكفل حتسني اجلودة واألداءسقانونا جديدا قيد النظر حاليا 

قــوانني  التــرد يف خمتلــف  قواعــد كافيــة   ليختنــشتاين علــى  تــشريعات  تــنص   )ب(  
 ؛، كما تكفل هذه القواعد مستوى كافيا من املراقبةيوالقانون اجلنائالتجارية 

تـــوفري فالـــة هـــو ك ٢٠٠٩  املعـــّدل يف عـــامالنروجيـــيقـــانون الالغـــرض مـــن   )ج(  
، واحلفـاظ   األمنيـة اتالـشرك من املتعاملني مع األفراد العـاملني يف      ضمانات قانونية لألشخاص    

───────────────── 
األرجنتني وبلجيكا وتركيا واجلمهورية التشيكية والسلفادور والفلبني وفنلندا وقربص وكرواتيا وليختنشتاين   )73( 

  .وموناكو
  .تاين واهلند واليابانوتركيا والسويد والفلبني وليختنش) املتعددة القوميات-دولة(األرجنتني وبلجيكا وبوليفيا   )74( 
  .تركيا والفلبني وقربص واهلند  )75( 
والسلفادور وقربص وكرواتيا وليختنشتاين ) املتعددة القوميات-دولة(الربتغال والبوسنة واهلرسك وبوليفيا   )76( 

  .وموناكو والنرويج واهلند وهنغاريا
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يـة املخالفـة لـذلك      األمناخلـدمات   ومنـع   مراقبـة فّعالـة     هـذه األنـشطة      ومراقبـة  عاليـة عايري  على م 
 ؛دماتاملراقبة على هذه اخلكاف من ى توفري مستووالقانون 

ضـمان  الغـرض املنـشود منـها وهـو     سـبانيا  إيف حتقق اللوائح التنظيميـة القائمـة       )د(  
ع اجلرميـة ومحايـة     نـ مب املهام املوكولة إليها فيما يتصل     وفقا ألهدافها أو     ةاخلدمات األمني تصرف  

 ؛األشخاص والسلع

واإلشـراف   مفصلة بشأن الترخيص اماتضمن أحكتا  اهتتشريع أنَّ   ذكرت تركيا   )ه(  
  .ةاإلنفاذ واملراقبو

دمات علـى اخلـ   بة القانونية احلالية    راقكفاية امل أفادت بأن مدى    اليت  ترد فيما يلي الدول     و  -٤٤
  : يف هذا اخلصوصتشريعاتانعدام البسبب بعض أوجه القصور أو  واضح،ية غري األمن

 ة القانونيـة راقبدى كفاية امل يما يتعلق مب  احلالة ف  أنَّ   اجلمهورية التشيكية ذكرت    )أ(  
مـنح  قـانون   ي املنظّم مبوجب    من أشكال النشاط التجار    هي   اخلدمات األمنية ألنَّ  ة  واضحغري  

علـى عـاتق    تقـع أساسـا     اخلـدمات   املـسؤولية عـن مراقبـة هـذه          فـإنَّ    عليـه و. ةيالتجارالتراخيص  
.  يف بعــض األحيــانربة الالزمــةإىل اخلــكــذلك تفتقــر  مــنح التــراخيص التجاريــة، الــيت مكاتــب

لــذا هنــاك اجتــاه متنــام حنــو استحــسان تنظــيم  . يتــوىل جهــاز الــشرطة ســد هــذا العجــز جزئيــا و
  ؛لستقيف قانون متنظيما سليما اخلاصة املدنية اخلدمات األمنية 

 العيــوب الــيت بــسبببــأن مــستوى املراقبــة القانونيــة قاصــر  كــوادور ت إأفــاد  )ب(  
فإهنــا ،  اخلــدمات األمنيــةرصــدبسمح التــشريعات احلاليــة تــ أنَّ رغــمو. قــائمالقــانون التــشوب 

  ؛حهتنقي أوالساري القانون من الضروري استبدال أوجه قصور وتنطوي على 
تـشريعاهتا القانونيـة بـسبب      مستوى املراقبة القانونيـة قاصـر يف         أنَّ   تايلندبّينت    )ج(  
ة جاريـة علـى قـدم        قانوني اتإصالح، ولكن مثة     يف هذا املضمار   ددالكايف أو احمل  تنظيم  انعدام ال 
مكتـب جملـس    سينظر فيه    انونمشروع ق  على   ٢٠٠٧وافق جملس الوزراء يف عام      وقد  . وساق

  .إىل الربملانإحالته الدولة قبل 
تطّبـق ضـوابط تنظيميـة خمتلفـة تـسبب          االحتاديـة   هيئاهتـا    أنَّ   وذكرت البوسنة واهلرسك    -٤٥

تـؤدي إىل خـروج   ، و االحتاديـة املعنيـة  يئـات اهلة املوجـودة يف  ألمنيـ ا اخلـدمات  خمتلفتفاوتا بني   
وأشـارت كنـدا إىل أنـه لـيس         .  بالكامـل  سـيطرة مؤسـسات الدولـة      عـن     اخلـاص  قطاع األمـين  ال

 علـى هـذه     القانونيـة املراقبـة    وأنَّ   منيـة األ اخلـدمات مراقبـة   يف جمـال    مة والية قضائية    كولدى احل 
مـن  يف اآلونة األخـرية    مثة جهودا يتواصل بذهلا      أنَّ   بّينت و ؛اخلدمات تقع على عاتق املقاطعات    

، حيـث   غ عن حالة مماثلة يف سويـسرا      بِلوأُ. تفاق على تقاسم املعلومات وتنسيق املعايري      اال لأج
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األقـــاليم، علـــى مـــستوى العاملـــة الـــسلطات يف املقـــام األول اخلـــدمات األمنيـــة تتــوىل مراقبـــة  
  .املعمول هبا حاليا يف األقاليممة التشريعات حول مواءويتواصل إجراء مناقشات 

    
    االستنتاجات  -خامسا  

ولكـن ال يـزال    . دول عدة   أراضييف   دورا هاما    ةاخلاصية املدنية    األمن دماُتي اخل تؤدِّ  -٤٦
 الـيت  قوات األمـن العـام   على أنه ثانوي بالقياس إىل      يبة  معظم الدول اجمل  ُينظر إىل دورها هذا يف      

  .رئيسي يف توفري األمنالدور التضطلع ب
سـيما فيمـا     هامـة، وال  ر إىل اخلدمات األمنيـة اخلاصـة علـى أهنـا تقـدم إسـهامات                ُينظَو  -٤٧

ــيتعلــق مبنــع اجلرميــة و  ــة وُتقــّيم أنــشطة هــذه اخلــدمات يف جمــال   . ة اجملتمــعمحاي ــة واحلماي املراقب
اد أيـضا بـأن اخلـدمات    أفـ  مـن الـدول     قلـيال  اعدد أنَّ   ة، غري مفيدعلى أهنا   مع الشرطة   التعاون  و

  .ةوخيمسلبية املذكورة تنجم عنها آثار 
علـى  قانونيـة   للتقـارير تـوفر قـدرا كافيـا مـن الرقابـة ال            ة  قّدمـ معظـم الـدول امل     أنَّ   ويبدو  -٤٨
ا نظامـ أنـشأت  ، و والرصدملراقبةاخيص واالترمنح  ة عن   إدارة مسؤول  وعّينت   ،مات األمنية اخلد
أفــاد بــأن مــستوى  مــن الــدول قلــيالعــددا  أنَّ بيــد. لــوائحإنفــاذ اليف ســياق لعقوبــات فــرض ال

 ة فعـال جديـد اقُترِحـت تـشريعات قانونيـة     قاصر، ومن مث دمات األمنية   الرقابة القانونية على اخل   
  . يف هذا الصددتعديالتإدخال لحاجة إىل أو مثة إدراك ل

 ه ُينظــر إىلأنــ ا مــن األدلــة الــيت تثبــتمتزايــدهنــاك علــى مــا يبــدو عــددا  فــإنَّ وعمومــا  -٤٩
وقـد  .  مفيـدة خدمـة تكميليـة  علـى أهنـا   يف عـدة بلـدان    األمنية املدنية اخلاصـة     الشرطة  ممارسات  

األمنيــة ت دمااخلــلكــي يــدرس دور  مــن اخلــرباءفريــق إنــشاء  ١٨/٢ يف قرارهــاقــّررت اللجنــة 
 منــها مــسائل عــدة يف وينظــر، اجلرميــة ومحايــة اجملتمــعيف منــع ها إســهاممــدى واملدنيــة اخلاصــة 
 ذلـك القـرار دعـوة    ويـشكل  .ة هـذه اخلـدمات   بقيـام الـسلطات املختـصة مبراقبـ      املسائل املتعلقـة  

  .يف هذا اجملال اهلامليمضي قدما يف تفكريه جملتمع الدويل  إىل ايف الوقت املناسبموجهة 
 جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         فلعـل   ،  ملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة    يف ضوء ا  و  -٥٠

  :أن تنظر يف ما يلي
دورهــا : اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــةإيــالء أولويــة عاليــة ملــسألة مواصــلة   )أ(  

  ؛ة اجملتمعمحايو ومراقبتها وإسهامها يف تعزيز منع اجلرمية
  : إىل القيام مبا يليدعوة الدول األعضاء  )ب(  
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ــار التوصــيات الــصادرة عــن ا    ’١’  الــذي يلتخطيطــاجتمــاع الأن تأخــذ يف االعتب
 سائلمبـ خصوصا ما يتعلق منها     ، و ٢٠١٠مايو  /أيار ١١ و ١٠يومي  ي    بقد يف أبو ظ   ُع

 هـا  اخلاصـة وتنظيم   يـة املدنيـة   دمات األمن اخللتوفري  الالزمة  معايري األهلية ووضع املعايري     
  ؛ أفرادهاوتدريبمراقبتها و
ضـيها  علـى أرا   األمنيـة اخلـدمات    فيمـا يتعلـق بـدور        اخرباهتـ تقاسـم   أن تواصل     ’٢’
الـسلطات  راقبـة    املتعلقـة مب   سائل، فضال عـن املـ     ة اجملتمع ومحاييف منع اجلرمية    إسهامها  و

  ؛ هلذه اخلدماتالوطنية املختصة
  .١٨/٢ عمال بقرار اللجنةاملقّرر إنشاؤه يف مداوالت فريق اخلرباء أن تشارك   ’٣’

  


