
  UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/CRP.1 

   
  

   
 
24 August 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
080911    V.11-85251 (A) 

 
 

 *1185251*
 

 فريق اخلرباء املعين باخلدمات األمنية املدنية اخلاصة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ١٢، فيينا

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
   دورها ومراقبتها: اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة

        وإسهامها يف تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع
ها ومراقبتها وإسهامها يف تعزيز دور: اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة   

      **منع اجلرمية وسالمة اجملتمع
   مقدمة  - أوال  

أبريـل  / نيـسان  ٢٤املـؤرخ    ١٨/٢الحظت جلنةُ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف قرارهـا            -١
دورهــا ومراقبتــها وإســهامها يف تعزيــز منــع : اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة"املعنــون  و٢٠٠٩

، أمهيةَ قيام السلطات املختصة يف الدول مبراقبـة اخلـدمات األمنيـة املدنيـة               "مة اجملتمع اجلرمية وسال 
إســاءة اســتعماهلا علــى يــد عناصــر   وأمــن أجــل ضــمان عــدم املــساس هبــا    فّعالــةًاخلاصــة مراقبــةً

أن تفحـص   ) أ: ( ودعـت احلكومـات إىل مـا يلـي         إجرامية، مبا فيها اجلماعات اإلجرامية املنظمة،     
، مـع القيـام، عنـد االنطبـاق ومبـا يتـسق مـع قوانينـها                 يف إقليمها اخلدمات  هذه  ذي تؤديه   الدور ال 

 سـالمة منـع اجلرميـة و    تعزيـز   الوطنية وسياساهتا اإلداريـة، بتقيـيم مـدى إسـهام تلـك اخلـدمات يف                
  .أن ُتقرر ما إذا كانت التشريعات الوطنية تتيح ما يكفي من الرقابة عليها) ب(اجملتمع، و

تنـشئ فريقـا حكوميـا دوليـا مفتـوح العـضوية مـن               اللجنة، يف القرار املذكور، أن       وقررت  -٢
وذلــك ، يــه اخلــرباء مــن األوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص إىل االنــضمام إل  مــع دعــوةاخلــرباء،

───────────────── 
  *  UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/1.  
 .ورقة من إعداد روبني ويكهام باملر ومارك باتون، اخلبريين االستشاريني مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  **  
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 اجملتمـع   سـالمة منع اجلرميـة و   تعزيز  دور اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة ومدى إسهامها يف         لدراسة  
  . عدة مسائل منها املسائل املتعلقة بقيام السلطات املختصة مبراقبة هذه اخلدماتنظر يفالو
 اجتمــاع فريــق اخلــرباء املــذكور، نظــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   لعقــدواســتعداداً   -٣

باملخدرات واجلرمية، مبسامهة مالية مـن حكومـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، اجتماعـا لتخطـيط                  
يف أبو ظـيب يـومي      ") االجتماع التخطيطي "يشار إليه فيما يلي بعبارة      (زمة  أعمال التحضري الال  

  .وقد حضره خرباء بصفتهم الشخصية )١(،٢٠١٠مايو / أيار١١ و١٠
، طلــب األمــني العــام إىل الــدول ١٨/٢وعمــالً بقــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    -٤

: يلـي   تقـدمي معلومـات عمـا      ٢٠١٠نيـه   يو/ حزيـران  ٢٢األعضاء من خالل مذكرة شفوية مؤرخة       
إسـهام هـذه اخلـدمات      ) ب(الدور الذي تنهض به خدمات األمن اخلاصة املدنيـة يف إقليمهـا؛ و            ) أ(

مـا إذا كـان التـشريع الـوطين يـوفر رقابـة كافيـة علـى                 ) ج(يف تعزيز منع اجلرمية وسـالمة اجملتمـع؛ و        
  )٢(. دولة على املذكرة الشفوية٤٣وقد رد ما جمموعه . ممارسات الشرطة اخلاصة املدنية

وُعــرض حتليــل للــردود الــواردة مــن الــدول علــى جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف      -٥
ــة اخلاصــة دورهتــا العــشرين يف صــورة مــذكرة مقدمــة مــن األمانــة عــن     : اخلــدمات األمنيــة املدني

 وأشــارت املــذكرة إىل أنَّ )٣(.يف تعزيــز منــع اجلرميــة وســالمة اجملتمــع إســهامهادورهــا ومراقبتــها و
معظم الدول اجمليبة قدمت آراًء إجيابيةً بـشأن أثـر اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة ومـسامهتها يف                    

اسـتخدام اخلـدمات األمنيـة     أنَّ غـري أنَّ بعـض الـدول أكـدت    . تعزيز منع اجلرميـة وسـالمة اجملتمـع       
وأشـارت معظـم   . ة تلـك اخلـدمات  خلـل يف وظيفـ  اخلاصة ميكن أن تكون عواقبه سلبية من جراء  

هبـا   وأنَّ لديها رقابة قانونية كافية على اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة          أنَّ   الدول اليت قدمت تقارير إىل    
قلـة   أنَّ   غـري . إدارات مسؤولة عن تراخيص العمـل وكـذا أعمـال الرقابـة والرصـد يف هـذا الـشأن                  

. علــى اخلــدمات األمنيــة اخلاصــة قاصــرة الرقابــة القانونيــة الــيت تفرضــها   بــأنَّ مــن الــدول أفــادت 
 يف معظــم الــدول ثانويــاًوخلــصت املــذكرة إىل أنَّ دور اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة مــا زال  

  . والسالمة واألمن العام املسؤولية الرئيسية عن احلفاظ على النظامة تتولّى الدول بينمااجمليبة،
───────────────── 

ُعرض التقرير اخلاص هبذا االجتماع على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا العشرين يف الوثيقة   )1(  
E/CN.15/2011/CRP.2.  

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة،   )2(  
، تايلند، تركيا، )املتعددة القوميات- دولة(باراغواي، البحرين، الربتغال، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، بوليفيا 

ية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، السلفادور، تونس، جامايكا، اجلزائر، اجلماهري
السويد، سويسرا، شيلي، ُعمان، غواتيماال، الفلبني، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، الكويت، 

  .لبنان، ليختنشتاين، مصر، موناكو، النرويج، اهلند، هنغاريا، اليابان
  . E/CN.15/2011/14 يف الوثيقة وارد  )3(  
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 االجتمـاع التخطيطـي والتحليـل الـوارد يف      واستناداً إىل االستنتاجات اليت خلص إليهـا        -٦
املذكرة املقدمة من األمانة بشأن ردود الدول األعـضاء، أُعـدت ورقـة املعلومـات اخللفيـة هـذه             

وهـي تتـضمن    . لتيسري املناقشات اليت سيجريها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العـضوية          
ــوح      ــدويل املفت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــل فري ــا وأن   توصــيات، ولع ــود أن ينظــر فيه ــضوية ي  الع

  .يوجهها إىل الدول من خالل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا احلادية والعشرين
    

    استعراض عام وتعريف  -ثانيا  
    استعراض عام  -ألف  

يبدو أنَّ حجم صناعة اخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة ودورهـا قـد تناميـا بـشدة يف شـىت                        -٧
ورغـم االخــتالف حـول مـدى دقــة اإلحـصاءات والبيانــات     . األرض يف الـسنوات األخــرية أرجـاء  

وماهية األنشطة اليت ينبغي اعتبارها جزءا من صـناعة اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة، فـال جـدل حـول                     
ويتضح ذلك بأمثلة قليلة منها أنَّ عـدد  . ضخامة النمو الذي شهدته هذه الصناعة يف معظم البلدان   

 يف ١٦٠ ٠٠٠ إىل ١٩٨٢ يف عـام  ١٠٠ ٠٠٠ تلك الصناعة قد ارتفع يف فرنـسا مـن        العاملني يف 
ــام  ــن  ٢٠١٠ع ؛ ويف ٢٠٠٣ يف عــام ٤٦٠ ٠٠٠ إىل ١٩٧٥ يف عــام ٧٠ ٠٠٠؛ ويف اليابــان م

ويوجـد يف اهلنـد     . ٢٠١٠ يف عام    ٣٩٠ ٠٠٠ إىل   ١٩٩٧ يف عام    ١١٥ ٠٠٠جنوب أفريقيا من    
والنـسبة يف   . ١ إىل   ٤,٩٨ قـوات الـشرطة بنـسبة         ماليني موظف أمـن، وهـو رقـم يفـوق تعـداد            ٧

 ٢,٢٦ ويف الواليـات املتحـدة   ٢,٥٧ ويف جنـوب أفريقيـا    ٤,٨٨ ويف هندوراس    ٦,٠١غواتيماال  
 موظـف   ٥٠٠ ٠٠٠ولدى بعض الشركات عرب الوطنيـة الكـربى أكثـر مـن             . ٢,١٩ويف أستراليا   

 )٤(.منتشرين يف شىت أرجاء العامل

ط علـى دوائـر إنفـاذ القـوانني االجتـاه يف الكـثري مـن أحنـاء                  وكان من شأن تزايد الضغو      -٨
اخلـدمات األمنيـة املدنيـة      بعـض وظـائف الـشرطة، حيـث باتـت صـناعة             " خصخـصة "العامل إىل   
 متأل الثغرات اليت خلفتها قوات الشرطة املثقلة باألعباء وأخـذت تنـهض بـدور متنـام يف        اخلاصة

إزاحـة  : صخصة الشرطة على عـدد مـن املـستويات        ومتت خ . تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع    
بعض األعباء، حيث تتخفـف الـشرطة مـن القيـام بوظـائف معينـة ومتـأل أجهـزة األمـن اخلاصـة                       
هذا الفراغ؛ والتعاقـد مـع الغـري، حيـث تظـل الـشرطة تـوفر اخلـدمات ولكـن تنـهض هبـا جهـة                          

───────────────── 
: متاحة يف املوقع الشبكي التايلوثيقة ، وهي ٢٠١١ألسلحة الصغرية لعام مسح ا  )4(  

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2011.html.  
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شرطة، كـأن تتقاضـى   أخرى تتعاقد معها ألدائها؛ واألخذ مبمارسـات القطـاع اخلـاص لـدى الـ         
  .رسوما مقابل خدماهتا أو تقبل الرعاية من جهات أخرى

ومن بـني القطاعـات الـيت تقـدم فيهـا اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة يف شـىت أرجـاء                        -٩
تــسيري دوريــات احلراســة يف الــشوارع العامــة؛ ونقــل البــضائع الثمينــة؛ ومحايــة منــشآت : العــامل

فري األمــن يف املطــارات وغريهــا مــن مراكــز النقــل العــام الرئيــسية؛  البنيــة التحتيــة احليويــة؛ وتــو
؛ وتنفيــذ عمليــات املراقبــة؛ وحفــظ النظــام والتعامــل مــع   بــاخلطر اإلنــذارحلــاالتواالســتجابة 

وقــد شــهدت الكــثري مــن الــدول . احلــشود يف املناســبات العامــة الكــبرية؛ والتحقيــق يف اجلــرائم
رة، وعـادةً مـا تنـهض صـناعة اخلـدمات      وبناء األحياء املسوَّتوسعا يف تكتيل املمتلكات اخلاصة   

األمنية املدنية اخلاصة بالدور األول يف العمل علـى تعزيـز منـع اجلرميـة وسـالمة اجملتمـع بالنـسبة                     
  .لتلك املمتلكات واألحياء على السواء

وتوجد شواهد يف بعض الدول على حـدوث مـشاكل مقترنـة بـالنمو يف حجـم ودور                    -١٠
وهـي مـشاكل ختتلـف مـن دولـة إىل أخـرى، ولكنـها         . اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة      صناعة  

تـسرب العناصـر اإلجراميـة إىل هـذه الـصناعة وضـلوع مجاعـات              : تشمل، فيما تشمل، ما يلـي     
اجلرمية املنظمة فيها؛ والفساد؛ وقلة أو انعدام تدريب موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة؛              

لسلطة واإلفراط يف استخدام القوة من جانبـهم؛ وتـدين املعـايري املهنيـة بوجـه                وإساءة استغالل ا  
  )٥( .عام؛ والقصور يف آليات احملاسبة القانونية؛ وعدم االمتثال للقانون

 العديـد مـن الـدول تـشريعات         سـنَّت وإزاء منو صناعة اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة،          -١١
وائح التنظيميـة املعمـول هبـا يف هـذا الـشأن اختالفـاً كـبريا             وختتلف طبيعـة وفعاليـة اللـ      . لتنظيمها

كمـا سـعت    . باختالف الدول، ويعىن بعضها باستقصاء الضوابط القائمـة أو التـرويج لتعديلـها            
بعض الدول إىل دمج اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة دجماً فعَّاالً يف اجلهود املبذولـة لتعزيـز منـع        

خــالل تــدابري رمسيــة مثــل اإللــزام باملــشاركة يف التــصدي حلــاالت اجلرميــة وســالمة اجملتمــع مــن 
الطوارئ، والتعاون مع موظفي إنفاذ القوانني، وتبـادل املعلومـات؛ وقـد منحـت بعـض الـدول                  

  .فئات معينة من املوظفني صالحيات قانونية خاصة
    

───────────────── 
 UNODC-UNHABITAT Introductory Handbook on the Policing of Urban Space(2011), United:انظر  )5(  

Nations Pubication, Sales No.V.11-80387, وهو متاح على املوقع التايل  :
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/11-80387_ebook.pdf.  
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    التعريف  –باء  
وألغـراض هـذه    . اخلاصـة  ال يوجد تعريف مقبول بوجه عام للخدمات األمنيـة املدنيـة            -١٢

الورقــة وبنــاًء علــى توصــيات االجتمــاع التخطيطــي، ســوف ُتــستخدم املعــايري التاليــة لتوضــيح   
  :ماهية هذه اخلدمات

ُتوفر اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة خـدمات شـاملة هتـدف بوجـه عـام إىل                      )أ(  
ت واملعلومــات مــن محايــة أو تــأمني النــاس والبــضائع واألمــاكن واملواضــع واألحــداث والعمليــا

أمـا اخلـدمات الـيت تنطـوي صـراحةً أو ضـمناً علـى مهـام                  )٦(.خماطر متـصلة يف الغالـب باجلرميـة       
  هجومية فال تندرج يف فئة هذه اخلدمات؛

ــون        )ب(   ــاريون أو طبيعي ــة اخلاصــة أشــخاص اعتب ــة املدني ــهض باخلــدمات األمني ين
  )٧( لقاء أجر؛يعملون

نيـة اخلاصـة أشـخاص اعتبـاريون أو طبيعيـون مـن       مقدمو اخلدمات األمنيـة املد      )ج(  
وقد يكون من بينهم شركات جتاريـة أو منظمـات غـري رحبيـة وكـذا أفـراد                  . غري اهليئات العامة  

  مستقلون؛
ــاً ختــضع       )د(   مقــدمو اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة هــم جهــات معتمــدة رمسي

  للوائح تنظيمية؛
نيــة اخلاصــة خــدمات وقائيــة أو داعمــة  ميكــن أن تكــون اخلــدمات األمنيــة املد  )هـ(  

  .ألجهزة إنفاذ القانون العمومية، أو ميكن، مىت ُسمح بذلك، أن تكون مكملةً لتلك األجهزة
ــن          -١٣ ــة م ــوفر خــدمات احلماي ــيت ت ــا جيــدر باملالحظــة أنَّ شــركات األمــن اخلاصــة ال ومم

للخـدمات األمنيـة اخلاصـة      القراصنة على منت السفن التجارية قد تنطبق عليهـا املعـايري الـسابقة              
   )٨(. مهام هجوميةاملدنية بشرط أن تكون وظيفتها األوىل هي الدفاع دون أيِّ

───────────────── 
، وإال فيمكن أن ينسحب "خماطر متصلة يف الغالب باجلرمية" هذه اخلدمات حتمي من جيدر االلتفات إىل أنَّ )6(  

وتشمل اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة اخلدمات .  كيان أو موظف ينهض مبهام احلمايةالتعريف على أيِّ
، ) الرمسياحلراس الذين يرتدون الزّي(خدمات احلراسة البشرية : ليةاملقدمة يف القطاعات العريضة التا

وخدمات القائمني بأعمال تركيب األجهزة األمنية وتوزيعها وصنعها واحملققني اخلصوصيني وخرباء األمن 
  .االستشاريني

 أمنية مثل القيام ، خدمات"جلان األمن الشعبية"يف بعض البلدان، يوفر أحيانا متطوعون، ُيشار إليهم باسم   )7(  
  .يف التعريف يستبعدهم منه" لقاء أجر"والنص على عبارة . بدوريات احلراسة، مبوافقة الدولة أو بدون موافقتها

 International Maritime Organisation (2011a) Interim Recommendations for Flag States: انظر )8(  
Regarding the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High 
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مــستبعدةٌ  )٩(والـشركات العــسكرية اخلاصـة أو الــشركات العــسكرية واألمنيـة اخلاصــة     -١٤
من جمال هذه الدراسة، حىت وإن كـان جـزءاً مـن عملياهتـا ينـدرج يف نطـاق اخلـدمات األمنيـة                       

  . دنية اخلاصةامل
ورغم أنَّ اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة تتـضمن يف بلـدان خمتلفـة تـوفري اخلـدمات يف                    -١٥

هذا الضرب من اخلدمات يعترب أيضاً جماالً حباجـة إىل           فإنَّ   السجون ومرافق االحتجاز اخلاصة،   
  .عناية وإرشادات خاصة وخيرج عن نطاق هذه الورقة

    
    خلدمات األمنية املدنية اخلاصة مراقبة وتنظيم ا  -ثالثا  

مراقبــة  فــإنَّ متاشــياً مــع مــسؤولية الــدول األوىل عــن تــوفري الــسالمة واألمــن ملواطنيهــا،  -١٦
وينبغـي أن هتـدف     . وتنظيم أنشطة اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة مها من مسؤولية احلكومات         

سـاءة اسـتخدامها أو جتاوزهـا       مراقبة تلك اخلـدمات إىل التأكـد مـن احترامهـا للقـانون وعـدم إ               
ا وهي تؤدي دورها املشروع وفق مـا حيـدده القـانون أو تقـرره اللـوائح                 هلللصالحيات املخولة   

ــة يف املقــام األول بتنظــيم تلــك اخلــدمات   . املعمــول هبــا يف هــذا الــشأن  وتتحقــق املراقبــة الفعال
  .تنظيما فعَّاالً

قـــوة مـــن جانـــب مـــوظفي إنفـــاذ وقـــد وضـــعت األمـــم املتحـــدة معـــايري الســـتخدام ال  -١٧
ويوجـد مـع    .  ولكنها مل تضع أيَّ معايري حمـددة للخـدمات األمنيـة اخلاصـة املدنيـة               )١٠(القوانني،

ذلك عدد متزايد من التقارير واإلعالنات والنماذج الدولية وكذا األدلة العملية اليت تـدعو إىل                
لتوجيهيــة املقترحــة يف هــذا فــرض لــوائح فعَّالــة لتنظــيم تلــك اخلــدمات، وتــوفر بعــض املبــادئ ا 

ــشأن ــر  . ال ــها تقري ــا ملكافحــة     ومــن بين ــشرق وجنــوب شــرق أوروب ــادل املعلومــات ل مركــز تب
 بـشأن شـركات األمـن اخلاصـة يف جنـوب شـرق أوروبـا،                األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة   

ة ومدونة سراييفو الالحقة لقواعد سلوك شركات األمـن اخلاصـة واملبـادئ اإلرشـادية املـصاحب               
───────────────── 

Risk Area (London); and International Maritime Organisation (2011b) Interim Guidance to 
Shipowners, Ship Operators, Shipmasters on the Use of Privately Contracted Armed Security 

Personnel on Board Ships in the High Risk Area (London).  
مونترو لالطالع على جمموعة القوانني والقواعد الدولية املنطقة على تلك اخلدمات، يرجى الرجوع إىل وثيقة   )9(  

بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملمارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية 
االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد : اع املسلح وفق تعريفها يف االتفاقيات املتعلقة باملرتزقةواألمنية اخلاصة أثناء الرت

ونص اتفاقية منظمة ] ٤٤/٣٤قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  [املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم
  ].OAU CM/817(XXXIX), Annex 2, Rev 3 [لقضاء على االرتزاق يف أفريقيال الوحدة األفريقية

  .، املرفق٣٤/١٦٩مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، قرار اجلمعية العامة  )10( 
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املعروفة باسم مبادئ سراييفو اإلرشادية للتعامل مع شركات األمن اخلاصة واشـتراء خـدماهتا،              
واإلعالن املشترك لالحتـاد األورويب خلـدمات األمـن واالحتـاد األورويب لنقابـات العمـال بـشأن                  

ال مواءمة التشريعات األوروبية املنظِّمة لقطاع األمن اخلاص؛ والقانون النمـوذجي لتنظـيم أعمـ     
ضباط وموظفي األمن يف القطاع اخلاص الصادر عـن الرابطـة الدوليـة ملنظمـي خـدمات األمـن              

  )١١(.والتحقيق 
ــات    -١٨ ــشئت وميكــن لآللي ــيت أُن ــستلهم     ال ــة اخلاصــة أن ت ــة املدني  لتنظــيم اخلــدمات األمني

  ممـاثال  ؤدي دوراً تـ باعتبار أهنا    )١٢(لتهااءاآلليات القائمة املستخدمة لضمان مراقبة الشرطة ومس      
وبــالنظر إىل . يف محايــة حقــوق النــاس وحفــظ النظــام وضــمان االســتقرار واســتتباب األمــنهلــا 

اجلدل األكادميي والقـانوين حـول ماهيـة اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة، فمـن املهـم تعريـف                      
تلك اخلدمات بوضوح يف التشريع الوطين املـنظم هلـذه الـصناعة، وبيـان أنـشطتها ومـسؤولياهتا              

سـواء أكانـت   ( التجـاوزات    مـرتكيب  عبارات واضحة، وكـذا العقوبـات املمكـن توقيعهـا علـى           ب
ويف بعــض البلــدان، ُيمــنح موظفــو اخلــدمات األمنيــة املدنيــة  ). خمالفــات إداريــة متثــل جــرائم أم

وهي يف األغلب األعم تتمثل يف محـل األسـلحة الناريـة أو             . اخلاصة حقوقاً وصالحيات خاصة   
، ولكنــها قــد تــشمل أيــضا صــالحيات لطلــب إبــراز بطاقــات اهلويــة         ميتــةاملاألســلحة غــري  

 ويف كوريــا اجلنوبيــة )١٣(.واســتخدام القــوة وإجــراء عمليــات تفتــيش والقــبض علــى أشــخاص  
مثالً، مييز التشريع بني ضباط األمن ممن يؤدون مهام عامة ومن يـؤدون مهـام خاصـة، وضـباط           

───────────────── 
 ,UNODC-UNHABITAT Introductory Handbook on the Policing Urban Space (2011): انظر أيضا  )11( 

United Nations publication, Sales No. V11-80397, على العنوان التايل وهو متاح :  
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/11-80387_ebook.pdf   

   ;UNDP Pacific Centre report on Enhancing Security Sector Governance in the Pacific :وانظر كذلك
  :وهو متاح على العنوان التايل

http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/Enhancing%20Security%20Sector%20Governance
%20in%20the%20Pacific%20Region.pdf   

 the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Development : وكذا
Assistance Committee (DAC) Handbook on Security System Reform   

  :وهو متاح على العنوان التايل
 http://www.oecd.org/document/12/0,3343,en_2649_33721_38907340_1_1_1_1,00.html.  

   ,UNODC Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity, Sales No. E11.IV.5 :انظر )12( 
-http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison :وهو متاح على العنوان التايل

reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf.  
 )13( E/CN.15/2011/14 ٣٤، الفقرة.  
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ــةاملهــام اخلاصــة هــم وحــدهم الــذين حيــق هلــم محــل    ومــن املهــام بيــان مجيــع  .  األســلحة الناري
الــصالحيات بوضــوح يف التــشريع، وأن تقتــصر ممارســة هــذه الــصالحيات علــى إقلــيم الدولــة   

  .ورهنا بقوانينها
وميكــن أن : وعلــى املــشرع أيــضا أن حيــدد حمظــورات اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة   -١٩

ــي    ــا يلـ ــورات مـ ــذه احملظـ ــشمل هـ ــات : تـ ــدخل يف املنازعـ ــراض   التـ ــة؛ واعتـ ــسياسية والعماليـ  الـ
االتــصاالت؛ وعمــل تــسجيالت بــصرية أو مسعيــة أو التقــاط صــور فوتوغرافيــة يف األمــاكن الــيت  
يتولون محايتها؛ واستخدام الزي الرمسي يف أغراض غري مأذون هبا؛ واستغالل املعلومات املتعلقـة              

ريـاهتم أو متـس حبيـاهتم أو        بالزبائن؛ والتصرف بطريقة قد تضر حبقـوق األشـخاص الطبيعـيني وح           
ــهم أو ممتلكــاهتم أو مــصاحلهم املــشروعة   ــان  )١٤(.صــحتهم أو مسعتــهم أو كرامت  والغــرض مــن بي

صــالحيات مــوظفي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة بوضــوح هــو مــنعهم مــن إســاءة اســتغالهلا 
 النظــر يف ولتنظــيم ســلوكياهتم تنظيمــا فعــاال، ينبغــي. وضــمان محايــة حقــوق املــواطنني اآلخــرين

  .أخالقيات خاصة هبم ُتشفع هبا عقوبات على التجاوزات/اعتماد مدونة قواعد سلوك
د التـشريعات املنظمـة للخـدمات األمنيـة اخلاصـة املدنيـة معـايري يلـزم أن                  وعادةً ما حتـدِّ     -٢٠

 اقـد تـشمل اإللـزام بتعـيني موظـف مـسؤول عـن الكيـان؛ وحـد          هـي   و. تفي هبا تلك اخلـدمات    
وتفرض الكثري مـن اللـوائح      .  أدىن للموارد  ا التأمني؛ والتجهيز مبعدات مناسبة؛ وحد     أدىن لقيمة 

التنظيميـة علـى مقــدمي تلـك اخلـدمات متطلبــات إضـافية مبجـرد التــرخيص هلـم مبزاولـة العمــل         
وقـد تـشمل    . وعليهم االستمرار يف الوفـاء بتلـك املتطلبـات لكـي جيـدد هلـم التـرخيص بانتظـام                  

ــات اال  ــذه املتطلب ــإبالغ      ه ــزام ب ــاحلوادث وااللت ــاملوظفني وحفــظ ســجالت ب ــوائم ب ــاظ بق حتف
  . السلطات باألنواع احملددة للحوادث وااللتزام بتعليق بطاقات هوية

ويف بعــض البلــدان، يتــأثر أداء اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة ســلباً بــالتردي النــسيب   -٢١
جلميــع القــوانني الوطنيــة والدوليــة  وعلــى مقــدمي تلــك اخلــدمات أن ميتثلــوا  . ألوضــاع العمــل

وقـد تكتنـف   . املنظمة ألوضاع العمل، وميكن تـضمني التـشريع حـوافز لتـشجيعهم علـى ذلـك       
ولـذا،  . ض العـاملني لإلصـابة بـل حـىت املـوت     العمل يف هذا اجملال خماطر بالغة من شأهنا أن تعرّ  

مكـان العمـل وضـمان معـايري     فمن املهم اختاذ تدابري للتقليل إىل أدىن حد من خمـاطر العنـف يف            
دفع أجور مناسبة يكفل مستويات رفيعة من اجلودة يقلل مـن خمـاطر       أنَّ   كما. للرعاية الصحية 

وينبغي للدول أن تكفل أوضاع العمل املناسبة مبا يعظم من فعاليـة جهـود        . املنافسة غري العدالة  
  .العاملني يف هذا اجملال
───────────────── 

 )14( E/CN.15/2011/14 ٣٥، الفقرة.  
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دنية اخلاصة يف تعزيز منـع اجلرميـة وسـالمة اجملتمـع             اخلدمات األمنية امل   للنهوض بدور و  -٢٢
حــدوداً دنيــا معينــةً مــن التعلــيم ومعرفــة القــراءة والكتابــة واإلملــام   يلــزم أن تتــوفر يف موظفيهــا 

وينبغي للدول من مث أن حتدد معـايري دنيـا للتوظيـف            . باللغات األجنبية وحسن السري والسلوك    
ومـن  . ة املدنيـة اخلاصـة القـادرين علـى أداء واجبـاهتم          ومعايري الختيار مـوظفي اخلـدمات األمنيـ       

الشروط الالزمة لكي يتمكنـوا مـن أداء عملـهم بفعاليـة القـدرة علـى التواصـل مـع األشـخاص                  
  .الذين يتولون محايتهم وكتابة التقارير

ومن املشاكل الشائعة يف الكثري من البلدان اليت ال تتوفر فيهـا لـوائح تنظيميـة مالئمـة                     -٢٣
. ف أناس ال تتسم شخصيتهم باخلصال املالئمة يف قطاع اخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة              توظي

ولكي يـؤمتن موظفـو األمـن، الـذين كـثرياً مـا يكـون بوسـعهم الوصـول إىل مواقـع ومعلومـات                  
واالخـتالف كـبري    . سمون حبـسن الـسري والـسلوك      حساسة وقيمة، فال ُبدَّ من توظيف أناس يتَّـ        

 ولذا، ُيقترح أن تـضع الـدول        )١٥(.ية حول ماهية احلدود الدنيا يف هذا الشأن       بني األطر التنظيم  
وينبغـي تـشديد    . )احلالـة اجلنائيـة    (معايري دنيا تشري إىل الشخصية، مبا يـشمل صـحيفة الـسوابق           

. هذه املعايري عندما يسمح ملوظفي هذه اخلدمات حبمل األسلحة النارية وهم يؤدون واجبـاهتم             
ام خاص لـسوابق العنـف يف حيـاة الـشخص، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالعنف                    وينبغي إيالء اهتم  

ــساء واألطفــال  ــة لــضمان اســتبعاد األشــخاص     . ضــد الن وينبغــي وضــع نظــام للفحــص واملراقب
  .املعروف عنهم انتهاكهم حلقوق اإلنسان من العمل يف هذا اجملال

ا تـستكمل بلـوائح تنظيميـة       وإىل جانب اللوائح التنظيمية اليت تضعها الدولة، واليت رمبـ           -٢٤
ذاتية يطبقها مقدمو هذه اخلدمات، توجد طائفة واسعة من املنظمات غري احلكوميـة الـيت هتـتم                 
باخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة مــن خــالل الرصــد واألعمــال البحثيــة وهــي هبــذا تــساهم يف 

  .مراقبتها وإخضاعها للمساءلة
 )١٦(.ع الفـساد والتـصدي لـه يف تلـك اخلـدمات           وينبغي أن هتـدف املراقبـة أيـضا إىل منـ            -٢٥

وينبغي إدراج بنود متنع الّرشوة يف مجيع عقود اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة يف إطـار نظـام                     
. أوسع لقمع الفساد يف عمليات التعاقد بـني أجهـزة األمـن العموميـة ومقـدمي تلـك اخلـدمات                   

ومــات املتعلقــة بــالوكالء والوســطاء وينبغــي أن تتــضمن هــذه العقــود كــذلك بنــوداً بــشأن املعل 
───────────────── 

  CoESS/ UNI Europa (2004) Panoramic Overview of the Private Security Industry in the :انظر )15( 
25 Member States of the European Union. Retrieved June 20, 2011, 

www.coess.org/pdf/panorama1.pdf.  
القطاع يف الّرشوة  (٢١و) القطاع اخلاص (١٢ة ملكافحة الفساد، وال سيما املواد انظر اتفاقية األمم املتحد )16( 

  ).اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص (٢٢و) اخلاص
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ونشر بعض الوثائق املتضمنة يف عملية التعاقد وتعـيني مراقـب مـستقل لديـه صـالحية االطـالع                  
وينبغي أن يكون هذا املراقب املستقل خبرياً فنيـاً         . على مجيع املواد املستخدمة يف عملية التعاقد      

وهـا مـن املمارسـات الفاسـدة والتحيـز،       مستقالً، وينبغي أن يراجع مجيع الوثائق للتأكد من خل        
  .وينبغي أن يسمح له بسماع الشكاوى املقدمة من مجيع األطراف يف العقد والبت فيها

وال ينبغــي االكتفــاء مبنــع الّرشــوة، بــل ينبغــي أيــضا تعريفهــا بوضــوح يف القــوانني الوطنيــة   -٢٦
 اليت تزيد قيمتها على مقـدر  ال اهلداي وفيما يتعلق باهلدايا، جيدر بالدول أن متنع قبو       . وأدلة التدريب 

فال ضـري مـن قبوهلـا، ولكـن         ) مثل الدعوة إىل غداء عمل    (أما اجملامالت البسيطة    . معني حمدد سلفاً  
). مثـل اسـتخدام طـائرات الـشركة جمانـا     (اجملامالت الـيت ميكـن أن تـؤثر علـى احليـدة ينبغـي منعهـا               

ــك، ينبغــي وضــع إجــراءات صــحيحة للتــص     ــى ذل رف يف اهلــدايا، وينبغــي االحتفــاظ  وعــالوةً عل
  .بسجالت لقيد مجيع اهلدايا املقدمة وعروض تقدمي اهلدايا وحتديثها باستمرار

وينبغــي تــوفري إرشــادات واضــحة لكــل مــن مقــدمي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة    -٢٧
وظفني وينبغي إلـزام مجيـع املـ      . وأجهزة األمن العمومية لتحديد مىت حيدث التضارب يف املصاحل        

وينبغـي اتبـاع إجـراءات واضـحة يف حـاالت تـضارب             . ببيان تضارب املـصاحل مبجـرد أن ينـشأ        
حتديـد مهلـة زمنيـة ينبغـي لألشـخاص املـضارين أن يتـصرفوا خالهلـا ووصـف مفـصل                     : املصاحل

  .للمستندات الواجب جتهيزها يف هذا الشأن
أي بعد أن يترك املوظف عملـه لـدى         (وينبغي للوائح التنظيمية لفترة ما بعد انتهاء اخلدمة           -٢٨

 موظـف سـابق يف      أن تتضمن قيودا علـى األنـشطة الـيت جيـوز أليِّ           ) جهة ما للعمل يف جهة أخرى     
أجهزة األمن التابعة للدولة أو شركات األمـن الـسابقة أن يزاوهلـا مباشـرةً بعـد اسـتقالته مـن عملـه               

ذن رمسـي مـن جهـة عملـه األوىل يف         وينبغي يف هذا الشأن إلـزام املوظـف باحلـصول علـى إ            . األول
 الــشخص الــتاليف احتمــال أن يــستخدم هــذ (حالــة مــا إذا قبــل عرضــا للتوظــف لــدى جهــة ثانيــة   

وينبغي أيـضا منـع   ). املعلومات اليت حصل عليها من جهة عمله األوىل ملصلحة جهة عمله اجلديدة    
للخدمات األمنيـة اخلاصـة املدنيـة     املوظفني السابقني بأجهزة األمن التابعة للدولة وباجلهات املقدمة         

  .من تلقي هدايا وتقاضي مبالغ متصلة بعملهم لفترة سنتني على األقل من تركهم لوظائفهم
وال جيوز االشتراء من مصدر وحيـد إال يف حـاالت حمـدودة، وجيـب أن ختـضع عمليـات                       -٢٩

اسـتخدام  أبـداً  بغـي  كمـا ال ين . االشتراء يف تلك احلالة إىل ضوابط صارمة قصوى لـضمان نزاهتـها      
  )١٧(.أسلوب االشتراء من مصدر واحد مىت استخدم الختيار بائع حيظى مبعاملة تفضيلية

───────────────── 
 SEESACThe Sarajevo Client :افة انظرلالطالع على منوذج توضيحي لعمليات االشتراء الشفّ )17( 

Guidelines for the Procurement of Private Security Companies 2006.  
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  :يوصي بأن تنظر الدول فيما يلييود أن ولعلّ الفريق العامل احلكومي الدويل 
 ،اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة       استعراض وتقييم وتنقيح اللوائح القائمـة الـيت تـنظم             ‐٣٠

 ال االفتقار حاليا إىل لوائح تنظيمية، سن تـشريع شـامل خمـصص لتنظـيم هـذه اخلـدمات          ويف ح 
  :على النحو التايل

  )١٨(تعريف اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف التشريعات الوطنية؛  )أ(  
  حتديد أنشطة اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة ومسؤولياهتا؛  )ب(  
  اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وموظفيها؛ سلطات تبعية ملقدمي حتديد أيِّ  )ج(  
 علـــى مقـــدمي اخلـــدمات األمنيـــة املدنيـــة اخلاصـــة ةحتديـــد األنـــشطة احملظـــور  )د(  

وموظفيها أن يضطلعوا هبا، وتقييد استخدام القوة تقييدا صارما وإرساء نظام لتوقيـع عقوبـات               
  )١٩(على املخالفني؛

ف على إدارة اخلـدمات األمنيـة املدنيـة         كفالة إنشاء هيئة تنظيمية فعالة لإلشرا       )هـ(  
  اخلاصة ضمن حدودها اجلغرافية، على أن تشمل هذه املهمة اإلشراف على التدريب؛

ــى    )و(   ــة عل ــراح إصــالحات     املواظب ــة التنظــيم واقت ــدى فعالي ــيم م اســتعراض وتقي
   مواطن ضعف؛لعالج أيِّ
  اصة؛اعتماد مدونة لسلوك موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخل  )ز(  

  :إرساء معايري دنيا لعمل مقدمي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة  -٣١
 لتــوفري  مقــدمي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــةلــصالحيةوضــع معــايري دنيــا   )أ(  

  ؛تلك اخلدمات
  اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛مقدمي وضع معايري دنيا لعمل   )ب(  

نيــة املدنيــة اخلاصــة جلميــع القــوانني الوطنيــة كفالــة امتثــال مقــدمي اخلــدمات األم  )ج(  
ــاملوظفني      ــة املتعلقــة ب ــة، واملمارســات واللــوائح التنظيمي العــاملني والدوليــة، وقــوانني العمــل الوطني

يف التعامـل  لديهم، مبا يف ذلك قواعد الصحة والـسالمة ذات الـصلة، واحتـرامهم حقـوق اإلنـسان               
  مجيع األشخاص؛مع 

───────────────── 
  .الهانظر املعايري املقترحة اليت ميكن اعتبارها دالة على ماهية اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف الباب الثاين، باء، أع )18( 
  . هذا املوضوع يف الباب الرابع أدناهعوجل )19( 
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ــر   )د(   ــة إصــدار ت ــة اخلاصــة،    خياكفال ــة املدني ص مناســبة ملــوظفي اخلــدمات األمني
  . املعلومات املهمة املتعلقة باهلويةسائرتتضّمن على أقل تقدير صورة مشسية و

كفالة هتيئة ظروف عمل مناسبة تساعد على تعظـيم فّعاليـة مـوظفي اخلـدمات األمنيـة                   -٣٢
  : املدنية اخلاصة، وينبغي أن يشمل ذلك

ــئ    )أ(   ــة أن يهي ــع مجكفال ــدمي ــة اخلاصــة   يمق ــة املدني املرخَّــصني  اخلــدمات األمني
  ملوظفيهم بيئة عمل وتدريب ُيحافَظُ فيها على املعايري الدنيا للصحة والسالمة؛

وظفي اخلـــدمات األمنيـــة املدنيـــة اخلاصـــة وفقـــا ملـــ عمـــل دفـــع أجـــوركفالـــة   )ب(  
  .للمعّدالت احملددة للمرتبات

ف واختيـار مـوظفي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة           إرساء مقاييس دنيا ملعـايري توظيـ        -٣٣
  :تشمل ما يلي

 مقاييس التعليم والقدرة على القراءة والكتابة واملهارات اللغوية؛  )أ(  

املناسبة ملوظفني يعملـون يف قطـاع اخلـدمات          غري مقاييس الصفات الشخصية    )ب(  
ــة اخلاصــة  ــة املدني ــةيــشمل الــسوابق املــسجلة يف صــحيفة ، مبــا األمني ــة اجلنائي واإلدانــات  ( احلال

 ، ؛)السابقة

ــة          )ج(   ــة املدني ــوظفي اخلــدمات األمني ــام م ــاءة لكــل مه ــدريب والكف ــاييس الت مق
  .اليت خيضعون هلااخلاصة يف الوالية القضائية 

تــشجيع املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة الــيت تــستطيع القيــام بــدور مهــم يف            -٣٤
  :دنية اخلاصة من خالل ما يلياإلشراف على اخلدمات األمنية امل

 جتـاوزات يرتكبـها موظفـو اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة               ومنع أيِّ كشف    )أ(  
 ومقدمو هذه اخلدمات؛

ــة با  )ب(   ــايريالتوعي ــيت جيــب أن  ملع ــستوفيها املناســبة ال ــة  ي  موظفــو اخلــدمات األمني
 .املدنية اخلاصة ومقدمو هذه اخلدمات

 ١٢ وخـصوصا املـادة      -فاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         النظر يف مدى انطباق ات      -٣٥
اخـتالس املمتلكـات    (٢٢، واملـادة  )الرشوة يف القطـاع اخلـاص      (٢١، واملادة   )القطاع اخلاص (

ا الـصدد، ينبغـي للـدول    ذويف هـ .  علـى اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة     -) يف القطاع اخلاص 
  :القيام مبا يلي
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ود املربمــة مــع اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة تعهــدات   كفالــة تــضمُّن العقــ  )أ(  
  وعقوبات على عدم االمتثال؛باجتناب الّرشوةحمددة 

تعــيني مراقــب خــارجي لــضمان شــفافية العقــود املربمــة بــني األجهــزة األمنيــة     )ب(  
  واخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛العمومية

يف جمال اخلـدمات األمنيـة املدنيـة        ضمان اشتمال مجيع برامج تدريب العاملني         )ج(  
ــى   ــشأن اخلاصــة عل ــة ب ــاب الرشــوة والفــساد واملمارســات األخــرى غــري    جوانــب تعليمي  اجتن
   السلوك التجاري األخالقي؛بشأناملشروعة و

ضــمان أن تــنص مــدوِّنات ســلوك العــاملني يف جمــال اخلــدمات األمنيــة املدنيــة    )د(  
خـتالس والفـساد وغـري ذلـك مـن املمارسـات غـري              اخلاصة نصا صرحيا علـى حتـرمي الرشـوة واال         

  املشروعة، مبا يف ذلك املمارسات التجارية الالأخالقية؛
ــا،        )هـ(   ــديثها دوري ــة واضــحة، جيــري حت ــادئ توجيهي ــة إىلإصــدار مب ــشّغلي موجه  م

   املناسبة عندما ُتعرض عليهم رشوة أو هدية أو ضيافة؛بشأن التصرفاتاخلدمات األمنية اخلاصة 
ملوظفي أجهـزة األمـن     صدار مبادئ توجيهية واضحة بشأن السلوك املناسب        إ  )و(  

 مـصاحل  يف حالـة وجـود  عالقة مباشرة هبيئة خـدمات أمنيـة مدنيـة خاصـة،        العمومية اليت ترتبط ب   
  تربطهم هبا شخصيا؛يف هذه اهليئة أو عالقة هلم مالية 

   بوجه عام؛ تضارب املصاحلواضحة ملعاجلة حاالتإصدار مبادئ توجيهية   )ز(  
 وهيئات اخلـدمات    العمومية لوائح تنظيمية ملوظفي أجهزة األمن       وضعضمان    )ح(  

   اخلدمة؛بشأن فترة ما بعد تركاألمنية املدنية اخلاصة 
 عــن اشــتراء اخلــدمات األمنيــة املدنيــة  العموميــةضــمان امتنــاع أجهــزة األمــن    )ط(  

  اخلاصة من مصدر واحد؛
 اخلـدمات األمنيـة املدنيـة       عمومية باالستعانة هبيئات  الضمان قيام أجهزة األمن       )ي(  
  وفق مناقصات وإجراءات أخرى شفافة ومنصفة؛يف العمل اخلاصة 
 أليِّمـــشغلي اخلـــدمات األمنيـــة املدنيـــة اخلاصـــة خـــتالس احلظـــر التـــام الضـــمان   )ك(  

  .ممتلكات أو أموال أو أشياء ذات قيمة وضعت يف عهدهتم أو حصلوا عليها حبكم مركزهم
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    الشكاوى وعمليات التفتيش واجلزاءات  -رابعا  
نظرا الحتماالت عدم امتثال وظائف اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة للـوائح التنظيميـة                   -٣٦

ومــدونات الــسلوك، واحتمــاالت ارتكــاب أخطــاء وجتــاوزات يف ممارســة الــصالحيات القانونيــة   
ى اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة نظامـا          ويف استخدام القوة، ينبغي أن يشمل اإلشراف العام عل        

لتلقي الشكاوى املتسمة بقدر مناسب من اخلطـورة، كمـا هـو األمـر بالنـسبة للـشكاوى املقدمـة                    
وينبغــي أن يكــون التحقيــق يف الــشكاوى املقدمــة ضــد العــاملني يف . ضــد مــوظفي إنفــاذ القــانون

 مناسـبة مـىت      املخطئني منـهم هيئـة حمايـدة       حماسبةوأن تتوىل   اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة نزيها،      
مقـدم  ينبغـي أن يعاجلهـا   وبعض الشكاوى البسيطة، كالوقاحة مـثال،   . كانت خطرية بقدر كاف   

ــة اخلاصــة   ــة املدني ــوق     . اخلــدمات األمني ــهاك حق ــر خطــورة، كــالعنف وانت ــشكاوى األكث ــا ال أم
  .حمايدةاإلنسان والسلوك العنصري، فمن األنسب أن تعاجلها هيئات 

 على ذلك، ينبغي أن خيضع العـاملون يف اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة للمـساءلة                   وبناًء  -٣٧
وتطّبـق غالبيـة    . التنظـيم الـذايت، واإلجـراءات اإلداريـة، واملـسؤولية اجلنائيـة           : على ثالثـة مـستويات    

يـة املعمـول    الدول نظام جزاءات يسمح هلا باملعاقبة علـى التجـاوزات واالنتـهاكات للّـوائح التنظيم              
 علـى أخـف االنتـهاكات عمومـا         العقـاب  ويبـدأ    )٢٠(.هبا، وختتلف هذه العقوبات بـاختالف الـنظم       

بتوجيه إنذارات وفـرض غرامـات، ويتـصاعد ليـصل إىل تعليـق التـرخيص بـصورة مؤقتـة أو دائمـة                      
مفتوحـا   فيمكن أن تنظر فيهـا احملـاكم اجلنائيـة وأن يكـون البـاب                ،أما االنتهاكات اخلطرية  . فإلغائه
  .طائفة كاملة من العقوبات، مبا فيها السجن يف أكثر القضايا خطورةلتوقيع 
ــة          -٣٨ ــوائح التنظيمي ــا للّ ــاملون فيه ــل الع ــة اخلاصــة وميتث ــة املدني ــل اخلــدمات األمني ولكــي متتث

وميكـن ضـمان هـذا     )٢١( معايري مناسبة ومـدوِّنات سـلوك مفـّصلة هلـذه الغايـة،      السارية، يلزم وجود  
.  مبزيد مـن الفعاليـة مـن خـالل القيـام بعمليـات تفتـيش مـستمرة وفـرض عقوبـات مناسـبة                    االمتثال

 لتعظـيم   معلومة املوعد وأخرى على غري انتظار     وهذا ما ُيربز ضرورة القيام بعمليات تفتيش دورية         
عـدم االمتثـال أن تفـرض عقوبـات مناسـبة علـى خمالفـة          للردع عـن    ومن الضروري أيضا    . االمتثال

تنظيمية للخدمات األمنية املدنية اخلاصة وعلـى مزاولـة مهنـة هـذه اخلـدمات بـصورة غـري                   اللوائح ال 
ومن املهم كذلك اإلعالن عن األحكام ذات الـصلة مـن خـالل اآلليـات املناسـبة لـضمان                   . قانونية

  .عليهايف اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة إطّالع العاملني 
  :يوصي بأن تنظر الدول فيما يلييود أن ولعلّ فريق اخلرباء احلكومي الدويل 

───────────────── 
 )20( E/CN.15/2011/14 ، ٤٠الفقرة.  
 )21( E/CN.15/2011/CRP.2.  
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 إلجــراءات تتعلّــق بتلقــي موظفيهــااخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة و دوائــر إخــضاع   -٣٩
  :يق فيها، وذلك من خالل ما يليقالشكاوى املقدمة ضدها والتح

 اخلـدمات   شخص ضـد مـوظفي     أيِّ   منإنشاء آليات لتلقي الشكاوي املقدمة        )أ(  
 زاهة؛ـاخلاصة ومقدمي هذه اخلدمات والتحقيق فيها بناألمنية املدنية 

 حتديد طبيعة الشكاوى اليت ستخضع هلذه اآلليات؛  )ب(  

 مناسـبة لتقريـر الـذنب والعقوبـة يف الـشكاوى الـشديدة              حمايدةاستخدام هيئة     )ج(  
   استئناف مناسبة؛وترتيب إجراءاتاخلطورة 
  ؛ القانونيةاإلعالن عن وجود هذه األحكام  )د(  
 ة مرتكبيهـا   اخلطـرية إىل نظـام العدالـة اجلنائيـة ملالحقـ           إحالة املخالفـات  ضمان    )هـ(  
  .قضائيا
طـاع اخلـاص    ق ال دوائـر  اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة وتـشجيع            لتقـدمي وضع معايري     -٤٠

  ؛ يف هذا الشأنعلى وضع مدونات سلوكاليت تقدمها 
دمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة بغيـة      ملقـدمي اخلـ  منتظمـة ضمان القيـام بعمليـات تفتـيش         -٤١

  تعظيم االمتثال، وختصيص موارد كافية لذلك الغرض؛
حتديد عقوبات مناسبة حلـاالت جتـاوز أو انتـهاك اللـوائح التنظيميـة للخـدمات األمنيـة                    -٤٢

  .املدنية اخلاصة وحلاالت عدم االمتثال
    

  نع اجلرمية إسهام اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف تعزيز م  -خامسا  
    وسالمة اجملتمع

من الواجبـات األساسـية الـيت تقـع علـى عـاتق الـدول أن حتمـي أمـن مواطنيهـا ومجيـع                          -٤٣
األشــخاص املوجــودين ضــمن واليتــها القــضائية وأن تواصــل العمــل علــى تعزيــز منــع اجلرميــة     

يـة املدنيـة    اخلـدمات األمن  دوائر  وميكن أن تؤدي    . وسالمة اجملتمع وتوطد اجلهود يف هذا الشأن      
اخلاصة اليت تعمل حلساب احلكومـات، واجملتمعـات احملليـة، وقطـاع الـشركات، دورا تكميليـا                 

وهذا ما تعترف به مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة         . مهما يف منع اجلرمية وتعزيز سالمة اجملتمع      
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ــع اجلرميــة،  ــة وكــل شــرائح اجملتمــع املــ     )٢٢(ملن ــادئ املؤســسات احلكومي ــشجع هــذه املب دين  إذ ت
  .وقطاع الشركات على العمل معا من أجل منع اجلرمية

مراقبتــها : اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة"ووفــق مــا جــاء يف مــذكرة األمانــة بــشأن   -٤٤
ــز منــع اجلرميــة وســالمة اجملتمــ    ــدول  )٢٣(،"عودورهــا وإســهامها يف تعزي  كانــت ردود معظــم ال

اصـة وإسـهامها يف تعزيـز منـع اجلرميـة وسـالمة            إجيابية خبصوص أثر اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخل        
ــدول . اجملتمــع ــز ســالمة      أنَّ والحظــت بعــض ال ــسهم إســهاما كــبريا يف تعزي هــذه اخلــدمات ت

. اجملتمع، وسلّطت الضوء على مهام هذه اخلدمات وأنشطتها، وعلى دورها يف إبالغ الـشرطة             
 بأهنــا تتــراوحنــع اجلرميــة  معظــم الــدول أمهيــة اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة يف م  ووصــفت

االستعانة باخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة قـد     أنَّ   وأكّدت بعض الدول  . يوياحلعام و البني   ما
  .تلك اخلدماتأداء يشوب قد تأيت بآثار سلبية بسبب اخللل الذي 

يـة   األمنية املدنية اخلاصـة يف الغالـب إىل تـدابري منـع اجلرميـة الظرفيـة بغ          اخلدماتوتلجأ    -٤٥
وميكن أن تسهم هذه اخلـدمات يف احلـد مـن           . احلد من خطر وقوع اجلرائم ضد الذين حتميهم       

ــة ويف حتــسني الــشعور امللحــوظ باألمــان     وبّينــت . اجلــرائم بوجــه عــام واحلــد مــن جــرائم معّين
اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة ميكـن أن تـسهم، علـى               أنَّ   املعلومات اليت قدمتها الدول اجمليبة    

 علـى جـدران   وأعمـال البلطجـة والكتابـة    املثال، يف احلد من اإلصابات البدنية والتحـّرش   سبيل
هذه اخلدمات تزيد من شعور الركّاب الشخـصي         أنَّ   وُوجد أيضا . ومقاعد وسائل النقل العام   

  ). خصوصا الركاب من النساء وكبار السن(باألمان يف وسائل النقل العام 
مات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة علــى زيــادة فــرص القــبض علــى ومـن املمكــن أن تعمــل اخلــد   -٤٦
ومن املألوف يف العديد من البلدان أن تكون هذه اخلـدمات هـي القـوة الرئيـسية الـيت تلقـي          . اجلناة

القبض يف متاجر التجزئـة علـى سـارقي الـسلع املعروضـة ومـرتكيب غـري ذلـك مـن اجلـرائم اخلفيفـة             
ذه اخلدمات أيـضا أن تنّبـه مـوظفي إنفـاذ القـانون وتـزوِّدهم               وكدور ثانوي، من املمكن هل    . الوطأة

ففي اإلمارات العربية املتحدة، أسهمت هـذه اخلـدمات،     . مبعلومات متكّنهم من القبض على اجلناة     
  .الّردع عن ارتكاب اجلرائمعوامل بفضل ما تتمتع به من حرفية عالية، يف زيادة 

شراكة مع الدولـة    إطار  نية املدنية اخلاصة يف     ومن املمكن أيضا أن تعمل اخلدمات األم        -٤٧
وتبعــا ملــدى خطــورة هــذه احلــوادث والترتيبــات املتخــذة مــن قبــل   .  للحــوادثالتــصديعلــى 

الدولــة، ميكــن أن تــؤدي هــذه اخلــدمات دور املتــدّخل األول قبــل حــضور املــسؤولني التــابعني   
───────────────── 

  .، املرفق٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )22( 
  .E/CN.15/2011/14 ترد يف الوثيقة )23( 
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د الـسلطات احلكوميـة أو احملليـة    وتعم. للدولة أو أن توفّر موارد إضافية لدعم هؤالء املسؤولني  
 للكـوارث   التـصدي  اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف تـدابري         إشراك دوائر يف بعض الدول إىل     

ويف عـدة مـدن يف اململكـة        . التعاون مع موظفي إنفاذ القانون العموميني ومساعدهتم      وتكلفها ب 
 األمنيـة  والـدوائر لـسلطات احملليـة      يف أستراليا، يعمل موظفـو إنفـاذ القـانون وا          املتحدة، ومؤخراً 

املدنية اخلاصة معا يف إطار من الشراكة للمساعدة على منع حوادث اإلرهـاب وللتـصدي معـا                 
  )٢٤(.يف حال حدوث هجوم كبري

ــة  -٤٨ ــز منــع اجلرميــة وســالمة     مــسامهة تعظــيم وبغي ــة اخلاصــة يف تعزي ــة املدني  اخلــدمات األمني
ذه اخلــدمات بالكامــل يف شــراكات علــى مجيــع     اجملتمــع، عمــدت بعــض الــدول إىل إدمــاج هــ     

ــشأن      ــا مــسامهة كــبرية ال ــّدم فيه ــيت تق ــات املتحــدة  . املــستويات ويف كــل القطاعــات ال ويف الوالي
 إىل تعزيـز مـسامهة       وإضـافةً  )٢٥(. تشجِّع اإلرشادات ذات الصلة علـى اتبـاع هـذا النـهج            ،األمريكية

تيح التعاون الوثيق مع الـشرطة أيـضا إمكانيـة قيـام            اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف منع اجلرمية، ي       
  .الشرطة مبراقبة هذه اخلدمات على حنو أفضل، ما يؤدي بدوره إىل تعزيز اإلشراف

اخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة مـع الـشرطة هـو         دوائر  تعاون   أنَّ    دول عديدة  وأعلنت  -٤٩
 وأفـاد االحتـاد الروسـي     . المة العامـة  أو الـس  /منـع اجلرميـة و    تعزيـز   إحدى مسامهاهتا الرئيـسية يف      

تلك اخلدمات تتعاون مع الـسلطات احلكوميـة املعنيـة علـى كـشف اجلرميـة ومنعهـا،            دوائر  بأنَّ  
اخلـدمات  دوائـر    بـأنَّ    وأفادت عـدة دول   . ١٩٩٢ ذي الصلة لعام     الوطينباالستناد إىل القانون    

اعدهتا بأشكال أخـرى خمتلفـة، كـأن        أو مس /األمنية املدنية اخلاصة ملزمة بالتعاون مع الشرطة و       
  .أنشطة إجرامية وتساعدها يف مجع األدلة أيِّ توافيها باملعلومات عن

اخلـدمات  دوائـر   لديها آليات خاصة للتعاون بني الشرطة و       بأنَّ    قلة من الدول   وأفادت  -٥٠
 اخلـدمات األمنيـة    وقالت تايلند إهنا تعترب   . األمنية املدنية اخلاصة واجملتمع املدين على منع اجلرمية       

املدنية اخلاصة جزءا من شبكة حفظ أمن اجملتمـع، وهـي اسـتراتيجية الـشرطة التايلنديـة امللكيـة                    
  )٢٦(.ملنع اجلرمية وقمعها

───────────────── 
  .http://www.projectgriffin.org.uk/pages/procedures.php: انظر املوقع التايل )24( 
 US Department of Justice (2005) Engaging the Private Sector to Promote Homeland: انظر )25( 

Security: Law Enforcement — Private Security Partnerships )وهو متاح يف املوقع التايل :
www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja-210678.pdf(  لوزارة األمن الوطين الذي يسدي التابع اجمللس االستشاري

: انظر املوقع التايل( شورة إىل احلكومة االحتادية ويشمل ممثلني عن الصناعة األمنية املدنية اخلاصةامل
http://www.dhs.gov/files/committees/editorial_0331.shtm#0.(  

 )26( E/CN.15/2011/14.  
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ــة          -٥١ ــني اجلهــات األمني ــاون ب ــب التع ــن جوان ــا م ــا مهم ــات جانب ــادل املعلوم ــشكّل تب وي
  ملزمـةً  الـدوائر  وكثريا ما تكون هـذه       .اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة   دوائر  احلكومية الفاعلة و  

 باملعلومــات عمــا ينمــى إىل علمهــا مــن األخطــار ومــواطن       موميــةبتزويــد أجهــزة األمــن الع  
 مـا حتـصل عليـه مـن معلومـات مـع       العموميـة  أجهـزة األمـن    تتبـادل وباملثل، ميكـن أن     . الضعف
 الـشرطة واألمـن اخلـاص       حتـالف ‘منظمـة    أنَّ   ُيـذكر ممـا   و. اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة   دوائر  

 التجارية، والتحقيقات اخلاصة، وأمـن الـشركات،    تأمني األسواق تخصصة يف   امل، و ‘يف فرجينيا 
تبــادل املعلومــات بــسرعة ل )سريعالفــاكس الــ(فــاكس فاســت ستخدم نظــام تــوإنفــاذ القــانون، 

ات وُتـستخدم ُنظـم الفـاكس الـسريع أيـضا لـدى منظمـ             . وكفاءة بني القطاعني العـام واخلـاص      
ووقّـع جهـاز شـرطة جنـوب        . أخرى خمتلفة قائمة على الشراكة يف الواليات املتحدة األمريكية        

 يف إحـدى مـدن جنـوب أفريقيـا يـأذن      ة األمن اخلاص  مشغلي خدمات أفريقيا مذكرة تفاهم مع     
 موظفـو وميكـن عندئـذ أن يتـصل        .  بتزويد مركز االتصال التابع للشرطة بـاملوظفني       هلممبوجبها  

ويساعد هـذا التعـاون     . منية اخلاصة هبذا املركز لنقل ما لديهم من معلومات قيِّمة         الشركات األ 
  . اجلرميةبؤرالشرطة أيضا على تبيُّن 

 ما ال ينحصر تعاون اخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة مـع الـشرطة يف التعـاون علـى                   وكثرياً  -٥٢
ويـؤدي التعـاون إىل زيـادة سـرعة         . تاالبلديمستوى  الصعيد الوطين، بل ميتد إىل الصعيد احمللي أو         

 تـدريب  ، خـالل  وينبغـي  )٢٧(.التصدي للحوادث احلرجة وإىل حتـسني االتـصال وتبـادل املعلومـات           
أدوار أجهزة إنفاذ القـانون العموميـة ومـسؤولياهتا وقـدراهتا كمـا             تعريفهم ب  ،موظفي األمن اخلاص  

 مـوظفي األمـن اخلـاص     م بـأدوار  ني، تعـريفه   القـانون العمـومي    مـوظفي إنفـاذ    تـدريب    ، خالل ينبغي
  .ومسؤولياهتم وقدراهتم

  :يوصي بأن تنظر الدول فيما يلييود أن ولعلّ الفريق العامل احلكومي الدويل 
املبادئ التالية بوصفها دعامة إسهام اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة يف تعزيـز                اعتماد    -٥٣

  :منع اجلرمية وسالمة اجملتمع
حلكومـة علـى مجيـع مـستوياهتا االضـطالع بـدور قيـادي يف              ينبغي أن تواصل ا     )أ(  

  وضع برامج ملنع اجلرمية ويف تعزيز سالمة اجملتمع؛

───────────────── 
 )27( COPS, IACP National Policy Summit Building Private security/public policing partnerships to 

Prevent and Respond to Terrorism and Public Disorder 2004 at p26. وانظر أيضا Homeland 
Security Advisory Council Private Sector Information Sharing Task Force Information Sharing 

between Government and the Private Sector 2005).  
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للخدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة دورا تكميليـا مهمـا يف       بأنَّ   ينبغي االعتراف   )ب(  
ات يف شـراك دوائـر تلـك اخلـدمات    تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع وينبغـي أن ينخـرط ممثلـو      

  شأن؛تنهض فيها بدور ذيعلى كل املستويات ويف كل القطاعات اليت 

ــة      )ج(   ينبغــي أن ختــضع اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة للــوائح وبــرامج حكومي
تعزيـز منـع اجلرميـة      من أجل تعزيز إسـهام هـذه اخلـدمات يف   مبعايريهامناسبة ترمي إىل االرتقاء    

  .وسالمة اجملتمع
ة حنو إجناز خطط عمل منسقة بـني قطـاعي األمـن            قامة شراكات موجه  إيالء أولوية إل    -٥٤

ــام واخلــاص  ــات     . الع ــدور احلكوم ــشراكات ب ــذه ال ــرف ه ــي أن تعت ــيم املركــزيوينبغ  يف تنظ
متفقــة مــع مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع  اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة وأن تكــون 

  : الدول مبا يلي ويف هذا الصدد، ميكن أن تقوم)٢٨(.اجلرمية
اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة        دوائـر   تشجيع الشراكات االسـتراتيجية بـني         )أ(  

  ؛العموميةوأجهزة األمن 
ــة        )ب(   ــة املدني ــشأن التعــاون بــني اخلــدمات األمني ــل إلجــراء حبــوث ب ــوفري التموي ت

  ولتقييم هذا التعاون؛العموميةاخلاصة وأجهزة األمن 

  ؛تشجيعهابية حمددة تركّز على التعاون وإنشاء برامج تدري  )ج(  

التعـاون بـني األجهـزة األمنيـة        جهـود   إنشاء هيئة مناسبة لإلشراف على تنفيـذ          )د(  
  .اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةدوائر التابعة للدولة و

إشــراك مقــدمي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة إشــراكا فعليــا يف جهــود تبــادل املعلومــات   -٥٥
  :وميكن على وجه اخلصوص أن تقوم الدول مبا يلي. اجلرميةة إىل تعظيم فرصة منع الرامي

اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة        دوائـر   استهداف تعزيز تبادل املعلومات بـني         )أ(  
 ؛العموميةواألجهزة األمنية 

 استهداف إنشاء شبكات مؤّمنة لتبادل املعلومات عربها؛  )ب(  

  علومات اليت توفرها اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛سن قوانني حتمي امل  )ج(  
ــة        )د(   ــزة األمني ــستويات األجه ــع م ــني مجي ــسيق ب ــةضــمان التن ــادل العمومي  يف تب

  اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛دوائر املعلومات مع 
───────────────── 

  .، املرفق٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )28( 
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 النظر يف إدراج قواعد تتعلق باالستخدام األخالقي واملـشروع للمعلومـات يف       )هـ(  
  .  لسلوك مشّغلي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةمدونةأيِّ 

    
     اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةموظفيتدريب   -سادسا  

 اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة بالتـدريب املناسـب أمـر ضـروري                 مـوظفي إنّ تزويد     -٥٦
  .لضمان متتعهم باملهارات األساسية ألدائهم األعمال املوكلة إليهم

دد من احملاوالت لوضع معيار منوذجي لتـدريب مـوظفي اخلـدمات األمنيـة              وقد ُبذل ع    -٥٧
وضــع احتــاد اخلــدمات األمنيــة األوروبيــة واالحتــاد األورويب لنقابــات العمــال  و. املدنيــة اخلاصــة

. دليال أوروبيـا للتـدريب يـشتمل علـى طائفـة مـن املـسائل الـيت تعتـرب أساسـية هلـؤالء املـوظفني                        
عربيــة املتحــدة معيــار عــام للتــدريب ينطبــق علــى كــل اإلمــارات يف واســُتحدث يف اإلمــارات ال

ــوطين    ــشرطة  إطــار معهــد األمــن ال ــيني وباالشــتراك مــع أجهــزة ال ويف الواليــات .  وخــرباء دول
ــارا يــدعى     املبــدأ "املتحــدة األمريكيــة، وضــعت اجلمعيــة األمريكيــة لألمــن الــصناعي أيــضا معي

  ."التوجيهي الختيار وتدريب ضباط األمن اخلاص
 اخلدمات األمنيـة    ملوظفيب املطلوب   ي أن حتدد الدول عدة مستويات من التدر       وميكن  -٥٨

ــة اخلاصــة  ــدانيني عــن       . املدني ــوظفني املي ــدريب امل ــال، خيتلــف ت ــى ســبيل املث ففــي بلجيكــا، عل
 وحــددت الرابطــة الدوليــة لرؤســاء الــشرطة ثــالث فئــات خمتلفــة مــن    )٢٩(.املــوظفني اإلداريــني

هـي لـضابط    والفئـة األوىل    :  هبـا يف هـذا الـشأن، وهـي علـى النحـو التـايل               يـسترشد   التراخيص  
هـي لـضابط    و، والفئـة الثانيـة       بـاخلطر  إلنـذار االت ا األمن أو الشرطي غري املسلّح املستجيب حل      

، أمــا الفئــة الثالثــة فهــي  بــاخلطرإلنــذاراالت ااألمــن املــسلّح أو الــشرطي املــسلّح املــستجيب حلــ
األمنيـة يف اململكـة     اخلـدمات   صناعة  عنيـة بـ   يئـة امل  اهلوتـشترط   . صفحةلضباط أمـن الـسيارات املـ      

املتحدة أن يتلقي موظفو اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة أنواعـا خمتلفـة مـن التـدريب للتـصدي                   
 وجـود نـوعني رئيـسيني مـن التـراخيص مهـا             بـالنظر إىل  و. للحاالت املختلفة اليت قد يواجهوهنـا     

ينبغــي اعتمــاد منــائط تــدريب خمتلفــة  فص اخلــط غــري األمــامي، تــرخيص اخلــط األمــامي وتــرخي
  )٣٠(.باختالف املؤهالت املطلوبة للخدمة األمنية

───────────────── 
)29(Mobility in the Private Security Industry” Information for Employers, Belgium CoESS, 2010, p. 9-13.  
اخيص اخلط األمامي بشأن مراقبة األبواب واحلماية املباشرة ومحاية األموال تر": التراخيص املختلفة هي )30( 

مراقبة األماكن العامة بالدوائر التليفزيونية املغلقة واألنشطة األمنية وإيقاف املركبات "و" والنفائس املنقولة
  .SIA Licensing criteria, April 2010 p13): انظر( ."ومحل املفاتيح وتراخيص اخلط غري األمامي
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. وميكــن أن حتــدد الــدول املــسائل األساســية الــيت يتعــّين أن تكــون مــشمولة بالتــدريب   -٥٩
 ففي االحتاد السويسري، يتعّين على السلطات أن تكفل تلقي مجيـع مـوظفي اخلـدمات األمنيـة                

 حقـوق  واحتـرام  علـى اسـتعمال القـوة     ضـروبا مـن التـدريب مـن بينـها التـدرب           املدنية اخلاصـة    
 وميكــن أن يــزّود التــدريب الــداخلي )٣١(.اإلنــسان واخلــصوصية الشخــصية والقــانون اإلجرائــي

 مــسائل احلــساسية علــى معاجلــة اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة بالتــدريب شــركاتمــوظفي 
  .جلنسانيةالثقافية واملسائل ا

 جودة التدريب، ميكـن أن تنظـر الـدول أيـضا يف اسـتحداث آليـة مناسـبة                   تعظيموبغية    -٦٠
  . بغية ضمان قدرة ونزاهة ونوعية مقدمي التدريبالعتماد املدربني وجهات التدريب

 الـدول   حتـدد  لدى موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة، ميكن أن          االحترافولتشجيع    -٦١
دورات ؤهالت املهنية اليت ميكن أن يناهلا موظفو هذه اخلـدمات، مبـا يف ذلـك تلقـي            جمموعة من امل  

ــشيطي مــن  ــدريب التن ــوظفي      . الت ــن م ــات مناســبة متكّ ــدول يف اســتحداث آلي وميكــن أن تنظــر ال
اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة مــن احلــصول علــى مــؤهالت مهنيــة وتكــون موجهــة حنــو كفالــة 

  .التدرُّب املستدام
. انطبـاق املعـايري التدريبيـة علـى املـديرين واملـشرفني           وتسلّم بعـض البلـدان أيـضا بـضرورة            -٦٢

، صغار املـوظفني فاخلدمات األمنية املدنية اخلاصة تتسم يف العديد من البلدان بارتفاع معّدل تبديل             
 التـدريب  أن يتلقى املديرون واملشرفون أيضا تدريبا كافيـا يتجـاوز حـدود معـايري    من مثَّ   ومن املهم   

الراسـخ القـائم علـى قـدرٍ        االحتـراف    ثقافة   إشاعةوهذا يساعد على    . األساسية للموظفني املبتدئني  
ويف هـذا أيـضا   . بني صفوف املـوظفني مـن أعلـى املـستويات إىل أدناهـا      التدريب والتعليم   من  عالٍ  
حتتـاج منـهم إىل جهـد       ومهام خمتلفة عن مهام سـائر املـوظفني         يتولون  املشرفني واملديرين    بأنَّ   إقرار
 إىل ذلـك، مـن املمكـن للـدول أن            وإضـافةً  )٣٢(.املزيد من التعلـيم والتـدريب     من مثَّ    وتقتضي   أكرب،

تشّجع كبار املديرين املسؤولني عن اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة علـى اكتـساب مـا يلـزم مـن                       
  .للوائح التنظيمية ذات الصلة لضمان االمتثال ة وعملياهتاالصناعتلك املعرفة بقوانني 

. فحـسب   الدولـة  بتـدابري واالرتقاء باملعايري املهنية للخدمات األمنية املدنية اخلاصة ال يتأثر            -٦٣
الـصناعة واملنظمـات غـري احلكوميـة والرابطـات          املعنيـة بتلـك     يئـات   اهلبل إنّ التنظيم الذايت من قبل       

───────────────── 
أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرخلشركات األمنية اخلاصة، ل االحتادية القانون املتعلق باستخدام احلكومة )31( 

  ).هـ(و) ب( ٦، املادة ٢٠٠٧
من  ساعة، أن يتلقى املدير ١٣٠يف بلجيكا مثال، جيب عالوة على التدريب العملي األساسي ملدة  )32( 

 ساعات أخرى من ١٠٦ من املستويات العليارى من التدريب واملدير أخ  ساعة٤٠ املستويات الوسطى
  .، املرجع السالف الذكرCOESS/UNI Europaانظر . التدريب
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ــدمي   ــة ومق ــة والتجاري ــيم خــدماتاملهني ــدريب / التعل ــصالت ــؤدي دوراًلة ذات ال ــاًي ــضا   مهم يف أي
ــال     ــوق احلــد األدىن ويف تعظــيم االمتث ــا ف ــايري إىل م ــاء باملع ــايري   . االرتق وميكــن اســتغالل هــذه املع

  .للتشجيع على التطوير املهين املستمر
 توفري املستويات العليا من التعليم والتدريب ملوظفي اخلـدمات األمنيـة   تتوىلوميكن أن    -٦٤

ولعــلّ الــدول تــود . ت معنيــة خمتلفــة تعمــل معــا علــى حتقيــق هــذا اهلــدف املدنيــة اخلاصــة جهــا
تشجيع اجلامعات والكليات وغريها من املؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الصلة على تـوفري             

  .برامج مهنية مستمرة رفيعة املستوى ذات صلة باخلدمات األمنية املدنية اخلاصة
  :تنظر الدول فيما يلييوصي بأن  أن يودولعلّ فريق اخلرباء احلكومي الدويل 

ــة اخلاصــة،       -٦٥ ــة املدني ــة يف معــايري تــدريب مــوظفي اخلــدمات األمني إدراج العناصــر التالي
  :حيثما تقرر الدول اعتماد مثل هذه املعايري

معــايري حمــددة لتــدريب مــوظفي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة تبــيِّن عــدد      )أ(  
 شمولة به؛ساعات التدريب واملواضيع امل

دور اخلـدمات األمنيـة املدنيـة       :  املواضيع التالية علـى أقـل تقـدير        استيفاءينبغي    )ب(  
اخلاصــة وإســهامها يف تعزيــز منــع اجلرميــة وســالمة اجملتمــع؛ والتــشريعات املتــصلة بــصالحيات    

ــاة  ــة بال   القــبض علــى اجلن ــصال املتعلق ــة واســتعمال القــوة؛ ومهــارات االت  بالغــات ومجــع األدل
زاعات والتخفيــف مــن حــدهتا؛ ومهــارات  النـــاملكتوبــة؛ ومهــارات تــسوية  التقــارير ة والــشفوي

الكـوارث الطبيعيـة واحلـوادث    حـاالت  ؛ وإجـراءات الطـوارئ يف       التعامل مع الزبائن وخدمتهم   
 ؛اإلنسانقوق حل؛ والتقّيد باملعايري والقواعد الوطنية والدولية اإلنسان؛ وحقوق غريهاو

ــة اخلاصــة محــل    يف احلــاالت الــيت  )ج(    جيــوز فيهــا ملــوظفي اخلــدمات األمنيــة املدني
مبـا يف  (أو أسلحة غري مميتة، ينبغي فـرض معـايري دنيـا للتـدريب علـى اسـتعماهلا         /أسلحة نارية و  

  ؛)ذلك تنظيم دورات تدريبية تنشيطية
جمموعة معايري تدريبية لكل جمال ميكن أن يعمل فيه ضـابط اخلـدمات األمنيـة                 )د(  
  خلاصة؛املدنية ا

التــدريب مبنــهجيات تقييميــة مناســبة لقيــاس     مجيــع جوانــب  ضــمان اقتــران    )هـ(  
  كفاءات موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛

ضمان تلقي مجيع موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة تدريبا أساسـيا قبـل               )و(  
  .تدريب آخر أيِّ بدء
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 وجهــات ات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة مــوظفي اخلــدمالعتمــاد مــدريب اســتحداث آليــة   -٦٦
  :، وينبغي أن تشمل هذه اآللية ما يليتدريب هؤالء املوظفني

 لتـدريب مـوظفي اخلـدمات       جتهيـزا مناسـبا    مؤسـسات التـدريب      جتهيزضمان    )أ(  
  األمنية املدنية اخلاصة؛

 .ملزاولة التدريب على اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة منح تراخيص  )ب(  

االحتــراف لــدى مــوظفي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة باســتحداث آليــة   تــشجيع   -٦٧
  :هذه اآللية ما يلي املؤهالت املهنية، وينبغي أن تشملب هؤالء املوظفني لتزويدمناسبة 

تزويد موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة بـشهادات أو تـراخيص مناسـبة               )أ(  
 توفريها؛ب هلؤالء األشخاص تبّين اخلدمات األمنية احملددة املسموح

تدريب مـوظفي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة         لربامج  ضمان إجراء حتديث دوري       )ب(  
 .اخلاصة

 مـستمرة ذات صـلة باخلـدمات األمنيـة املدنيـة            عليـا التشجيع علـى إقامـة بـرامج مهنيـة            -٦٨
  :وهذه الربامج ميكن. اخلاصة

هزة إنفـاذ القـانون، والرابطـات       أن توضع بالتشاور مع السلطة التنظيمية، وأج        )أ(  
 املهنية والتجارية، واملنظمات غري احلكومية، والزبائن؛

  اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة جبميع مستوياهتم؛ملوظفيأن توفَّر   )ب(  

  ، عند االقتضاء؛خمتصةأن تعتمدها هيئات   )ج(  
  .والتقدم الوظيفياملستمر أن ُتستخدم كأساس للتطوير املهين   )د(  

  


