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�ص ملخَّ

اإنَّ من���و اخلدم���ات الأمنية املدني���ة اخلا�صة وات�صاع نطاق اأن�صطته���ا يف بلدان كثرية يقت�صيان و�ص���ع اآليات مالئمة تكفل 
تنظيَمها والإ�صراَف عليها �صمانًا لمتثالها للقواعد واللوائح الوطنية والدولية.

دٌة ل���الأمم املتحدة تتناول اخلدمات الأمنية املدنية  ويف ح���ني ل توج���د يف الوقت الراهن �صكوٌك اأو معايرُي اأو قواعُد حمدَّ
اخلا�صة، فاإنَّ هناك طائفًة وا�صعًة من املعايري ذات ال�صلة بالقطاع الأمني؛ ومنها مثاًل املعايري املتعلقة مب�صوؤولية الدولة 
ع���ن من���ع اجلرمية، وحماية حقوق الإن�صان، والتحكم يف ا�صتعمال الق���وة، والحتجاز والعتقال؛ وكذلك املعايري املت�صلة 
بالعالق���ة بني القط���اع اخلا�ض وحقوق الإن�صان وحماية حقوق العمال. وينبغي الرج���وع اإىل تلك املعايري والتقيد بها عند 

و�صع نظم رقابية للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

مت على النحو ال�صليم، اأْن ت�صاهم  وُتَبنيِّ التجربُة اأنَّ اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تزود الدول مبوارد ميكنها، اإذا ُنظِّ
م�صاهم���ًة ملمو�ص���ًة يف احل���د من اجلرمية وتعزي���ز �صالمة املجتمع؛ خا�صًة م���ن خالل ال�صراكات وتقا�ص���م املعلومات مع 
ه وتراقب تبادَل املعلومات بني اجلهات  ال�صرط���ة العامة. ويجب على مدونات قواعد ال�صل���وك والت�صريعات املهنية اأن ُتوجِّ

الفاعلة الأمنية العامة واخلا�صة.

وي�صم���ل قط���اع اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة طائف���ًة عري�صًة من الأن�صط���ة؛ وينبغي للوائح اأن متت���د اإىل اأكرب عدد 
ميكنها اأن متتد اإليه منها عمليًا؛ وذلك من اأجل جتنب الثغرات و�صمان امل�صاءلة وتعظيم م�صاهمة الأمن اخلا�ض يف منع 

اجلرمية و�صالمة املجتمع. 

د ال�صالحياِت املمنوحَة لقط���اع الأمن املدين اخلا����ض والقيوَد املفرو�صة علي���ه. فاإذا ُمنح  وينبغ���ي �ص���ن ت�صريعات حت���دِّ
العامل���ون يف قطاع الأمن اخلا�ض �صالحي���اٍت خا�صًة اأو حقَّ حمل ال�صالح، َلَزَم الن�ضُّ على ذلك �صراحًة وتنظيُمه حيثما 
كان ممكن���ًا من الناحية التطبيقية. وينبغي اأن حتدد الت�صريعاُت املجالت التي ل ُيتوقع من الكيانات الأمنية اخلا�صة اأن 

تعمل فيها.

���ال يف وجود نظام ترخي�ض للعاملني يف القط���اع املعني وللجهات التي تقدم  ويكم���ن حج���ر الزاوية يف اأي نظام رقابي فعَّ
تلك اخلدمات. وتتمثل املمار�صة الف�صلى املقبولة هنا يف اأن ي�صري الرتخي�ُض على كلٍّ من هوؤلء العاملني وتلك اجلهات؛ 
بحي���ث يت�صن���ى تطبيق املعايري داخل ال�ص���ركات وعلى فرادى احلائزين على تراخي�ض �صواء ب�ص���واء. وينبغي اأي�صًا اإلزام 
ه���وؤلء العاملني وتلك اجله���ات بالمتثال ملدونة قواعد �صلوك مالئمة باعتبار ذلك المتث���ال اأحَد �صروط ح�صولهم على 

الرتخي�ض.

قٌة ور�صمية ب�صاأن طريقة تقدمي اخلدمات الأمنية، مبا يف ذلك  وينبغي اأن تكون لدى ال�صركات اإجراءاُت ت�صغيل منطيٌة موثَّ
التخزين الآمن للمعلومات وامل�صتندات املتعلقة بالعمالء، والإبالغ عن جميع الأمور املثرية للقلق، مبا فيها اأي حالة يقوم 

فيها اأحد العاملني يف ال�صركة باحتجاز �صخ�ض اأو با�صتعمال القوة.
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1

ويجدر اإيالء اهتمام خا�ض ل�صالمة العاملني يف جمال اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ولظروف عملهم. فحتى يف حال 
وج���ود لوائ���ح عامة حتمي العاملني، قد تتطلب التحدياُت الفريدة الت���ي يواجهها قطاع الأمن املدين اخلا�ض وجوَد لوائح 

متخ�ص�صة.

وينبغي م�صاءلة اأي �صخ�ض يعمل يف جمال الأمن املدين اخلا�ض اأو اأي جهة تقدم خدمات يف هذا املجال؛ وينبغي اأن تكون 
هن���اك اآلي���ات مالئمة تكفل ا�صتالَم ال�صكاوى التي يقدمها اأي �صخ�ض �صد ال�ص���ركات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها 
والتحقي���َق يف تلك ال�صكاوى. وينبغي اأن تتوىل اأجه���زة مالئمة اإجراء حتقيقات حمايدة يف تلك ال�صكاوى، واأن تتمتع تلك 

الأجهزة ب�صالحية توقيع عقوبات على من َتثُبت اإدانُته من العاملني يف هذا القطاع اأو مقدمي تلك اخلدمات.

وينبغ���ي اأن تكون اإجراءات تقدمي ال�صكاوى من�صورًة على املالأ. وينبغي اأي�صًا اأن يكون وا�صحًا نوُع ال�صكاوى التي �صيتعامل 
معها املراقُب. وقد تقت�صي ال�صرورة اأن يتعامل نظام العدالة اجلنائية على حدة مع اأخطر تلك ال�صكاوى.

ومن اأجل التقليل قدر الإمكان من خماطر الف�صاد املتعلقة باخلدمات الأمنية اخلا�صة، مبا يف ذلك عملياتها التعاقدية، 
يتحتَّم اأن ت�صع الدول ما يلزم من معايري وعمليات تتما�صى مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.

وم���ن الأمور احليوية توفري فر�ض تدريبي���ة مالئمة للعاملني يف قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة من اأجل الرتقاء 
مبعاي���ري ه���ذا القطاع. لذا يجب على ال���دول اأن تكفل اإر�صاَء معاي���ري تدريبية مالئمة تخ�ض هذا القط���اَع، واأن تنظر يف 
الكيفي���ة الت���ي يتم بها و�ص���ع تلك املعايري وتنفيذها، �صواء م���ن جانب اجلهات احلكومية اأو غ���ري احلكومية اأو من جانب 

الأجهزة الأمنية املدنية اخلا�صة، مع اإخ�صاعها ملزيد من ال�صوابط الرقابية.
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مة مقدِّ
اإنَّ توف���ري الأمن من اجلرمية واخلوف والإي���ذاء على م�صتوى الدولة كلها وعلى امل�صتويني املحلي وال�صخ�صي ميثل اأ�صا�صًا 
���ا للتنمية القت�صادي���ة والجتماعية. وكما جاء يف مب���ادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملن���ع اجلرمية،)1( يف حني توؤدي  هامًّ
الدولة دورًا اأوَل يف توفري ال�صالمة العامة ومنع اجلرمية، فاإنَّ هذه امل�صوؤولية ل تتحملها احلكومة اأو اأجهزة اإنفاذ القانون 
الع���ام وحدها. فالواق���ع يقول اإنَّ الأفراد واملجتمع���ات املحلية واملنظمات غري احلكومية ودوائ���ر املجتمع املدين والقطاع 

اخلا�ض توؤدي جميُعها دورًا يف تعزيز الأمن و�صالمة املجتمع.

واإق���رارًا م���ن تلك املبادئ التوجيهية بال���دور الذي توؤديه �صتى اجله���ات الفاعلة واملعنية يف تعزي���ز �صالمة املجتمع ومنع 
اجلرمي���ة، تدع���و تل���ك املبادئ ال���دوَل اإىل و�صع �صيا�صات وطني���ة يف ميدان منع اجلرمي���ة. وهذا ي�صمل التع���اوَن واإقامَة 

ال�صراكات مع قطاع ال�صركات وال�صعَي اإىل زيادة احتمالت اإلقاء القب�ض على املجرمني.

تنامي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة
يف ع���دد متزايد من الدول عل���ى �صعيد العامل كله، يوفر مقدمو اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة جمموعًة متنوعًة من 
بُّ على منع اجلرمية. وت�صمل تلك اخلدمات، فيما ت�صمل، �صالمَة املجتمع، ويف بع�ض الأحيان تدابرَي  اخلدمات التي َتْن�صَ
تكف���ل زي���ادة احتمالت اإلقاء القب�ض عل���ى املجرمني. فتاأمنُي اأماكن الرتفي���ه والت�صوق العامة وحماي���ُة املناطق ال�صكنية 
ا اأ�صباب تنامي  واأماكن العمل ومرافق البنية التحتية احليوية لي�صا �صوى مثالني على تنامي نطاق اأن�صطة ذلك القطاع. اأمَّ
دة. اإلَّ اأنَّ هناك عوامَل معينًة ت�صتطيع اأْن  �صناع���ة اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة يف العقود الأخرية فهي اأ�صباب معقَّ

ه؛ ومنها ما يلي: ت�صرح، جزئيًّا على الأقل، دوافَع هذا الَتَوجُّ
اأمنهم بغية  •  تزايد معدلت اجلرمية وتنامي الإح�صا�ض باخلوف منها مما يدفع الأفراَد والهيئاِت اإىل تعزيز 

حماية اأنف�صهم على نحو اأجنع
والهيئات اجلماهري  تطلبها  التي  اخلدمات  توفري  على  العامة  ال�صرطة  قدرة  •  عدم 

اخلا�ض القطاع  اإ�صراك  نطاَق  ع  ُتو�صِّ التي  الربامج  •  خ�صخ�صة 
اإلخ. القدم،  كرة  ومالعب  الكربى  الت�صوق  متاجر  مثل  ال�صخمة؛  اخلا�صة  املمتلكات  •  تنامي 

•  تنام���ي خماط���ر وقوع هجمات اإرهابية، مما ي�صتوجب توفرَي قدر اأكرب من احلماية لالأماكن املعر�صة لتلك 
الهجمات

اإنَّ ميزاني���اِت ال�ص���ركات الأمني���ة اخلا�صة واأع���داَد العاملني فيها َتفوق يف بل���دان كثرية، مثل اململك���ة املتحدة لربيطانيا 
 العظم���ى واأيرلن���دا ال�صمالي���ة والولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة واإ�صرائي���ل، ميزاني���اِت اأجه���زة ال�صرطة العام���ة واأعداَد 

)1( مرفق قرار املجل�ض القت�صادي والجتماعي 2002/1٣.
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ر عدد العاملني يف قطاع  موظفيه���ا.)2( ويف الهن���د تبلغ ن�صبة الأمن اخلا����ض اإىل ال�صرطة العامة 4.98 اإىل 1.0؛ حيث ُيق���دَّ
الأم���ن اخلا����ض باأكرث من 7 ماليني �صخ�ض.)٣( ومنطقة اأمري���كا الالتينية هي اأي�صًا من املناطق الت���ي ت�صيع فيها ال�صتعانُة 
بقط���اع الأم���ن اخلا�ض. فالأبحاث ُتَبنيِّ اأنَّ عدد احلرا�ض الأمنيني و"اخلف���راء" اخل�صو�صيني امل�صجلني يف هذه املنطقة يبلغ 
1.6 مليون حار�ض اأمني و"خفري" خ�صو�صي واأن عدد احلرا�ض غري املرخ�صني يبلغ مليوين حار�ض.)4( وبالإ�صافة اإىل تزايد 
اإجم���ايل عدد العاملني يف قطاع الأمن اخلا�ض، تزايد اأي�صًا حجم ف���رادى �صركات الأمن اخلا�ض تزايدًا هائاًل. فعلى �صبيل 
املث���ال ي�ص���ل عدد العاملني يف اأكرب �صركة اأمن خا�ض اإىل اأكرث م���ن 000 620 �صخ�ض موزعني يف 120 بلدًا؛ كما و�صل حجم 
ر حج���ُم �صناعة الأمن املدين اخلا�ض  اأعم���ال تل���ك ال�صركة اإىل 12 بلي���ون دولر يف عام 2011.)5( وعلى �صعيد العامل كله ُقدِّ
يف عام 2009 مبا قيمته 165 بليون دولر؛ ومن املرجح اأن يرتفع هذا الرقم اإىل 244 بليون دولر يف عام 2016، حيث ي�صل 

معدل منوه ال�صنوي يف املنطقة اإىل 7 يف املائة. ومن املرجح اأن ت�صهد البلداُن النامية اأ�صرَع معدل منوٍّ لالأ�صواق.)6(

وق���د واك���ب منوَّ حجم الأم���ن املدين اخلا����ض يف عديد من الدول تو�ص���ٌع يف دور ه���ذا القطاع. فاحلقيق���ة اأنَّ الكثري من 
الوظائ���ف الت���ي كانت تنه�ض بها عادًة ال�صرط���ة العامة اأ�صبحت توؤديها الآن �صركات الأم���ن املدين اخلا�صة؛ ومنها على 
�صبي���ل املث���ال ل احل�صر ت�صيري دوري���ات مراقبة يف املناط���ق العامة، والتحقي���ق يف اجلرائم، وممار�ص���ة �صلطات معينة 
ك�صلط���ة التفتي�ض والتوقيف، وتوفري خدمات احلرا�ض امل�صلحني. وي�صيع الآن يف بع�ض الدول وجوُد حرا�ض اأمنيني يرتدون 
���ا نظاميًّا يف الأماكن اخلا�صة ال�صخم���ة، كمتاجر الت�صوق الكربى، واجلامعات، وامل�صت�صفي���ات، والتجمعات ال�صكانية  زيًّ
املحاطة باأ�صوار، واملناطق الرتفيهية، اأو عند اأبواب الفنادق وامل�صارف؛ كما ي�صيع دور هوؤلء احلرا�ض يف حماية املن�صاآت 
احلكومية كمجمعات املكاتب ومرافق البنية التحتية احليوية، مبا فيها حماور النقل ومرافق الطاقة. اأ�صف اإىل ذلك اأن 
الأف���راد القادرين على �صراء اخلدم���ات الأمنية ال�صخ�صية، حيثما كان هناك ق�صور حمتمل يف خدمات ال�صرطة العامة 

الة، �صاعدوا على منو تلك ال�صناعة. اأو ُرئي اأنَّ تلك اخلدمات غري فعَّ

مة. فالبع�ض يرى اأنَّ الدور الرئي�صي الذي توؤديه �صركات الأمن املدين  ومن مالمح منو تلك ال�صناعة نوُع اخلدمات املقدَّ
���ون مراقبة عمليات الدخول، وهو دور ما زالت �صركات كثرية توؤديه.  اخلا�ص���ة يتمثل يف توفري خفراء وحرا�ض ليليني يتولَّ
اإلَّ اأنَّ �ص���ركات الأمن امل���دين اخلا�صة توفر الآن، يف مواقع متنوعة، طائفة خدم���ات اأعر�ض من ذلك بكثري. وهي ت�صمل 
مة الأخرى. وجتري تلك ال�صركات اأي�صًا �صتَّى اأ�صكال  خدم���ات نقل الأموال النقدية عالوًة على نقل وحماي���ة الأ�صياء القيِّ
ات املتعلقة بح���الت الحتيال املعقدة.)7( وقد يجري  ات امل�صترتة اأو اخلفية والتحريِّ ���ات ال�صرية، مبا فيه���ا التحريِّ التحريِّ
املحقق���ون اخلا�ص���ون اأي�صًا حتقيقات اأ�صا�صي���ة مع اأفراد ُيعترب اأنه���م ي�صغلون مراكز ح�صا�صة؛ وذل���ك كتدبري يرمي اإىل 
حماي���ة املوج���ودات واملرافق التحتية واملعلومات من ال�صرقة اأو اإ�صاءة ال�صتخ���دام اأو التلف. ومن اخلدمات الأخرى التي 
تقدمه���ا �صركات الأمن اخلا�صة توف���ري حرا�ض �صخ�صيني وحماية ج�صدية ل�صيقة، وحماي���ة ال�صهود، ومراقبة احل�صود، 
وحرا�ض م�صلحني ملواقع الطاقة النووية، ومتابعة الإجراءات القانونية، وتنفيذ عمليات مراقبة )على نحو ي�صمل ا�صتخدام 
دوائ���ر تليفزيوني���ة مغلقة ونظم خفية(، وجمع ون�ص���ر معلومات ا�صتخبارية، وتنفيذ عمليات ر�ص���د، وتركيب �صتى اأ�صكال 
م اأي�صًا اأ�صكاٌل خمتلفة من ال�صت�صارات الأمنية  اأجه���زة الإن���ذار وال�صتجابة للتحذيرات التي تطلقها تلك الأجهزة. وتقدَّ

 Anna Richards and Henry Smith, Addressing the Role of Private Security Companies within Security Sector Reform Programmes (London, )2(

.Saferworld, 2007)

 Nicolas Florquin, "A booming business: private security and small arms", in Small Arms Survey 2011: States of Security (Geneva, Small )٣(

.Arms Survey, 2011)

 John Bailey and Lucia Damert, "Reforma policial y participación militar en el combate a la delincuencia. Análisis y desafíos para América )4(

.Latina", Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, vol. 19, No. 1 (2005), pp. 133-152

. www.g4s.com/en/Media%20Centre/Key%20facts%20and%20figures/ :متاح على املوقع التايل ،G4S, "Key facts and figures" )5(

 Rita Abrahamson and Michael C. Williams, The Ethical Challenges of Security Privatization (Oslo, International Peace Research Institute, )6(

 2009). See also PRWeb, "Global private security services market worth $244 billion by 2016 says new research report at ReportsnReports.com", 1
.http://www.prweb.com/releases/global-security-services/market-analysis-2016/prweb10387295.htm :متاح على املوقع التايل .February 2013

)7( العم���الء ع���ادًة ما ي�صملون مكاتب املحاماة التي قد ت�صتعني مبحققني من اأجل جمع بيانات واإج���راء مقابالت مع الأ�صخا�ض ال�صالعني يف اأمور مدنية 

اأو جنائي���ة اأو م���ن اأجل امل�صاعدة على اإجراء حتقيقات اأ�صا�صي���ة متاأنية على النحو الواجب ب�صاأن عمليات دمج ومتلك ال�صركات. كما اإنَّ �صركات التاأمني كثريًا ما 
ت�صتع���ني مبحقق���ني خ�صو�صيني من اأجل جمع الأدلة واإجراء مقابالت مع ال�صه���ود والأطراف يف الدعاوى املرفوعة. وقد ت�صتعني �صركات خا�صة اأخرى، بل وحتى 

بع�ض الأفراد، مبحققني خ�صو�صيني من اأجل التحقيق يف حالت �صرقة اأو اختفاء اأموال اأو اأ�صخا�ض.



مة ٣مقدِّ

التقنية؛ مبا يف ذلك التدابري امل�صادة للتج�ص�ض ال�صناعي، وتتبع وا�صتعادة املوجودات امل�صروقة. اإلَّ اأنَّ اخلدمات الأمنية 
دة حتديدًا وا�صحًا؛ واإمنا هي تتفاوت من دولة اإىل اأخرى من حيث نوع تلك  ل فئًة متجان�صًة حمدَّ املدني���ة اخلا�ص���ة ل ت�صكِّ

اخلدمات وامل�صطلحات امل�صتخدمة يف هذا ال�صدد. 

ومن العوامل الدافعة الهامة التي تقف وراء تنامي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ا�صتعانُة عدد متزايد من احلكومات 
بال�ص���ركات الت���ي تقدم تلك اخلدمات من اأج���ل حماية مرافق الدول���ة وبنيتها التحتية ومن اأجل توف���ري بع�ض اخلدمات 
الت���ي اقرتن���ت عادًة بقطاع اإنفاذ القانون العام. فقد اأدت ال�صغوط املتزايدة الت���ي تتعر�ض لها اأجهزة اإنفاذ القانون اإىل 
خ�صخ�ص���ة بع�ض وظائ���ف ال�صرطة يف اأماكن �صتَّى يف العامل كله؛ حيث باتت �صناع���ة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
مت���الأ الثغ���رات التي خلفتها قوات ال�صرط���ة املثقلة بالأعباء، واأخذت تنه�ض بدور متن���ام يف تعزيز منع اجلرمية و�صالمة 
ة م�صتويات. فقد حدثت عملية اإزاحة لالأعباء حيث رفع عن كاهل ال�صرطة  املجتمع. وقد متت خ�صخ�صة ال�صرطة على عدَّ
ع���بء اأداء وظائف معين���ة و�صارعت اأجهزة الأمن اخلا�ض اإىل ملء هذا الفراغ؛ واأُبرم���ت تعاقداٌت مع الغري حيثما ظلَّت 
قوات ال�صرطة توفر خدمات معينة لكن مع اإ�صناد مهمة اأدائها اإىل متعاقدين خارجيني؛ وجلاأت قوات ال�صرطة اإىل الأخذ 
مبمار�ص���ات متبع���ة يف القطاع اخلا�ض، مثل فر�ض ر�صوم لقاء تقدمي خدمات معين���ة وقبول رعاية جهات خا�صة لأن�صطة 
معين���ة.)8( وتتفاوت اأمن���اط اخل�صخ�صة، ففي بع�ض احلالت تظلُّ ال�صرطة م�صيطرًة عل���ى الو�صع حيث تتوىل الإ�صراف 
عل���ى مق���اويل القطاع اخلا�ض. فعل���ى �صبيل املثال، اأُ�صندت مهم���ُة نقل امل�صجونني، با�صتثناء عت���اة املجرمني، بني اأق�صام 
ال�صرط���ة واملحاكم وال�صجون يف اململكة املتح���دة و�صوي�صرا اإىل القطاع اخلا�ض. ويف بع�ض البلدان يكلَّف القطاُع اخلا�ض 
باإع���ادة َمْن ُرف�ص���ت طلباُت جلوئهم اإىل بلدانهم الأ�صلية. بل اإنَّ بع�ض اأجهزة ال�صرطة َكلَّفت جهاٍت خارجيًة باأداء مهام 
عت اأجهزة �صرطة اأخرى اتفاقات مع �صركات خدمات اأمنية  اأمني���ة تتعل���ق بزنازين الحتجاز اخلا�صة بتلك الأجهزة. ووقَّ
مدني���ة خا�ص���ة تتوىل تلك ال�صركات مبوجبها تقدمي بع����ض خدمات ال�صرطة، كرتخي�ض الأ�صلح���ة النارية مثاًل، واإجراء 
اختب���ارات تعاط���ي املخدرات، و�صيانة اأ�صاطيل املركبات، وخدمات تكنولوجيا املعلوم���ات، والتعامل املبا�صر مع ال�صكاوى 
م���ة، وت�صغي���ل زنازين ال�صرطة. وجن���د باملثل اأنَّ املطارات واملب���اين احلكومية )مبا فيها قاع���ات املحاكم( ومرافق  املقدَّ
الطاقة وغريها من املواقع احليوية التي داأبت على العتماد على قوات الأمن احلكومية، مبا فيها قوات ال�صرطة، من اأجل 
حمايته���ا اأ�صبح���ت تعتمد الآن يف بع�ض الأحيان على حماية �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. وقد اتُّخذت هذه 
التدابرُي جزئيًّا من اأجل تقلي�ض التكاليف ومن اأجل زيادة الفعالية؛ مبا ي�صمح لقوات ال�صرطة بالنت�صار يف اأماكن اأخرى.

وَي�صُع���ب حتدي���ُد الأن�صطة التي ُت�صارك يف اأدائها اخلدم���اُت الأمنية املدنية اخلا�صة نظرًا لت�ص���اع نطاق تلك الأن�صطة. 
بل كث���ريًا م���ا تك���ون اخلدمات الأمنية الع�صكري���ة اخلا�صة م�صمولًة يف ه���ذا القطاع. ومتيل تلك ال�ص���ركات اإىل العمل يف 
ة والدول التي مترُّ مبراح���ل انتقالية، حيث تدخل يف ا�صتباكات  املناط���ق الت���ي ت�صهد اأو �صهدت نزاع���ات، ويف الدول اله�صَّ

ع�صكرية النوع وتوفر خدمات م�صلحة. 

وحت���ى تك���ون الأمور وا�صحًة متامًا منذ البداية، فاإنَّ هذا الدليل التمهيدي ل يعنى باخلدمات الأمنية الع�صكرية اخلا�صة 
املكلف���ة ب���اأداء مهام هجومية على نحو �صريح اأو �صمني. بل ين�صب جلُّ اهتمام هذا الدليل على اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة الت���ي َيغُلب عليها الطابُع الوقائي اأو الدفاعي واإْن ت�صمنت يف بع�ض املواقع ت�صديًّا م�صلحًا لتحذيرات اأو حوادث 
معين���ة. اإنَّ اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة، املذكورة يف هذا الدليل، ه���ي خدمات تقدمها �صركات، اأو يقدمها اأفراد، 
يقت�صر دورها، اأو دورهم، على "املراقبة والردع والتبليغ والت�صجيل" فيما يتعلق باجلرمية اأو ال�صالمة اأو ال�صطرابات اأو 
الط���وارئ. وهي خدمات جتارية ترمي اإىل حماية الأفراد واملوجودات املادية؛ ويجوز اأن يكون العاملون يف ال�صركات التي 
تق���دم تلك اخلدمات م�صلح���ني يف بع�ض الأحيان. و�صحيح اأنَّ اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة تكون يف بع�ض الأحيان 
�صالعًة يف �صياقات اأخرى، كال�صناعات ال�صتخراجية الريفية، ودوريات احلرا�صة البحرية ملراقبة القرا�صنة، والعمليات 
ة التي قد تكون فيها �صيادة القانون �صعيفًة؛ اإلَّ  الأمني���ة امل�صلحة يف ال���دول التي ت�صهد اأو �صهدت نزاعات ويف الدول اله�صَّ

ز على تلك الأو�صاع. اأنَّ هذا الدليل التمهيدي ل ُيركِّ

.Mark Button, Private Policing (Cullompton, Willan Publishing, 2002) )8(



كتيِّب متهيدي: التنظيم احلكومي للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ض 4

الإ�شراف على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة
ر احرتاَم  اإنَّ تنام���ي دور اخلدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�صة يزيد من اأهمي���ة اإر�صاء هياكل ثقافية وقانوني���ة مالئمة ُتي�صِّ
القواعد واللوائح الوطنية والدولية، مبا فيها معايري حقوق الإن�صان، والتقيَد بها. ونظرًا ملا تفر�صه معظم الدول من رقابة 
َع و�صع ترتيبات رقابي���ة واإ�صرافية مماثلة ب�صاأن اخلدمات  واإ�ص���راف وا�صع���ني على ال�صرطة العامة فاإن م���ن الطبيعي توقُّ
الأمني���ة املدنية اخلا�صة. اإل اأن التغريات ال�صريعة جتاوزت لالأ�صف اإجراءات الت�صدي الرقابية احلكومية يف العديد من 
الة، كثريًا ما ل تخ�ص���ع �صناعة اخلدمات الأمنية  ال���دول مما ت�صب���ب يف ظهور م�صاكل متنوعة. ففي غي���اب الرقابة الفعَّ
ل العتداَء عل���ى حقوق الإن�صان وارتكاَب  اخلا�ص���ة للم�صاءل���ة من جانب عموم النا�ض؛ مما ق���د يجعل تلك ال�صناعة ت�صهِّ
ل تكاليفها قد  اجلرائ���م املنظم���ة. اأ�صف اإىل ذلك اأنَّ التو�صع يف �صناعة خدماٍت اأمني���ة خا�صة متاحٍة للقادرين على حتمُّ
�ض مفهوَم كون الأمن �صلعًة عامًة ويعوق ح�صوَل الفقراء على الأمن.)9( واأخريًا، ا�صتبينت اأي�صًا يف اخلدمات الأمنية  يقوِّ

مة يف عدد من املجالت م�صاكُل تتعلق بجودة تلك اخلدمات. املدنية اخلا�صة املقدَّ

ال���ة لكلٍّ من �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وفرادى العاملني فيها ت�صاعد على �صمان م�صتوى  اإنَّ الرقاب���ة الفعَّ
خدم���ة عاٍل ي�صتن���د اإىل املعايري املو�صوعة واإىل �صلطة عملياتية حمددة حتديدًا دقيق���ًا؛ مما يعزز �صالمة املجتمع ومينع 
اجلرمية وير�صي يف الوقت ذاته اأ�ص�ض م�صاءلة ال�صركات والعاملني فيها اأمام ال�صلطات احلكومية املعنية واأمام اجلمهور. 
ويرم���ي هذا الدليل التمهي���دي اإىل توفري اإر�صادات عملي���ة للم�صرعني ومقرري ال�صيا�صات ال�صاع���ني اإىل تنظيم �صناعة 
اخلدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�صة على نحو اأكرث فعاليًة. وهو يركز على الدور املحدد الذي توؤديه تلك اخلدمات يف منع 
اجلرمي���ة و�صالم���ة املجتمع، وعلى التدابري التي ميك���ن اأن تتخذها الدول من اأجل تنظيم تل���ك اخلدمات على نحو اأكرث 

فعاليًة وو�صع معايري وقواعد حتقق امل�صالح الف�صلى جلميع اجلهات املعنية.

املنابع التي ينهل منها هذا الدليل التمهيدي
ميكن َتَتبُّع املنابع التي ينهل منها هذا الدليل بالرجوع اإىل املناق�صات التي دارت يف جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
واإىل م�ص���روع قرار قدمته الإم���ارات العربية املتحدة حتت عنوان "اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة: دورها ومراقبتها 
واإ�صهامها يف تعزيز منع اجلرمية و�صالمة املجتمع". ففي ذلك القرار، الذي اعُتمد يف 24 ني�صان/اأبريل 2009 باعتباره 
الق���رار 2/18، لحظ���ت اللجن���ة اأنَّ اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة تتعاون، يف بع�ض الدول، م���ع ال�صرطة وت�صاعدها 
وق���د ت�صه���م يف منع اجلرمية و�صالم���ة املجتمع املحلي مبا يت�صق، عن���د القت�صاء، مع الت�صريع���ات الوطنية.)10( ولحظت 
الة على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة من جان���ب ال�صلطات احلكومية املخت�صة  اللجن���ة اأي�صًا اأهمية وج���ود رقابة فعَّ
م���ن اأج���ل �صمان عدم ت�صويهها اأو اإ�ص���اءة ا�صتعمالها على يد عنا�صر اإجرامية، مبا فيه���ا اجلماعات الإجرامية املنظمة؛ 
�ص���ًا من اأجل درا�صة دور اخلدم���ات الأمنية املدنية  ���ا دوليًّا مفتوح الع�صوية خم�صَّ واأن�ص���اأت اللجن���ُة فريَق خرباء حكوميًّ
ة اأم���ور منها امل�صائل املتعلق���ة باإ�صراف ال�صلطات  اخلا�ص���ة واإ�صهامه���ا يف من���ع اجلرمية و�صالمة املجتم���ع والنظر يف عدَّ
احلكومي���ة املخت�ص���ة على ه���ذه اخلدمات. ودعيت ال���دول الأع�صاء اإىل النظ���ر يف الدور الذي توؤدي���ه تلك اخلدمات يف 
اأرا�صيه���ا م���ن خالل تقييم اإ�صهامها يف من���ع اجلرمية و�صالمة املجتمع، وحتديد ما اإذا كان���ت الت�صريعات الوطنية تكفل 
ق���درًا وافي���ًا من الإ�صراف على تل���ك اخلدمات. و�صعيًا وراء دعم تنفي���ذ ذلك القرار، ُعقدت �صل�صل���ة اجتماعات �صلَّطت 

)9( منظم���ة التع���اون والتنمية يف املي���دان القت�ص���ادي، OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice )دليل 

ب�ص���اأن اإ�ص���الح النظام الأمني: دعم الأمن والعدالة( )باري�ض، 2007(. وانظر اأي�صًا قرار جلن���ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 2/18 )انظر الوثائق الر�صمية 
.))E/2009/30( 10 للمجل�ض القت�صادي والجتماعي، 2009، امللحق رقم

)10( انظر الوثائق الر�صمية للمجل�ض القت�صادي والجتماعي، 2009، امللحق رقم 10 )E/2009/30( الف�صل الأول، الفرع دال.
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ال�ص���وَء على اأهمي���ة املبادئ التوجيهية واللوائح احلكومي���ة. واأ�صفرت هذه العملية عن م�صاري���ع تو�صيات اأبوظبي الأولية 
ب�ص���اأن مراقب���ة وتنظيم اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة واإ�صهامه���ا يف منع اجلرمية و�صالمة املجتم���ع، التي اعُتمدت 
 يف اأبوظب���ي وُلف���ت انتباُه اللجنة اإليها يف دورتها احلادية والع�صرين املعق���ودة يف ني�صان/اأبريل 2012، والتي ت�صكل اأ�ص�َض 

هذا الدليل التمهيدي.)11( 

دت يف  وم���ن ثم َي�صتخ���دم هذا الدليل، عند اإ�صارت���ه اإىل اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة، جمموعَة املعاي���ري التي ُحدِّ
م�صاريع تو�صيات اأبوظبي الأولية، األ وهي:)12(

•  توف���ر موؤ�ص�ص���ات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة خدمات ذات �صلة بالأمن تهدف بوجه عام اإىل حماية 
وتاأم���ني النا����ض والب�صائع واملواق���ع والأماكن والأح���داث والعملي���ات واملعلومات من خماطر تتعل���ق يف الغالب 
ا اخلدمات التي تنطوي �صراحًة اأو �صمنًا على مهام هجومية فال تندرج يف فئة اخلدمات الأمنية  باجلرمية. اأمَّ

املدنية اخلا�صة.

اأجر. مقابل  يعملون  طبيعيون  اأو  اعتباريون  اأ�صخا�ض  اخلا�صة  املدنية  الأمنية  اخلدمات  بتقدمي  •  يقوم 
اأفراد ولي�صوا كيانات عامة. وقد ت�صمل تلك  اأو  •  مقدمو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هم كياناٌت خا�صة 

الكيانات �صركاٍت جتاريًة اأو منظماٍت غرَي ربحية وكذلك اأفرادًا.

•  مقدم���و اخلدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�صة هم جه���اٌت حت�صل على اعتماد ر�صمي م���ن الدولة التي تنظم 
عملها وتراقبها.

•  ميكن اأن تكون اخلدمات التي تقدمها موؤ�ص�صات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدماٍت وقائيًة اأو داعمًة 
لأجهزة اإنفاذ القانون العامة، وميكن اأن تكون مكملًة لتلك الأجهزة حيثما ُي�صمح بذلك.

ومت�صي���ًا مع م�صاريع التو�صي���ات الأولية امل�صار اإليها اآنف���ًا، ُت�صتبعد من نطاق تعريف هذا امل�صطل���ح ال�صركاُت الع�صكرية 
اخلا�ص���ة وال�ص���ركات الع�صكرية والأمني���ة اخلا�صة؛ واإْن يكن جزٌء م���ن عملياتها يندرج �صمن اخلدم���ات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة. وم���ع اأنَّ اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة تت�صمن توفري خدمات يف ال�صج���ون ومرافق الحتجاز اخلا�صة يف 
بل���دان خمتلفة، فاإنَّ هذه الفئة من اخلدمات تعترب جماًل بحاجة اإىل عناية واإر�صادات خا�صة، ومن ثم فهي خارج نطاق 

هذا الدليل.

هيكل الدليل التمهيدي
يعط���ي الدلي���ل التمهيدي اأمثل���ًة على الرقابة الذاتي���ة وغريها من املمار�ص���ات الدولية اجليدة؛ ويتم�ص���ك مت�صكًا �صديدًا 
باملعاي���ري املتف���ق عليها دوليًّا ب�صاأن حقوق الإن�صان، والأمن، ومنع اجلرمي���ة و�صالمة املجتمع؛ وكذلك بالنتائج التي اأ�صفر 

عنها حتى اليوم عمُل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

وه���و يبداأ با�صتك�صاف مدى اإ�صهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�صالمة املجتمع؛ م�صتعر�صًا اأمثلًة 
ماأخ���وذة م���ن طائفة متنوعة من الدول عن اأدوار تلك اخلدمات ووظائفها. ويركز الدليل على عدد من درا�صات احلالت 
التي تو�صح نوع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة التي يعكف على درا�صتها. ويبحث الف�صل الأول الكيفيَة التي ميكن بها 

)11( انظ���ر تقري���ر اجتم���اع فريق اخلرباء املعني باخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة، الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة م���ن 12 اإىل 14 ت�صرين الأول/اأكتوبر 

.)UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2( 2011
)12( املرجع نف�صه. انظر اأي�صًا املرفق الثالث بهذا الدليل.
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لل���دول اأن تعزز اإ�صهاَم اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�صالمة املجتمع؛ بدًء بالتدابري غري الر�صمية 
وانتهاًء بالتدابري الإلزامية، م�صتعينًا يف ذلك بخربات عدد من الدول.

ويتطرق الف�صل الثاين اإىل م�صاألة تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ فيتناول طائفة من الق�صايا الهامة املتعلقة 
باإن�ص���اء نظ���م رقابية ناجحة. وهو يبداأ بالأ�ص�ض املنطقية العامة التي تقوم عليه���ا عملية التنظيم وم�صوؤولية تنفيذها؛ ثم 
ينظ���ر يف الق���رار الهام الواجب اتخاذه ب�صاأن نطاق الأن�صطة الأمنية املدنية اخلا�ص���ة واأيِّ تلك الأن�صطة ينبغي اإخ�صاعه 
للرقاب���ة. وبع���د ذل���ك ينتقل ذلك الف�صل اإىل درا�ص���ة الق�صايا الهامة التي يل���زم النظر فيها عند اإن�ص���اء نظم ترخي�ضٍ 

لالأفراد وال�صركات. ويتطرق ذلك الف�صل اأي�صًا اإىل الأو�صاع الت�صغيلية الهامة الأخرى التي يجدر النظر فيها.

���ا الف�صل الثالث، فيتن���اول الق�صايا املتعلقة بالإنفاذ والتفتي�ض وال�ص���كاوى. ويف دول كثرية، ميثِّل عدم المتثال للوائح  اأمَّ
م�صكل���ًة ك���ربى؛ لذا ي�صتك�ص���ف ذلك الف�صل بع����ض ال�صرتاتيجيات التي تتبعه���ا الدول من اأجل حتقي���ق اأق�صى قدر من 
المتثال. ومبا اأنَّ اأن�صطة �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تف�صي حتمًا اإىل م�صائل تتعلق بخرق اللوائح والقانون 
اجلنائ���ي جن���د اأنَّ من الأمور الهامة الأخرى الت���ي يتطرق اإليها ذلك الف�صل طريقَة التعامل م���ع ال�صكاوى والنتهاكات. 

ويتناول الف�صل اأي�صًا م�صاألة ال�صفافية، مبا يف ذلك اأهمية الق�صاء على الف�صاد. 

وملَّا كان التدريب ميثل هو الآخر عن�صرًا حيويًّا يف اأي نظام رقابي ناجح، فاإنَّ التدريب هو املو�صوع الذي يتناوله الف�صل 
الراب���ع. ويبداأ ذلك الف�ص���ل بدرا�صة امل�صوؤوليات الهامة التي ينطوي عليها و�صع معايري تدريبية وتنفيذ التدريب، ومزايا 
ق الف�صل اأي�ص���ًا اإىل �صلب م�صمون ال���دورات التدريبية الأ�صا�صية املوجه���ة اإىل موظفي/ وعي���وب �صت���ى النهوج. ويتط���رَّ
حرا�ض الأمن. ومن امل�صائل الأخرى التي يتناولها ذلك الف�صل عدُد ال�صاعات الإلزامية، والفحو�ض، والدورات التدريبية 

التن�صيطية والدورات التدريبية املتقدمة.

واأخريًا، يتناول الف�صل اخلام�ض املعايري والقواعد الدولية ذات ال�صلة التي تنطبق على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
زًا على �صكوك حقوق الإن�صان و�صكوك الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة اجلرمية  واإ�صراف الدولة على تلك الأن�صطة، ُمركِّ

واملعايري والقواعد ذات ال�صلة مبجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
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اأوًل-  اإ�شهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة يف 
منع اجلرمية و�شالمة املجتمع

مة مقدِّ
�صيبح���ث هذا الف�صل اإ�صه���اَم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�صالم���ة املجتمع. و�صيبداأ با�صتك�صاف 
ة دول؛ وبعدها ينتق���ل اإىل النظ���ر يف الكيفية التي ميكن به���ا للدول اأن تع���زز التعاون بني  اخل���ربات الت���ي اكت�صبتها ع���دَّ
ال�ص���ركات التي تقدم تلك اخلدمات واجلهات احلكومية الفاعل���ة. و�صيعمد، يف عمل ذلك، اإىل تقييم بع�ض امل�صائل التي 

ت�صكل حتديات ب�صاأن تقا�صم ال�صتخبارات واملعلومات. 

 �شبل اإ�شراك اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة يف منع اجلرمية
و�شالمة املجتمع

ا�صتجابًة ملذكرة �صفوية اأر�صلتها اأمانُة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ب�صاأن دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
يف من���ع اجلرمي���ة و�صالمة املجتمع، اأف���ادت دوٌل)1٣( باأنَّ اأهمي���ة دور اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة يف منع اجلرمية 
ت���رتاوح ب���ني اأهمية عامة واأهمية حيوي���ة.)14( ويف الغالب الأعم تن���درج تلك اخلدمات الرامي���ة اإىل منع اجلرمية �صمن 

واحدة اأو اأكرث من الفئات التالية:
الأن�صطة غري املرخ�صة والتخريب والتعدي على املمتلكات  اأو  •  منع عمليات القتحام والدخول غري املرخ�ض 

اخلا�صة، اأو الك�صف عن تلك العمليات والأن�صطة
•  من���ع عملي���ات �صرقة اأو اإ�صاعة اأو اختال�ض اأو اإخفاء الب�صائع والنقود وال�صندات والأ�صهم والأوراق النقدية 

مة اأو ال�صتيالء عليها؛ اأو الك�صف عن هذه العمليات وامل�صتندات اأو الأوراق القيِّ
البدين الإيذاء  من  الأفراد  • حماية 

اأمنيني حرا�ض  وجود  خالل  من  بالطمئنان  ال�صعور  • اإ�صاعة 
•  مراع���اة واإنفاذ ما يخ����ض ال�صركات من قواعد ولوائح وتدابري و�صيا�صات وممار�صات را�صخة تتعلق باحلد 

من اجلرائم
عليهم القب�ض  واإلقاء  املنتهكني  عن  • الإبالغ 

والنداءات)15( احلوادث  عن  • الإبالغ 
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.E/CN.15/2011/14 1٣( انظر الوثيقة(

)14( الأرجنتني، اإ�صبانيا، اأملانيا، الإمارات العربية املتحدة، البحرين، الربتغال، بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(، تايلند، تركيا، جامايكا، اجلمهورية 

الت�صيكية، جمهورية كوريا، ال�صلفادور، ال�صويد، �صوي�صرا، غواتيمال، الفلبني، قرب�ض، كرواتيا، كندا، كولومبيا، ليختن�صتاين، م�صر، موناكو، الرنويج، هنغاريا.
 Private Security in( انظ���ر الدرا�ص���ة الت���ي اأعده���ا احت���اد خدم���ات الأم���ن الأوروبي���ة بعن���وان الأم���ن اخلا����ض يف اأوروبا—حقائ���ق واأرق���ام )15(

 Europe—CoESS Facts & Figures(؛ وتلق���ي تل���ك الدرا�ص���ة نظ���رًة �صامل���ًة عل���ى �صناع���ة اخلدم���ات الأمني���ة الأوروبي���ة اخلا�ص���ة. وهي متاحة عل���ى العنوان

. www.coess.org الإلكرتوين
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ثَّل يف م�صاعدة ال�صرطة، وخا�صة  وقد اأفاد عدد كبري من الدول باأنَّ الإ�صهام الرئي�صي لتلك اخلدمات يف منع اجلرمية متمَ
اإبالغ ال�صرطة بالأن�صطة الإجرامية.)16(

وميكن اعتبار الأن�ص���طة الأمنية املدنية اخلا�ص���ة �صكاًل من اأ�ص���كال منع اجلرمية من خالل تقلي�ص احتمالت ارتكابها؛ 
فه���ذه الأن�صطة كثريًا م���ا ت�صتهدف اأماكن واأنواعًا معينة م���ن ال�صحايا املحتملني )مثل امل�صتودع���ات، ومواقع الت�صنيع، 
واملمتلكات العقارية، وجممعات املكاتب، واملرافق التحتية احليوية( وت�صعى اإىل منع اجلرمية عن طريق زيادة احتمالت 

الك�صف عن الأحداث غري امل�صروعة وحتديد هوية املجرمني واإلقاء القب�ص عليهم. 

ويف الغالب الأعم ُيتعاقد مع �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة من اأجل حماية املمتلكات واملوجودات والأفراد من 
�صت���ى اأنواع اجلرائم. وت�صمل تلك الأنواع جرائممَ املمتلكات )كال�صرقة والتخريب(، واجلرائممَ املالية )كالتدلي�ص وجرائم 
امللكي���ة الفكري���ة(، واجلرائممَ العنيفة )كالعتداءات والتهديدات واختط���اف الرهائن(. اأي اأنَّ دور تلك اخلدمات هو يف 
ا، �صواء اأكان هذا احل�ص���ور على هيئة دوريات حرا�صة  ا ما يوؤدىمَ من خ���الل ح�صور ظاهر جدًّ معظم���ه وقائ���ي وكثريًا جدًّ
ا ما تكون دورياٍت راجل���ًة و/اأو راكبًة(. وميكن ال�صتعانة اأي�صًا بالدوائر التلفزيونية املغلقة،  ثابت���ة اأو متحركة )كثريًا جدًّ

�صواء كو�صيلة رادعة ظاهرة للعيان اأو كو�صيلة ملراقبة الأ�صخا�ص والأماكن. 

ة دول فيما يخ�ص اإن�صاء الف�صاءات العمومية ال�صخمة؛ مثل متاجر الت�صوق  وقد �صهدت العقود الأخرية طفرًة هائلًة يف عدَّ
ع اأع���داد �صخمة من اجلمهور رغ���م كونها ممتلكات  مُّ الك���رى واملجمع���ات الريا�صية والرتفيهية التي تفت���ح اأبوابها لتمَجمَ
خا�ص���ة. وقد اأدى ذلك بدوره اإىل فت���ح �صوق جديدة اأمام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. كما ت�صتعني بتلك اخلدمات 
جمموع���اٌت من املن�ص���اآت التجارية )اأو الأف���راد( جتتمع معًا من اأجل تقا�ص���م التكاليف واخلدمات املبا�ص���رة �صعيًا وراء 
حتقيق هدف م�صرتك. ويف بع�ص الدول يتمثل اأف�صل مثال على ذلك يف جمموعات �صركات البيع بالتجزئة اأو املوؤ�ص�صات 
الرتفيهي���ة اأو املن�ص���اآت التجارية الأخرى التي ت�صكل رابط���ات تعمل على النهو�ص بامل�صاريع املحلي���ة. وتتعاقد بع�ص تلك 
املجموع���ات م���ع �صركات اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة من اأجل حماي���ة ب�صائعها من ال�صرقة )وه���و ما يطلق عليه 
اأحيان���ًا "�صرق���ة املعرو�صات"(، وتوفري و�صيلة ردع ظاهرة للعيان حت���ول دون ارتكاب اأنواع اأخرى من اجلرائم، ومن اأجل 
اإعطاء اجلمهور الذي يزور تلك الأماكن �صعورًا بال�صالمة والأمن. وهناك اأبحاث ت�صري اإىل اإحداث تلك الظروف تاأثريًا 
���ا يف جمموعات الأعمال التجارية؛ اإىل جانب انخفا�ص احلادث���ات التي تنطوي على �صلوك اإجرامي اأو  ���ا اإيجابيًّ اقت�صاديًّ
غري ماأمون.)17( لكن من ناحية اأخرى اأقل اإيجابيًة هناك تقارير تو�صح اأنَّ اخلدمات الأمنية اخلا�صة ُت�صتعمل خ�صي�صًا، 
يف بع����ص احل���الت، من اأجل ا�صتهداف امل�صردين والأقليات العرقية وامل�صاب���ني باأمرا�ص عقلية بغية اإبعادهم عن بع�ص 

التجمعات العمومية.)18(

ويف بع����ص الدول تق���دم �صركات اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة خدمات اأخرى خالف حرا�ص���ة املوجودات املادية اأو 
ة القوم وامل�صاهري. وهناك اأي�صًا اأمثلة على ال�صتعانة بتلك  املواق���ع. وت�صم���ل تلك اخلدمات حرا�صة اأ�صخا�ص معينني كعليَّ
ال�ص���ركات م���ن اأجل حماي���ة ال�صهود على جرائم ك���رى.)19( وكثريًا ما تعم���ل تلك ال�صركات يف بع�ص ال���دول على حماية 
الأ�صي���اء الثمين���ة ونقلها، وهو ما ت�صيع الإ�صارة اإليه بعبارة "نقل الأم���وال"؛ وهي مهام جتيز بع�ص الدول ت�صليحمَ احلرا�ص 

من اأجل اأدائها. وكل ما �صبق هو اأمثلة على مهام تهدف اإىل منع اجلرمية.

)16( اأذربيج���ان، اإ�صباني���ا، بلجيكا، بوليفيا )دولة-املتع���ددة القوميات(، تايلند، جامايكا، غواتيمال، الفلبني، قر����ص، كولومبيا، ليختن�صتاين، الرنويج، 

الهند، هنغاريا.
 Phillip J. Cook and John MacDonald, "Public safety through private action: an economic assessment of BIDS", The Economic Journal, )17(

 .vol. 121, No. 552, (2011), pp. 445-462

 Darcie Bennett and others, Security Before Justice: A Study of the Impacts of Private Security on Homeless and Under-housed Vancouver )18(

.Residents (Vancouver, Pivot Legal Society, 2008)

 Mark W. LaLonde, "Witness protection in Canada: the current state and suggested state", paper presented at the Commission of Inquiry into )19(

the Investigation of the Bombing of Air India Flight 182, 2011، متاح على املوقع التايل:
. www.inprol.org/files/Witness%20protection%20-%20LaLonde%2021%20October%202007.pdf



درا�شات حالت
ُتعر����ض بع����ض درا�صات احلالت املتعلقة ب�صت���ى ميادين الأمن من اأجل زيادة اإي�صاح م�صاهم���ة اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة يف منع اجلرمي���ة و�صالمة املجتمع. وتبني تل���ك الأمثلة املخت���ارة الأدوار الوا�صعة النطاق الت���ي توؤديها �صركات 
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. و�صُتربز اأي�صًا هذه الأمثلة كاًل من امل�صاهمات الإيجابية التي ميكن للخدمات الأمنية 

املدنية اخلا�صة اأن تقدمها من اأجل منع اجلرمية و�صالمة املجتمع، وبع�ض املخاطر املرتتبة على ذلك.

مرافق الت�شوق وال�شتجمام والبيع بالتجزئة

توج���د يف عديد من ال���دول متاجر ت�صوق كربى تت�صمن الكثري من منافذ التجزئ���ة واملطاعم واحلانات وامل�صارف، اإلخ. 
وكث���ريًا م���ا تكون تل���ك املتاجر ممتلكات خا�ص���ة لكن اأبوابها مفتوحة اأم���ام اجلمهور. ويف دول كثرية يط���رح هذا الو�صع 
حتدي���ات اإذا اأري���د لل�صرطة العامة اأن تتوىل الدور الأمني الرئي�صي نظرًا لأن واجبها هو خدمة عامة اجلمهور ل اأ�صحاب 
املمتل���كات اخلا�ص���ة. وقد يقرتن ذلك بتحدٍّ بالغ يتمثل يف توفري املوارد ال�صرورية. وبناء عليه، ولالأ�صباب ال�صابق ذكرها 
مقرتن���ًة برغبة الكثريي���ن من مالك تلك املتاجر، تولت �ص���ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة امل�صوؤولية الرئي�صية 
ع يقدر  ع���ن اأداء مه���ام منع اجلرمي���ة و�صالمة املجتمع. فمث���اًل يف اأحد اأ�صخم جممع���ات الت�صوق يف هولندا، وه���و جُممَّ
ع���دد زائري���ه باأربعني مليون �صخ����ض �صنويًّا وي�صغل م�صاحة تزيد عل���ى 000 60 مرت مربع، جند اأنَّ مه���ام الأمن موزعة 
ب���ني العامل���ني يف �صركات اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة وقوات ال�صرطة بن�صب���ة 4 اإىل 1. واأو�صح تقييم اأجري لهذا 
بُّ اأكرث م���ا ين�صبُّ على اجلانب الوقائي حيث تت�ص���دى للحوادث لكن دون اإلقاء  املوق���ع)20( اأنَّ عم���ل تلك ال�صركات ين�صَ
ا عم���ل ال�صرطة، فكان ين�صبُّ اأكرث ما ين�صبُّ على اجلان���ب الإنفاذي بحيث تتدخل يف  القب����ض عل���ى اأحد اأو اعتقاله. اأمَّ
ع  ب بهم وتوقِّ احل���الت الت���ي مياَر�ض فيها �صلوٌك معاد للمجتمع وتلق���ي القب�ض على اأ�صخا�ض وُتبعد الزائري���ن غري املرحَّ
غرامات، اإلخ. ولوحظ اأي�صًا اأنَّ العالقة بني ال�صرطة والأمن اخلا�ض �صهدت توترًا عرب ال�صنني واإن تكن قد حت�صنت بقدر 
ما يف الآونة الأخرية. واخلربة املكت�صبة يف هولندا تبني وجود �صراكة بني ال�صرطة والأمن اخلا�ض، الأكرث عددًا، كان من 
املمك���ن اأن تكون اأف�صل. اإلَّ اأنَّ العاملني يف �ص���ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يوؤدون، يف بع�ض الدول، دورًا اأبرز 
بكثري يف تاأمني مثل هذه الأماكن. فمثاًل ُتبنيِّ درا�صتان اأخريان ملجمعات الت�صوق)21( اأنَّ ال�صركات املذكورة توؤدي الوظائف 

الأمنية الرئي�صية، مبا فيها اإلقاء القب�ض على �صارقي املعرو�صات، واأنَّ عالقتها العملية بال�صرطة جيدة بوجه عام.

الأماكن الرتفيهية

يف كث���ري من ال���دول ت�صتقبل الأماكن الت���ي تعقد فيها اأحداث والأماك���ن الرتفيهية، بانتظام، اأع���دادًا كبرية من النا�ض، 
وم���ن بني اأ�صهر تلك الأح���داث املباريات الريا�صية )كرة الق���دم، األعاب القوى، الراجبي، الكريك���ت، كرة ال�صلة، اإلخ(، 
واحلف���الت املو�صيقية، وال�صه���رات يف الأندية الليلية، واملنا�صبات الدينية. وتتفاوت تلك الأحداث تفاوتًا �صديدًا من حيث 
طبيع���ة املخاط���ر التي حتدق به���ا، اإلَّ اأنَّ هناك اأمرًا لفت���ًا يجمعها كلها، األ وهو تنامي اإ�صه���ام اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة يف اأداء وظائ���ف �صالم���ة املجتمع ومن���ع اجلرمية اأثناء تلك الأح���داث. ويف درا�صة اأُجري���ت يف اأ�صرتاليا، عكف 
الباحث���ون على تفح�ض مباراة كريكت ب���ني اأ�صرتاليا ونيوزيلندا اأقيمت يف ملعب اأدليد اأوفال الذي يت�صع لقرابة 000 ٣6 
متفرج. ووجد الباحثون اأنَّه كان هناك 40 �صابط �صرطة واأكرث من 90 موظف اأمن اأثناء اأيام املباراة الرئي�صية. ومتثلت 
���ة موظفي الأمن الأوىل يف مراقبة املداخل وتفتي�ض احلقائ���ب ومراقبة حميط امللعب اخلارجي. واأثناء املباراة اأُلقي  مهمَّ

 .Ronald Van Steden, Privatising Policing (Amsterdam, BJU Publishers, 2007) )20(

 Alison Wakefield, Selling Security (Cullompton, Willan Publishing, 2003); Mark Button, Security Officers and Policing (Aldershot,  )21(

.Ashgate Publishing, 2007)

9اأوًل-  اإ�صهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية 
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ذوا كل عملي���ات اإلقاء القب�ض ه���ذه. ويف حدث ريا�صي  القب����ض عل���ى 20 �صخ�ص���ًا؛ وكان �صباط ال�صرطة ه���م الذين نفَّ
 اآخ���ر ح�صره الباحثون، التقى فريق���ا كرة قدم اأ�صرتاليان يف ملعب ملبورن للكريكت ال���ذي يت�صع ملائة األف متفرج؛ وكان
ا موظفو  هناك 20 �صابط �صرطة و125 موظف اأمن. وهنا اأي�صًا تعامل �صباط ال�صرطة مع كل حالت انتهاك القانون؛ اأمَّ
الأمن فقد تعاملوا مع حالت انتهاك لوائح امللعب، مثل عمليات تهريب �صلع حمظور اإدخالها. ويف بع�ض الدول تنتقل الآن 

مهام توفري الأمن، بل انتقلت فعاًل، من ال�صرطة العامة اإىل �صركات الأمن اخلا�صة.)22(

اأمن املناطق ال�شكنية
يف دول كث���رية اأدى ارتف���اع الطلب على وجود قوات نظامية يف �صوارع املناطق ال�صكنية على نحو ل ت�صتطيع قوات ال�صرطة 
العام���ة اأن تلبي���ه، مقرتن���ًا بنمو التجمعات ال�صكنية اخلا�ص���ة املحاطة باأ�صوار يف بع�ض ال���دول، اإىل زيادة هائلة يف حجم 
ا  مة داخل تلك املناطق. فقد �صهدت دول اأمريكا ال�صمالية واأمريكا الالتينية ودول اأفريقية كثرية منوًّ خدمات الأمن املقدَّ
كب���ريًا يف التجمعات ال�صكني���ة التي تعي�ض داخل اأ�صوار تف�صلها عن املناطق املحيطة بها وحتميها قواُت اأمٍن خا�صٌة توؤدي 
وظائ���ف مراقب���ة املداخل وت�صيري دوريات اأمنية. ويف بع�ض الأحيان اأدى ذلك اإىل اإثارة جدل ب�صبب ما يت�صم به من طابع 
تق�صيم���ي ولم�صاواة اأمنية ب���ني القادرين وغري القادرين على حتمل تكاليف العي�ض يف تل���ك املناطق. ويف جنوب اأفريقيا 
ب يف زيوليثيمب���ا نهٌج يرمي اإىل �صد تل���ك الثغرات حيث ُمنحت املجتمعاُت املحلية اأم���واًل بغر�ض اإنفاقها على الأمن  ُج���رِّ
م���ن اأجل حت�ص���ني امل�صاواة الأمنية.)2٣( ويف تورونتو، كندا، عر�صت اإحدى ال�صركات الأمنية تقدمي خدمات اإىل موؤ�ص�صات 
الإ�صكان العمومية وحققت قدرًا من النجاح يف الت�صدي للم�صاكل التي ت�صببها اجلرمية؛ لكنها ا�صتخدمت يف ذلك نهجًا 
"�صبه �ُصرطي" اأثار جدًل كبريًا اإذ جلاأت على نحو منتظم اإىل توقيف امل�صاغبني واإبعادهم.)24( ويف الدول التي ترتفع فيها 

م خدماُت ت�صدٍّ م�صلح �صريع اإىل القادرين على حتمل تكاليف تلك اخلدمات؛ حيث ت�صرع  معدلت اجلرمية كثريًا ما ُتقدَّ
وحداٌت م�صلحة بالتدخل عند ت�صغيل اأجهزة الإنذار بوقوع ا�صطرابات. ويف بع�ض الدول، اأثار ا�صتخداُم موظفني اأمنيني 

م�صلحني بع�َض امل�صاكل. 

حماية مرافق البنية التحتية الوطنية
يف بع����ض الدول جرت الع���ادة على ا�صتخدام كيانات اأمني���ة عمومية )قوات ال�صرطة، اأجه���زة حماية متخ�ص�صة، قوات 
ع�صكري���ة( من اأج���ل حماية مرافق البنية التحتية احليوي���ة، مبا فيها حماور النقل والت�ص���الت واإمدادات املياه ومواقع 
خ���زن البيان���ات ومرافق تولي���د الطاقة واملكاتب احلكومي���ة واملوانئ ومراف���ق الرعاية ال�صحية، من الك���وارث الطبيعية 
والأعط���ال التقني���ة والأعم���ال الإجرامي���ة والتخريبية. وم���ع تزايد املخاوف املتعلق���ة باحلماية من اجلرمي���ة وتهديدات 
املتطرفني والكوارث الطبيعية وحماية الأمن العام واملوارد املادية والب�صرية تت�صبب التكاليف التي تتحملها املوارد العامة 
لقاء توفري تلك احلماية يف اإلقاء اأعباء متزايدة على ميزانيات الدول. فال�صتعانة مبوظفني اأمنيني ور�صد اأجهزة الإنذار 
وا�صتخ���دام الدوائ���ر التليفزيونية املغلقة، على مدار ال�صاعة، هي كلها اأمور باهظ���ة التكاليف؛ ول متثل يف بع�ض الأحيان 
ا�صتخدام���ًا جي���دًا لقوات ال�صرط���ة املدربة تدريبًا رفيعًا. ونتيج���ة لذلك تعمد الآن بع�ض الدول، ومنه���ا الإمارات العربية 
املتح���دة وجاماي���كا وال�صويد و�صوي�صرا وقرب����ض واليابان ودول اأخرى، اإىل التعاقد مع �ص���ركات اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة حلماية بع�ض جوانب مرافق البني���ة التحتية احليوية الوطنية مثل املطارات واملوانئ وحمطات الطاقة واملكاتب 
احلكومية.)25( وهناك مثال طيب على ذلك يف اأملانيا؛ اإذ اأدت ال�صتعانة بتلك ال�صركات اإىل اإحداث حت�صن دائم يف جمال 

 Rick Sarre and Tim Prenzler, Private Security and Public Interest: Exploring Private Security Trends and Directions for Reform in the New )22(

.Era of Plural Policing (Sydney, Australian Research Council report, 2011)

 .Les Johnston and Clifford D. Shearing, Governing Security: Explorations in Policing and Justice (London, Routledge, 2003) )2٣(

 .George S. Rigakos, The New Parapolice: Risk Markets and Commodified Social Control (Toronto, University of Toronto Press, 2002) )24(

.E/CN.15/2011/14 )25(



ًة كبار ال�صن والن�صاء(، وق���د َثَبت اأنَّ حالت  اأم���ن النق���ل العام من حيث ازدي���اد �صعور الركاب الذاتي بال�صالم���ة )خا�صَّ
الإيذاء والتحر�ض اجل�صديني قد انخف�صت �صاأنها �صاأن الأ�صرار التي ت�صببها اأعمال التخريب والت�صويه.)26(

اإنَّ القيم���ة التي ي�صيفها الأمن اخلا�ض فيما يخ�ض حماي���ة مرافق البنية التحتية احليوية تكمن يف تخ�ص�صه. ف�صركات 
اخلدمات الأمنية اخلا�صة قادرة على ا�صتحداث معارف تقنية تخ�ض تلك املرافق على وجه التحديد من خالل الرتكيز 

على قطاعات �صوقية متخ�ص�صة. 

اأمن املطارات واملوانئ البحرية

اإنَّ وج���ود موظف���ي اأم���ن يحمون املط���ارات، وبقدر اأقل املوان���ئ البحرية، هو اأح���د اأ�صيع ما يراه النا����ض من مظاهر منو 
اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة.)27( ويف معظم الدول، تتعاون ال�صركات التي تقدم تلك اخلدمات مع اأجهزة ال�صرطة 
التابعة للدولة على اأداء تلك الوظائف. ويف هونغ كونغ، ال�صني، ت�صرتك قوات �صرطة هونغ كونغ مع �صركة خدمات اأمنية 
مدني���ة خا�ص���ة يف تاأمني املطار ال���دويل. وتوفر تلك ال�صركة، التي يعمل بها اأكرث م���ن 000 ٣ موظف، طائفة عري�صة من 
اخلدمات يف املوقع املخ�ص�ض للجمهور وموقع الطريان العمومي؛ مبا يف ذلك ت�صيري دوريات روتينية، ومراقبة املداخل، 
واإ�ص���دار تراخي����ض دخول ُمقيَّدة واعتماد احلا�صلني عليها، وتخ�صي�ض حرا�ض ملراقب���ة اأمن البوابات، وتفتي�ض الركاب 

واأطقم الطائرات وال�صحنات والربيد، وفرز الركاب، وو�صع �صوابط ب�صاأن الت�صاريح.)28(

وي�صيع يف بلدان كثرية وجود �صركات خدمات اأمنية مدنية خا�صة يف املوانئ البحرية تتوىل ت�صغيل نظم الدوائر التليفزيونية 
املغلقة، ومراقبة مداخل املواقع، وحرا�صة مرافق املوانئ، واإ�صداء امل�صورة ب�صاأن اأمن البنية التحتية، وامل�صاركة يف تقييم 
احلال���ة الأمنية يف املوانئ، والإ�صهام يف خطط الطوارئ والت�صدي لالأزمات، وال�صرتاك يف ع�صوية اللجان املعنية باأمن 

املوانئ، جنبًا اإىل جنب مع ال�صرطة العامة و�صلطات املوانئ.

 تنظيم م�شاركة الأمن املدين اخلا�ص يف منع اجلرمية
و�شالمة املجتمع

يف جم���ال ال�صالمة والأمن ومن���ع اجلرمية تكون الدولة هي �صاحبة ال�صلط���ة الأوىل وامل�صوؤولية الرئي�صية. ومن ثم ينبغي 
اأن تخ�ص���ع اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة لتنظيم الدولة ورقابتها ولربامج ترمي اإىل حت�صني املعايري الكفيلة بتعزيز 
اإ�صهام تلك اخلدمات يف منع اجلرمية و�صالمة املجتمع. ثم اإنَّ للدولة دورًا اأ�صا�صيًّا وم�صوؤوليًة ح�صرية فيما يخ�ض و�صع 
تدابري حلماية اأمن مواطنيها وجميع الأ�صخا�ض اخلا�صعني لوليتها الق�صائية وحماية رفاههم. ف�صالمة ال�صخ�ض واأمن 
ممتلكات���ه ُينظر اإليهما على نطاق وا�صع باعتبارهما من حقوق الإن�صان الأ�صا�صية واأمرًا جوهريًّا يف حتقيق جودة احلياة 

العامة للمجتمعات. 

11اأوًل-  اإ�صهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية

)26( املرجع نف�صه.

 Jens Hainmüller and Jan M. Lemnitzer, "Why do Europeans fly safer? The politics of airport security in Europe and the US", Terrorism and )27(

.Political Violence, vol. 15, No. 1 (2003), pp. 1-36

.http://www.avseco.com.hk/eng/default.asp :انظر املوقع التايل ،Aviation Security Company Limited )28(
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فاملادة ٣ من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان تن�ض على اأن لكل �صخ�ض احلق يف احلياة واحلرية وال�صالمة ال�صخ�صية؛ 
يف حني تن�ض مادته 17 على عدم جواز جتريد اأحد من ملكه تع�صفًا.)29(

الة ملنع اجلرمية وتعزيز �صالمة املجتمع. وت�صمل  وتتحقق �صالمة واأمن الأ�صخا�ض وممتلكاتهم، جزئيًّا، باتخاذ تدابري فعَّ
تلك التدابري تدابري اجتماعية واقت�صادية تتناول العوامل التي تقف وراء اجلرمية، كالالم�صاواة والتهمي�ض مثاًل، عالوة 
عل���ى الظ���روف املحيطة املتغرية التي توؤثر يف دوافع العتداء والإي���ذاء ويف ال�صعور بانعدام الأمن؛ وذلك مع و�صع تدابري 
متن���ع تكرار اجلرائم وُتقلِّ�ض من احتم���الت ارتكابها وتزيد من احتمالت اإلقاء القب�ض على مرتكبيها. وميكن ل�صركات 
اخلدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�صة اأن ت���وؤدي دورًا يف جمموعة التدابري الأخرية، التي كثريًا م���ا ي�صار اإليها بعبارة " منع 

اجلرمية من خالل تقلي�ض احتمالت ارتكابها".

ال وم�صوؤول يرتق���ي بنوعية حياة جميع املواطنني؛ كما يع���ود مبنافع طويلة املدى من حيث  اإنَّ من���ع اجلرمي���ة على نحو فعَّ
خف�ض التكاليف املرتبطة بنظام العدالة اجلنائية الر�صمي والتكاليف الجتماعية الأخرى الناجمة عن اجلرمية. وتن�ض 
ه تقع على عاتق احلكومات، بجميع م�صتوياتها، م�صوؤولية  املب���ادئ التوجيهية ملنع اجلرمية، اإقرارًا منه���ا مبا �صبق، على اأنَّ
اإيجاد واإدامة وتعزيز اإطار ميكن فيه جلميع املوؤ�ص�صات احلكومية ذات ال�صلة وجميع �صرائح املجتمع املدين، مبا يف ذلك 
قط���اع ال�ص���ركات، اأن توؤدي دورًا اأف�صل يف من���ع اجلرمية.)٣0( وتت�صمن م�صوؤوليُة اتخاِذ الإج���راءات هذه تقويَة ال�صلطات 
الرقابي���ة والإ�صرافي���ة للجه���ات الفاعلة غري احلكومية التي تنه����ض بدور يف جمال �صالمة املجتم���ع ومنع اجلرمية؛ مثل 
مقدم���ي اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة. وتهيب مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية للتعاون وامل�صاعدة التقنية يف ميدان 
من���ع اجلرمي���ة يف املدن بال���دول الأع�صاء اأن تاأخ���ذ يف اعتبارها عددًا من املب���ادئ؛ منها و�صع خطة عم���ل متكاملة ملنع 

ة جهات فاعلة منها القطاع اخلا�ض.)٣1( اجلرمية تت�صمن عدَّ

وم���ن الوا�ص���ح اأنَّ هناك حتديات تواج���ه م�صاريع التعاون بني ال�صرط���ة العامة والأمن اخلا�ض؛ منها م���ا يتعلق بال�صلطة 
القانوني���ة، والتموي���ل، والقيادة وال�صيط���رة، وخطوط الت�صالت، وم�صتوي���ات الثقة والحرتام، والقي���ود املفرو�صة على 
جم���ع املعلوم���ات وتبادله���ا وخزنه���ا، وامل�صوؤوليات والتبع���ات، وت�صورات اجلمه���ور. وميكن التغلب عل���ى العديد من تلك 
 التحدي���ات بف�ص���ل و�صع �صيا�صات عام���ة، وبناء عالقات وتدخل الدولة بق���در اأكرب من خالل اأطر تعاوني���ة تعَطى طابعًا 

ر�صميًّا.

ل���ذا ف���اإنَّ من القرارات الهامة الت���ي يجب اأن تتخذها الدولة درج���َة التدخل التي تريد ا�صتخدامها م���ن اأجل تعزيز تلك 
ال�صراكات. ولعل الدول، كما جاء يف م�صاريع تو�صيات اأبوظبي الأولية، تنظر يف تطوير اأوا�صر التعاون بني قطاعي الأمن 

العام واخلا�ض؛ وتقوم مبا يلي:

العام الأمن  واأجهزة  اخلا�صة  املدنية  الأمنية  اخلدمات  اأجهزة  بني  ال�صراكات  • ت�صجيع 
•  توف���ري التموي���ل لإج���راء بحوث ب�صاأن التع���اون بني اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة وقط���اع الأمن العام 

ولتقييم هذا التعاون
وت�صجيعها والت�صاُند  التعاون  على  تركز  حمددة  تدريبية  برامج  • اإن�صاء 

)29( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-٣(.

)٣0( مرف���ق ق���رار املجل�ض القت�صادي والجتماع���ي 1٣/2002. وهذه الر�صالة اأيَّدها اإع���الن بانكوك لعام 2005 ب�صاأن الت���اآزر وال�صتجابات: التحالفات 

ال�صرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي اعتمده موؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�صر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ُعقد يف بانكوك 
يف عام 2005.

)٣1( مرفق قرار املجل�ض القت�صادي والجتماعي 9/1995.



•  اإن�صاء هيئة اأو اآلية منا�صبة لالإ�صراف على تنفيذ جهود التعاون والت�صاُند بني الأجهزة الأمنية التابعة للدولة 
واأجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

ه لي�ض من دور الأمن املدين اخلا�ض اأن ي�صتاأ�صل اأو يقو�ض ال�صرطة العامة واإمنا اأن ي�صاعدها ويتعاون  وجتدر مالحظة اأنَّ
معه���ا؛ وهو ما ُيتوقع من اأي ع�صو م���ن اأع�صاء املجتمع. ويف الوقت ذاته، اأُِقرَّ باأن النهج التعاوين والت�صاوري بني ال�صرطة 
العامة والأمن املدين اخلا�ض ميكن اأن يكون قوًة دافعًة اإىل توفري اأمن املجتمع ومنع اجلرمية. وتت�صمن الأمثلة النمطية 

على العالقات بني ال�صرطة العامة والأمن اخلا�ض يف بع�ض الدول ما يلي:
•  الت�صبي���ك: فر����ض منظمة لكنها غري ر�صمية لبناء العالقات وتبادل املع���ارف ومناق�صة التحديات امل�صرتكة 

وتقا�صم الإمكانيات املتاحة
•  تب���ادل املعلوم���ات: تب���ادل املعلومات ب�ص���اأن اجلرائم والأمن���اط اجلنائية، واملجرم���ني، والتهديدات وفر�ض 

التعاون
اأن�صطة تدريبية قائمة عل���ى املعرفة وعلى الكفاءة ب�صاأن موا�صيع  •  التدري���ب: الت�ص���ارك يف ا�صت�صافة وتنفيذ 
متخ�ص�صة؛ مما ي�صاعد بدوره على تعزيز الحرتام املتبادل والفهم امل�صرتك لالأدوار وامل�صوؤوليات وال�صلطات

•  من���ع اجلرمي���ة: الت�ص���ارك يف برامج تهدف اإىل منع اجلرمية و�صالم���ة املجتمع، مبا يف ذلك ا�صرتاتيجيات 
مة  تكف���ل �صالم���ة املجتمع؛ والت�صارك يف الت�صدي لق�صاي���ا تهم املجتمع املحلي عالوًة عل���ى دعم اجلهود املنظَّ

التي ُتبذل على �صعيد املجتمعات املحلية
املجتمع و�صالمة  اجلرمية  مبنع  املتعلقة  للقوانني  امل�صرتك  الدعم  • الت�صريعات: 
وقمعها اجلرمية  منع  اإىل  ترمي  مبادرات  واتخاذ  حتقيقات  اإجراء  • العمليات: 

•  البح���وث: ت�صمي���م وتنفي���ذ بحوث تتعلق مبنع اجلرمي���ة و�صالمة املجتمع، بالت�ص���ارك اأحيانًا مع اجلامعات 
املحلي���ة، وو�ص���ع م���ا يتعل���ق بها م���ن معايري تخ����ض املتطلب���ات التكنولوجي���ة وامل�صائ���ل التي حتظ���ى باهتمام 

م�صرتك)٣2(

وحتت���اج العالق���ات بني قطاعي الأمن الع���ام والأمن اخلا�ض، حتى تكون عالقات ناجح���ًة، اإىل قيادة واإىل حتديد وا�صح 
ل���الأدوار وامل�صوؤولي���ات، واإىل التزامات متعددة امل�صتويات، ومبادئ توجيهية ب�ص���اأن التعاون وتبادل املعلومات، واإىل وجود 

اأهداف م�صرتكة. 

و�صتتناول فيما يلي بع�ض اخلربات التي اكت�صبتها الدول يف هذا املجال.

اأمثلة على التعاون املحلي والطوعي
قد ت�صتند العالقات التعاونية اإىل مو�صوع بعينه اأو اإىل موقع بعينه؛ كاقتحام منطقة م�صتودعات جتارية اأو اإثارة القالقل 
يف وق���ت متاأخ���ر من الليل يف منطق���ة ترفيهية؛ اأو قد ت�صمل موا�صيع اأعم مثل العمل امل�ص���رتك على و�صع ت�صورات ب�صاأن 
ال�صالم���ة والأم���ن ال�صخ�ص���ي والأ�صباب اجلذرية للجرمي���ة وانعدام الأمن يف اأح���د التجمعات ال�صكني���ة. وقد تكون تلك 
العالق���ات منظم���ة تنظيمًا دقيق���ًا وطويلة الأجل اأو قد تكون عار�ص���ًة تهدف اإىل حتقيق اأغرا����ض بعينها؛ كما قد تتطلب 

ا اأو ل تتطلب اأي موارد اإ�صافية.  متوياًل م�صرتكًا اأو خارجيًّ

وي�صه���د الع���امل اأمناط���ًا كثرية م���ن التعاون وتب���ادل املعلوم���ات بني ال�صرط���ة و�صركات الأم���ن املدين اخلا�ص���ة؛ يكت�صي 
د ال�صرطة �ص���ركات الأمن املدين اخلا�صة  ا اأكرث من بع�صها الآخ���ر. ويف بع�ض تلك الأمناط قد تزوِّ بع�صه���ا طابع���ًا ر�صميًّ

1٣اأوًل-  اإ�صهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية 

 Whitney Gunter and Jason Kidwell, Law Enforcement and Private Security Liaison: Partnerships for Cooperation (York, Pennsylvania, )٣2(

.International Foundation for Protection Officers and York College of Pennsylvania, 2004)
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بق���در م���ن التدريب واملع���دات باعتبار ذلك اأح���د التدابري الرامي���ة اإىل منع اجلرمي���ة يف املجتمع والنهو����ض بال�صالمة 
 والأم���ن.)٣٣( ويف بع����ض الأمن���اط الأخ���رى، ق���د يتخ���ذ التعاون �ص���كَل ت�صبي���ٍك َعَر�ص���ي اأو اجتماع���اٍت منتظم���ة لتبادل 

املعلومات.

فعل���ى �صبي���ل املثال، �صهدت نيويورك يف عام 1986 مبادرًة ترمي اإىل حت�صني التعاون بني الأمن العام والأمن اخلا�ض من 
اأج���ل حماية الأ�صخا�ض واملمتلكات وت�صجيع تبادل املعلومات بني ال�صرط���ة العامة والأمن اخلا�ض واإزالة امل�صاكل املتعلقة 
بامل�صداقي���ة والت�ص���ورات اخلاطئة. واأي�صًا يف مي�ص���وري بالوليات املتحدة، ت�صاركت اإدارة �صرط���ة كريف كور مع مركز 
�صان���ت جون مري�صي الطبي و�صركة اأمن خا�ص���ة يف تنفيذ م�صروع على م�صتوى املجتمع املحلي كله يرمي اإىل توعية اأفراد 
املجتم���ع بامل�صائل املتعلقة مبنع اجلرمية وا�صتحداث برنام���ج تثقيفي يف هذا ال�صدد ي�صمل عددًا من الأحداث والندوات 
املحلي���ة التي تتن���اول موا�صيع معينة؛ مثل العتداءات اجلن�صية وال�صطو وال�صالمة املروري���ة. ومن اأمثلة الت�صبيك وتبادل 
املعلوم���ات بانتظ���ام مبادرُة التعاون العملياتي املنفذة يف كل من كندا والوليات املتحدة. ومبوجب تلك املبادرة يتم توفري 
م���وارد من اأجل تعزيز التع���اون بني �صركات الأمن املدين اخلا�صة واأجهزة اإنفاذ القانون؛ ومن تلك املوارد اأدلة و�صرائط 
فيدي���و ودرا�صات حالت وا�صتعرا�ض للموؤلفات بغية توفري اأدوات تكف���ل ت�صجيع التعاون املحلي.)٣4( وعادة ما يقت�صر دور 
قط���اع الأمن اخلا�ض يف مثل تل���ك املبادرات على املعاينة والإبالغ والت�صجيل بحيث ل ي�صم���ل التدخل املبا�صر على النحو 
الذي قد تلجاأ اإليه ال�صرطة العامة. فعلى �صبيل املثال تهدف مبادرة التعاون العملياتي امل�صرتكة ملنع اجلرمية يف فانكوفر، 
كن���دا، اإىل تب���ادل املعلومات وامل���وارد من اأجل امل�صاعدة على من���ع جرائم املمتلكات واأمناط ال�صل���وك املزعجة التي توؤثر 
تاأث���ريًا �صلبيًا على املجتم���ع. وحتظى املبادرة بدعم ال�صرطة ورابطة داونتاون فانكوف���ر للم�صاريع املحلية و�صركة التاأمني 
بريتي����ض كولومبي���ا )وهي �صركة التاأمني على ال�صيارات يف املقاطعة(. ويف اإطار تل���ك املبادرة تلتقى اجلهات املعنية، مبا 
ا وا�صتعرا�ض ال�صرتاتيجيات؛ علمًا باأنَّ  فيه���ا �صركات الأمن اخلا�صة، مرة واحدة �صهريًّا من اأجل تبادل املعلومات ر�صميًّ
هناك اآليات قد اأُن�صئت من اأجل التبادل الفوري للمعلومات املتعلقة بالأ�صخا�ض املهمني وباأمناط واجتاهات اجلرمية.)٣5( 

ومن الأمثلة اجليدة الأخرى على التعاون م�صروع غريفني يف اململكة املتحدة )انظر الإطار 1(.

ة مناطق �صكانية رابطات تعاق���دت بدورها مع �صركات خدمات اأمني���ة مدنية خا�صة لتح�صني  ل���ت ع���دَّ ويف الربازي���ل، �صكَّ
نت �صراكًة مع �ص���ركات خدمات اأمنية مدنية  الأم���ن فيه���ا. ومن اأمثل���ة ذلك اأن ال�صرطة الع�صكرية يف ولي���ة �صاو باولو َكوَّ
خا�ص���ة مكلف���ة بحماية منطقة بارك دو�ض برين�صيب. وق���د قدمت ال�صرطة تقارير اإيجابية عن تل���ك املبادرة نوَّهت فيها 
اه باأنَّه يدعم دور ال�صرطة يف توفري بيانات عن اجلرمية يف املنطقة وي�صاهم يف تنفيذ  باأهمية دور تلك اخلدمات وا�صفًة اإيَّ

تدابري تهدف اإىل منع اجلرمية وي�صاعد يف التحقيقات التي جتريها ال�صرطة.)٣6(

وتت�صم���ن الأمثل���ة الأخرى حالٍت تتوىل فيها ال�صرط���ة تدريب موظفي �صركات اخلدمات الأمني���ة اخلا�صة. ففي برمودا 
ب ال�صرطُة هوؤلء املوظف���ني على توخي احلذر من جرائم اأو م�صكالت حمددة عند ت�صيريها دوريات حرا�صة اأو  مث���اًل ُتدرِّ
عن���د اإن�صائه���ا نقطة حرا�صة ثابتة؛ مو�صحًة لهم ما ينبغي اأن يالحظوه وكيفية الإبالغ عنه. بل اإن ال�صرطة توفر يف بع�ض 

احلالت بع�ض معدات الت�صالت اأو مواد الإبالغ.

 Edward F. Connors, William C. Cunningham and Peter Ohlhausen, Operation Cooperation: A Literature Review of Cooperation and  )٣٣(

 Partnerships Between Law Enforcement and Private Security Organizations (Washington, D.C., Bureau of Justice Assistance, United States Department
 .of Justice, 1999)

. www.ilj.org/publications/docs/Operation_Cooperation.pdf ٣4( انظر(

 )٣5( Vancouver Police Department, 2011 Annual Business Plan: Year-End Report-Back، متاح على املوقع التايل:

.http://vancouver.ca/police/assets/pdf/2011-report-back.pdf 
 Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo, "Como a segurança privada pode ajudar no )٣6(

. www.seevissp.org.br/noticia.php?not=105 :متاح على املوقع التايل ،trabalho da polícia"



مزيد من تدخل الدولة ت�شجيعاً للتعاون

اأدت اأهمي���ة التع���اون والت�ص���ارك يف العديد من الدول اإىل تدخل الدولة بقدر اأكرب بغي���ة حتقيق تلك الغايات؛ وذلك بعدة 
و�صائ���ل منها اإن�صاء هياكل قانونية وو�صع حوافز اأخ���رى من اأجل اإ�صراك اجلهات الفاعلة يف قطاعي الأمن العام والأمن 

اخلا�ض. وُينظر اأدناه يف بع�ض تلك اخليارات.

يف اإنكل���رتا وويل���ز، �صعت الدولة جاهدًة اإىل ت�صجي���ع التعاون بني اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة وال�صرطة من خالل 
"خمط���ط �صالمة املجتم���ع املعتَمد" الذي اأن�صئ مبوجب قان���ون اإ�صالح ال�صرطة لعام 2002. ويق�ص���ي هذا املخطط باأنَّ 

باإم���كان روؤ�صاء ال�صرطة اأن يعتم���دوا اأ�صخا�صًا يكلَّفون باأداء وظائف تخ�ض �صالمة املجتم���ع باعتبارهم موظفني اأمنيني 
ب���ل وماأم���وري �صجون وم�صوؤولني عن حرا�صة القطارات واحلدائق العامة، اإل���خ. وبو�صع هوؤلء املوظفني، مقابل ح�صورهم 
دورات تدريبي���ة معرتفًا بها، ارتداء �صارة خا�صة وممار�صة �صالحيات خا�صة كاإ�صدار اإ�صعارات بتوقيع غرامات حمددة 
وم�صادرة الكحول والتبغ. واأجريت درا�صة ا�صتق�صائية يف عام 2010 اأو�صحت اأنَّ هناك اأكرث من 000 2 موظف اأ�صبحوا 
ه ي�صم���ح جلهات معينة )احلدائق العام���ة، متاجر الت�صوق  معتَمدي���ن مبوج���ب هذا املخطط. ومي���زة هذا املخطط هي اأنَّ
ال على القان���ون والنظام يف تلك  الك���ربى، امل�صت�صفي���ات( مبنح ال�صالحي���ات والفر�ض التدريبية املطلوب���ة للحفاظ الفعَّ
بون تدريبًا  املناطق، تاركًا ال�صرطة تركز على وظائف اأكرث اأهمية. كما اإنَّه يطمئن ال�صرطة اإىل اأنَّ املوظفني الأمنيني مدرَّ

مالئمًا ومنخرطون بقدر اأكرب �صمن هياكل ال�صرطة.)٣7(

وقد اعتربت بع�ض الدول اأنَّ م�صاهمة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�صالمة املجتمع هي على درجة 
����ض جهات معينة باإقامة �صتى اأ�صكال ال�صراكة بني  م���ن الأهمي���ة اأف�صت اإىل اعتماد، اأو التخطيط لعتماد، ت�صريعات ُتفوِّ
�ض اأجهزٌة معينة بت�صجيع ال�صراكات. فمثاًل  ال�صرطة و�صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. وعند م�صتوى معنيَّ ُتفوَّ
ُعر����ض اأم���ام الربملان يف جنوب اأفريقيا يف نهاية عام 201٣ قانوٌن يعدل قان���ون عام 2001 الأ�صلي ب�صاأن تنظيم �صناعة 
الأم���ن اخلا����ض؛ م�صندًا م�صوؤولي���ًة اإ�صافية اإىل اجلهاز الرقاب���ي، وهو الهيئة الرقابية لالأمن اخلا����ض، تتمثل يف ت�صجيع 

ال�صراكات الرامية اإىل منع اجلرمية بني �صناعة الأمن اخلا�ض واأجهزة الدولة امل�صوؤولة عن منع اجلرمية.

وعل���ى وجه التحديد يف جمال الأح���داث الريا�صية، يف جنوب اأفريقيا، جرى اأي�صًا تكري�ض هذا التعاون على نحو ر�صمي. 
���ت احلكومة قانون ال�صالمة اأثناء الأحداث الريا�صية والرتفيهي���ة )2009( واللوائح امل�صاحبة له. وت�صفي تلك  فق���د �صنَّ

15اأوًل-  اإ�صهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية 

الإطار 1- م�شروع غريفني )اململكة املتحدة(

ا بني �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وال�صرطة. وقد بداأ يف لندن  م�صروع غريفني هو اأحد الأمثلة على التعاون الناجح جدًّ
يف ع���ام 2004؛ لكن���ه امتد الآن اإىل ع�صرات املدن. وهو يهدف اإىل جمع جهود ال�صرطة و�صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
واملجتم���ع املحل���ي من اأجل الك�صف عن الأن�صطة الإرهابي���ة وردعها والت�صدي لها. ومن اجلوانب الرئي�صي���ة يف امل�صروع اإن�صاء قناة 
يها. ومبوجب امل�صروع يح�صر املوظفون واأفراد املجتمع املحلي ذوو ال�صلة اأحداثًا  تتيح لل�صرطة تبادل املعلومات وال�صتخبارات وتلقِّ
���ون خالله���ا معلومات وتدريبات من ال�صرطة ب�ص���اأن جمموعة متنوعة من الق�صايا؛ منها املخاط���ر القائمة، وامل�صائل اجلديرة  يتلقَّ
ن املوظفني  بالنتب���اه، والإج���راءات الواجب اتباعها اأثناء احلوادث، وكيفي���ة الإبالغ عن املعلومات، اإلخ. وهناك اأي�ص���ًا تدريب ميكِّ
الأمنيني من العمل كقوات م�صاعدة عند وقوع حادث اإرهابي كبري. وتتكرر تلك الأن�صطة بانتظام. وقد ات�صع نطاق م�صروع غريفني 

.)www.projectgriffin.org.uk( حيث امتد خارج اململكة املتحدة اإىل بلدان اأخرى، مثل اأ�صرتاليا

.https://www.gov.uk/government/publications/community-safety-accreditation-scheme-powers ٣7( انظر(
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اللوائح، جزئيًّا، الطابع الر�صمي على دور �صركات الأمن اخلا�صة وتعاونها مع ال�صلطات العامة يف تقييم املخاطر وو�صع 
وتنفي���ذ تدابري للتخفيف منها وتوفري املوظفني الالزمني. وين����ض القانون على ن�صر قوات الأمن اخلا�صة اأثناء اأي حدث 
يرت���اأى اأنَّه متو�صط املخاطر اأو عايل املخاطر؛ كما يحدد القان���ون الأدوار وامل�صوؤوليات وي�صرتط تدريب العاملني واإر�صاَء 

م�صتويات اإ�صرافية مالئمة.)٣8(

وتعط���ي اإ�صباني���ا مثاًل طيبًا لنظام رقابي يتيح لالأمن املدين اخلا�ض اأْن يدعم �صرطة الدولة بطرائق متنوعة. بل اإنَّ هذا 
النظام ُيلزم �صركاِت اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة باأن تتعاون مع ال�صرطة وتدعمها كلما كانت هناك خماطر تهدد 
النظ���ام العام. كما اأن�ص���اأت اللوائُح الأ�صلية "جلاَن تن�صيٍق خمتلطًة" من اأجل ت�صجيع التعاون بني الدولة وتلك ال�صركات، 

مبا فيها جلنة مركزية وجلان حملية. وتت�صمن وظائف تلك اللجان ما يلي:)٣9(
•  اإ�ص���داء امل�ص���ورة اإىل وزارة الداخلية ب�صاأن املعايري العامة لتطبي���ق وا�صتحداث وتن�صيق الت�صريعات املت�صلة 

بالأمن اخلا�ض
الإدارية الإجراءات  ب�صاأن  متجان�صة  معايري  • اقرتاح 

بل  •  ت�صجيع تبادل اخلربات املكت�صبة يف �صتى القطاعات املمثَّلة يف تلك اللجان، و�صياغة اقرتاحات ب�صاأن ال�صُّ
اجلديدة ملكافحة اجلرمية يف جمال الأمن اخلا�ض

•  تو�صي���ح املعاي���ري املتعلق���ة بتنفيذ التدابري الأمنية املن�صو�ض عليها يف املر�ص���وم امللكي 1994/2٣64، الذي 
يطور قانون الأمن اخلا�ض

•  متابعة وتو�صيح اأوجه التقدم التكنولوجي يف �صناعة الأمن حتى ي�صتعا�ض عن النظم الأمنية القائمة بنظم 
متطورة

ال�صرطة وقوات  الأمنيني  واملوظفني  الأمنية  ال�صركات  بني  تن�صيقية  معايري  •  اقرتاح 
اجلرمية منع  بخطط  اللجان  تلك  م�صوؤولية  حتت  الواقعة  املناطق  • اإبالغ 

اخلا�صة الأمنية  ال�صركات  موظفي  اإىل  هة  املوجَّ التثقيفية  الأن�صطة  وتقييم  • حتليل 
•  تق���دمي تو�صي���ات اإىل الرابط���ات املمثَّلة يف تلك اللجان ب�صاأن �َص���ن ت�صريعات تخ�ض الأمن اخلا�ض، واملثول 

اأمام تلك الرابطات اإذا كانت هناك �صرورة قانونية لذلك
اللجان تلك  م�صوؤولية  حتت  الواقعة  املناطق  ب�صاأن  علمًا  الوليات  وممثلي  الداخلية  وزارة  • اإحاطة 

وتتي���ح الهي���اكل املقامة يف اإ�صبانيا تب���ادل املعلومات العملياتية ب���ني قطاعي الأمن اخلا�ض والأمن الع���ام ب�صاأن موا�صيع 
معين���ة، مث���ل اأرقام لوحات ال�صيارات، والإ�صراب���ات واملظاهرات املتوقعة، وتوزيع �صور عت���اة الإرهابيني. وي�صري التقييم 
الأويل اإىل اأن ه���ذا التب���ادل يخ���دم القطاع العام بقدر اأك���رب؛ لكن النظام اأدرج فعاًل اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة 
ل لدى ال�صرط���ة جميُع العقود التي  �صم���ن اأه���داف الأمن العام.)40( ومن املتطلب���ات الأخرى يف اإ�صبانيا وج���وب اأن ُت�صجَّ
م. ومن اأجل  ���ع بني �صركات الأمن اخلا�ض وعمالئها؛ مع بيان ع���دد املوظفني الأمنيني املعنيني واخلدمات التي �صتقدَّ ُتوقَّ
التوا�ص���ل على نحو اأجنع مع الأفراد وال�صركات يف قط���اع الأمن اخلا�ض اأقامت ال�صرطة خطوطًا هاتفيًة تعمل على مدار 

�صاعات اليوم مبا يكفل �صرعة الت�صال يف حالت الطوارئ.

.http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=98330 ٣8( انظر(

 .Andrea Gimenez-Salinas, "New approaches regarding private/public security", Policing and Society, vol. 14, No. 2 (2004), pp. 158-174 )٣9(

)40( املرجع نف�صه.



ويج���ري الآن اإ�ص���الح الت�صريعات واللوائ���ح يف اإ�صبانيا من اأجل امل�صي يف دعم التع���اون وتر�صيخه. فهناك م�صروع قانون 
اإ�صباين جديد ب�صاأن الأمن اخلا�ض يتناول تفا�صيل التعاون بني قطاعي الأمن اخلا�ض والأمن العام. وتعزى مربرات هذا 
التع���اون والتن�صي���ق اإىل �صرورة �صمان �صالمة النا�ض. وتقول ديباجة م�صروع هذا القان���ون اإنَّ قوات الأمن التابعة للدولة 
يج���ب اأن ت�صع���ى جاهدًة اإىل تطوير اأن�صطة الأمن اخلا�ض. وُيبنيِّ الإطار 2 الأح���كاَم املحددة، الواردة يف م�صروع القانون 

الإ�صباين ب�صاأن �صركات الأمن اخلا�صة، املتعلقَة بتبادل املعلومات بني قطاعي الأمن العام والأمن اخلا�ض.
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 الإطار 2-  التعاون والطالع على املعلومات )املادتان 14 و1٥ من م�شروع القانون ب�شاأن �شركات
الأمن اخلا�شة، اإ�شبانيا(
قوات الأمن العام      قطاع الأمن اخلا�صقطاع الأمن اخلا�ص      قوات الأمن العام

يجب على �صركات الأمن اخلا�صة اأن تخطر قوات الأمن العام 
املخت�صة، يف اأقرب وقت ممكن، مبا يلي:

  اأي ظروف اأو معلومات ذات �صلة بالإخالل بالأمن 
العام اأو احلفاظ عليه اأو ا�صتعادته؛

  جميع اجلرائم التي ح�صلت على معلومات ب�صاأنها 
اأثناء اأدائها اأن�صطتها اأو وظائفها؛ 

 وذلك بتوفري معلومات عن امل�صتبه فيهم جنائيًّا؛ عالوة على 
 ما يتعلق بهوؤلء امل�صتبه فيهم من معدات وحيازات واأدلة 

)الفقرة 2 من املادة 14(.

يجوز لقوات الأمن العام اأن تزود موظفي الأمن اخلا�ض 
مبعلومات ميكن اأن ت�صاعدهم على تي�صري تقييم املخاطر ومن 

ثم تنفيذ التدابري الوقائية.
لكن اإذا كانت تلك املعلومات تت�صمن بيانات �صخ�صية فال 

يجوز تبادلها اإل اإذا كان هناك خطر حقيقي يهدد ال�صالمة 
العامة اأو اإذا كان تبادلها يحول دون ارتكاب جرائم )الفقرة 

٣ من املادة 14(.

من اأجل حماية ال�صالمة العامة:

• ُي�صمح بنقل جميع البيانات ال�صرورية التي جمعتها �صركات الأمن اخلا�صة اإىل قوات الأمن العام.  

•  يج���وز لق���وات الأمن الع���ام اأن ت�صل اإىل النظم التي اأن�صاأته���ا �صركات الأمن اخلا�صة والتي تتي���ح التحقق الفوري من   
املعلومات عندما تقت�صي ال�صرورة ذلك من اأجل منع خطر حقيقي يهدد ال�صالمة العامة اأو احليلولة دون وقوع جرائم 

)الفقرة 1 من املادة 15(.

ل اإف�صاء موؤ�ص�صات الأمن اخلا�صة وموظفيها، عن ُح�ْصن نيَّة، معلوماٍت اإىل قوات الأمن العام خرقًا لأي قيود تفر�صها اأيُّ عقود  ل ي�صكِّ
ا لدرء خطر حقيقي يهدد ال�صالمة العامة  اأو ت�صريع���ات اأو لوائ���ح اأو اأحكام اإدارية على اإف�صاء املعلومات اإذا كان ذلك الإف�صاء �صروريًّ

اأو للحيلولة دون وقوع جرائم )الفقرة ٣ من املادة 15(.

هناك اأي�صًا اأمثلة اأخرى على التعاون الإلزامي. ففي املك�صيك، يجب على موظفي قطاع الأمن املدين اخلا�ض اأن ي�صاعدوا 
موظف���ي الأم���ن العام يف ح���الت الطوارئ اأو الكوارث اأو عندم���ا تطلب منهم ذلك ال�صلطُة املخت�ص���ة. ويف الفلبني ميكن 
لروؤ�ص���اء امل���دن اأو البلديات، يف اأوقات الكوارث اأو النكب���ات، اأن يكلفوا موظفي الأمن املرخ�صني باأن ي�صاعدوا على حفظ 

النظام ومنع اجلرمية. كما يجب على هوؤلء املوظفني اأن ياأخذوا اأوامرهم املبا�صرة من رئي�ض ال�صرطة.

يات والفر�ص املتعلقة بتبادل املعلومات التحدِّ

اإنَّ تبادل املعلومات هو اأحد اأهم جوانب التعاون. وقد �صبق احلديث عن ذلك عند �صرد الأمثلة اخلا�صة باململكة املتحدة 
واإ�صباني���ا اآنف���ًا؛ لكن م���ن املهم التعمق يف ا�صتك�صاف ه���ذه امل�صاألة. فمن �صميم طبيعة عمل �ص���ركات اخلدمات الأمنية 
املدني���ة اخلا�صة وموظفيها جمُع معلومات عن الأفراد والأحداث والكيانات احلكومية وال�صركات. واأحيانًا ما تكون تلك 
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فًة، ب�ص���كل اأو باآخر، على اأنَّها  ن يف بع����ض الأوقات معلوماٍت م�صنَّ ًة؛ بل قد تت�صمَّ ي���ًة اأو خا�صَّ ا�ص���ًة اأو �صرِّ املعلوم���ات ح�صَّ
تخ�ضُّ اأمن الدولة.

اط �صرطة �صابقني اأو موظفني ا�صتخباراتيني اأو ع�صكريني �صابقني؛  وت�صتعني �صركات الأمن اخلا�صة يف اأحيان كثرية ب�صبَّ
ا ب�صب���ب ما اكت�صبوه من معارف وخربات، لكن اأي�صًا ب�صبب احتفاظ ه���وؤلء الأفراد عادًة ب�صبكات معلومات  وذل���ك جزئيًّ
قوي���ة قد تفي���د يف عمل تلك ال�صركات. ويجمع العامل���ون يف تلك ال�صركات معلومات من خ���الل و�صائل معينة، مثل ر�صد 
وت�صجي���ل حمتوي���ات الدوائر التلفزيونية املغلقة، ق���د يوجد بع�صها يف اأماكن عمومية اأو قد يتي���ح اإلقاء نظرة على اأماكن 
عمومي���ة رغ���م وج���وده يف ممتلكات خا�صة؛ وكذلك من خ���الل مناو�صات اأو م�صادمات روتينية م���ع اجلمهور ومن خالل 

ال�صبكات ال�صرتاتيجية واملعلومات التي يقدمها العمالء كاخلطط واملرافق التحتية الأمنية مثاًل.

ة اأن جتمعها على نحو م�صروع،  ي الذي يواجه الدول يف تنظيم املعلومات التي يجوز ل�صركات الأمن اخلا�صَّ ويتمثَّل التحدِّ
الع عليها وكيفية  ة خزنها وحتديد َمْن يحقُّ له الطِّ ويف تنظي���م طريق���ة جمع تلك املعلومات وم�صادر جمعها وكيفية وم���دَّ

تباُدلها وهويَّة من يجوز تباُدلها معه. 

���ف واإ�ص���اءة ال�صتعم���ال يف ه���ذا ال�ص���دد تقت�ص���ي م���ن الرقابيني رب���ط الأط���ر الرقابي���ة وترتيبات  واحتم���الت التع�صُّ
الت���ي حَتُك���م خ�صو�صي���ة البيان���ات ال�صخ�صي���ة وحري���ة املعلوم���ات. وميك���ن و�ص���ع  تب���اُدل املعلوم���ات بالت�صريع���ات 
ة خزنها  دة الت���ي يجوز فيه���ا جمعها وتبادله���ا وكيفية وم���دَّ عة واحل���الت املحدَّ  معاي���ري حَتُك���م طبيع���َة املعلوم���ات املجمَّ

وتباُدلها )انظر الإطار ٣(.

الإطار ٣- املعايري النمطية املتعلقة بتبادل املعلومات

لية حتديدًا وا�صحًا بع�ض امل�صائل التي يتعنيَّ على الدول اأن تنظر فيها عند تباُدل املعلومات.  حتدد م�صاريع تو�صيات اأبوظبي الأوَّ
ن ما يلي: وهي تت�صمَّ

•  ت�صني���ف خمتل���ف اأن���واع املعلومات وم�صت���وى الو�صول اإىل تلك املعلوم���ات بني الدولة واخلدم���ات الأمنية املدنية 
اخلا�صة وحتديد ما ميكن جمعه من معلومات

العامة الأمنية  والأجهزة  اخلا�صة  املدنية  الأمنية  اخلدمات  بني  املعلومات  تبادل  عمليات  • تعزيز 
املعلومات لتبادل  اآمنة  �صبكات  اإن�صاء  	•

اخلا�صة  املدنية  الأمنية  اخلدمات  توفرها  التي  املعلومات  حتمي  قوانني  �صن  	•
	تطوي���ر التن�صي���ق ب���ني جميع م�صتويات الأجه���زة الأمنية العامة يف تبادل املعلومات م���ع اخلدمات الأمنية املدنية  	•

اخلا�صة
لي اخلدمات الأمنية  •  اإدراج قواع���د ال�صتخ���دام الأخالق���ي وامل�صروع للمعلومات يف اأي مدونة لقواع���د �صلوك م�صغِّ

املدنية اخلا�صة

���ه وت�صبط عملياِت تب���ادل املعلومات من جانب  ويج���ب اأي�ص���ًا على مدونات قواع���د ال�صلوك املهني���ة والت�صريعات اأن توجِّ
ال�صلط���ات العام���ة )كاأجهزة ال�صرط���ة وال�صتخب���ارات والأجه���زة الع�صكرية وغريه���ا( وال�صلطات الرقابي���ة )كاأجهزة 

الت�صالت والطاقة وال�صحة( مع اجلهات الفاعلة داخل �صناعة الأمن اخلا�ض.

واإذا كانت لدى الدولة خماوف من قيام �صركات الأمن اخلا�صة بخزن بيانات رقمية خارج البلد اأو على خوادم افرتا�صية، 
خا�صًة اإذا كانت تلك البيانات تتعلق ببيانات املواطنني ال�صخ�صية اأو مبعلومات اأمنية ب�صاأن مرافق البنية التحتية احليوية 

كاملرافق احلكومية مثاًل، جاز للدولة اأن ت�صنَّ لوائح ت�صرتط خزَن كل تلك املعلومات خزنًا اآمنًا داخل البلد.



ويف احل���الت التي تطلع فيها �صركات الأمن اخلا����ض على معلومات حكومية �صرية، كما يف احلالت التي تتوىل فيها تلك 
ال�ص���ركات حرا�ص���ة مرافق حتتي���ة تابعة للدولة مبوجب عقد، فم���ن ال�صائع اأن ت�صرتط الدولة، ب�صفته���ا الزبون، اإخ�صاَع 
جميع املوظفني الأمنيني ذوي ال�صلة لفح�ض اأمني دقيق واأن تفر�ض متطلبات اإ�صافية ب�صاأن خزن اأي معلومات اأو بيانات 

تتعلق باجلهة املحرو�صة وموقعها.

ومن الأمور احليوية عقُد اجتماعات منتظمة بني اأجهزة الأمن العام وم�صغلي اخلدمات الأمنية اخلا�صة من اأجل �صمان 
وجود نظام جيد لتبادل املعلومات. وتو�صي وزارة الأمن الداخلي يف الوليات املتحدة باأن ُتعقد، على نحو منتظم، جل�صاٌت 
ى باألَّ تاأخذ تلك اجلل�صات �صكَل  تعاونية ولقاءات اإعالمية تف�صيلية بني اأجهزة الأمن اخلا�ض واأجهزة الأمن العام. ويو�صَ
عرو����ض اإي�صاحية واإمنا اأن تاأخ���ذ �صكَل جل�صات حوارية.)41( ويف الإمارات العربية املتح���دة، ُتعقد اجتماعاٌت �صهرية مع 
الرقابيني وال�صرطة ُيتوقع من روؤ�صاء ال�صركات الأمنية اأن يح�صروها. واأثناء الربع الثالث من عام 201٣، ُنظر يف اإ�صفاء 

مزيد من الطابع الر�صمي على هذه الرتتيبات. انظر الإطار 4 لالطالع على اأمثلة ب�صاأن تبادل املعلومات.
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 Homeland Security Advisory Council Private Sector Information Sharing Task Force, Homeland Security Information Sharing between )41(

 .Government and the Private Sector (Washington, D.C., 2005) p. 6

الإطار 4- اأمثلة على تبادل املعلومات

اإنَّ "حتال���ف ال�صرطة والأمن اخلا�ض يف ولي���ة فرجينيا" هو منظمة متخ�ص�صة يف اأمن متاجر الت�صوق الكربى والتحقيقات 
اخلا�ص���ة واأمن ال�صركات واإنف���اذ القانون. وت�صتفيد هذه املنظمة من نظام "فاك�ض �صري���ع" )اأي ا�صتالم واإر�صال الفاك�صات 
ال بني قطاعي الأم���ن العام والأمن اخلا�ض.  ع���ن طريق الربي���د الإلكرتوين( من اأجل تبادل املعلومات عل���ى نحو �صريع وفعَّ

وَت�صتخدم اأي�صًا نظَم الفاك�صات ال�صريعة خمتلُف منظمات ال�صراكة الأخرى يف الوليات املتحدة.
www.ifpo.org/resources/articles-and-reports/security-management-and-supervision/law-enforcement-and-

private-security-liaison-partnerships-for-cooperation/

رة تفاهم مع م�صغلي اخلدمات الأمني���ة اخلا�صة يف اإحدى مدن جنوب اأفريقيا  ���ع جهاز ال�صرط���ة يف جنوب اأفريقيا مذكِّ ووقَّ
ي�صم���ح له���م بتزويد مركز الت�صال التابع لل�صرطة باملوظفني. وميكن عندئ���ذ ملوظفي اخلدمات الأمنية اخلا�صة اأن يت�صلوا 

مة. وي�صاعد هذا التعاوُن ال�صرطَة على َتبنيُّ بوؤر اجلرمية. بهذا املركز لنقل ما لديهم من معلومات قيِّ
http://pisgs.ohio.gov/

ويف املك�صيك، يجري ا�صتحداث اأداة وظيفية لدى موؤ�ص�صة بالتفورم مك�صيكو من اأجل التقاط املعلومات التي يجمعها موظفو 
اخلدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�صة عن احلوادث واجلرائم. وهذا ي�صاعد ال�صرط���ة على جمع ال�صتخبارات ومنع اجلرائم؛ 

كما ي�صاعد موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة على معاونة ال�صرطة.
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 ثانياً-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�صة

مة مقدِّ
ا يف تعزيز اإ�س���هام ه���ذا القطاع يف منع  ال للخدمات الأمنية املدنية اخلا�س���ة عن�س���رًا هامًّ ميث���ل وج���ود نظام رقابي فعَّ
اجلرمية و�سالمة املجتمع. وميكن تق�سيم الدول تق�سيمًا عري�سًا اإىل ثالث فئات فيما يخ�ص تنظيم تلك اخلدمات: دول 
ال. وتندرج معظم الدول �سمن الفئتني  ل تنظم تلك اخلدمات، ودول تنظمها بقدر غري كاٍف، ودول تنظمها على نحو فعَّ
الأوليني؛ لذا قد جتد تلك الدول هذا الدليل التمهيدي مفيدًا يف ا�س���تحداث نظام جديد اأو يف توجيه عمليات اإ�س���الحية 
ت�سفي على نظمها مزيدًا من الفعالية. وي�ستك�سف هذا الف�سل املكونات الرئي�سية لتلك النظم. وهو يبداأ باملربرات التي 
ت�س���وغ تنظيم تلك اخلدمات وينظر يف اأمر الأجهزة امل�س���وؤولة عن اأداء تلك الوظيفة؛ وبعدها ي�س���رع يف ا�ستعرا�ص بع�ص 

املعايري الكثرية التي تتبعها الدول من اأجل حت�سني جودة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة وقابليتها للم�ساءلة.

املربرات التي ت�صوغ تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
ميكن تق�سيم املربرات التي ت�سوغ تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة اإىل جمموعتني عري�ستني. الأوىل تتعلق بامل�ساكل 
املرتبطة بقطاع غري خا�سع لأي تنظيم اأو بقطاع منظم تنظيمًا غري كاٍف، باعتبار اأنَّ التنظيم و�سيلة من و�سائل الت�سدي 
لتلك امل�س����اكل. ففي بع�ص الدول ارتبطت تلك اخلدمات، واإْن يك����ن على نحو ل ميثل القاعدة العامة، بالتجاوزات املتعلقة 
بحق����وق الإن�س����ان، والجتار مبوارد الن زاعات، والف�س����اد، وجماعات اجلرمية املنظمة، والجتار غري امل�س����روع بالأ�س����لحة 
ذ بناء على اأوامر عمالء ال�س����ركات، اأو اجلماعات  ال�س����غرية والأ�س����لحة اخلفيفة.)42( ويقال اإنَّ بع�ص تلك الأن�س����طة قد ُنفِّ
ال�سيا�س����ية اأو العرقي����ة املعني����ة، اأو ال����دول.)43( ويف بع�ص الدول قد تكون لدى �س����ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�س����ة 
ارتباطات باأحزاب �سيا�س����ية وجماعات �س����به ع�س����كرية اأو عرقية وعنا�س����ر اإجرامية؛ بل قد تكون تلك ال�س����ركات خا�سعًة 
ل�سيطرة جماعات اإجرامية منظمة.)44( كما تت�سمن التحديات التي تواجهها بع�ص الدول ق�سوَر اأو انعداَم التدريب الذي 
يتلقاه حرا�ص اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة، واإ�ساءَة ا�ستخدام ال�سلطة وال�ستخداَم املفرط للقوة من جانب املوظفني 

الأمنيني، وانخفا�َص املعايري املهنية بوجه عام، وق�سوَر اآليات امل�ساءلة القانونية، وعدَم المتثال للقانون.)45(
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.Challenges and Regulation (Tshwane, South Africa, Institute for Security Studies, 2007)

 Benjamin Perrin, "Promoting compliance of private security and military companies with international humanitarian law", International )43(
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ا توؤديه يف منع اجلرمية  ���ا املجموع���ة الثانية، فهي تعود اإىل الإقرار باأنَّ للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة دورًا اإيجابيًّ اأمَّ
و�صالم���ة املجتم���ع لكن على اأ�صا�ض اأنَّ تنظيم تلك اخلدمات اأمر �صروري لأداء ذلك الدور. وترغب دول كثرية يف حت�صني 
ج���ودة �صناع���ة الأمن اخلا�ض من اأجل زيادة احتمالت ت�صارك اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة مع ال�صرطة والرتقاء 

بفعالية تلك اخلدمات.

اخليارات املتاحة اأمام الدول
ة خيارات ميكن للدول اأن تاأخ���ذ بها عند تعاملها مع اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة. ويف  التنظي���م ه���و واحد م���ن عدَّ
ا. ويف الطرف الأق�صى الآخر، قد تقرر احلكومات اأن مت�صك  الطرف الأق�صى، قد حتظر الدول تلك الأن�صطة حظرًا تامًّ
ع���ن اأي تدخ���ل خا����ض يف هذا ال�ص���دد واأن ُتعاِمل تل���ك اخلدمات معاملَته���ا لأي �صناعة اأخرى توف���ر خدماٍت كخدمات 
النظاف���ة اأو الأطعم���ة مثاًل. ويف الوليات املتحدة، حيث التنظيم م�صوؤولية تقع عل���ى م�صتوى كل ولية من الوليات ل على 
ة ولي���ات تفتقر اإىل اأي تنظيم للخدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة. ويتمثل خيار اآخر يف  امل�صت���وى الحت���ادي، ما زالت عدَّ
التنظي���م الذات���ي. ويف اململكة املتحدة، ظلَّ هذا هو ال�صبيل املف�صل للتعامل مع ه���ذه ال�صناعة حتى عام 2001. ويف ظل 
ه���ذه الرتتيب���ات الذاتية اأن�ص���اأت ال�صناعة جمموعة متنوعة م���ن ال�صوابط واملعايري التي يتعني عل���ى �صركات اخلدمات 
الأمني���ة املدني���ة اخلا�صة اأن تتبعه���ا. وما زالت بع�ض تلك الهياكل قائمًة باعتبارها التداب���ري الأولية املعمول بها يف بع�ض 
القطاع���ات التي ل تزال غري خا�صعة للتنظي���م احلكومي، كقطاع تركيب املعدات الأمنية مثاًل؛ وتعمل تلك الهياكل اأي�صًا 
على التوازي مع بع�ض التدابري احلكومية. اإلَّ اأنَّ منط التنظيم الذاتي ي�صبب م�صاكل كبرية يحتاج مقررو ال�صيا�صات اإىل 

النظر فيها على النحو التايل:
امل�صاركة. ت�صجيع  اأجل  من  منخف�صة  املعايري  تظل  اأن  • يلزم 

تنظيم. باأي  الأخذ  عدم  كثرية  �صركات  • اختارت 
عف لأنَّ توقي���ع عقوبات قوية قد يحدو  •  متي���ل العقوب���ات املوقعة على ال�ص���ركات اخلا�صعة للتنظيم نحو ال�صَّ

بال�صركات املن�صبطة اإىل احليود عن هذا الإطار التنظيمي.
• كثريًا ما يكون التنظيم م�صممًا على نحو يخدم م�صالح ال�صناعة ل م�صالح اجلمهور الأعر�ض.

الأداء. مهِنيَة  اأو  جودَة  تخ�ض  �صئيلة  �صمانات  على  �صوى  النهائيون  وامل�صتفيدون  العمالء  يح�صل  • ل 

واخلي���ار الأ�صيع يف قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هو �صكل من اأ�صكال التنظيم القانوين. وجتدر الإ�صارة اأي�صًا 
���ه كث���ريًا ما تكون هناك درجة م���ن التنظيم الذاتي جنبًا اإىل جنب مع التنظيم احلكوم���ي؛ واإىل اأن اأ�ص�ض التنظيم  اإىل اأنَّ

الذاتي ميكن اأْن تعزز التنظيم احلكومي.

تنادي م�صاريع تو�صيات اأبوظبي الأولية بالأخذ بالتنظيم القانوين. وهذا التنظيم يتفاوت يف عدد من املعايري الرئي�صية، 
األ وه���ي اجله���ة امل�صوؤولة عن التنظيم، وامل���دى امل�صمول بالتنظيم يف قط���اع اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة، ونطاق 

املعايري املطبقة على تلك اخلدمات، والمتثال للوائح. 

وكما جاء يف هذا الدليل، قد تود الدول الأع�صاء اأن ت�صنَّ ت�صريعات �صاملة ب�صاأن تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
تت�صمن ما يلي:

اخلا�صة املدنية  الأمنية  اخلدمات  • تعريف 
•  حتدي���د اأن�صط���ة اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة وم�صوؤولياتها، مبا يف ذل���ك التزامها مب�صك �صجل يوفر 
ب�صفافي���ة وكف���اءة معلومات عن اإجراءات ال�صيط���رة على املن�صاآت والأ�صلحة والذخ���رية واملعدات ذات ال�صلة، 

والتزامها ب�صمان اإتاحة هذه املعلومات لل�صلطات املخت�صة



وموظفيها اخلا�صة  املدنية  الأمنية  اخلدمات  ملقدمي  تبعية  �صالحيات  اأي  • حتديد 
•  حتديد الأن�صطة املحظور على مقدمي تلك اخلدمات وموظفيها ال�صطالع بها، واحلد على نحو �صارم من 

ا�صتخدام القوة واإن�صاء نظام لفر�ض عقوبات على املخالفني
الة لالإ�صراف على اإدارة هذه اخلدمات، �صمن احلدود الوطنية،  •  كفال���ة اإن�ص���اء اآليات اأو هيئات تنظيمية فعَّ

على اأْن ت�صمل هذه املهمُة الإ�صراَف على اإ�صدار �صهادات العتماد والتدريب
•  توف���ري اآلي���ة دورية ل�صتعرا�ض وتقييم مدى فعالي���ة اللوائح التنظيمية واقرتاح اإ�صالحات لعالج اأي مواطن 

�صعف ت�صوبها
اخلا�صة املدنية  الأمنية  اخلدمات  موظفي  �صلوك  لقواعد  مدونة  • توفري 

اأ�ش�ص التنظيم
حامل���ا تق���رر الدولة اأنَّ تنظي���م اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة اأمر �صروري، يتعني البتُّ يف كيفي���ة تنفيذه. ويف بع�ض 
الأحي���ان ميك���ن تنفي���ذ هذا التنظيم من خ���الل ت�صريعات عام���ة. ففي اأ�صرتاليا مث���اًل، جند اأنَّ القان���ون التجاري العام 
)قان���ون تنظي���م التج���ارة وال�صناعة لعام 1994( ميث���ل اأ�ص�ض هذه الت�صريع���ات. وقد ُنظر يف اإدخ���ال تغيريات من اأجل 
�ص���ن قان���ون خا����ض ين�ض على اإ�ص���دار بطاقة هوية خا�ص���ة واحل�صول على تدري���ب اإلزامي، وهما اأم���ران غري ممكنني 
 مبوج���ب القان���ون الراه���ن. وُتعترب مث���ُل هذه النه���وج العامة اأق���ل ا�صت�صوابًا م���ن الت�صريع���ات املف�صلة عل���ى نحو اأكرث 

حتديدًا. 

اإلَّ اأنَّ معظم الدول ت�صتخدم قانونًا حمددًا يجيزه الربملان الوطني من اأجل اإن�صاء نظام رقابي. وتبعًا لالأعراف القانونية 
املتبع���ة يف الدول���ة كثريًا ما تك���ون هناك ت�صريعات ومرا�صيم وق���رارات ثانوية ي�صدرها الرقيب م���ن اأجل تناول تفا�صيل 

القانون الدقيقة. 

ففي جنوب اأفريقيا مثاًل، جند اأنَّ القانون احلايل الذي ينظم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هو قانون تنظيم �صناعة 
الأمن اخلا�ض لعام 2001؛ وهذا القانون يخ�صع الآن للتعديل اأي�صًا. وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صدرت لوائح متنوعة مبوجب 

هذا القانون. ومن تلك اللوائح مثاًل:

ع���ت مبوج���ب قانون تنظيم �صناعة الأم���ن اخلا�ض لعام 2001 )القانون رق���م 56 لعام 2001(.  •  لوائ���ح ُو�صِ
وحت���دد تل���ك اللوائح بقدر اأك���رب من التف�صيل اإج���راءات ومعايري التطبي���ق املتعلقة بالزي املوح���د والأ�صلحة، 

وحفظ املعلومات، اإلخ.

•  لوائ���ح التحقي���ق يف ال�صل���وك غري الالئق لع���ام 200٣. وتغطي تلك اللوائح بقدر اأك���رب من التف�صيل عملية 
التعامل مع ال�صكاوى.

•  لوائ���ح تتعل���ق بالطعون وطلب���ات الإعفاء لعام 200٣. وحتدد تلك اللوائح، كم���ا يدل ا�صمها، بقدر اأكرب من 
التف�صيل عملية تقدمي الطعون؛ وقد �صدرت مبوجب نف�ض قانون عام 2001.

واإذا كان هن���اك مت�ص���ٌع ي�صمح بو�صع لئحة مبوجب ت�صريع���ات عامة، فقد يكون ذلك خيارًا �صريعًا تلج���اأ اإليه الدولة. اإلَّ 
اأنَّ هن���اك يف اأحي���ان كثرية، كما يبني ه���ذا الدليل، طائفًة وا�صعًة م���ن الق�صايا املعقدة يحتاج الت�ص���دي لها اإىل اإ�صدار 

ت�صريعات ولوائح خا�صة.

2٣ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
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اجلهة امل�س�ؤولة عن التنظيم
م���ن القرارات املبك���رة الأخرى التي يتعني عل���ى الدولة اتخاذها عند ت�س���ميم نظام رقابي حتديد اجلهة امل�س���وؤولة عن 
التنظيم. وتبني اخلربات التي اكت�س���بتها الدول التي تنظم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�س���ة اأنَّ هناك طائفًة وا�سعًة من 
الأمناط املختلفة لتحمل م�س���وؤولية ال�سيطرة. وقد حددت درا�س���ة ُن�سرت يف عام 2012)46( جمموعًة من النظم املختلفة. 
فبادئ ذي بدء هناك نظم احتكارية يتوىل فيها جهاز واحد تنظيم كل اأجزاء �س���ناعة الأمن اخلا�ص، كما هو حال هيئة 
الأمن اخلا�ص يف اآيرلندا. ثم هناك نظم تقا�س���مية توزع فيها م�س���وؤولية التنظيم على اأجهزة خمتلفة. ففي ولية فلوريدا 
يف الوليات املتحدة مثاًل، يتوىل ق�س���م الرتخي�ص التابع لإدارة الولية تنظيم قطاعي احلرا�س���ة ال�سخ�سية والتحقيقات 
اخلا�س���ة يف حني تتوىل دائرة تنظيم الأعمال التجارية واملهنية م�س���وؤولية تركيب اأجهزة الإنذار. ويف فرن�س���ا واإيطاليا، 
هناك م�سوؤوليات موزعة بني الدوائر احلكومية املركزية واحلكومات املحلية وال�سرطة. واأجنع الأمناط الرقابية هو النمط 
الحتكاري، لأنَّه يقلِّل اإىل اأدنى حدٍّ الن زاعات التنظيمية ب�س���اأن امل�س���وؤوليات والتف�سريات املتفاوتة للقواعد والعمليات؛ اإلَّ 
اأنَّ ذلك اأمر ي�سعب حتقيقه يف بع�ص الدول نظرًا ملا لأجهزة معينة من �سالحيات م�سونة، كحق الطالع على ال�سجالت 

اجلنائية الذي كثريًا ما يقت�سر على ال�سرطة.)47(

كما يجدر اإلقاء نظرة على بع�ص الأجهزة التي تتحمل معًا م�سوؤولية التنظيم، ومزايا تلك الأجهزة وعيوبها. ومن ال�سائع 
ا اأن ت���وؤدي اإدارة حكومي���ة دورًا رئي�س���يًّا يف تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�س���ة. وهنا ت�س���تعني الدولة بطائفة  ج���دًّ
ا يف هذا ال�س���دد وزارة العدل ووزارة  عري�س���ة م���ن الإدارات املختلفة، كما يب���ني الإطار 5. ومن اخليارات ال�س���ائعة جدًّ
الداخلية؛ لكن هناك اأي�س���ًا اإدارات حكومية اأخرى، كوزارة التجارة مثاًل، تتوىل اأي�س���ًا يف بع�ص الأحيان تلك امل�سوؤولية. 
ر ال�س���تعانُة باإدارة حكومية ميزَة ال�س���تقالل الوا�سح عن �س���ناعة الأمن اخلا�ص؛ رغم اأن من املمكن اأن متثل هذه  وُتوفِّ

ال�ستعانة نقطة �سعف اإذا اأُن�سئت لوائح تت�سم بالبريوقراطية ول تاأخذ يف اعتبارها بالقدر الكايف حقائق هذا القطاع.

ويف بع�ص الدول توؤدي ال�س���رطة دورًا تنظيميًّا للخدمات الأمنية املدنية اخلا�س���ة، كما يف نيو�ساوث ويلز باأ�سرتاليا وعدة 
وليات يف الوليات املتحدة. وللوهلة الأوىل، قد يبدو ذلك و�س���يلًة مالئمًة لتعزيز ال�س���راكة. اإلَّ اأنَّ النجاح يف ال�س���تعانة 
بال�س���رطة يتوق���ف على عدد من العوامل. فاإذا كانت ال�س���رطة ملتزمة بال�س���راكة، كان هناك احتم���ال يف اأن تنجح تلك 
ال�س���تعانة. لكن اإذا كان لدى ال�سرطة اإح�س���ا�ص بالعداء جتاه ال�سركات التي تقدم تلك اخلدمات وموظفيها، كان هناك 
احتمال اأن يف�س���ي ذلك اإىل لوائح تقييدية حتول دون ازدهار هذا القطاع. ومن املخاطر الأخرى اأنَّ ال�س���رطة قد ل تكون 
ا يرتتَّب عليه األَّ ي�س���تطيع اجلهاز الرقابي ال�س���طالع مب�س���وؤولياته على  لًة التمويل الكافي لأداء تلك الوظائف، ممَّ مموَّ

ا يف�سي بدوره اإىل حالة عدم امتثال. النحو ال�سليم، ممَّ

ومن اجلوانب الهامة الأخرى مل�سوؤولية التنظيم درجة ا�ستقاللية الهياكل عن قطاع الأمن املدين اخلا�ص. وبوجه عام يف 
النظم التي توؤدي فيها اإدارة حكومية اأو ال�س���رطة تلك الوظائف يكون هناك ا�س���تقالل وا�س���ح عن قطاع الأمن اخلا�ص. 
اإلَّ اأنَّ مكمن اخلطر يف تلك النهوج هو اأن البتعاد عن قطاع الأمن اخلا�ص يوؤدي اإىل و�س���ع لوائح غري قابلة للتطبيق و/

اأو اإىل اإجها�ص الأهداف التي تتوخاها هذه اللوائح. كما قد تف�س���ي هذه اللوائح اإىل زيادة احتمالت عدم امتثال اجلهة 
اخلا�س���عة للتنظيم اأو �س���عيها اإىل البحث عن ثغرات متكنه���ا من تفادي المتثال. ومن اأجل جمابهة هذا الو�س���ع، تعمد 

بع�ص النظم اإىل اإن�ساء جمال�ص ا�ست�سارية. 
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فف���ي فنلن���دا مثاًل، جن���د اأن الرقيب ه���و اإدارة حكومية تابعة ل���وزارة الداخلية لكن ج���زءًا رئي�صيًّا من الهي���كل الرقابي 
يتمث���ل يف جمل����ض ا�صت�ص���اري يتاألف من ممثل���ي �صناعة الأم���ن )اأ�صحاب العم���ل والعاملني( ودوائر الأعم���ال التجارية 
وم�صتهلك���ي اخلدم���ات الأمنية )املادة 51-2 م���ن قانون اخلدمات الأمنية اخلا�صة 2002/282( وي���وؤدي دورًا ر�صميًا يف 
اإ�ص���داء امل�ص���ورة اإىل الرقي���ب )املادة 52 من القانون املذكور(. وميك���ن لهذا املجل�ض ال�صت�صاري اأن يوؤث���ر تاأثريًا اإيجابيًا 
يف الرقي���ب م���ن خ���الل �صم���ان جتنب الأخ���ذ بلوائ���ح تقييدية، لك���ن دون اأن تك���ون لهذا املجل����ض هيمنٌة عل���ى الرقيب. 
 كم���ا ي���رى الرقيب يف ه���ذه احلالة اأن املجل����ض ي�صدي له م�ص���ورة بالغة القيمة. وه���ذا يعطي مثاًل عل���ى ممار�صة رقابية 

ا. جيدة جدًّ

ة دول اإىل اإن�صاء اأجهزة م�صتقلة، منف�صلة عن الهياكل احلكومية، لأداء  وكو�صيل���ة اأخ���رى ملعاجلة هذه الق�صية عمدت عدَّ
الوظائ���ف الرقابي���ة. ويدير تلك الأجهزَة يف جميع الأحوال جمل�ٌض ي�صم موظفيها هي يتوىل اإدارة املخطط. والتفاوت يف 
هذا النموذج يتوقف على مدى وجود ممثلني للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة داخل جمل�ض الإدارة. ويف جنوب اأفريقيا، 
حي���ث تتوىل م�صوؤولي���َة التنظيم "ال�صلطُة الرقابية ل�صناعة الأمن اخلا�ض"، اأُن�ص���ئ جمل�ٌض مبوجب قانون تنظيم �صناعة 
الأم���ن اخلا����ض لعام 2001 يوؤدي الوظائف التوجيهية والقيادية. وين�ض ذل���ك القانون على عدم جواز تعيني اأي �صخ�ض 
يف ع�صوي���ة املجل����ض اإذا كانت لديه م�صلحٌة مالية اأو �صخ�صية مبا�ص���رٌة اأو غرُي مبا�صرة يف �صناعة الأمن اخلا�ض اأو كان 
ممثاًل جلهاز يدافع عن م�صالح اأ�صحاب العمل اأو العاملني يف �صناعة الأمن اخلا�ض اأو م�صالح املوظفني الأمنيني اأو اأي 

�صركة اأمنية اأو كان ع�صوًا يف هذا اجلهاز.

ويف اململك���ة املتح���دة ي�صم الرقيب احلايل، وهو هيئة �صناعة الأمن، اأع�ص���اء معظمهم من قطاع الأعمال والقطاع العام 
لي�ص���ت لديه���م اأي م�صالح اآنية يف �صناعة الأمن اخلا�ض. اإلَّ اأنَّ بع�ض اأع�صائه احلاليني اأو ال�صابقني وقع عليهم الختيار 
ب�صبب ما اكت�صبوه من خربة �صابقة يف �صناعة الأمن. وهوؤلء ي�صكلون اأقلية الأع�صاء؛ علمًا باأن من املرجح اأن يتغري هذا 
الو�ص���ع يف امل�صتقب���ل. وهناك منوذج اآخر يف اآيرلندا حيث يت���وىل م�صوؤولية التنظيم رقيٌب م�صتقلٌّ مماثل، هو هيئة الأمن 
اخلا�ض، يتاألف جمل�ض اإدارته من 11 ع�صوًا، اأربعة منهم ينتمون مبا�صرًة اإىل �صناعة الأمن اخلا�ض )ممثالن لأ�صحاب 

ا الأع�صاء الآخرون، فينتمون اإىل ال�صرطة اأو اإىل احلكومة اأو هم ممثلون م�صتقلون. العمل وممثالن للعاملني(؛ اأمَّ

وهن���اك اأي�ص���ًا خماطر يف اأن متار����ض �صناعة الأمن اخلا����ض نفوذًا مفرط���ًا اأو �صيطرة مفرطة عل���ى الرقيب. وامل�صكلة 
ال�صائع���ة ب�ص���اأن التنظيم يف هذه احلالة هي "ال�صطوة الرقابية"، حيث ي�صرع الرقي���ب يف العمل ل�صالح اجلهة اخلا�صعة 
للتنظي���م ل لل�صال���ح العام. لذا فاإن من املخاطر التي يل���زم اأن يت�صدى لها مقررو ال�صيا�صات اإن�صاَء هيكل اإداري ل يكون 
م�صتق���اًل بقدر مفرط عن �صناعة الأم���ن اخلا�ض ول خا�صعًا بقدر مفرط مل�صالح تلك ال�صناعة. ويجب اأن يكون الهيكل 

القائم متوائمًا مع النهج الأعر�ض الذي تتبعه الدولة حيال م�صاألة التنظيم. 

���ا كان النه���ج املتبع، فاإنَّ النموذج الذي ي�صار اإليه با�صم "التنظيم امل�صتجي���ب" هو الذي يطرح �صبياًل لالأمام.)48( ويف  واأيًّ
اًل داخل العملي���ة الرقابية لكن دون اأن تكون لتلك اجلماعات �صيطرة  ه���ذا النموذج يكون وجود جماعات امل�صالح متاأ�صِّ
نهائي���ة. وتدخل جماعات امل�صالح املالئمة يف �صميم العملية )عل���ى اأ�صا�ض ت�صاوري اأو ا�صت�صاري يف كثري من الأحيان(؛ 
وه���و ما يعن���ي اأنها تكون قادرة عل���ى امل�صاعدة على حتديد �صكل اللوائ���ح لكن دون حتديد م�صمونه���ا. ول تقت�صر مزايا 
ه���ذا النم���وذج على اأنَّه �صي�صفر على الأرجح ع���ن اإن�صاء لوائح عملية بقدر اأكرب واإمنا تتمثل تل���ك املزايا اأي�صًا يف ترجيح 
احتم���الت المتث���ال لتلك اللوائح. والو�صع املثايل اإذن هو اأن ُيدرج اجله���اُز الرقابي ر�صميًّا كالًّ من اجلماعات الرئي�صية 
التي متثل �صناعة الأمن اخلا�ض )اأ�صحاب العمل والعاملني( وامل�صرتين وعامة اجلمهور داخل عملية ال�صياغة الرقابية 

25ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
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ا البديل فهو اأن ت�صكل اجلماع���ات الرئي�صية اأقليًة يف ع�صوية اأي جه���از اأو جمل�ض رقابي.  عل���ى نح���و ي�صمح بالت�ص���اور. اأمَّ
وميكن اتباع مثل هذا النهج يف بع�ض النماذج التي نوق�صت من قبل؛ كالهيئة امل�صتقلة يف اآيرلندا التي مُتثَّل �صناعُة الأمن 
اخلا�ض يف ع�صوية جمل�صها، اأو كاحلالة يف فنلندا التي توجد فيها اإدارة حكومية وجلنة ت�صاورية. ومن املفرت�ض اأن توحي 
بع����ضُ الأمثل���ة الواردة يف هذا الق�صم باأفكار جديدة ب�صاأن اأ�صكال التكيف املمكنة مع ال�صياق اخلا�ض لكل دولة يكون فيها 

التنظيُم حملَّ تخطيط اأو اإ�صالح.

الإطار ٥- اأمثلة على الرقابيني

الأجهزة امل�صتقلة
هيئة الأمن اخلا�ض، اآيرلندا

الهيئة الرقابية ل�صناعة الأمن اخلا�ض، جنوب اأفريقيا
هيئة �صناعة الأمن، اململكة املتحدة

جمل�ض وكالت الأمن واملخربين اخلا�صني، جورجيا )الوليات املتحدة(
املجل�ض الوطني لالأن�صطة الأمنية اخلا�صة، فرن�صا

الإدارات احلكومية امل�صوؤولة عمومًا
وزارة التجارة، اأملانيا

وزارة العدل، الدامنرك والرنويج وهولندا وكولومبيا الربيطانية )كندا(
وزارة الداخلية، الحتاد الرو�صي واإ�صبانيا واإ�صتونيا والإمارات العربية املتحدة واإيطاليا والربتغال وبلجيكا وبولندا وفرن�صا وفنلندا 

وزارة الأمن العام، املك�صيك

الرقباء ال�صرطيون
اإدارة ترخي�ض واإنفاذ الأمن، �صرطة نيو �صاوث ويلز )اأ�صرتاليا(

�صرطة فيكتوريا )اأ�صرتاليا(
اإدارة �صرطة العا�صمة، مقاطعة كولومبيا )الوليات املتحدة(

اإدارة �صرطة اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

وظائف الرقابيني

يلزم اأن حتدد الت�صريعات التاأ�صي�صية وظائف الرقيب. وتت�صمن بع�ض اأهم تلك الوظائف ما يلي:
املعايري •	و�صع 

العاملني •	ترخي�ض 
الأمنية اخلدمات  مقدمي  •	ترخي�ض 

الت�صريعات •	اإنفاذ 
والعقوبات ال�صكاوى  يف  •	النظر 

التدريبية املعايري  •	اعتماد 
ال�صرطة مع  التعاون  •	تعزيز 



وتتف���اوت تلك الوظائف بتفاوت الرقابيني. ومن القرارات الهامة الأخرى حتديد ال�صالحيات املعطاة للرقيب اأو الراعي 
احلكومي من اأجل تغيري النظام الرقابي دون احلاجة اإىل مزيد من الت�صريعات الرئي�صية. ففي كثري من النظم الرقابية، 
يتمتع الرقابيون ب�صالحيات وا�صعة تتيح لهم تغيري اأدق تفا�صيل اللوائح التنظيمية. و�صُت�صرح مبزيد من التف�صيل بع�ُض 

تلك ال�صالحيات عند مناق�صة املعايري يف هذا الف�صل ويف الف�صول التالية.

نطاق التنظيم
اأو�ص���ح هذا الدلي���ل يف مو�صع �صابق ال�صعوب���اِت التي تكتنف و�صَع تعري���ف متفق عليه عمومًا للخدم���ات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة. فق���د يتفاوت من دولة اإىل اأخ���رى �صكل قطاع اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة وتعاريف���ه. وهناك قطاعات 
كث���رية ت�صمل، فيما ت�صمل، وظائف معينة مثل املوظفني الأمنيني ومدي���ري الأمن وم�صرفي البوابات )اأو امل�صيطرين على 
احل�ص���ود اأو حماة اأ�صح���اب املوؤ�ص�صات اأو من يعرفون اأحيانا با�صم "الط���اردون"( وموظفي احلماية الل�صيقة )احلرا�ض 
ال�صخ�صي���ني( وم�ص���وؤويل الأمن واملحقق���ني اخلا�صني وامل�صت�صاري���ن الأمنيني واملتخ�ص�صني يف تركي���ب املعدات الأمنية 
والأقف���ال، الذي���ن ي�صتعان بهم من خالل التعاقد مع ال�صركات التي يعملون بها اأو من خالل تعيينهم داخليًّا )اأي مبا�صرة 

من جانب الزبون(. 

ا عند ت�صميم النظ���ام الرقابي حتديَد مدى انطباق التنظيم على �صتى وظائف  وه���ذا معن���اه اأنَّ من القرارات الهامة جدًّ
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. واإذا مل تكن تلك القطاعات خا�صعًة للتنظيم، كان هناك احتمال ظهور ثغرات ميكن 

لعدميي ال�صمائر اأن ي�صتغلوها. 

ويجب املوازنة بني ما �صبق واحتمال اأن تكون امل�صاكل يف بع�ض القطاعات تافهة على نحو تنتفي معه �صرورة اإدراج جزء 
من قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �صمن النظام الرقابي مع ما يرتتب على هذا الإدراج من اأعباء بريوقراطية 
ل داع���ي له���ا. ومن اأمثلة ذلك اأن كث���ريًا من النظم ل تراقب موظفي الأمن الداخلي���ني.)49( ويرجع ذلك يف اأحيان كثرية 
اإىل اأن املعاي���ري لي�ص���ت منخف�صة يف هذا القطاع واإْن يكن هذا الإعفاء من الرقابة يخلق ثغرة كبرية ميكن ا�صتغاللها. اإل 
اأنَّ بع����ض ال���دول اخت���ارت اأن ت�صرتط ترخي�َض اأي عامل تكون وظيفته الأوىل اأو يك���ون دوره الرئي�صي توفرَي الأمن، اأو اإذا 
كان ج���زء كب���ري من الواجبات امل�صندة اإليه يت�صمن توفري خدمة اأمني���ة، على نحو ي�صمل كلَّ َمْن ُي�صرف على اأعمال غريه 
هه���ا، اأو كلَّ َمْن قد يوؤدي هذا الدور نيابًة عن ال�صركة. وه���ذا ال�صرتاط ل يكتفي باأن ياأخذ يف  الأمني���ة اأو يديره���ا اأو يوجِّ
اعتب���اره اجلمهوَر الأهم، اأي �ص���ركات الأمن املتعاقدة وموظفيها الذين ي�صتعني به���م م�صتخدمون نهائيون، واإمنا يراعي 

اأي�صًا موظفي الأمن الداخليني وغريهم ممن يوفرون خدمة اأمنية.

ومب���ا اأنَّ عم���ال الأمن الداخلي���ني كثريًا ما يوؤدون واجب���ات وم�صوؤوليات مماثلة لعمال الأمن امل���دين اخلا�ض التعاقديني، 
ف���اإنَّ بو�صع الرتخي�ض اأن يكفل الت�صاق يف المتثال للوائ���ح واملعايري املفرو�صة على عمال الأمن التعاقديني، مبا يف ذلك 

التدقيق والتدريب واخل�صوع لعملية فح�ض ال�صكاوى.

وعن���د درا�ص���ة بع�ض الدول اأو�صاَع العاملني الآخرين الذين يوؤدون وظيفًة اأمني���ًة، حيثما كان هناك تهديد حمتمل للنا�ض 
من خالل توفري تلك اخلدمة، اختارت تلك الدول ترخي�ض حرا�ض البوابات الذين يعملون يف الأندية واحلانات واملراكز 
الرتفيهي���ة. وتتمثل مهمة هوؤلء العاملني يف ال�صيطرة على املداخل وفح����ض الهويات والتعامل اأحيانًا مع اأفراد اجلمهور 
املتوتري���ن اأو احلانق���ني اأو اخلا�صع���ني لتاأثري املخدرات والكحوليات. وق���د اختارت بع�ض الدول، اإق���رارًا منها باأن هوؤلء 
العامل���ني واأف���راد اجلمهور قد ي�صتفيدون م���ن تاأهيل هوؤلء العامل���ني واإكمالهم جمموعَة برامج تدريبي���ة، اإدراَج حرا�ض 
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)49( موظف���و الأم���ن الداخليون هم اأ�صخا�ض ت�صتعني بهم �صركٌة مل تتعاقد خارجيًّا مع �صركة خدمات اأمن خا�صة من اأجل احل�صول على خدماتها الأمنية 

واإمن���ا ت�صتع���ني بدًل من ذلك مبوظفيها الأمني���ني اأو مبوظفني يعملون لديها يوؤدون وظيف���ًة اأمنيًة �صمن جمموعة وظائف اأو�صع م�صَن���دٍة اإليهم، مبن فيهم اأحيانًا 
موظفو ال�صيانة والنظافة والأ�صغال الهند�صية والأر�صية.
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البواب���ات �صم���ن تعريف موظفي الأم���ن الالزم ح�صولهم على تراخي����ض. ففي اآيرلندا مثاًل، ي�ص���رتط قانون اخلدمات 
ف هذا القانوُن  الأمني���ة اخلا�ص���ة )رقم 12 لعام 2004( قي���اَم هيئة الأمن اخلا�ض برتخي�ض "م�صرفي البواب���ات"؛ وُيعرِّ
هوؤلء العاملني باأنهم اأيُّ �صخ�ض يوؤدي، مقابل اأجر وكجزء من واجباته، داخل اأي مبنى اأو مكان اآخر يقع فيه حدٌث عام 
اأو خا�ض اأو توؤدى فيه، اأو على و�صك اأن توؤدى فيه، وظيفٌة ما، اأو بالقرب من ذلك املبنى اأو املكان، اأيًّا من الوظائف التالية: 
)اأ( التحك���م يف دخ���ول املبنى اأو املكان اأو الإ�صراف عل���ى دخوله اأو تنظيم اأو تقييد دخوله، و)ب( مراقبة اأو ر�صد �صلوك 

الأ�صخا�ض املوجودين داخل املبنى اأو املكان، و)ج( اإبعاد اأ�صخا�ض خارج املبنى اأو املكان ب�صبب �صلوكهم.

بل اإنَّ الرتخي�ض ينطبق اأي�صًا يف اآيرلندا، عالوة على م�صرفي البوابات واحلرا�ض الأمنيني، على موردي املعدات الأمنية 
وامل�صوؤول���ني عن تركيبها، واملحققني اخلا�ص���ني، وامل�صت�صارين الأمنيني، ومقدمي خدم���ات النقل املحمية واملتخ�ص�صني 
يف �صن���ع الأقفال وموردي اخلزائن وامل�صوؤولني ع���ن تركيبها. وتعترب كولومبيا الربيطانية يف كندا مثاًل اآخر على الرقابة 
املو�صع���ة؛ فهي ت�صرتط ح�صول الأ�صخا�ض التالني على ترخي�ض: احلرا�ض الأمنيني )التعاقديني والداخليني(؛ واحلرا�ض 
الأمني���ني الذي���ن ي�صتقل���ون عربات مدرعة؛ واملتخ�ص�ص���ني يف تركيب اأجهزة الإن���ذار وبيعها ور�صده���ا وال�صتجابة لها؛ 
ورا�ص���دي الدوائ���ر التليفزيونية املغلقة؛ واملتخ�ص�صني يف �صنع الأقفال؛ واملتخ�ص�ص���ني يف تركيب الأغالق الإلكرتونية؛ 
واملحقق���ني اخلا�ص���ني؛ وامل�صت�صاري���ن الأمنيني. ويف الطرف الأق�ص���ى الآخر هناك نظم رقابية تكتف���ي بتنظيم خدمات 

احلرا�صة الأمنية التعاقدية و/اأو املحققني اخلا�صني، كما هو احلال يف بع�ض الوليات الأمريكية. 

ا املتمثل���ة يف و�صع تعاريف لهذه القطاعات يف الت�صريعات  وم���ا اأن يتق���رر نطاق التنظيم حتى يلزم اأداء املهمة الهامة جدًّ
واللوائح. وتلك ق�صية رئي�صية اإذ اأن عدم تعريف الوظائف الأمنية املدنية اخلا�صة تعريفًا وافيًا ميكن اأن يوؤدي اإىل ن�صوء 
ثغ���رات ي�صتطي���ع عدميو ال�صمائر ا�صتغالله���ا. ويعطي الإطار 6 جمموعًة متنوعًة من التعاريف م���ن اأجل اإي�صاح الفوارق 

بني الدول.

الإطار 6- نخبة خمتارة من التعاريف التي ت�شتخدمها الدول مل�شطلحي "املوظف الأمني" و"احلار�ص" 
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م، مقابل اأجر، خدم���اِت حرا�صٍة اأو دوري���ٍة اأو اأيَّ خدماِت حماي���ٍة اأخرى تتعلق  يعن���ي م�صطل���ح "احلار�ض الأمن���ي" �صخ�صًا يق���دِّ
باأ�صخا�ض اأو ممتلكات؛ ويت�صمن امل�صطلح اأيَّ �صخ�ض يقوم من اأجل تلك الأغرا�ض مبا يلي:

)اأ( تقدمي تلك اخلدماِت ح�صرًا ل�صاحِب عمٍل لي�ض �صاحَب �صركِة اأمٍن خا�ض؛ اأو
)ب(  ر�صد معدات اأمنية؛ اأو 

)ج(   الإ�صراف على حرا�ض اأمن اأثناء قيامهم باحلرا�صة اأو بدورياٍت والتفتي�ض عليهم؛ اأو
)د(    م�صاحبة كلِب حرا�صٍة اأثناء قيامه باحلرا�صة اأو بدورياٍت؛ اأو 

)ه����(    ر�ص���د حت��ركات اأ�صخا�ض، �صواء اأكانوا ي�ص��تقلون مركب���ات اأم ل، تتعلق باأي مبنى اأو اأي مكان اآخ��ر يقع فيه حدٌث 
عام اأو خا�ض اأو توؤدى فيه، اأو على و�صك اأن توؤدى فيه، وظيفٌة ما؛ اأو الإ�صراف على تلك التحركات اأو تنظيمها اأو تقييدها 

اأو توجيهها.

كولومبيا الربيطانية، كندا: قانون اخلدمات الأمنية لعام 2٠٠7، املادة 1
تت�صمن عبارة "خدمة حرا�صة اأمنية" �صخ�صًا يقوم مبا يلي:

)اأ( ت�صيري دورية حرا�صة اأو مراقبة تتعلق مبمتلكات، اأو الإ�صراف على ذلك؛
)ب(  توفري حار�ض لأحد الأفراد اأو الإ�صراف على ذلك؛

)ج(   اأداء خدمات بهدف احليلولة دون فقدان ممتلكات؛
)د(    حرا�صة بوابات من�صاأة مرخ�صة مبوجب قانون ترخي�ض ومراقبة امل�صروبات الكحولية.
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يعني م�صطلح "املوظف الأمني" اأيَّ �صخ�ض طبيعي:
ُف���ه �صخ����ضٌ اآخر، مبا يف ذلك هيئٌة تابعة للدولة، ويتلقى، اأو َيحقُّ ل���ه اأن يتلقى، من ذلك ال�صخ�ض الآخر  )اأ( ‘1’  ُيوظِّ
اأيَّ اأج���ٍر اأو مكاف���اأٍة اأو ر�صوٍم اأو منافَع مقابل تقدميه خدمًة اأمنية واح���دة اأو اأكرث؛ اأو ‘2’ ي�صاعد على ت�صيري اأو اإدارة �صوؤون 
م اخلدمات الأمنية الآخر ذاك اأيَّ اأجٍر اأو مكافاأٍة اأو ر�صوٍم  م خدم���ات اأمنية اآخر ويتلقى، اأو َيحقُّ له اأن يتلقى، من مقدِّ مق���دِّ

اأو منافَع فيما يخ�ض خدمًة اأمنية واحدة اأو اأكرث؛ اأو
م خدمات اأمنية اآخر ويتلقى، اأو َيحقُّ له اأن يتلقى، من اأيِّ �صخ�ض اآخر اأيَّ اأجٍر  م خدمًة اأمنية حتت اإ�صراف مقدِّ )ب(   يقدِّ

اأو مكافاأٍة اأو ر�صوٍم اأو منافَع مقابل تلك اخلدمة؛ اأو 
ُم خدمات اأمنية اآخر لأي �صخ�ض اآخر ويتلقى، اأو َيحقُّ  )ج(   ُيتيحه، اأو ُيتيح خدماِته، على نحو مبا�صر اأو غري مبا�صر مقدِّ

له اأن يتلقى، من اأيِّ �صخ�ض اآخر اأيَّ اأجٍر اأو مكافاأٍة اأو ر�صوٍم اأو منافَع مقابل تقدميه خدمًة اأمنية واحدة اأو اأكرث.

يعني م�صطلح "اخلدمة الأمنية"، خدمًة واحدًة اأو اأكرث، اأو ن�صاطًا واحدًا اأو اأكرث، من اخلدمات اأو الأن�صطة التالية:
)اأ( حماية اأو وقاية �صخ�ض اأو ممتلكات باأي طريقة كانت؛

)ب(  اإ�ص���داء امل�ص���ورة ب�ص���اأن حماية اأو وقاية �صخ�ض اأو ممتل���كات، وب�صاأن اأي نوع اآخر من اخلدم���ات الأمنية على النحو 
ف يف هذه املادة، اأو ب�صاأن ا�صتخدام معدات اأمنية؛ املَعرَّ

)ج(   تقدمي خدمة تفاعلية اأو ا�صتجابية تخ�ض وقاية �صخ�ض اأو ممتلكات باأي طريقة كانت؛
)د(    تقدمي خدمة بهدف �صمان النظام وال�صالمة يف مبان ُت�صتخدم لأغرا�ض ريا�صية اأو ترويحية اأو ترفيهية اأو لأغرا�ض 

مماثلة؛
)ه��� (  �صن���ع اأجهزة ر�صد مذكورة يف امل���ادة 1 من قانون حظر العرتا����ض والر�صد لعام 1992 )القان���ون رقم 127 لعام 

1992( اأو ا�صترياد تلك الأجهزة اأو توزيعها اأو ترويجها؛
ق خا�ض؛ )و(    اأداء وظائف حمقِّ

م خدمات اأمنية فعلي اأو منتظر؛ )ز(    تقدمي تدريبات اأو تعليمات اأمنية اإىل مقدِّ
)ح(   تركيب معدات اأمنية اأو �صيانتها اأو اإ�صالحها؛

)ط(  ر�صد اإ�صارات اأو ر�صائل �صادرة عن معدات اأمنية اإلكرتونية؛
)ي(   اأداء وظائف اأخ�صائي اأقفال؛

)ك(  اإتاح���ة �صخ����ض، اأو خدماته، على نحو مبا�ص���ر اأو غري مبا�صر، من اأجل تقدمي اأي خدمة م�صار اإليها يف الفقرات من 
)اأ( اإىل )ي( ويف الفقرة )ل( اإىل �صخ�ض اآخر؛

)ل(    اإدارة عملية تقدمي اأي من اخلدمات امل�صار اإليها يف الفقرات من )اأ( اإىل )ي( اأو مراقبة تلك العملية اأو الإ�صراف 
عليها؛

)م(    تولي���د انطب���اع، باأي طريقة كانت، يوحي بتقدمي خدمة واحدة اأو اأك���رث من اخلدمات املذكورة يف الفقرات من )اأ( 
اإىل )ل(.

 الإمارات العربية املتحدة، القرار الوزاري رقم ٥٥7 ل�شنة 2٠٠٨ بالالئحة التنفيذية للقانون الحتادي 
رقم ٣7 ل�شنة 2٠٠6 ب�شاأن �شركات الأمن اخلا�شة

ي�صم���ل م�صطل���ح "احلار�ض الأمني" احلار�ض الأمن���ي بكافة فئاته الواردة بالالئحة والذي يقوم ب���اأداء اأو تو�صيل واحد اأو اأكرث من 
ا بالزي اأو باملالب�ض العادية، اأو يقوم بالإ�صراف اأو التفتي�ض على واحد من تلك الأن�صطة: الأن�صطة التالية اإمَّ

)اأ(  مراقبة اأ�صخا�ض اأو ممتلكات اأو معلومات؛
)ب(  حماية اأ�صخا�ض اأو ممتلكات من ال�صرر اأو اأي ن�صاط غري قانوين اآخر؛

)ج(   التحكم يف الو�صول اإىل املباين التي تتم حمايتها؛
)د(    منع �صرقة اأو ا�صتغالل ب�صائع اأو اأموال اأو اأ�صياء اأخرى ذات قيمة؛
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الإعفاءات
د بع�ض ال���دول اأي�صًا فئاِت  اإىل جان���ب حتدي���د الأطراف الت���ي تعينها الالئحة الأمني���ة، وهو يف حد ذاته اأم���ٌر هام، حُتدِّ

الأ�صخا�ض اأو اجلهاِت التي ل تنطبق عليها الت�صريعات. 

�ض مرتني الوظائُف التي تخ�صع بالفعل للتنظيم بوا�صطة تدابري اأخرى ب�صبب احتمال  وعادًة ما يتم ذلك من اأجل األ تَرخَّ
اأن تكون اأن�صطة �صاغليها قريبَة ال�صبه بالأن�صطة الأمنية اخلا�صة؛ كاملحامني مثاًل و�صباط ال�صرطة وال�صحفيني. وت�صتد 
اأهمية ذلك اإذا كانت الدولة تبيح وتنظم اإجراء حتقيقات خا�صة. ولعل اخلط الفا�صل بني ال�صتف�صارات الر�صمية، التي 
تندرج �صمن عملية الفح�ض الأ�صا�صي ملقدمي طلبات �صغل الوظائف اأو �صمن الفح�ض الئتماين الذي جتريه امل�صارف 
اأو �ص���ركات التاأمني، وبني "التحقيق اخلا�ض"، يحتاج اإىل اإي�صاح يف الت�صريعات. فت�صريعات بليز مثاًل تت�صمن، كما يبني 
الإط���ار 7، قائم���ًة م�صتفي�صًة بالإعفاءات. ونظ���رًا لديناميات �صناعة الأمن اخلا�ض، فاإنَّ م���ن املمار�صات اجليدة اإ�صناد 

�صالحية حتديد الإعفاءات من خالل لوائح ثانوية.

الإطار 7-  الإعفاءات: مثال من بليز

يف بلي���ز تن����ض املادة ٣ من قان���ون )مراقبة( خدمات التحقيقات الأمنية اخلا�صة لعام 200٣ عل���ى اأن الت�صريعات ل تنطبق على 
فئات الأ�صخا�ض واجلهات التالية:

)اأ( املحامني اأثناء ممار�صتهم مهنتهم، اأو موظفيهم اأثناء ت�صرفهم يف نطاق عملهم املعتاد؛ اأو
)ب(  الأ�صخا�ض الذين يبحثون عن معلومات ويقدمونها؛

ب�صاأن ت�صنيف الأ�صخا�ض املايل الئتماين؛
لأ�صحاب العمل ب�صاأن موؤهالت و�صالحية موظفيهم احلاليني اأو املحتملني؛

 ب�ص���اأن موؤهالت و�صالحي���ة مقدمي طلبات احل�صول على �صندات التاأمني والتعوي�ض، والذين ل يعملون كمحققني 
خا�صني على نحو اآخر؛ اأو

)ج(    اإدارة �صرطة بليز اأو اأي اأ�صخا�ض يت�صرفون يف نطاق عملهم املعتاد؛ اأو
)د(    فاح�صي طلبات احل�صول على تاأمينات وموظفيهم اأثناء ت�صرفهم يف نطاق عملهم املعتاد؛ اأو

)ه (    �صركات التاأمني التي توؤدي عملها على نحو م�صروع يف بليز، وموظفيها اأثناء ت�صرفهم يف نطاق عملهم املعتاد؛ اأو
)و(    اخلفراء الذين ل يعملون لدى �صركات؛ اأو

)ز(    احلرا�ض املراقبني غري امل�صلحني الذين يعملون يف املتاجر واملن�صاآت التجارية من اأجل مراقبة الزبائن؛ اأو
ة ال�صتعانة بهم يف كل مرة عن يومني ول يحملون اأ�صلحة نارية؛ اأو )ح(    احلرا�ض الأمنيني املوؤقتني الذين ل تزيد مدَّ

)ط(  اأي فئة اأخرى من الأ�صخا�ض املُْعَفني مبوجب اللوائح.

الإطار 6- )تابع(
)ه (   التحفظ على الأ�صخا�ض امل�صتبه يف ارتكابهم �صرقة اأو ا�صتغالل ب�صائع اأو اأموال اأو اأ�صياء ذات قيمة؛

)و(     خدمة ال�صتجابة لالإنذار الأمني؛
)ز(     احلفاظ على النظام وال�صالمة اأثناء الأحداث الريا�صية واحلفالت والأحداث العامة الأخرى.



الت�شاريح املمنوحة للخدمات الأمنية املدنية اخلا�شة والقيود املفرو�شة عليها
م���ن عنا�صر التنظيم الهامة الأخرى حتديد م���ا يجوز وما ل يجوز للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة اأن تفعله. وكثريًا ما 
تك���ون الأحكام التي حت���دد ذلك موجودة فعاًل يف ت�صريعات اأخرى. فمثاًل يتمت���ع املواطنون يف دول كثرية بحق العتقال؛ 
وه���و حق كثريًا ما ي�صتخدمه موظفو اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة. وعادًة ما تكون تلك احلقوق من�صو�صًا عليها يف 
ت�صريعات عامة. وجتدر مالحظة اأنَّه على الرغم من اأنَّ هوؤلء املوظفني ل ميلكون يف معظم الدول اأيَّ �صالحيات اإ�صافية 
خا�ص���ة فاإن مظهرهم، بزيهم املوحد، يوحي باأنهم اأ�صحاب �صلطة؛ مما يعني اأن كثريًا من النا�ض �صري�صخون لطلباتهم 

على اأي حال. كما ميلك هوؤلء املوظفون مزايا معينة قيا�صًا على عموم املواطنني؛ وذلك على النحو التايل:
•  يف الدول التي ميلك فيها موظفو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة حقوَق العتقال املكفولة لعموم املواطنني 
وي�صتعمل���ون الق���وة ملنع اجلرائم، كث���ريًا ما يكون هوؤلء املوظف���ون مدربني ومفرت�صًا فيه���م اأن ي�صتخدموا تلك 

ال�صالحيات يف ظروف حمددة.
•  كث���ريًا ما يكون باإم���كان موظفي تلك اخلدمات العاملني يف ف�صاءات خا�صة ا�صتخداُم حقوق مالك الأر�ض 

احل�صرية وتفتي�ُض النا�ض ك�صرط لل�صماح لهم بالدخول وفر�ُض عقوبات على املخالفني ل�صروط الدخول.
والذين تت�صمن  اأماكن يحمون املوظفني املوجودين فيها،  العاملون يف  يتمتع موظفو تلك اخلدمات  •  كثريًا ما 
عق���ود عمله���م بنودًا تن�ض على توقيع عقوب���ات على غري املمتثلني لالإجراءات الأمني���ة، ب�صالحيات اكت�صبوها 

بحكم الواقع ت�صمح لهم باإيقاف الأ�صخا�ض وتفتي�صهم.)50(

اإل اأنَّ ال���دول تق���رر اأحيانًا اأن تو�ص���ح بجالء عدَم اإعطاء موظفي اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة اأيَّ �صلطات اإ�صافية 
خا�ص���ة. فمث���اًل تن�ض املادة 15 من قان���ون اخلدمات الأمنية )القانون رق���م 117 ل�صنة 1972( يف الياب���ان على اأنَّ هذا 
القان���ون ل يعط���ي �صركات الأمن اخلا�صة واحلرا����ض الأمنيني حقَّ ممار�صة اأي �صلطة خا�ص���ة واأنَّه ُيحظر عليهم انتهاُك 
حقوق وحريات الآخرين اأو التدخُل يف اأن�صطة م�صروعة ي�صطلع بها اأفراد اآخرون اأو جماعات اأخرى. وتن�صئ بع�ض الدول 
ها حقوقًا اأكرث من غريها. ففي جمهورية كوريا مثاًل اأن�صاأ القانون فئَة  ز بينها فتمنح بع�صَ فئات خمتلفة من العاملني مُتيِّ

�صباط الأمن اخلا�ض، وميَّزها عن فئة �صباط الأمن العام الذين يحق لهم حمُل اأ�صلحة نارية.)51(

د يف الت�صريع���ات طائفٌة وا�صعة م���ن الت�صاريح املمنوحة للخدم���ات الأمنية املدنية  وتبع���ًا لظ���روف الدولة كث���ريًا ما حتدَّ
اخلا�صة والقيود املفرو�صة عليها. وترد اأدناه قائمة ببع�ض اأ�صيع تلك الت�صاريح والقيود.

الت�شاريح
الت�صري���ح بحم���ل اأ�صلح���ة: يف معظم الدول ل ي�صتطي���ع عموم املواطنني عادًة حم���ل اأ�صلحة؛ ول بد م���ن وجود ت�صريعات 
تبي���ح ملهني���ني معينني حمَلها. فف���ي كل من �صيلي واإكوادور مث���اًل ل ميكن اأن يحمل اأ�صلحًة ناريًة �ص���وى العاملني الأمنيني 
ا خارج  املرخ�ص���ني؛ وذلك اأثناء �صاعات العمل فقط وداخل املباين واملناط���ق التي يوؤدون فيها خدمات اأمنية فح�صب. اأمَّ
�صاع���ات العم���ل، فيتعني خزن الأ�صلحة النارية خزنًا ماأمونًا يف مباين �صركة الأم���ن.)52( ويف كولومبيا الربيطانية، كندا، 
ُيحظ���ر، كم���ا يبني الإطار 8، حم���ل الأ�صلحة النارية بوجه عام عل���ى املوظفني الأمنيني اإلَّ َم���ْن كان منهم ي�صتقل عربات 

مدرعة اأثناء عمله.

٣1ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

.Mark Button, Security Officers )50(

 Mark Button, Hyenho Park and Julak Lee, "The private security industry in South Korea: a familiar tale of growth, gaps and the need for )51(

.better regulation", Security Journal, vol. 19, No. 2 (2006) pp. 167-179

 Control and Regulation of Private ،52( مرك���ز الأمم املتح���دة الإقليمي لل�صل���م ونزع ال�صالح والتنمية يف منطق���ة اأمريكا الالتينية والبح���ر الكاريب ���ي(

Security Companies in Latin America and the Caribbean: A Comparative Analysis (Lima, 2011). )مراقب���ة وتنظي���م ال�صركات الأمنية اخلا�صة يف اأمريكا 
الالتينية والكاريب ي: درا�صة حتليلية مقارنة )ليما، 2011((.
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الإطار ٨- مثال من كولومبيا الربيطانية، كندا

قانون اخلدمات الأمنية ل�صنة 2007، املادة 26 )2( تن�ض على ما يلي:

رهن���ًا باللوائ���ح، يجوز لأمني ال�صجل اأن ي�صمح لفرد يعمل يف جمال الأمن حار�صًا لعرب���ة مدرعة اأن يحمل، اأثناء اأدائه هذا العمل 
الأمني، �صالحًا ناريًّا من النوع الذي يحدده اأمني ال�صجل؛ وذلك اإذا اقتنع اأمني ال�صجل باأن:

)اأ( الفرد
موؤهٌل ل�صتخدام ال�صالم الناري،   ’1‘

حا�صٌل على جميع الرتاخي�ض والت�صاريح التي ي�صرتطها القانون فيما يخ�ض هذا ال�صالح الناري،  ’2‘
)ب(  ال�صالح الناري م�صجٌل

مبوجب قانون الأ�صلحة النارية )كندا( والقانون اجلنائي،  ’1‘
با�صم ال�صركة الأمنية التي يوؤدي من خاللها ذلك الفرد عمله الأمني.  ’2‘

ال�صالحي���ات اخلا�صة: يف بع�ض الدول يعطي القان���ون، اأو الت�صريعات ذات ال�صلة، �صالحيات خا�صة ملوظفي اخلدمات 
الأمني���ة املدني���ة اخلا�صة. فف���ي فنلندا مثاًل، يحق للموظف���ني الأمنيني اإخراج الأ�صخا�ض غري امل�ص���رح لهم من املناطق 
املحرو�ص���ة. ويف بلغاري���ا، يحق لل�صباط ا�صتخ���دام القوة واأدوات معين���ة كالهراوات والأ�صفاد عندما يتع���ذر عليهم اأداء 
واجباته���م الر�صمي���ة باأي طريقة اأخ���رى.)5٣( ويف ال�صوي���د اأُن�صئت فئٌة من اخلدم���ات الأمنية املدني���ة اخلا�صة اأذنت لها 
الت�صريع���ات مبمار�ص���ة جمموعة م���ن ال�صالحي���ات؛ منها على �صبي���ل املثال حقُّ العتق���ال وا�صتخدام الق���وة وم�صادرة 
امل�صروب���ات الكحولي���ة. ويف اإ�صرائي���ل، اقرُتحت يف عام 2012 ت�صريعاٌت م���ن �صاأنها اإعطاء املوظف���ني الأمنيني �صالحيَة 
ا�صتخ���دام الق���وة ملنع �صخ�ض من دخول مبنى ولإخراج���ه منه.)54( ويف بع�ض الوليات الق�صائي���ة مُتنح اأي�صًا �صالحياُت 
اعتق���ال اإ�صافي���ٌة؛ ففي ولية فرجينيا، بالوليات املتحدة، تعطي امل���ادة 9-1-146 من قانون فرجينيا املوظفني الأمنيني 
امل�صلحني �صالحيات اعتقال داخل املباين التي يحر�صونها تفوق �صالحياِت العتقال املمنوحَة للمواطن العادي. ويف بع�ض 
ال���دول، اأُعطيت �صالحياٌت خا�ص���ة لفئات معينة من موظفي اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة. فمثاًل اأُعطي املوظفون 
الأمني���ون العامل���ون يف املحاك���م يف اإنكلرتا وويلز طائفٌة عري�صة م���ن ال�صالحيات مبوجب قان���ون املحاكم ل�صنة 200٣، 

تت�صمن �صالحيات تفتي�ض الأ�صخا�ض اأو اإق�صائهم اأو اإبعادهم اأو احتجازهم و�صالحية �صبط وم�صادرة ال�صلع.

املحظورات

كثريًا ما حتظر الت�صريعات على �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ال�صطالع بوظائف معينة. ففي بع�ض الدول 
مث���اًل، ُينظر اإىل التحقيقات اجلنائية على اأنها من م�صوؤولية الدولة وحدها؛ ومن ثم ُت�صتبعد تلك ال�صركات من امل�صاركة 
فيه���ا. ويف موزامبي���ق مث���اًل، حتظر ت�صريعات �ص���ركات الأمن اخلا�صة، الت���ي تنظم قطاع الأمن اخلا����ض، حتديدًا على 

املوظفني الأمنيني وال�صركات الأمنية امل�صاَرَكَة يف التحقيقات اجلنائية.)55( 

ا الأن�صطة الأخرى التي حتظر بع�ض الدول على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ال�صطالَع بها فتت�صمن ما يلي: اأمَّ
العمالية اأو  ال�صيا�صية  الن زاعات  يف  • التدخل 

)5٣( احتاد خدمات الأمن الأوروبية، Private Security in Europe )الأمن اخلا�ض يف اأوروبا(.

. www.haaretz.com/news/national/knesset-passes-bill-to-let-security-guards-use-reasonable-force-1.451801 54( انظر(

 Juliet M. Berg, "Overview of plural policing oversight in select Southern African Development Community (SADC) countries", paper  )55(

 .prepared for the Open Society Foundation for inclusion on the police accountability website, 2005



الت�صالت • اعرتا�ض 
خا�ض بت�صريح  اإلَّ  للحماية  اخلا�صع  املوقع  يف  �صور  التقاط  اأو  �صمعية  اأو  ب�صرية  ت�صجيالت  • عمل 

به م�صرح  غري  نحو  على  املوحد  الزي  • ا�صتخدام 
به م�صرح  غري  نحو  على  بالزبائن  املتعلقة  املعلومات  • ا�صتخدام 

•  الت�ص���رف بطريق���ة ق���د تلحق ال�صرر بحق���وق الأ�صخا�ض الطبيعيني اأو حرياته���م اأو حياتهم اأو �صحتهم اأو 
�صمعتهم اأو كرامتهم اأو ممتلكاتهم اأو م�صاحلهم امل�صروعة)56(

ًة  وت�ص���ع بع����ض النظم الرقابية قيودًا على حجم �صركات اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة خ�صية احتمال اأْن ت�صبح قويَّ
عل���ى نحٍو مفرط. فف���ي الفلبني مثاًل، ل ت�صتطيع اأي وكالة تعمل يف مانيال اأو �صواحيها توظيف اأكرث من 000 1 حار�ض اأو 

خفري اأمني.

الرتخي�ص
ميثل نظام الرتخي�ض اأو الت�صجيل حجر الزاوية يف معظم النظم الرقابية. ويفر�ض هذا الو�صع �صروطًا يتحتم ا�صتيفاوؤها 
ا على العاملني اأو  ة تطبيق الرتخي����ض اإمَّ م���ن اأج���ل احل�صول على ت�صريح بالعمل يف هذا القط���اع. ومن القرارات الهامَّ
عل���ى مقدم���ي اخلدمات اأو على كليهما. ففي اململكة املتحدة مث���اًل، ل يطبق الرتخي�ض اإلَّ على العاملني؛ واإْن يكن يجري 
اإ�ص���الح هذا الو�صع حاليًّا من اأجل تطبيق الرتخي�ض عل���ى مقدمي اخلدمات اأي�صًا. وتتمثل املمار�صة الف�صلى يف تطبيق 
الرتخي�ض على كلتا الفئتني حتى يت�صنَّى الرتقاء باملعايري يف ال�صركات ويف �صفوف الأفراد حاملي الرخ�ض. اإلَّ اأنَّ هناك 
نطاق���ًا وا�صعًا من املعايري الت���ي ميكن تطبيقها على الرتخي�ض. و�صيبحث اجلزء ال���وارد اأدناه يف اخليارات املتاحة اأمام 

ري ال�صيا�صات. مقرِّ

ترخي�ص العاملني الأمنيني
ة من فح�ض ومراقبة العاملني ومقدمي اخلدمات يف قطاع الأمن  ة متكنُي ال�صلطة املخت�صَّ اإنَّ اأحد اأهداف التنظيم الهامَّ
اخلا�ض مبا يخدم ال�صالح العام؛ وذلك من اأجل احليلولة دون اكت�صاب املجرمني وغريهم من الأ�صخا�ض غري املالئمني 

و�صعًا موؤمتنًا باعتبارهم موظفني اأمنيني. 

ويف دول كثرية، جند اأنَّ الهيئة الرقابية هي التي تتوىل فح�ض مقدمي طلبات الرتخي�ض، �صواء اأكانوا �صركات اأو اأفرادًا، 
وتتحمل امل�صوؤولية يف هذا ال�صدد؛ وذلك من اأجل �صمان �صالحيتهم قيا�صًا على املعايري التي تر�صيها اللوائح. ونظرًا لأنَّ 
ج���زءًا م���ن عملية الفح�ض ي�صمل التحقق من عدم وجود اأي �صوابق اإجرامي���ة حمتملة اأو خمالفات للقانون، فقد يقت�صي 

ذلك اجلزُء من الفح�ض اإن�صاَء و�صالت ربط باأنظمة ال�صرطة.

اإنَّ الفح�ض هو اإحدى الو�صائل التي تكفل م�صاءلَة �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها ومتكنَي ال�صلطات 
الة على تلك ال�صركات والعاملني فيها. وت�صرتط بع�ض الدول ترخي�َض جميع العاملني بغ�ضِّ  واجلمهور من فر�ض رقابة فعَّ
النظ���ر عن املكان���ة اأو الوظيفة التي ي�صغلونها؛ يف حني ل ت�صرتط دول اأخرى �ص���وى ترخي�ض املوظفني امليدانيني. وت�صرد 
القائمة الواردة اأدناه املعايري التي تطبقها دول كثرية على العاملني )انظر اأي�صًا الإطار 9(. وجتدر مالحظة اأنَّ من بني 

تلك املعايري ما هو اأ�صيع ا�صتخدامًا من غريه.
اأي�صًا  الدول ت�صع  باأنَّ بع�ض  اأحيان كثرية؛ علمًا  �صنًة يف  دنيا )19  اأكرب من �صن  العامل  �ِصنُّ  تكون  اأن  •  يجب 

ا ق�صوى(. �صنًّ

٣٣ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

)56( انظر الوثيقة E/CN.15/2011/14، الفقرة ٣5.
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•  ينبغ���ي اأن يك���ون م���ن ح���ق العاملني اأن يعمل���وا يف البلد على نحو قان���وين )بع�ض ال���دول ُتق�صر تراخي�ض 
املوظفني الأمنيني على مواطنيها وحدهم(.

للعاملني �صجلٌّ جنائي )بع�ض الدول ت�صمح برتخي�ض الأ�صخا�ض الذين لديهم �صجل جنائي  األَّ يكون  •  ينبغي 
ا اإذا مل يكونوا قد اأُدينوا موؤخرًا(. �صئيل جدًّ

طيبة. ذهنية  و�صحة  دة  جيِّ بدنية  لياقة  ذوي  العاملون  يكون  اأن  •  يجب 
احلالت. بع�ض  يف  ال�صابقة  الإقامة  وحمال  بل  احلايل؛  الإقامة  حمل  يوؤكد  ما  تقدمي  •  يجب 

الر�صمي. التعليم  من  معينًا  م�صتوى  بلغ  قد  العامل  يكون  اأن  •  يجب 
وحديثًا. وكتابًة  قراءًة  الوطنية  )اللغات(  اللغة  العامل  ُيجيد  اأن  •  يجب 

ا اأو �صابقًا يف جهاز ال�صرطة اأو املوؤ�ص�صة الع�صكرية اأو اأي جهاز اأمني اأو  •  يج���ب األَّ يك���ون العام���ل ع�صوًا حاليًّ
ا�صتخباراتي اآخر تابع للدولة.

اآخر. وطنية  هويَّة  رقم  واأي  الجتماعي  ال�صمان  رقم  من  التحقق  •  يجب 
ال�صابق. العمل  ومراجع  بيانات  من  التحقق  •  يجب 

•  يجب اأن يقدم العامل ما ُيْثِبت اأنَّه حا�صل على ترخي�ض اأ�صلحة نارية اإذا كانت وظيفته تتطلَّب حمل ال�صالح.
اجلنائي. �صجله  فح�ض  عند  ب�صماته  اأخَذ  ُيْثِبت  ما  العامل  يقدم  اأن  •  يجب 

توظيفه. قبل  املخدرات  تعاطي  لتحاليل  العامل  يخ�صع  اأن  •  يجب 
ائتماين. لفح�ض  العامل  يخ�صع  اأن  •  جب 

الأ�صا�صية. وظائفه  اأداء  على  البدنية  القدرة  العامل  ميلك  اأن  •  يجب 

و�صعي���ًا وراء جتن���ب اأي ت�صارب م�صالح حمتمل واأي حماباة يف منح العقود احلكومية لزمالء �صابقني واأي ف�صاد حمتمل، 
حتظر بع�ض الدول على فئات معيَّنة من العاملني احلكوميني )كالعاملني يف جهاز ال�صرطة واملوؤ�ص�صة الع�صكرية واأي جهاز 
اأمن���ي اأو ا�صتخباراتي تابع للدولة( العمَل لدى �ص���ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة لفرتة زمنية معينة بعد تركهم 

عمَلهم احلكومي. 

فف���ي بلجي���كا مثاًل، ت�صرتط الت�صريع���ات الوطنية التي تنظم اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة عل���ى طالب ي الرتخي�ض 
كموظف���ني اأمني���ني اأن يكونوا قد ترك���وا اخلدمة العامة )جهاز ال�صرط���ة، املوؤ�ص�صة الع�صكرية، الأجه���زة ال�صتخباراتية( 
من���ذ �صنتني على الأقل. ويف اأوروغواي وبنما وبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وكولومبيا واملك�صيك وهندورا�ض ُيحظر 
عل���ى الأع�ص���اء العاملني يف القوات امل�صلحة واملوظفني العموميني احل�صول على ترخي�ض.)57( لكن ذلك ل يحدث يف دول 
كث���رية؛ وت�صتن���د النتقادات املوجهة اإىل تلك ال�صيا�ص���ات اإىل اأنها حترم قطاع الأمن امل���دين اخلا�ض من موظفني مهرة 

كانت تربطهم بجهاز ال�صرطة �صالت طيبة حتى وقت قريب على نحو يعزز احتمالت تعاونهم معه.

الإطار 9- اأمثلة على معايري الرتخي�ص املطبقة على العاملني

ا ا�صتعرا�ض م�صروع قانون  يف اإ�صباني���ا، ي�صرتط القانون الذي ينظم �صناعة الأمن اخلا�ض، وهو القانون 1992/2٣ )يجري حاليًّ
جدي���د( على مقدمي طلبات احل�صول على تراخي�ض اأمنية فردية األَّ يكون���وا قد اأُدينوا جنائيًّا طوال ال�صنوات اخلم�ض ال�صابقة، 
واأن يكونوا من مواطني الحتاد الأوروبي اأو املنطقة القت�صادية الأوروبية، واألَّ يكونوا قد ُطردوا من القوات امل�صلحة اأو قوات الأمن 
ة التفتي�ض على �صركات الأمن اخلا�صة طوال ال�صنتني ال�صابقتني، واأن يجتازوا اختبارات  التابع���ة للدولة، واألَّ يكونوا قد تولَّوا مهمَّ
اللياقة البدنية والذهنية، واألَّ يكونوا قد اأُدينوا ب�صبب ارتكابهم �صلوكًا غري لئق يتعلق باحلقوق الأ�صا�صية طوال ال�صنوات اخلم�ض 

 Control and Regulation of Private 57( مرك���ز الأمم املتح���دة الإقليم���ي لل�صلم ونزع ال�ص���الح والتنمية يف منطقة اأمري���كا الالتينية والبح���ر الكاريب ���ي(

Security Companies. )مراقبة وتنظيم ال�صركات الأمنية اخلا�صة(.



ال�صابق���ة )حق الإن�ص���ان يف احرتام �صرفه وخ�صو�صيته ال�صخ�صية والأ�صرية و�صمعت���ه ال�صخ�صية وات�صالته اخلا�صة وغري ذلك 
م���ن احلق���وق الأ�صا�صية(، واأْن ترتاوح اأعمارهم بني 18 و55 عامًا، واأن يكونوا قد اجتازوا مرحلة التعليم الأ�صا�صي الإلزامي، واألَّ 
يكون���وا ق���د �صغل���وا منا�صب قيادية يف اأجهزة اأو خدمات اأو دع���اوى تتعلق بالأمن اأو الإ�ص���راف اأو التحقيق اخلا�ض طوال ال�صنتني 

ال�صابقتني على تقدمي طلباتهم.
ويف كولومبي���ا الربيطاني���ة )كندا(، تتَّبع وزارة العدل �صيا�ص���ات معلنة على املالأ تتمثل يف اإجراء تقيي���م للمخاطر ب�صاأن العاملني 
الأمني���ني وكل الأ�صخا����ض الذين يتحكم���ون يف �صركات اأمنية )حيث يتعنيَّ اأن يح�صل كل ه���وؤلء على ترخي�ض( عند تقدمي طلب 
الرتخي����ض الأويل وعن���د جتدي���د الرتخي�ض فيم���ا بعد؛ وذلك من اأج���ل حتديد مدى احتم���ال عدم ا�صتيفائه���م جميع متطلبات 
لوا خطرًا على النا�ض. ومبوجب امل���واد 4 و15 و28 من قانون اخلدمات الأمنية يف مقاطعة كولومبيا  الرتخي����ض اأو احتم���ال اأن ميثِّ
الربيطاني���ة يج���وز لأمني ال�صجل اأن يرف�ض اإ�ص���دار الرتخي�ض الأمن���ي اأو اأن ُيَعلِّقه اأو يلغيه عندما يكون ذل���ك م�صت�صوبًا ب�صبب 
وج���ود اتهام���ات جنائية اأو اأح���كام اإدانة اأو معلوم���ات موثوقة اأخرى تثري ال�صك ب�ص���اأن �صلوك �صاحب طل���ب الرتخي�ض اأو حامل 
الرتخي����ض اأو ب�ص���اأن حالته الذهني���ة اأو طباعه اأو �صمعت���ه ال�صخ�صية. وبو�صع اأ�صح���اب طلبات الرتخي����ض اأن يقدموا مذكرات 
اف���ة يف اأي قرار ي�صدر ع���ن اأمني ال�صجل.  ح���ون فيه���ا جوانَب معينًة م���ن تاريخهم واأن يطعن���وا بطريقة علنية و�صفَّ  مكتوب���ة يو�صِّ

.)www.pssg.gov.bc.ca/securityindustry/risk/index.htm انظر(
وي�ص���رتط الحت���اد الرو�ص���ي يف قانون اخلدمات الأمني���ة اخلا�صة واملخربي���ن )2007( اأن يكون اأ�صحاب طلب���ات احل�صول على 
ترخي����ض للعمل كموظفي خدمات اأمنية مدني���ة خا�صة مواطنني رو�صيني، واألَّ تقلَّ اأعمارهم عن 18 عامًا، واأل يكونوا يعانون من 
اأي اخت���اللت عقلي���ة )على النح���و الذي حتدده املحكمة( اأو اأمرا����ض على النحو الذي حتدده اللوائح احلكومي���ة، واألَّ يكونوا قد 
���ا املوظفون ال�صابقون الذين ُطردوا من  اأُدين���وا بارت���كاب جرائم، واألَّ يكونوا متَّهمني وقت تقدميهم الطلبات بارتكاب جرائم. اأمَّ
اخلدم���ة العمومية اأو من العمل يف املحاكم اأو مكتب النائ���ب العام اأو اأجهزة اإنفاذ القانون الأخرى ب�صبب اإحلاقهم اأ�صرارًا بتلك 

الأجهزة، فال ُي�صمح لهم باحل�صول على ترخي�ض للعمل كموظفني اأمنيني.
م خدمات  ل كمقدِّ ويف كيني���ا، ين����ض قانون تنظيم �صناع���ة الأمن اخلا�ض )م�صروع �صنة 2011( على اأنَّه يحقُّ لل�صخ����ض اأن ُي�صجَّ
م �صهادَة ُح�ْصن  ن يقيمون يف كينيا اإقامًة معتادًة؛ وكان عمره يتجاوز 18 عامًا؛ وَقدَّ ة اإذا كان من مواطني كينيا اأو ممَّ اأمنية خا�صَّ
م �صهادًة، اإذا كان قد �صبق له العمل يف اأي قوات نظامية، تفيد باإخالء طرفه  �صل���وٍك �ص���ادرًة عن اإدارة التحقيقات اجلنائية؛ وَقدَّ

من تلك الأجهزة؛ وكان �صليمًا عقليًّا.
ويف الإم���ارات العربي���ة املتحدة، ت�صرتط اإدارة �ص���ركات الأمن اخلا�صة على ال�ص���ركات الأمنية وموظفيها، مب���ن فيهم مديروها 
ى تلك الإدارة احلر�َض الواجب؛  وامل�صرفون عليها واحلرا�ض العاملون لديها، احل�صول على ترخي�ض من الإدارة املذكورة. وتتوخَّ
كما تفر�ض قيودًا على �صركات الأمن حتى ت�صمن توخيها هي الأخرى احلر�َض الواجب عند ال�صتعانة مبوظفني اأمنيني مغرتبني 
من خالل فح�ض �صجالتهم يف اأوطانهم. وتخ�صع هذه العملية لفحو�ض ع�صوائية تتوىل الإدارة اإجراءها. وت�صع الإدارة ال�صروط 
ق اأو�صاَعها بحيث متتثل للمعايري ذات ال�صلة اخلا�صة باملنظمة  التالية الواجب ا�صتيفاوؤها: )اأ( يجب على �صركات الأمن اأن ُتَوفِّ
الدولي���ة للتوحي���د القيا�ص���ي يف غ�ص���ون 12 �صهرًا من تاري���خ اإ�صدار الرتخي����ض؛ و)ب( ل يجوز توظيف اأي �صخ����ض ذي �صوابق 
جنائية؛ و)ج( يجب على احلرا�ض اأن يتكلموا اللغة الوطنية )العربية( اأو الإنكليزية؛ و)د( يجب اأن يكون احلرا�ض حا�صلني على 
ة �صنتني( يف موؤ�ص�صة  �صهادة اإكمال الدرا�صة الثانوية )الف�صل 12( اأو ما يعادلها كحد اأدنى؛ و)ه�( يجب توافر خربة �صابقة )ملدَّ
ع�صكرية اأو جهاز �صرطة اأو جهاز اأمن اأو خربة اأخرى ذات �صلة؛ و)و( يجب األ يقل العمر عن 21 عامًا ول يتجاوز 55 عامًا؛ و)ز( 
يجب توافر اللياقة البدنية لأداء واجبات ووظائف العاملني الأمنيني؛ و)ح( يجب اجتياز الختبارات التي جتريها الإدارة وح�صور 
ن  واجتي���از الدورات التدريبية الإلزامية املطلوبة للفئة الت���ي ينتمي اإليها ال�صخ�ض؛ و)ط( يجب تقدمي ما يثبت اأنَّ ال�صخ�ض موؤمَّ
لوا البيانات اليومية يف الدفاتر  علي���ه؛ و)ي( يجب م�صك �صجالت باأن�صطة ال�صركة؛ و)ك( يج���ب على احلرا�ض الأمنيني اأن ي�صجِّ

الر�صمية )يف�صي المتناع عن عمل ذلك اإىل توجيه اإنذار اأو فر�ض غرامات اأو اإلغاء الرتخي�ض(.

وق���د تعم���د بع�ض ال���دول اأي�صًا اإىل ال�صتف�ص���ار عن امل�صت���وى التعليمي، واخللفي���ة الأ�صرية، واحلال���ة ال�صحية، واحلياة 
ال�صخ�صية، وتعاطي املخدرات والكحوليات، واحلالة املالية، والنتماء اإىل منظمات معينة، واملراجع ال�صخ�صية واملهنية. 
وي�صي���ع بق���در اأكرب ال�صتف�صاُر عن تلك الأمور عند تكليف العاملني الأمني���ني بحرا�صة مبان اأو موجودات اأو مرافق حتتية 
حيوية تابعة للدولة. ومن املتطلبات الهامة الأخرى اكت�صاب حدٍّ اأدنى من التدريب. و�صيتناول الف�صل الرابع هذا اجلانب 

من جوانب الرتخي�ض.

ويف الأماك���ن الت���ي �صهدت يف الآونة الأخرية حالت عدم ا�صتقرار اأو نزاعات قد ت�صتبعد بع�ض الدول اأ�صخا�صًا ُيعرف اأنَّ 
لهم تاريخًا من العتداء على حقوق الإن�صان اأو اأنهم كانوا اأع�صاء يف ملي�صيات م�صلحة من احل�صول على ترخي�ض اأمني 

٣5ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة



كتيِّب متهيدي: التنظيم احلكومي للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ض ٣6

�ص���واء كموظفني اأو مالك �صركات اأو م�صوؤولني عنه���ا. ويف حني جتري بع�ض الدول فحو�صًا ملقدمي طلبات احل�صول على 
ترخي����ض من خالل جهاز حكومي مركزي، ف���اإنَّ بع�صها الآخر قد ي�صمح ل�صركات الأمن باإجراء بع�ض الفحو�ض بنف�صها 

كجزء من العملية ال�صابقة للتوظيف.

ومن اأجل امل�صاعدة على التحقق من اأن العاملني الأمنيني مل يتورطوا يف اأعمال جنائية منذ ح�صولهم على الرتخي�ض يف 
البداي���ة، فاإنَّ من املمار�صات اجليدة ا�صرتاط جتدي���د الرتاخي�ض دوريًّا على نحو يت�صمن يف حده الأدنى فح�ض ال�صجل 
اجلنائ���ي والبيانات التي متلكها ال�صرط���ة. ومن ال�صائع اأي�صًا و�صع حدود زمنية ل�صالحية الرتاخي�ض من اأجل م�صاعدة 
عملية جتديدها. وجتيز بع�ض الدول اإ�صداَر تراخي�ض موؤقتة للعاملني الأمنيني؛ من اأجل الأحداث اجلماهريية ال�صخمة 
مثاًل اأو الت�صدي حلالت الطوارئ، حيث قد ل ُي�صرتط احل�صول على تدريب كامل اأو قد ل يكون ذلك اأمرًا عمليًّا يف ظل 

تلك الظروف.

اأنواع الرتاخي�ص املختلفة

قد ت�صدر الدول تراخي�ض تختلف باختالف الوظائف يف قطاع الأمن املدين اخلا�ض. وت�صمل بع�ُض اأ�صيع اأنواع الرتاخي�ض 
يَّز يف بع�ض  املوظف���ني اأو احلرا�ض الأمنيني، وم�صغلي الدوائ���ر التليفزيونية املغلقة واملحققني اخلا�صني واملديرين. كما مُيَ
احل���الت بني املوظفني واحلرا�ض الأمني���ني تبعًا لالأطر التي ميكنهم العمل فيها. وكثريًا ما تتغري املعايري باختالف فئات 
الرتاخي����ض؛ ل �صيم���ا من حيث التدريب الإلزام���ي. ويف بع�ض الدول، يقت�صر الرتخي�ض عل���ى فئة بعينها من اخلدمات 
الأمنية. ففي بلجيكا مثاًل، ل ميكن اجلمع بني خدمات نقل الأموال وخدمات الإ�صراف على البوابات. ويف الف�صل الرابع، 

�صتكون هناك عودة اإىل تناول ق�صية اختالف املعايري التدريبية.

بطاقة الرتخي�ص

من النواجت الهامة الأخرى لعملية الرتخي�ض اإ�صدار بطاقة ترخي�ض. وعادًة ما حتتوي تلك البطاقات على �صورة العامل 
وا�صم���ه ونطاق الرتخي�ض وتاريخ انتهائه. ويف بع�ض الأحيان، ُتلحق �صروٌط معينة بحْمل الرتخي�ض، مثل وجوب اإظهاره. 
�ٌض واأن يقدموا تقريرًا عن اأي �صوء �صلوك ي�صدر عنه  وه���ذا اأم���ر يهم النا�ض اإذ يكون مبقدورهم اأن يروا اأنَّ العامل مرخَّ
ب�صهولة اأكرب نظرًا لتمكنهم من الطالع على ا�صمه ورقمه وتفا�صيل اأخرى تخ�صه. وتفيد اأي�صًا تلك القواعد التي توجب 
اإظهار البطاقة يف منع عدم المتثال لأن َمْن ل يحمل ترخي�صًا يكون اأكرث عر�صًة لل�صك فيه اإذا عمل دون اإظهار ترخي�ض 
اأو ُم�صتخِدمًا ترخي�َض �صخ�ضٍ ل ي�صبهه. ويف جامايكا، ين�ض قانون هيئة تنظيم الأمن اخلا�ض )1992( على اأن ت�صدر 
ا  الهيئ���ة الرقابي���ة بطاقة ت�صجيل للعاملني الأمنيني املرخ�صني ُيجرَبون على حملها ط���وال الوقت اأثناء اأدائهم عماًل اأمنيًّ
وعل���ى اإعادتها اإىل الهيئة عند تركهم ذل���ك العمل. ومتلك الهيئة، باعتبارها جهازًا م�صتقالًّ تخ�ص�ض له الدولة ميزانيًة 

م�صمونة، �صلطَة منح بطاقات ت�صجيل للعاملني الأمنيني اأو رف�ض منحها اأو تعليقها اأو اإلغائها.

ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية

تغطي معايري ترخي�ض مقدمي اخلدمات الأمنية اأو �صركات اخلدمات الأمنية جمالني رئي�صيني. فاأوًل، يحتاج عادًة مالك 
 ه���ذه ال�ص���ركات اأو كبار مديريها اإىل �صكل من اأ�ص���كال الرتخي�ض، �صاأنهم يف ذلك �صاأن موظفيه���م )انظر الإطار 10(.
 وع���ادًة م���ا تنطبق املعايري التي نوق�صت اأعاله ب�صاأن العاملني على ه���وؤلء الأ�صخا�ض اأي�صًا؛ ويف اأحيان كثرية تكون هناك 

معايري اإ�صافية عالوًة على متطلَّبات اأعلى ت�صمل املتطلبات املتعلقة بال�صركات كاجلوانب املالية والتاأمينات، اإلخ.



الإطار 1٠- اأمثلة على معايري ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية
يف الربازي���ل، ير�ص���ي القانون 7، 102 )199٣( ب�صاأن �صركات الأمن اخلا�ض واأمن املوؤ�ص�صات املالية قواعَد تتعلق باأمن املوؤ�ص�صات 
له املر�صوُم رقم 89-056، املتعلق باخلدمات الأمنية اخلا�ص���ة، الذي يعطي وزارَة العدل، من  ح هذا القان���وَن ويكمِّ املالي���ة؛ ويو�صِّ
خالل جهاز ال�صرطة الحتادية، م�صوؤوليَة الت�صريح لأي �صركة متخ�ص�صة يف الأمن اخلا�ض وم�صوؤولية مراقبتها والإ�صراف على 
ح ل�ص���ركات اخلدمات الأمنية بالعمل. ويتوقف اإ�صدار  ا ُي�صرِّ ة وخا�صع للتجديد �صنويًّ عمله���ا. وَي�ص���در ترخي�ض اأمني حمدد املدَّ
الرتخي�ض الأمني وجتديده فيما بعد على تقدمي مالك تلك ال�صركات و�صركائها ومديريها وم�صوؤوليها الإداريني ما يدلُّ على عدم 

وجود اأحكام جنائية ُتديُنهم.

مات واملتطلَّب���ات الفريدة ل�صتَّى  ويف الإم���ارات العربي���ة املتحدة، ين����ض القانون الحتادي، الذي ينظم �صناع���ة الأمن ويقرُّ بال�صِّ
اخلدم���ات الأمني���ة، عالوة عل���ى ترخي�ض فرادى العامل���ني الأمنيني، على اإ�ص���دار تراخي�ض منف�صلة لل�ص���ركات اأو على حتديد 
الأن�صطة التي ت�صطلع بها كل منها؛ مبا يف ذلك احلرا�صة الأمنية العامة، ونقل الأموال، ومكاتب ال�صرافة، واأمن الفنادق، واأمن 
امل�صت�صفيات، واأمن املطارات، واأمن امل�صارف، واأمن ال�صخ�صيات البارزة، واأمن الأحداث العامة، واأمن املرافق التحتية احليوية، 
والتدري���ب الأمني. وهناك اأي�صًا تدابري ت�صرتط على فرادى العاملني الأمنيني احل�صول على تدريبات و�صهادات وتراخي�ض ذات 
م�صتوي���ات تخ�ص�صي���ة، بالإ�صافة اإىل امل�صتويات الأ�صا�صية، بالن�صبة لكل جمال من املجالت الفريدة التي �صيعملون بها )القانون 

الحتادي رقم ٣7 ل�صنة 2006، وزارة الداخلية، الإمارات العربية املتحدة(.

ويف الفلبني يحدد القانون اجلمهوري رقم 5487، املعروف اأي�صًا با�صم قانون وكالت الأمن اخلا�ض )1969(، املتطلبات الأ�صا�صية 
لرتخي�ض م�صغلي اأو مديري وكالت الأمن؛ ومنها ما يلي:

يجب على م�صغلي اأو مديري الوكالت، مبن فيهم مديرو مكاتبها الفرعية ما يلي:
فلبينيني مواطنني  يكونوا  • اأن 

عامًا  25 عن  اأعمارهم  تقلَّ  • األَّ 
اأو  الفلبينية  امل�صلحة  القوات  اأو متقاعدين من  ا  و/اأو �صباطًا خارج اخلدمة حاليًّ يكونوا من خريجي اجلامعات  •  اأن 

ال�صرطة الوطنية الفلبينية
م�صني اأخالقي  اأمر  على  ينطوي  اعتداء  اأو  جرم  اأي  بارتكاب  اإدانة  اأي  من  خاليًا  �صجلهم  يكون  • اأن 

حميدة اأخالقية  خ�صال  ذوي  يكونوا  • اأن 

ومن اأجل احل�صول على ترخي�ض ك�صركة اأمنية متيل الدول، بالإ�صافة اإىل الت�صريعات القائمة املتعلقة باإن�صاء وترخي�ض 
ال�صركات اخلا�صة، اإىل ا�صرتاط ا�صتيفاء جمموعة من املعايري الأخرى، خالف اأنواع املعايري التي نوق�صت اآنفًا، منها ما 

يلي:)58(
�صلة ذات  تعليمية  موؤهالت  و/اأو  الأمنية  ال�صناعة  يف  خربًة  ميلكون  املديرين  كبار  اأنَّ  • اإثبات 

ونف�صيًّا بدنيًّا  لئقون  واأنهم  املخدرات  يتعاطون  ل  الأمنيني  املوظفني  اأنَّ  • اإثبات 
لتقدميها ال�صركة  تخطط  التي  الأمنية  اخلدمات  قائمة  • �صرد 

وافيًا اأداًء  الأمنية املقرتحة  اأداء اخلدمات  املالية على كفالة  القدرة  اأو  اقت�صادية كافية  • اإثبات وجود موارد 
ومالئم كاٍف  تاأمني  وجود  • اإثبات 

•  �صمان اأن يكون املوظفون الت�صغيليون على دراية واجبة بالت�صريعات القائمة وقانون حقوق الإن�صان وتقدمي اأدلة 
على ذلك

اجلودة ل�صمان  ر�صمي  نظام  وجود  • اإثبات 
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ب���ون تدريبًا مالئمًا على ا�صتخدامها؛  اإثبات اأنهم مدرَّ •  يف حال���ة تزوي���د املوظفني الت�صغيليني باأ�صلحة نارية، 
وم�ص���ك دفاتر ب�صاأن ت�صليمهم تل���ك الأ�صلحة وخزنها وا�صتعادتها منهم؛ والتقي���د مبتطلبات ترخي�ض الأ�صلحة 

النارية التي و�صعتها الدولة
ا�صتخدامها املعتزم  املتنقلة  الدوريات  مركبات  ت�صميم  وعلى  املوحد  الزي  على  املخت�صة  ال�صلطة  • موافقة 

وقد يتطلب اأي�صًا ترخي�ُض ال�صركات ما يلي:
ل املُ�صغِّ عنوان  اأو  ال�صركة،  مقر  فيه  يقع  الذي  ال�صارع  عنوان  • ت�صجيل 

مالئمة معدات  • توافر 
العمالء ملعلومات  املاأمون  • اخلزن 

املوارد من  اأدنى  قدر  • توافر 
املرخ�صني باملوظفني  قوائم  • اإن�صاء 

�صجالت • م�صك 
احلوادث من  معينة  باأنواع  املخت�صة  ال�صلطات  • اإبالغ 

اأثناء ا�صطالعهم  اأو حم���ل ترخي�ض )من ال�صائع اأي�صًا مطالبة العاملني الأمنيني بحمل الرتخي�ض  •  اإظه���ار 
باأن�صطة اأمنية(

ويف ح���ني اأنَّ ال���دول ل تهتم ع���ادًة بالدخول يف التفا�صي���ل اليومية لعمل ال�ص���ركات، فاإنها ميكن اأن ت�صتوث���ق من اأن تلك 
ال�ص���ركات ممتثلة جلميع القوانني القائمة وم���ن اأنَّ لديها معايرَي ت�صغيليًة تكفل هذا المتثال وت�صجع اأداء اخلدمات التي 

حتقق امل�صالح الف�صلى جلميع املعنيني؛ علمًا باأنَّ هذا هو ما ينبغي اأن تفعله الدول بل وهو ما تفعله يف الواقع.

ويف جم���ال ترخي�ض �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، ت�صرتط املمار�صُة اجليدة يف بع�ض الدول على ال�صركات 
اأن تك���ون لديه���ا اإج���راءات ت�صغيلي���ة منطية موثَّقة ور�صمي���ة تتعلق بطريقة تق���دمي اخلدمات الأمنية، مب���ا يف ذلك خزن 
معلوم���ات الزبائ���ن خزنًا ماأمون���ًا وتوثيق جميع احلوادث الهام���ة والإبالغ عنها على نحو ي�صمل اأي حال���ة يقوم فيها اأحد 

املوظفني باحتجاز �صخ�ض اأو با�صتخدام القوة. 

وهن���اك ب�صع دول، منها الإم���ارات العربية املتحدة، ت�صرتط اأي�صًا على �صركات الأمن املدين اخلا�صة املرخ�صة اأن يكون 
لديها برنامج ر�صمي ل�صمان اجلودة ُيفَح�ض بناء على معايري دولية مثل املعيار 9001 اخلا�ض باملنظمة الدولية للتوحيد 

القيا�صي.)59(

اإنَّ املعاي���ري الت�صغيلية املتعلقة بتوفري اخلدم���ات الأمنية تتناول يف بع�ض الأحيان احلدود املادية للمكان الذي قد يتم فيه 
العم���ل؛ كاأن يك���ون املكان قا�صرًا عل���ى موقع الزبون الذي تعاقدت ال�صرك���ة على حمايته، اأو كاألَّ يك���ون م�صموحًا بت�صيري 
دوري���ات يف الأماك���ن العامة اإلَّ عن���د العمل حتت اإ�صراف ال�صرط���ة العامة اأثناء التجمع���ات اجلماهريية احلا�صدة، مثل 

الحتفالت اأو املواكب ال�صخمة.

ومنع���ًا لوقوع لب�ض ب�ص���اأن الأدوار والهويات، ت�صن بع�ض الدول ت�صريعات حتظر على �ص���ركات الأمن كتابة كلمة "�صابط" 
عل���ى الزي املوحد الذي يرتدي���ه موظفوها؛ وتن�ض على وجوب األَّ تكون املركبات اخلا�صة امل�صتخدمة يف دورياتها �صبيهة 
مبركب���ات ال�صرط���ة العامة، بل وتن�ض حتديدًا عل���ى وجوب عدم تركيب ك�صافات على �صط���ح مركبات دوريات احلرا�صة 

ا ب�صاأن نظم اإدارة اجلودة، وميكن الطالع على مزيد من املعلومات  )59( املعيار 9001 اخلا�ض باملنظمة الدولية للتوحيد القيا�صي هو معيار معرتف به دوليًّ
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َت�ص���در عنها اأ�صواٌء متقطعة حمراء اأو زرقاء. وت�صتخدم بع�ض الدول اأي�صًا لوائح ملراقبة �صكل وطراز الزي املوحد الذي 
���ا تبديدًا لأي لب�ض لدى اجلمهور ب�صاأن َمْن ه���و �صابط �صرطة عامة وَمْن هو يف  يرتدي���ه املوظف���ون الأمنيون؛ وذلك جزئيًّ
الواق���ع عامل اأم���ن خا�ض. ويف اأوغندا، يحك���م قانون ال�صرطة )امل���ادة 72( �صركات اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة 
وموظفيه���ا. وين�ض القانون، يف تناوله للمعاي���ري الت�صغيلية، على جواز و�صع لوائح تنظم ا�صتخدام الزي املوحد واملعدات 
م���ن جانب تلك ال�صركات. ويف بع�ض الدول، جن���د اأنَّ التمييز بني العاملني الأمنيني املدنيني اخلا�صني وعنا�صر ال�صرطة 
زة. ففي هولن���دا مثاًل، يجب اأن يرتدي جميع موظفي الأم���ن املدين اخلا�ض عالمًة  يقت�ص���ي اأي�ص���ًا ارتداَء عالمات مميِّ

خا�صًة ي�صعونها على زيهم املوحد متييزًا لهم عن عنا�صر ال�صرطة.

نات قواعد ال�شلوك مدوَّ
نات قواعد ال�صلوك اإر�ص���ادات ب�صاأن مبادئ ال�صلوك ميكن اأن ترتاوح بني اخلا����ض والعام، واأن تتناول اأحيانًا  تعط���ي مدوَّ

تعاليَم اأخالقية تخ�ض ال�صلوك. 

ويف �صي���اق اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، ميكن لت�صريع���ات الوليات الق�صائية التي حتكم �صركات الأمن وموظفيها 
نة قواعد اأخالق. وميك���ن ملدونات قواعد ال�صلوك اأن توف���ر، �صمن اأطر قانونية  ن���ة قواعد �صل���وك اأو مدوَّ اأن تت�صم���ن مدوَّ

وا�صحة، قدرًا من ال�صيطرة وامل�صاءلة، خا�صًة عند اقرتانها باآلية اإ�صراف ر�صمية. 

نات قواعد ال�صلوك اأن ت�صرح للموظفني الأمنيني اأمناط �صلوك ماأمولة؛ منها مثاًل: وميكن ملدوَّ
الإن�صان. بحقوق  املتعلقة  القوانني  فيها  مبا  القوانني،  جلميع  ميتثل  نحو  على  • الت�صرف 

بن زاهة. • الت�صرف 
مهني. مبظهر  • الظهور 

املوظف. اإىل  امل�صندة  املهام  اأداء  اأثناء  جمعها  يتم  التي  البيانات  جميع  و�صرية  خ�صو�صية  حماية    •
القانون. اإنفاذ  و�صلطات  احلكومية  ال�صلطات  مع  • التعاون 

املزعومة. اأو  املوؤكدة  القانون  انتهاكات  بجميع  فورًا  املخت�صة  ال�صلطة  • اإبالغ 

نات قواعد ال�صلوك بعبارات حت�ضُّ على الفعل الإيجابي، كما يف النقاط الواردة اأعاله؛ اأو بعبارات  وميك���ن اأن ت�ص���اغ مدوَّ
حتظ���ر ت�صرف���ات اأو �صلوكي���ات معينة. فقد تت�صمن مدونات قواع���د ال�صلوك املعمول بها يف بع�ض ال���دول مثاًل متطلبات 
رات )على نحو م�صروع اأو غري م�صروع( اأثناء  حم���ددة حتظ���ر على املوظفني الأمنيني تناول اأو تعاطي الكحوليات اأو املخدِّ
نة لقواعد ال�صلوك للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني"،  العمل وحتظر اأيَّ اأمناط �صلوكية غري مهنية مماثلة. وتعطي "مدوَّ
الت���ي اعتمدته���ا اجلمعية العامة يف قرارها 169/٣4 )انظر الإطار 11(، اأفكارًا مفيدًة يف هذا ال�صدد نظرًا لأنَّ موظفي 

اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة قد ميار�صون يف كثري من الدول �صالحيات مماثلًة ل�صالحيات اأجهزة ال�صرطة.

نة لقواعد ال�شلوك للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني الإطار 11- مدوَّ

املادة 1
ُيعن���ى املوظف���ون املكلَّفون باإنفاذ القوان���ني، يف كل الأوقات، بالواجب امللقى على عاتقهم مبوج���ب القانون، وذلك بخدمة املجتمع 

وبحماية جميع الأ�صخا�ض من الأعمال غري القانونية، على نحو يتفق والدرجة العالية من امل�صوؤولية التي تتطلَّبها مهنتهم.
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الإطار 11- )تابع(

املادة 2
يحرتم املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني، اأثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإن�صانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإن�صان 

لكل الأ�صخا�ض ويوطدونها.

املادة ٣
ل يجوز للموظفني املكّلفني باإنفاذ القوانني ا�صتعمال القوة اإلَّ يف حالة ال�صرورة الق�صوى ويف احلدود الالزمة لأداء واجبهم.

املادة 4
ية ما يف حوزتهم من اأمور ذات طبيعة �صري���ة، ما مل َيقت�ِض خالَف ذلك كَلّ  يحاف���ظ املوظف���ون املكلَّفون باإنف���اذ القوانني على �صرِّ

القت�صاء اأداُء الواجب اأو متطّلباُت العدالة.

املادة 5
ل يج���وز لأي موظ���ف من املوظفني املكّلف���ني باإنفاذ القوانني اأن يقوم ب���اأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غ���ريه من �صروب املعاملة 
اأو العقوب���ة القا�صي���ة اأو الالاإن�صاني���ة اأو املهين���ة، اأو اأن يحّر�ض عليه اأو اأن يتغا�صى عنه؛ كذلك ل يج���وز لأي من املوظفني املكّلفني 
باإنفاذ القوانني اأن يتذّرع باأوامر عليا اأو بظروف ا�صتثنائية كحالة احلرب، اأو التهديد باحلرب، اأو تهديد لالأمن القومي، اأو عدم 
ال�صتق���رار ال�صيا�ص���ي الداخل���ي، اأو اأيَّة حالة اأخرى من حالت الط���وارئ العامة، لتربير التعذيب اأو غريه م���ن �صروب املعاملة اأو 

العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.

املادة 6
يكف���ل املوظفون املكلَّف���ون باإنفاذ القوانني احلماي���ة التامة ل�صحة الأ�صخا����ض املحتجزين لديهم، وعليه���م، بوجه خا�ض، اتخاذ 

التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.

املادة 7
ميتن���ع املوظف���ون املكلَّفون باإنفاذ القوانني عن ارتكاب اأي فعل من اأفعال اإف�ص���اد الذمة، وعليهم اأي�صا مواجهة جميع هذه الأفعال 

ومكافحتها بكل �صدة.

املادة 8
نة. ويقومون اأي�صا، قدر ا�صتطاعتهم، مبنع وقوع اأي انتهاكات  يقوم املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني باحرتام القانون وهذه املدوَّ
له���ا ومواجهة هذه النتهاكات بكل �ص���دة. ويقوم املوظفون املكلفون باإنفاذ القوانني، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على العتقاد 
ن���ة باإبالغ الأمر اإىل �صلطاته���م العليا وكذلك، حيثما لزم ذل���ك، اإىل ال�صلطات والأجهزة  بوق���وع اأو ق���رب وقوع انتهاك لهذه املدوَّ

املخت�صة الأخرى التي تتمتع ب�صالحية املراجعة اأو اإتاحة �صبل النت�صاف.

ف جرائم حمددة  نة قواعد ال�صلوك مدجمًة �صمن لئحة حكومية، فاإنَّ الت�صريعات عادًة ما تعرِّ وعندما تكون عنا�صر مدوَّ
ُترَتَك���ب عن���د انتهاك اأي منط �صلوك ُيتوقع التقيُد به. وقد تت�صمن العقوبات فر�ض غرامات اأو تعليق الرتخي�ض )املمنوح 
للعامل���ني اأو لل�صركة(، وتنفيذ تدريب اإ�صالحي، وفرتة اختبار تقرتن بعملية ر�صد، اأو اإلغاء الرتخي�ض )املمنوح للعاملني 
نة قواعد �صل���وك تنظم �صلوك كل من  اأو لل�صرك���ة(. ويف �صنغاف���ورة، تت�صمن لوائح �صناع���ة الأمن اخلا�ض )2009( مدوَّ
العاملني الأمنيني و�صركات الأمن؛ مبا يف ذلك طريقة الت�صرف، واملعرفة الالزمة، وال�صلوك الأخالقي ومعاملة العاملني.

نة قواعد �صلوك ترت�صخ يف الت�صريعات وتكون قابلًة لالإنفاذ  ع الدول على اأن تن�صئ، بالت�صاور مع �صناعة الأمن، مدوَّ وت�صجَّ
اأي�صًا. 



نات قواعد ال�صلوك. وميكن العثور يف الإطار 12 الوارد اأدناه على عينة من مدوَّ

نات قواعد ال�شلوك والأخالقيات املت�شمنة يف الت�شريعات الإطار 12- عينة من مدوَّ

 ،S170/2009 قانون �شناعة الأمن اخلا�ص )الف�شل 2٥٠-األف( )2٠٠9(، تنظيم )�شلوك( �شناعة الأمن اخلا�ص
نة قواعد �شلوك �شنغافورة� مدوَّ

1- يجب على اأي حمقق خا�ض مرخ�ض األَّ يعطي اأي و�صف خاطئ لأي �صخ�ض ب�صاأن م�صتواه التدريب ي اأو مهاراته اأو موؤهالته 
كمحقق خا�ض.

2- يج���ب على كل موظف يتوىل اإدارة �صوؤون وكالة حتقيق���ات خا�صة مرخ�صة اأن يزود املحقق اخلا�ض الذي يعمل يف الوكالة 
نه من اأداء اأي مهمة ُت�صند اإليه. مبعلومات ومعدات وافية متكِّ

٣- يجب على كل موظف اأمني مرخ�ض، اأثناء اأدائه مهامه كموظف اأمني، ما يلي:
)اأ( عدم النوم؛

)ب(  عدم تعاطي الكحوليات اأو الوقوع حتت تاأثريها؛
)ج(   عدم التغيب عن مكان عمله دون اأ�صباب وجيهة؛

)د(    عدم ا�صتخدام اأي عبارات تهديدية اأو ُم�صيئة؛
)ه (   احلفاظ على زيه نظيفًا وُمَهْندمًا طول الوقت؛

)و(    ال�صتجاب���ة ف���ورًا لأي طلب م�صاعدة من جانب اأي �صخ�ض داخل مكان عمله اإذا حلقت بذلك ال�صخ�ض اأيُّ اإ�صابة 
�َض ل�صياع ممتلكاته داخل املبنى. �صخ�صية اأو اأ�صرار اأو َتَعرَّ

4- يجب على كل موظف اأمني مرخ�ض األَّ يعطي اأي و�صف خاطئ لأي �صخ�ض ب�صاأن م�صتواه التدريب ي اأو مهاراته اأو موؤهالته 
كموظف اأمني.

5- يج���ب عل���ى كل موظف يت���وىل اإدارة �صوؤون وكالة اأمنية مرخ�صة اأن يزود املوظف الأمن���ي الذي يعمل يف الوكالة مبعلومات 
وافية والزي املوحد املطلوب لتمكينه من اأداء اأي مهمة ُت�صند اإليه.

6- يج���ب عل���ى كل حمقق خا�ض مرخ�ض، وكل موظف اأمني مرخ�ض، وكل موظ���ف يعمل يف وكالة حتقيقات خا�صة مرخ�صة 
ويت���وىل اإدارة �ص���وؤون تلك الوكالة، وعلى كل موظف يعمل يف وكال���ة اأمنية مرخ�صة ويتوىل اإدارة �صوؤون تلك الوكالة، اأن يكون على 

نة. قدر معقول من املعرفة والفهم ملا ينطبق عليه من اأحكام هذا القانون وهذه املدوَّ
7- يجب على كل موظف يعمل يف وكالة حتقيقات خا�صة مرخ�صة ويتوىل اإدارة �صوؤون تلك الوكالة، وعلى كل موظف يعمل يف 
وكال���ة اأمني���ة مرخ�صة ويتوىل اإدارة �صوؤون تلك الوكالة، اأن يتخذ خط���وات معقولة تكفل اأن يكون املحققون اخلا�صون املرخ�صون 

واملوظفون الأمنيون املرخ�صون العاملون يف وكالته ممتثلني ملا ينطبق على تلك الوكالة من اأحكام هذا القانون وهذه املدونة.

نة القواعد الأخالقية لالأمن اخلا�ص املجل�ص ال�شت�شاري للخدمات الأمنية اخلا�شة يف ولية فرجينيا—مدوَّ

د، ب�صفتي ع�صوًا يف اأو�صاط الأمن اخلا�ض يف فرجينيا، مبا يلي: اأتعهَّ

اأن اأقب���ل امل�صوؤولي���ات والواجبات الأمنية اخلا�صة من خالل حماية الأرواح واملمتلكات؛ ومن���ع اجلرائم واحلد منها؛ واإعالء كلمة 
القانون؛ واحرتام احلقوق الد�صتورية لكل النا�ض.

اأن اأت�صرف ب�صرف ونزاهة؛ واأن اأمت�صك باأ�صمى املبادئ الأخالقية يف اأدائي واجباتي الأمنية.

���د يف كل الأوقات بالقوانني وال�صيا�صات  اأن اأتوخ���ى الأمان���ة والتقان واأن اأكون جدي���رًا بالعتماد عليَّ يف اأدائي واجباتي؛ واأن اأتقيَّ
والإجراءات التي حتمي حقوَق الآخرين.

41ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
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الإطار 12- )تابع(

اأن اأراع���ي احل���قَّ والدقة واحل�صافة دون اأْن اأ�صمح للعواطف ال�صخ�صية والأح���كام امل�صبقة وم�صاعر العداوة اأو ال�صداقة اأن توؤثر 
يف اأحكامي.

اأن اأراعي واأحرتم املعلومات ال�صرية واخلا�صة اإل يف احلالت التي تخالف هذا القانون ومدونة القواعد الأخالقية هذه.

اأن اأتعاون مع وكالت العدالة اجلنائية والوكالت احلكومية املعنية ب�صاأن الأمور التي تندرج �صمن اخت�صا�صاتها.

ة اأو وعد اأو خدمة اأخرى من �صاأنها اأن مت�ضَّ نزاهتي. األَّ اأقبل اأيَّ َعِطيَّ

اأن اأ�صعى جاهدًا با�صتمرار من اأجل حت�صني اأدائي من خالل ما يتاح يل من فر�ض تدريبية وتثقيفية حتى اأُِعدَّ نف�صي اإعدادًا اأف�صل 
للنهو�ض بواجباتي.

اأن اأت�ص���رف عل���ى نح���و مهني يف جميع الأوق���ات واأن اأوؤدي واجباتي بطريقة تعرب عن الثقة املودع���ة يف �صخ�صيًّا ويف �صركتي ويف 
اأو�صاط الأمن اخلا�ض.

بالإ�صاف���ة اإىل اجله���ود التي تبذله���ا الدولة من اأجل تعزي���ز امل�صاءلة، ميكن اأي�ص���ًا ت�صجيع القطاع اخلا����ض على اإن�صاء 
ن���ات قواع���د �صل���وك طوعية. وكمثال على معاي���ري اإقليمية طوعية جت�ص���د جت�صيدًا وا�صعًا ما يلزم م���ن معايري مهنية  مدوَّ
ومعاي���ري تخ����ض اأداء اخلدم���ة، واإن تكن تركز على منطق���ة بعينها يف اأوروب���ا ال�صرقية، تن�ض مدون���ة �صاراييفو لقواعد 
ال�صل���وك عل���ى جمموعة من املعايري الأ�صا�صية التي تطبَّق على جميع اأ�صحاب العمل والعاملني يف �صناعة الأمن اخلا�ض. 
وه���ي تغطي طائفًة عري�ص���ًة من املجالت؛ ت�صمل اختيار العاملني وتعيينهم، والتدري���ب املهني، وال�صحة وال�صالمة اأثناء 
العم���ل، وع���دم التمييز، وعالقات التعامل م���ع الزبائن وال�صرطة وال�ص���ركات الأمنية الأخرى. وحت���دد مبادئ �صاراييفو 
التوجيهي���ة اخلا�ص���ة بالزبائن اإجراءات ا�صرتاء طوعية تتاألف من ثالث مراحل يو�صى الزبائن باتباعها عند التعاقد مع 
نة قواعد ال�صلوك الدولية ملقدمي اخلدمات  مقدم���ي اخلدمات الأمنية اخلا�صة. وهناك معايري طوعية اأخرى، ه���ي مدوَّ
ة، والدول التي  الأمنية اخلا�صة، تطرح مبادئ ب�صاأن ال�صركات الأمنية اخلا�صة التي تعمل يف بيئات معقدة )كالدول اله�صَّ
خ واجب���اِت تلك ال�صركات؛ ل �صيما فيما يخ�ض القانون الإن�صاين الدويل وقانون  ت�صه���د اأو �صهدت نزاعات(، وتربز وُتر�صِّ
حق���وق الإن�صان. وتت�صمن تلك املدونة، التي يجوز اأن تلتزم بها طوعيًّا �صركات الأمن اخلا�صة ومقدمو اخلدمات الأمنية 

اخلا�صة، مبادئ ب�صاأن �صلوك العاملني واملديرين وب�صاأن اإدارة ال�صركات وحوكمتها.

�شرية معلومات الزبائن
ا لدى زبائنها  كث���ريًا ما متلك �ص���ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، بحك���م طبيعة عملها، معلوماٍت تف�صيلي���ًة عمَّ
م���ن نظ���م اأمنية وخطط هيكلية وقوائم موظفني حتتوي على معلومات �صخ�صي���ة وبيانات ح�صا�صة اأخرى. وقد تتعلق تلك 

املعلومات بالأفراد ونظم النقل اأو الطاقة ومواقع الت�صنيع ومباين الرعاية ال�صحية اأو املباين احلكومية.

ويل���زم اأن حتدد الت�صريع���ات نوعيَة املعلومات التي ميكن اأن يجمعها العاملون وال�ص���ركات يف قطاع الأمن املدين اخلا�ض 
وو�صائَل جمِعها واملعلومات التي ل يجوز جمُعها. ولدى بع�ض الدول فعاًل نظم اأ�صا�صية وقوانني مدنية حتكم �صرية معلومات 
الزبائن وتدابري يجب على ال�صركات و/اأو الأفراد اتخاذها من اأجل �صون تلك املعلومات. بل اإنَّ ب�صع دول تدرج كلَّ ذلك 
اأي�صًا يف ت�صريعات حتكم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ ين�ض بع�صها على وجوب اإف�صاء املعلومات اخلا�صة بالزبائن 

اإىل ال�صلطات احلكومية املخت�صة، على نحو م�صترت، بناء على طلبها.



فنظ���رًا لدور تلك ال�صركات من غ���ري امل�صتبعد اأن جتمع، م�صادفًة اأو على نحوٍ روتيني، معلومات قد تهم �صلطات الدولة. 
وهذه املعلومات قد تخ�ض اأ�صخا�صًا م�صتبهًا فيهم اأو متورطني جنائيًّا، واأمناطًا من اجلرائم اأو تهديدات و�صيكة لل�صالمة 
العام���ة. ويف الوقت ذاته ق���د تكون لدى ال�صرطة العامة معلومات تريد اأن تنقله���ا اإىل موظفي الأمن اخلا�ض، يف ظروف 

حمدودة، ميكن اأن ت�صاهم يف منع اجلرمية وتعزيز �صالمة املجتمع. 

ويف ح���ني قد تكون هناك بالفعل عالقات خم�ص�ص���ة الغر�ض وعالقات غري ر�صمية بني �صلطات الدولة، كال�صرطة مثاًل، 
وتل���ك ال�صركات من اأجل تب���ادل هذه املعلومات، فلعلَّ من امل�صلحة الف�صلى لل�صلط���ات املخت�صة اإ�صفاء الطابع الر�صمي 
عل���ى تلك العملية. فهذا ميكن اأن ي�صاعد عل���ى احليلولة دون انتهاك خ�صو�صية الأفراد وعلى حماية حقوقهم وحرياتهم 
ومنع اأي تع�صف حمتمل يف هذا ال�صدد. وهنا يلزم و�صع بروتوكولت واتفاقات ر�صمية حتدد املعلومات التي يجوز تبادلها 

واجلهات التي ميكنها اأن تتبادلها وطريقة تبادلها؛ عالوة على كيفية اإر�صال تلك املعلومات وخزنها. 

ع النهج الذي تتبعه فيها حيال �صري���ة معلومات الزبائن جماُل اإر�صال البيانات  وم���ن املج���الت التي قد تود الدول اأن تو�صِّ
اإىل اخل���ارج. وقد يحدث ذلك عندما تك���ون �صركة الأمن اإحدى ال�صركات املتعددة اجلن�صي���ات وتخزن بياناتها الرقمية 
عل���ى خ���وادم موجودة يف بلد اأجنبي؛ اأو عندما تختار �صركة الأمن اأن تخزن بياناتها الرقمية على خوادم افرتا�صية، وهو 

ما قد ينطوي اأي�صًا على ا�صتعمال خادوم موجود يف بلد اأجنبي.

لع دون اإذن على  وم���ن الأم���ور التي قد ت�صغل ب���ال الدول تاأمنُي هذا اخلزن، بحي���ث ل َي�ْصهل على الأطراف الثالث���ة اأن َتطَّ
املعلوم���ات املخزون���ة؛ اأو تاأم���ني البيان���ات املتعلقة مب�صال���ح الأمن الوطني اأو مبراف���ق البنية التحتي���ة احليوية. ويف تلك 
احلالت قد تنظر الدول يف حظر خزن معلومات الزبائن يف بلدان اأجنبية، ويف و�صع معايري حلماية البيانات تكون قابلة 

للقيا�ض وللتحقق منها.

الأ�شلحة وا�شتعمال القوة
يف كث���ري من ال���دول ل يكون موظفو الأمن املدين اخلا�ض مزودين باأ�صلحة نارية اأو باأ�صلحة اأخرى لكنهم يكونون م�صلحني يف 
ع���دد ل ُي�صتهان ب���ه من الدول. ويف الدول التي يكون بع�ض موظفيها الأمنيني م�صلحني، ع���ادًة ما ميثل هوؤلء املوظفون ن�صبًة 
�صغ���ريًة من اإجمايل عدد العاملني يف قطاع الأمن املدين اخلا�ض. فمثاًل وجدت الدرا�صة ال�صتق�صائية التي اأُجريت يف عام 
2011 ب�ص���اأن الأ�صلح���ة ال�صغ���رية اأنَّ من بني كل 100 موظف اأم���ن مدين خا�ض هناك موظفان م�صلح���ان يف كل من ال�صويد 
وكرواتيا والهند و6 موظفني م�صلحني يف اأملانيا. ومن الدول التي بلغت فيها هذه الن�صبة قيمًا اأعلى تركيا )22 موظفًا م�صلحًا 
ا اأعلى تلك الن�صب  م���ن ب���ني كل 100 موظف(، والحتاد الرو�صي )2٣ من ب���ني كل 100( واإ�صبانيا )24 من بني كل 100(؛ اأمَّ
فُوِجدت يف بلغاريا )40 من بني كل 100( واجلمهورية الدومينيكية )80 من بني 100( وكولومبيا )85 من بني كل 100(.)60(

وعندما يكون م�صموحًا للموظفني الأمنيني بحمل اأ�صلحة نارية، هناك خماوف اأُبديت ب�صاأن التدريب وال�صتخدام املالئم 
لتل���ك الأ�صلحة وخزنها الآمن واملاأم���ون وت�صريبها اإىل ال�صوق ال�صوداء؛ وب�صاأن ا�صته���داف اجلماعات الإجرامية موظفي 
الأم���ن اخلا����ض من اأجل �صرقة اأ�صلحتهم النارية بالقوة؛ عالوة عل���ى اخل�صية من اأن يْقِدم بع�ض العاملني، اإذا كان موقع 
عمله���م على م�صاف���ة معينة من مكاتب ال�صركة، على اأخذ اأ�صلحتهم النارية معهم اإىل ديارهم حيث قد يوؤدي خزنها غري 

الآمن اإىل خماطر، خا�صة عند وجود اأطفال. 

وفيما يخ�ض ا�صتخدام الأ�صلحة النارية، هناك اإر�صادات دولية تغطي هذا املو�صوع بالن�صبة لل�صرطة العامة، مثل املبادئ 
الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني.)61( 

4٣ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

)60( Small Arms Survey, Small Arms Survey 2011: States of Security, chap. 4 (Geneva, 2011). )درا�ص���ة ا�صتق�صائي���ة ب�ص���اأن الأ�صلح���ة ال�صغ���رية، 

درا�صة ا�صتق�صائية ب�صاأن الأ�صلحة ال�صغرية 2011: الأو�صاع الأمنية، الف�صل 4 )جنيف، 2011((.
.A.91.IV.2 61( من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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ويف ال���دول الت���ي ت�صمح ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة بحم���ل اأ�صلحة، ينبغي ملقدمي تلك اخلدمات وللعاملني 
���دوا بنف�ض تلك املبادئ العري�صة، يف ح���ني ينبغي اأن ت�صرت�صد اللوائح التي حتكم تلك املجالت مبثل هذه املعايري  اأن يتقيَّ

والقواعد.
ع الدول على النظر يف نهوج رقابية اإزاء ال�صتخدام املدين لالأ�صلحة النارية ت�صمل لوائح تتعلق باأمان تلك الأ�صلحة  وت�صجَّ
وخزنها؛ وتوقيع عقوبات و/اأو جزاءات اإدارية مالئمة على املعتدين الذين ي�صيئون ا�صتخدام الأ�صلحة النارية اأو يحوزونها 
عل���ى نح���و غري م�ص���روع؛ والأ�صلحة النارية غري الآمن���ة اأو غري املرغوب فيه���ا؛ ونظم الرتخي�ض، مب���ا يف ذلك ترخي�ض 
�ص���ركات الأ�صلح���ة النارية من اأجل �صمان ع���دم توزيعها على اأ�صخا�ض اأدينوا بارتكاب جرائ���م خطرية اأو على اأ�صخا�ض 
اآخرين حتظر عليهم قواننُي الدولة الع�صو املعنية امتالَك اأو حيازة اأ�صلحة نارية؛ ونظم م�صك �صجالت الأ�صلحة النارية، 
ا، وا�صرتاط و�ص���ع عالمات مالئمة على تلك الأ�صلحة وقت �صنعها  مب���ا يف ذل���ك نظام لتوزيع تلك الأ�صلحة النارية جتاريًّ
اأو ا�صترياده���ا، م���ن اأجل م�صاندة التحقيقات اجلنائية وتثبيط حماولت �صرقتها وكفالة عدم توزيعها اإلَّ على الأ�صخا�ض 

الذين يجيز لهم قانوُن الدولة الع�صو املعنية امتالَكها اأو حيازتها.)62(

���ى اأي�صًا بو�ص���ع تدابري ترمي اإىل مراقبة وتنظيم �صن���ع الأ�صلحة النارية وبيعها وتوزيعه���ا وخزنها على نحو يت�صق  ويو�صَ
م���ع ال�صالمة العامة ومنع اجلرمية، مبا يف ذلك حيازتها وا�صتخدامه���ا من جانب �صركات الأمن املدين اخلا�ض، ويت�صق 
م���ع بروتوك���ول مكافحة �صنع الأ�صلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخ���رية والجتار بها ب�صورة غري م�صروعة، املكمل 

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

وعند تنظيم �صناعة الأمن اخلا�ض، عاجلت بع�ض الدول تلك املخاوف بقدر اأكرب من التف�صيل مقارنة بغريها؛ ف�صملت 
ُدر من اأجلها تلك الرتاخي�ُض  تلك املعاجلُة نوَع الأ�صلحة النارية امل�صموح به، وترخي�َض الأ�صلحة النارية واجلهاِت التي َت�صْ
)�صواء اأكانت �صركات اأم عاملني فرادى(، وت�صجيَل واإدارَة خمزونات تلك الأ�صلحة، واإر�صاداٍت ب�صاأن ا�صتعمالها ال�صليم 

والتدريب على ذلك.

وميك���ن تن���اول هذه امل�صائل يف الإطار الأو�صع لتنظيم �صناعة الأمن اأو عل���ى حدة يف نظم ت�صريعية منف�صلة، كاأن يحدث 
ذلك يف قانون وطني ب�صاأن الأ�صلحة النارية. وهذه الت�صريعات ميكن اأن تت�صمن اإر�صادات ا�صتحدثتها اآلية الأمم املتحدة 
لتن�صيق الأعمال املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية؛ وهي الآلية التي و�صعتها، بالتعاون مع �صركاء من كل اأنحاء العامل، معايرُي 
الأمم املتح���دة الدوليُة ملراقبة الأ�صلحة ال�صغرية. ومن تل���ك الإر�صادات مثاًل اإر�صاداٌت وردت يف املعيار 05-20 اخلا�ض 
باملنظم���ة الدولي���ة للتوحي���د القيا�ص���ي )اإدارة املخزون: الأ�صلح���ة(؛ وعلى نحو اأك���رث حتديدًا يف معي���ار املنظمة ٣0-0٣ 
)ال�صواب���ط الوطنية املفرو�صة على ح�ص���ول املدنيني على اأ�صلحة �صغرية واأ�صلحة خفيفة(، ال���ذي يوفر اإر�صادات ب�صاأن 
ترخي����ض الأ�صلحة الناري���ة وخزنها خزنًا اآمنًا مبا يف ذلك ترخي�ض �صركات اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة وتدريب 

وترخي�ض موظفيها امل�صلحني.)6٣(

ا اأن  واإذا كانت الدولة ت�صمح ل�صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها بحمل اأ�صلحة، كان من امل�صت�صوب جدًّ
تنظر الدولة، ات�صاقًا مع املعايري الدولية ملراقبة الأ�صلحة ال�صغرية وكحدٍّ اأدنى، فيما يلي:

ونقلها. وخزنها  وحيازتها  نارية  اأ�صلحة  بامتالك  لها  ي�صمح  نحو  على  ال�صركات  •	ترخي�ض 
ونقلها.  وخزنها  وحيازتها  نارية  اأ�صلحة  بامتالك  لهم  ي�صمح  نحو  على  فيها  العاملني  فرادى  •	ترخي�ض 

النارية. الأ�صلحة  تخ�ض  �صجالت  مب�صك  ال�صركات  قيام  ب�صاأن  معايري  •	و�صع 
النارية. لالأ�صلحة  الآمن  اخلزن  ب�صاأن  معايري  •	و�صع 

)62( قرار املجل�ض القت�صادي والجتماعي 28/1997، الفقرة 5.

ف البن���د 8-12 من معيار املنظمة 0٣-٣0 �صركَة الأمن اخلا�ض باأنها �صخ�صية اعتبارية غري حكومية تعر�ض خدمات حماية مادية مقابل ر�صوم  )6٣( ُيَع���رِّ

ويحوز موظفوها )كلهم اأو بع�صهم( اأ�صلحة نارية يحملونها اأو ي�صتخدمونها اأثناء عملهم.



•  و�ص���ع معاي���ري ب�صاأن ا�صتعمال الأ�صلحة النارية واإب���الغ ال�صلطة احلكومية املخت�صة بجميع الأحداث املتعلقة 
بذلك ال�صتعمال.

ونقلها. و�صيانتها  وا�صتعمالها  النارية  الأ�صلحة  خزن  على  التدريب  ب�صاأن  معايري  • و�صع 

وبالإ�صافة اإىل الأ�صلحة النارية، ميكن للدول اأن تنظر يف تنظيم ا�صتعمال اأ�صلحة اأخرى؛ مثل الهراوات والأدوات املتعلقة 
به���ا، والرذاذ والغ���ازات امل�صيلة للدموع، واأدوات تقييد احلرك���ة وكالب احلرا�صة، مبا يف ذلك و�ص���ع اإجراءات ت�صغيلية 

منطية اأ�صا�صية.)64(

ويف بع�ض الدول تتوىل �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ت�صغيل ال�صجون ومراكز الحتجاز نيابة عن احلكومات؛ 
وه���ي ق�صي���ة ل يجري التطرق اإليها يف �صي���اق هذا الدليل. ويف هذه احلال���ة ينطبق كلٌّ من "القواع���د النموذجية الدنيا 
ملعامل���ة ال�صجن���اء" )1955(، و"جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ض الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال 

الحتجاز اأو ال�صجن" )1988(،)65( و"املبادئ الأ�صا�صية ملعاملة ال�صجناء" )1990(.)66(

وتتفاوت تفاوتًا عظيمًا طبيعة ووترية ا�صتعمال القوة من جانب موظفي الأمن املدين اخلا�ض تبعًا لدورهم واخت�صا�صاتهم 
و�صالحياته���م و�صي���اق عملهم. وت�صرتط بع�ض الدول، يف النه���ج الذي تتبعه حيال تنظيم �صناع���ة الأمن، اأن يتجنَّب كلُّ 
العامل���ني الأمنيني املرخ�صني ا�صتخداَم القوة اإلَّ يف ظروف ا�صتثنائية؛ وحتى يف تلك الظروف ت�صرتط الدول اأن يقت�صر 
ا�صتخ���دام الق���وة على احلد الأدنى ال�صروري، كما يف حالة الدفاع عن النف�ض اأو عن الآخرين. وميكن الإ�صهاب يف تناول 

ذلك يف الق�صم اخلا�ض بال�صالحيات وال�صلطات من اأق�صام نهج رقابي ُيتَّبع حيال احلوكمة. 

وبالإ�صاف���ة اإىل تقييد اأي ا�صتخدام للقوة، ُتلِزم بع�ُض الدول ال�ص���ركاِت الأمنيَة مب�صك �صجالت واإبالغ ال�صلطة املخت�صة 
ع���ن احلالت التي َي�صتعمل فيها عامٌل اأمن���ي توظفه ال�صركُة اأو ت�صتعني به، اأو كلٌب م�صموح لل�صركة بال�صتعانة به، اأيَّ نوع 
من اأنواع القوة �صد اأي �صخ�ض. وميكن اأن ت�صع الدولة بارامرتات ب�صاأن هذا الإبالغ؛ من ذلك مثاًل الإبالغ عن اأي حالة 
اعتقال اأو حادث ي�صاب خالله اأحُد اأفراد اجلمهور ب�صبب فعل ارتكبه عامٌل اأمني مرخ�ض اأو وكيٌل لل�صركة. والبديل هو 

اأن تختار الدولة عدَم ا�صرتاط الإبالغ اإلَّ عند وقوع اإ�صابات ت�صتلزم عنايًة طبية.

وُتعد هذه الأنواع من البالغات �صرورية لعدة اأ�صباب. فالبالغات تتيح للجهة الرقيبة اأو لوكالة اأخرى ا�صتعرا�َض تفا�صيل 
���ت �صكوى وَتَتبَُّع احلوادث لأغرا�ض اإح�صائية. كما تتيح لل�ص���ركات الأمنية اأْن تقرر ما اإذا كان ا�صتعمال  احل���ادث اإذا تلقَّ
القوة قد جاء متنا�صبًا مع الظروف التي اكتنفته؛ واأْن توفر، اإذا اقت�صت احلاجة، تدريبًا اإ�صافيًّا ملوظفيها على ا�صتعمال 

القوة ا�صتعماًل مالئمًا، اأو اأْن ت�صتعر�ض اأو تنقح �صيا�صاتها واإجراءاتها، اأو اأن تعاقب املوظف املعني.

ويف كولومبي���ا الربيطاني���ة، كندا، َفَر�ض اأمنُي ال�صجل، من اأجل �صمان اأن تكون البالغات مكتوبًة وُمقيَّدًة بالن�صبة جلميع 
ح���وادث ا�صتعم���ال القوة التي ي�صارك فيها عاملون اأمنيون مبا فيها احلوادث التي َي�صتعمل فيها عامٌل اأمني توظفه �صركة 
غري اأمنية القوَة �صد �صخ�ض اآخر، �صرطًا ترخي�صيًّا على جميع العاملني الأمنيني ُيلزمهم باإن�صاء �صجالت ب�صاأن بالغات 
لون فيه تفا�صيل اأيِّ  ا�صتعمال القوة. ويف الإمارات العربية املتحدة اأي�صًا، ُي�صرتط على املوظفني الأمنيني حمُل كتيِّب ي�صجِّ

حادث من هذا القبيل. 

45ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

)64( يف معظم احلالت، ل ُت�صتخدم الكالب اإل كتدبري للوقاية اأو الك�صف.

)65( قرار اجلمعية العام 4٣/17٣.

)66( قرار اجلمعية العامة 111/45.
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اأو�شاع العمل
ا من دول كثرية على خماطر العم���ل يف قطاع الأمن املدين اخلا�ض و�صوء اأو�صاع العاملني يف ذلك  ���ة وفرية جدًّ هن���اك اأدلَّ

القطاع. 
ويف حني اأنَّ لدى الدول عادًة ت�صريعات ومعايري تتعلق بالعمل واأو�صاع العمل )الأجر، و�صاعات العمل والراحة، وال�صحة، 
وال�صالم���ة(، ف���اإنَّ هناك �صياقات معينة حتتاج فيه���ا �صناعة الأمن املدين اخلا�ض اإىل عناي���ة اإ�صافية تتخذ �صكَل لوائح 

تخ�ض الأمن حتديدًا.
فق���د يكلَّ���ف العامل���ون الأمنيون بالعمل يف منطقة يكون م���ن اخلطر اأن يعمل فيها ال�صخ�ض مبف���رده اأو بدون التمكن من 
الو�ص���ول ف���ورًا اإىل �صكل من اأ�صكال اأجهزة الت�ص���ال عند وقوع طوارئ. ومن الأمثلة الأخ���رى اأْن ُيكلَّف العاملون بالعمل 
يف اإط���ار �صناع���ي يتعر�صون فيه مل���واد كيميائية اأو غازية خط���رة، اأو على مقربة �صديدة من مع���دات ثقيلة خطرية. هنا 
ق���د تقت�صي ال�صرورة توف���ري تدريب متخ�ص�ض، واإجراءات ب�صاأن العمل امليداين، ومع���دات حمايٍة �صخ�صية مثل اأجهزة 
ات ال�صديدة الو�صوح للعيان وق���وارب النجاة واأدوات حماي���ة العينني والأذنني، من اأج���ل كفالة ال�صالمة  التنف����ض والب���ذَّ
ال�صخ�صي���ة واحليلول���ة دون حدوث اإ�صابات م�صتدمية اأو حتى حدوث وفيات. اأ�صف اإىل ذلك اأنَّ احلرا�ض الأمنيني الذين 

يعملون يف جمال نقل الأموال قد يحتاجون اإىل دروع واقية من الر�صا�ض تكفل �صالمتهم ال�صخ�صية.
ويف بع����ض الدول، ع���ادًة ما يكون اأجر العاملني الأمنيني منخف�ص���ًا؛ علمًا باأنهم كثريًا ما يظّل���ون يعملون ل�صاعات طويلة 
دون احل�ص���ول عل���ى اأجر مقابل �صاعات العمل الإ�صافية. ول ميكن ال�صماح بذل���ك اإذا اأُريد لالأمن اأن يكون خدمة ثمينة 
واأن يجتذب م�صتوى اأرفع من العاملني. فلعلَّ الدول تود اأن تنظر يف و�صع معدلت اأجور دنيا للعاملني الأمنيني واأن تنظم 

اأق�صى عدد من �صاعات العمل التي ميكن للعامل اأْن يوؤديها اأ�صبوعيًّا )انظر الإطار 1٣(.
ا على  وهن���اك تقاري���ر تفيد باأنَّ �صاحب العم���ل يطالب العاملني الأمنيني يف بع�ض الأماكن ب���اأن يعملوا �صاعات طويلة جدًّ
نح���ٍو ي�ص���رُّ ب�صحتهم ويجعلهم عاجزين عن اأن يظلَّوا متيقظني بحيث ي�صتطيعون اأداء واجباتهم بكاملها كما ينبغي. ويف 
مث���ل ه���ذه احلالت، ميكن اأن تكون لهذا الأم���ر، عالوة على كونه خطرًا يهدد العاملني، اآث���ار �صلبية على �صالمة املجتمع 

ومنع اجلرمية.
ويف دول عدي���دة، كث���ريًا ما تك���ون هناك لوائح عامة ب�صاأن املعاي���ري الدنيا لأو�صاع العمل، كالأج���ر و�صاعات العمل؛ فاإذا 
ُوِج���دت تلك اللوائح لزم تطبيقها على العاملني الأمنيني املدنيني اخلا�صني. ولعلَّ الدول التي لي�صت لديها اأحكام قانونية 
تتناول امل�صائل املتعلقة بحقوق الإن�صان يف اأماكن العمل )كالتمييز، والتحر�ض، والأجر، و�صاعات العمل( تودُّ اأْن ت�صنَّ مثل 
هذه الأحكام اآخذة يف اعتبارها التفاقياِت الأ�صا�صيَة اخلا�صة مبنظمة العمل الدولية.)67( وكما جاء يف الإعالن ال�صادر 
ع���ن منظم���ة العمل الدولية ب�صاأن املبادئ واحلق���وق الأ�صا�صية يف العمل،)68( لعلَّ الدول ت���ودُّ اأْن تنظر يف تلبية احتياجات 
العاملني املتعلقة ب�صالمتهم من خالل و�صع لوائح اإ�صافية تقرتن باآليات ب�صاأن ال�صكاوى والتفتي�ض امليداين. وميكن لتلك 

اللوائح اأن تتناول ما يلي:
الأدنى • الأجر 

الأ�صبوعية العمل  ل�صاعات  عدد  • اأق�صى 
املقررة الراحة  • فرتات 

ال�صخ�صية احلماية  معدات  • توفري 

)67( اتفاقية ال�صخرة لعام 19٣0 )رقم 29(، واتفاقية حرية تكوين رابطات وحماية احلق يف التنظيم لعام 1948 )رقم 87(، واتفاقية احلق يف التنظيم 

والتفاو����ض اجلماع���ي لعام 1949 )رقم 98(، واتفاقية امل�صاواة يف الأجور لعام 1951 )رقم 100(، والتفاقي���ة املتعلقة باإلغاء ال�صخرة لعام 1957 )رقم 105(، 
واتفاقية التمييز )يف العمل واملهنة( لعام 1958 )رقم 111(، واتفاقية �صن العمل الدنيا لعام 197٣ )رقم 1٣8(، واتفاقية حظر اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال لعام 

1999 )رقم 182(.
)68( ب�صيغته املعتمدة اأثناء الدورة ال�صاد�صة والثمانني ملوؤمتر العمل الدويل )جنيف، 1998(.



•  ا�ص���رتاط ا�صتبان���ة الأخط���ار املتعلقة ب�صتى مواق���ع العمل وتقييمه���ا، وو�صع تدابري للتخفي���ف من املخاطر 
املرتبطة بها

الإطار 1٣-  اللوائح الأمنية املحددة املتعلقة باأو�شاع العمل يف الإمارات العربية املتحدة

يف الإم���ارات العربي���ة املتحدة تت�صمن املادة ٣4 من القرار الوزاري رقم 557 ل�صن���ة 2008 بالالئحة التنفيذية للقانون الحتادي 
رقم ٣7 ل�صنة 2006 ب�صاأن �صركات الأمن اخلا�صة، اأحكامًا تف�صيلية تخ�ض اأجور موظفي الأمن واأو�صاع عملهم.

املادة ٣4
تلتزم ال�صركة عند التعاقد مع موظف الأمن بال�صوابط التالية:

1- [...] ل تدخ���ل يف قيم���ة الرات���ب الأ�صا�صي �صاعاُت العمل الإ�صافية اأو قيمُة ال�صكن اأو املوا�ص���الت اأو مكافاأُة نهاية اخلدمة اأو 
اأيُة مزايا اأخرى.

2- اأن ل تزيد �صاعات العمل اليومية عن 9 �صاعات اإل مبوافقة خطية من موظف الأمن بحيث حُتت�صب له عن كل �صاعة اإ�صافية 
�صعُف قيمة ال�صاعة العادية.

ة 6 اأيام يف الأ�صبوع فق���ط، ويح�صل على يوم راحة كاإجازة اأ�صبوعي���ة، ول يجوز حتت اأي ظرف  ٣- اأن يعم���ل موظ���ف الأم���ن ملدَّ
ت�صغيل موظف الأمن يف يوم الإجازة ولو مت ذلك مبوافقته اخلطية.

4- مكافاأة نهاية اخلدمة.
5- توفري تذكرة �صفر كاملة كل �صنتني.

ة �صهر عن كل �صنة. 6- اإجازة مدفوعة الأجر ملدَّ
7- �صكن مالئم اأو بدل نقدي عنه.

8- تاأمني �صحي �صامل.
9- موا�صالت من ال�صكن اإىل مقر العمل وبالعك�ض اأو بدل نقدي عنه.

10- دفع كافة امل�صاريف الالزمة لإ�صدار التاأ�صريات والإقامات والإجراءات الالزمة ملبا�صرة العمل.

47ثانيًا-  تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
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ثالثاً- الإنفاذ والتفتي�ص وال�شكاوى

مة مقدِّ
يف بع����ض الدول توؤدي �صركات اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة اأدوارًا ومتار�ض �صالحي���اٍت �صبيهًة باأدوار و�صالحيات 
ا اآلياُت م�صاءلة  ال�صرط���ة، مبا يف ذلك ا�صتخ���دام القوة، حيث يحمل موظفوه���ا الأ�صلحة ويحتجزون النا�ض. وت�صيع ج���دًّ
ا وجود اآليات  موظف���ي اإنف���اذ القانون احلكوميني؛ لكن تل���ك الآليات تتفاوت من حيث م���دى فعاليتها. لذا من املهم ج���دًّ
مالئم���ة تتعل���ق بالإ�صراف وال�ص���كاوى. والمتثال هو اأي�صًا اأم���ر �صروري حتى ينجح العمل الرقاب���ي؛ مما يتطلب الإنفاذ 
والتفتي����ض. ومن ثم يبداأ هذا الف�صل بالنظ���ر يف اأف�صل �صبل اإنفاذ اللوائح؛ ثم ينتقل اإىل العتبارات املتعلقة بال�صكاوى. 
كم���ا �صيوا�ص���ل هذا الف�صل النظر يف الدور الهام الذي تنه�ض به دوائر املجتمع امل���دين والرابطات التجارية واملهنية يف 

تعزيز اإنفاذ اللوائح ونظم ال�صكاوى، عالوة على م�صاألة الف�صاد من حيث ارتباطها ب�صناعة الأمن اخلا�ض.

الإنفاذ والتفتي�ص
���ح اأنَّ اأح���د اأول الق���رارات املطل���وب اتخاذها عن���د تنظيم �صناع���ة الأمن امل���دين اخلا�ض هو  يف الف�ص���ل ال�صاب���ق اأُو�صِ
الب���تُّ يف اجله���ة امل�صوؤول���ة ع���ن التنظي���م الرقاب���ي. ويف بع�ض ال���دول تتحمل الهيئ���ة الرقابي���ة اأي�صًا م�صوؤولي���ة معاجلة 
 ال�ص���كاوى والتفتي����ض والإنفاذ. اإل اأنَّ م���ن ال�صائع يف دول اأخرى اأن ت�صارك يف تلك الأن�صط���ة اأجهزة اأخرى اأي�صًا، خا�صة 

جهاز ال�صرطة.

ا كان النموذج الذي تقرر الدولة الأخذ به يظل من املهم توافر ما يحتاجه الرقيب من موارد من اأجل اأداء م�صوؤولياته؛  واأيًّ
علم���ًا ب���اأن الأجهزة الرقابية كثريًا ما تفتقر اإىل املوارد الالزم���ة للنهو�ض بدورها. ففي كندا وجدت اإحدى الدرا�صات اأن 
اأع���داد املوظف���ني العاملني يف ال���وكالت الرقابية منخف�ص���ة، واأن بع�صها ينا�صل من اأجل التكيف م���ع العدد ال�صخم من 
اأ�صح���اب طلبات احل�صول على تراخي�ض. كما لوحظ وج���ود ا�صرتاتيجيات حمدودة، اأو حتى عدم وجود ا�صرتاتيجيات، 
للك�ص���ف عن عدم المتثال يف بع�ض املقاطع���ات؛ وذلك مع امليل اإىل الرتكيز على التحقيق يف ال�صكاوى بعد وقوع اأ�صبابها 
ا  بدًل من ا�صتباقها بعمليات تفتي�ض ع�صوائي.)69( واأخريًا وجدت الدرا�صة اأن العقوبات كانت يف بع�ض احلالت طفيفة جدًّ
ومن غري املرجح اأن متثل رادعًا ملمو�صًا. وتوحي بحوث اأجريت يف الوليات املتحدة)70( باأن هذه امل�صكلة ما زالت قائمة؛ 
اإذ ُوِج���د اأن 12 يف املائ���ة من املوظفني الذين اأجريت معهم مقابالت �صخ�صية يف ولية نيويورك مل يتلقوا اأي تدريب على 
الإط���الق واأن 17 يف املائ���ة منه���م تلقوا تدريبًا يقل عن التدري���ب الإلزامي يف الولية الذي ي�صتغ���رق ثماين �صاعات، واأن 
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 .David Hyde, "The role of ’Government‘ in regulating, auditing and facilitating private policing in late modernity: the Canadian experience" )69(

 Betsy Gotbaum, Undertrained, Underpaid, and Unprepared: Security Officers Report Deficient Safety Standards in Manhattan Office  )70(

 .Buildings (New York, Public Advocate for the City of New York, 2005)
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متو�ص���ط �صاع���ات التدريب خ���الل 2.٣ �صنة عمل بلغ 19 �صاعة. وين����ض قانون الولية على 40 �صاع���ة تدريبية اأخرى يف 
ال�صن���ة الثانية؛ لكن 6 يف املائة فقط من املوظفني الذي���ن اأجريت معهم مقابالت �صخ�صية هم الذين تلقوا هذه اجلرعة 

التدريبية الدنيا. وترد يف الإطار 14 بع�ض الأمثلة على الإنفاذ الفعال.

ق عمليَة امتثاله���ا للت�صريعات ذات ال�صلة. وجتري  وتعتم���د بع����ض الدول على �صركات الأمن يف تق���دمي تقارير �صنوية ُتوثِّ
ا عل���ى نحو ُمرتَّب اأو فجائي اأو بناًء على  دول اأخ���رى عملي���ات تفتي�صية ع�صوائية ميدانية ومراجعات لل�صجالت املكتبية اإمَّ
ق تل���ك العمليات التفتي�صية من اأن ال�صركة وموظفيها يف حال���ة امتثال تام للت�صريعات واللوائح  مة. وتتحقَّ ال�ص���كاوى املقدَّ

احلاكمة؛ وعادة ما تكون للمفت�صني �صلطٌة كاملة يف طلب جميع ال�صجالت املوقعية ذات ال�صلة وفح�صها.

الإطار 14- اأمثلة على الإنفاذ الفعال يف اململكة املتحدة و�شنغافورة و�شيلي

ت�صرب اململكة املتحدة مثاًل طيبًا على المتثال ال�صتباقي وعلى توافر ما يلزم من موارد لإنفاذ النظام الرقابي. فهيئة ال�صناعة 
الأمني���ة جت���ري بانتظام عمليات تفتي����ض خاطفة يف مناطق حمددة. وخ���الل عام 2010 اأجريت 770 عملي���ة تفتي�ض ع�صوائي مت 
خاللها فح�ض ٣87 2 فردًا كان 97 يف املائة منهم يحملون تراخي�ض �صليمة، وهذه الن�صبة تتجاوز بكثري الن�صبة امل�صتهدفة وهي 

90 يف املائة. كما اإن معظم موظفي الهيئة البالغ عددهم 11٣ �صخ�صًا ميار�صون مهام المتثال والإنفاذ.)اأ(
ويف �صنغاف���ورة جت���ري اإدارة الرتخي�ض والرقابة التابعة لل�صرط���ة مترينًا �صنويًّا يهدف اإىل ت�صنيف جمي���ع ال�صركات املرخ�صة 
ح�صب م�صتويات اأدائها. وُتن�صر النتائُج على املالأ يف موقع �صرطة �صنغافورة الإلكرتوين من اأجل م�صاعدة م�صرتي اخلدمات على 
الوق���وف عل���ى مدى جودة اخلدمات ومن اأجل حتفيز �ص���ركات الأمن على حت�صني قدراتها الت�صغيلي���ة وعلى الرتقاء ا�صرتاتيجيًّا 
مبعاي���ري �صناع���ة الأمن اخلا�ض يف �صنغافورة. وت�صتند التقارير اإىل "اأركان المتياز الت�صغيلي الثالثة": العمليات، والتدريب على 

العمليات، ودعم العمليات.
���ل ال�صرطة الوطني���ة )Carabineros( اإحدى الهيئ���ات الإ�صرافية التي تر�صد خدمات الأم���ن اخلا�ض؛ وتتبع تلك  ويف �صيل���ي، متثِّ
الهيئَة اإدارٌة فرعية خمت�صة مبجال الأمن اخلا�ض. وهي جتري عمليات مراجعة ت�صمل زيارات ميدانية دورية. وتخ�ص�ض الهيئة 

اأي�صًا، اأثناء عملها يف مواقع ال�صركات، بع�ض الوقت لر�صد كل الأن�صطة املنفذة يف جمال الأمن.)ب(

 .Security Industry Authority, Annual Report and Accounts 2009/10 (London, The Stationery Office, 2010) )اأ(

  Lucia Dammert, Private Security: An Answer to Public Security Needs in Urban Centers? (Washington, D.C., Organization of )ب(

 .American States, 2008)

واإذا كان ل���دى اجلهاز الرقابي موظفو اإنفاذ وتفتي�ض كان م���ن ال�صروري عادًة اأن متنحهم الت�صريعات �صالحيات معينة 
حت���ى يت�صنى له���م اأداء عملهم على النحو املالئم )انظر الإطار 15(. وتت�صم���ن بع�ض تلك ال�صالحيات �صالحية دخول 
املب���اين الت���ي قد حتتوي على مواد اأو وثائ���ق اأو اأفراد ذوي �صلة ب�صركة اأمن مدين خا����ض، و�صالحية التفتي�ض و�صالحية 

م�صادرة الوثائق.

الإطار 1٥- مثال على ت�شريعات ب�شاأن �شالحيات موظفي الإنفاذ والتفتي�ص

يف اململك���ة املتح���دة يتمت���ع مفت�ص���و هيئ���ة ال�صناعة الأمني���ة، مبوجب املادة 19 م���ن قانون �صناع���ة الأمن اخلا�ض لع���ام 2001، 
بال�صالحيات التالية:

1- رهن���ًا باملادت���ني الفرعيت���ني )٣( و)4( يجوز لل�صخ�ض الذي ت���اأذن له الهيئة كتابًة وخ�صي�صًا اأن يدخ���ل اأي مبان ميلكها اأو 
ي�صغله���ا اأي �صخ����ض يبدو له اأنَّه �صخ�ض خا�صع للوائح التنظيمية با�صتثناء املباين الت���ي يقت�صر الغر�ض من �صغلها على اأغرا�ض 

ا. الإقامة باعتبارها م�صكنًا خا�صًّ



2- يجوز لل�صخ�ض الذي تاأذن له الهيئة كتابًة وخ�صي�صًا اأن يطلب من اأي �صخ�ض يبدو له اأنَّه �صخ�ض خا�صع للوائح التنظيمية 
اأن ُيْطِلَعه على اأي وثائق اأو معلومات اأخرى تتعلق باأي اأمر يت�صل مبا يلي:

َدر، اأو ميكن اأن ي�صدر، عن ال�صخ�ض املعني؛ )اأ( اأي �صلوك خا�صع للرتخي�ض �صَ
)ب(  تقدمي ال�صخ�ض املعني اأيَّ خدمات ب�صاأن �صناعة الأمن؛

)ج(   اأي اأمور ُتفَر�ض ب�صاأنها �صروٌط على ال�صخ�ض املعني مبقت�صى رخ�صة اأو موافقة ممنوحة وفقًا للرتتيبات املن�صو�ض 
عليها يف املادة 15.

٣- ال�صخ�ض الذي ميار�ض ال�صالحية املعطاة مبوجب املادة الفرعية )1( ل ميار�صها اإل يف �صاعة معقولة.

كم���ا حتم���ي الت�صريعات املعمول بها يف اململكة املتحدة املفت�صني من خالل توقيع عقوبات جنائية على كل َمْن ل ميتثل لطلباتهم اأو 
يعوقهم عن اأداء عملهم.

ال�شكاوى والنتهاكات
تنط���وي الوظائف الت���ي توؤديها �صركات اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة على احتمالت ارت���كاب اأخطاء وجتاوزات يف 
ممار�ص���ة ال�صالحيات القانونية وا�صتعمال الق���وة، وخرق اأمن البيانات و�صرقتها؛ علمًا ب���اأن الحتمالت املذكورة اأعاله 
لي�ص���ت �صوى غي����ض من في�ض. لذا ينبغي اإن�صاء نظ���ام لتلقي ال�صكاوى التي تت�صم بقدر معني م���ن اخلطورة بحيث يكون 
ذل���ك النظ���ام جزءًا من عملية الإ�صراف العام على تلك الأن�صطة وعل���ى هوؤلء امل�صغلني، وكذلك على املوظفني امل�صوؤولني 

عن اإنفاذ القانون.

وينبغ���ي التحقي���ق دون حَتيُّز يف ال�صكاوى املقدمة �ص���د العاملني يف قطاع الأمن املدين اخلا�ض؛ عل���ى اأن يتوىل التحقيق 
يف ال�ص���كاوى الت���ي تت�صم بقدر كاف م���ن اجلدية جهاٌز مالئم غري منح���از. ولعل الدول تود اأن تنظ���ر يف اإر�صاء قدر من 
ال�صتقاللية يف معاجلة ال�صكاوى من خالل تكليف اإدارة م�صتقلة اأو حتى جهاز قائم بذاته بالإ�صراف على عملية الف�صل 

يف تلك ال�صكاوى. ومن امل�صت�صوب يف هذا ال�صدد وجود عملية طعون م�صتقلة.

وال�صكاوى التي تتعلق مبمار�صة العنف وانتهاك حقوق الإن�صان والإتيان ب�صلوك عن�صري هي �صكاوى ينبغي اأن يتعامل معها 
ُم اخلدمات  ا ال�صكاوى الطفيفة، كال�صكوى من تعامل فظ، فيمك���ن اأن يتكفل مبعاجلتها مقدِّ نظ���ام العدالة اجلنائي���ة؛ اأمَّ
الأمنية بدًل من الرقيب. وميكن الطالع على اأمثلة على الت�صريعات التي تن�صئ اآليات َتعاُمٍل مع ال�صكاوى يف الإطار 16.

الإطار 16- اأمثلة على الت�شريعات التي تن�شئ اآليات تعامل مع ال�شكاوى
كولومبيا الربيطانية، قانون اخلدمات الأمنية يف كندا لعام 2٠٠7، عملية معاجلة ال�شكاوى

املادة ٣4
1- يج���ب عل���ى اأمني ال�صج���ل اأن يتعامل، وفقًا لعملية ين�صئها الوزي���ُر، مع ال�صكاوى التي يقدمها اجلمهور ب�ص���اأن اأمور تتعلق بهذا 

القانون.
2- بغ����ض النظ���ر عن املادة الفرعية )1( يجوز لأمني ال�صجل اأن يرف�ض التحقيق يف ال�صكوى، اأو اأن يوقف التحقيَق فيها، اإذا راأى 

اأن اأيًّا من الأمور التالية تنطبق عليها:
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الإطار 16- )تابع(

)اأ( انق�صاء اأكرث من عام بني التاريخ الذي علم فيه ال�صاكي بالوقائع التي ا�صتندت اإليها ال�صكوى والتاريخ الذي تلقى 
فيه اأمني ال�صجل ال�صكوى؛

ر امتن���اَع ال�صاكي عن  )ب(   احت���واء القان���ون عل���ى و�صيل���ة انت�صاف وافي���ة لل�صاكي، وعدم وج���ود اأي �صبب معق���ول ُيربِّ
ال�صتفادة من تلك الو�صيلة؛

)ج(   ال�صكوى تافهة اأو كيدية اأو غري مقدمة بُح�ْصن ِنيَّة؛
)د(    ل �صرورة للم�صي يف التحقيقات من اأجل النظر يف ال�صكوى؛

)ه (    التحقيقات لن تعود بنفع على ال�صاكي.

٣- يج���ب عل���ى اأمني ال�صجل اأن يبادر فورًا باإعطاء ال�صاكي اإخطارًا مكتوبًا بق���رار اأمني ال�صجل بالتحقيق اأو عدم التحقيق يف 
الأمر؛ ويجوز له اأن يذكر اأي �صبيل اآخر قد يكون اللجوء اإليه متاحًا اأمام ال�صاكي.

4- يج���وز لأمني ال�صجل اأن ميار�ض ال�صالحيات املبينة يف امل���ادة 29 )الإجراءات العاجلة حلماية اجلمهور( نتيجة ملعلومات 
ح�صل عليها اأثناء التحقيق يف ال�صكوى مبوجب هذه املادة.

العقوبات الإدارية
املادة ٣5

ع على ه���ذا ال�صخ�ض عقوبًة اإداري���ة اإذا انتهك  1- يج���وز لأم���ني ال�صج���ل، بعد اإعطائه ال�صخ����ضَ فر�صًة لال�صتماع اإلي���ه، اأن ُيوقِّ
ال�صخ�ض:

)اأ( حكمًا من�صو�صًا عليه يف هذا القانون اأو يف اللوائح، اأو
)ب(  �صرطًا من �صروط الرتخي�ض.

2- يجب على اأمني ال�صجل، قبل توقيعه عقوبًة اإداريًة على ال�صخ�ض، اأن ينظر فيما يلي:
)اأ( اإجراءات الإنفاذ التي �صبق اتخاذها يف حق ال�صخ�ض لرتكابه خمالفاٍت ذات طابع مماثل؛

)ب(   مدى خطورة املخالفة وحجمها؛
)ج(    مدى ال�صرر الذي حلق باآخرين من جراء املخالفة؛

)د(    ما اإذا كانت املخالفة متكررًة اأو م�صتمرًة؛
َدة؛ )ه�(   ما اإذا كانت املخالفة ُمَتعمَّ

)و(    اأي منفعة اقت�صادية ا�صتمدها ال�صخ�ض من املخالفة؛
)ز(    اجلهود التي بذلها ال�صخ�ض من اأجل َتداُرك املخالفة.

���ع اأمني ال�صج���ل عقوبًة اإدارية على ال�صخ�ض مل َيُجْز اإقامُة دعوى �ص���د ال�صخ�ض على جرم من�صو�ض عليه يف هذا  ٣- اإذا وقَّ
القانون ينطوي على ارتكابه املخالفَة ذاَتها.

بت  4- ل يج���وز اإخ�ص���اع ال�صخ�ض ال���ذي اأدين بارتكاب جرم مبوجب ه���ذا القانون لعقوبة اإدارية تتعل���ق باملالب�صات التي �َصبَّ
اإدانَته.

5- اإذا خالف كياٌن جتاري حكمًا من�صو�صًا عليه يف هذا القانون اأو يف اللوائح اأو �صرطًا من �صروط الرتخي�ض كان موظف الكيان 
التج���اري اأو مدي���ره اأو وكيله الذي اأذن اأو �صمح بهذه املخالفة اأو واف���ق عليها م�صوؤوًل اأي�صًا عن ارتكابها مبوجب هذه املادة، �صواء 

ع عقوبٌة اإدارية على ذلك الكيان التجاري. َعت اأم مل ُتوقَّ ُوقِّ
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املادة ٣9
1- يجوز لأي �صخ�ض اأن يقدم �صكوى مكتوبة اإىل الهيئة �صد حامل ترخي�ض تتعلق ب�صلوك حامل الرتخي�ض اأثناء تقدميه خدمًة 

اأمنية، مبا يف ذلك خمالفٌة ُيزعم اأن حامل الرتخي�ض قد ارتكبها لأي حكم من اأحكام هذا القانون اأو اللوائح املو�صوعة مبوجبه.
ة وباأنها لي�صت تافهة اأو كيدية، مف�صحًة  2- عند تلقي هذه ال�صكوى حتقق الهيئة فيها اإذا اقتنعت باأن ال�صكوى مقدمة بُح�ْصن ِنيَّ

اأمام كل من حامل الرتخي�ض وال�صاكي فر�صَة ال�صتماع اإليه اأثناء التحقيق.
٣- عند اكتمال التحقيق:

)اأ( قد تقرر الهيئة عدَم تاأييد ال�صكوى؛
)ب(  اإذا اقتنعت الهيئة، بناء على اأ�صباب معقولة، باأن حامل الرتخي�ض:

‘1’ مذنب ل�صوء �صلوكه اأثناء تقدميه خدمًة اأمنية، اأو
‘2’  خالف اأي حكم من اأحكام هذا القانون اأو اللوائح املو�صوعة مبوجبه )�صواء اأُدين حامُل الرتخي�ض اأم مل ُيَدن 
بارت���كاب جرم يتعلق باملخالفة(، جاز للهيئ���ة اأن تتخذ اأيَّ اإجراء من الإجراءات التالية ب�صاأن الرتخي�ض اأو 

حامل الرتخي�ض تراه مالئمًا بناء على مالب�صات احلالة:
�صحب الرتخي�ض،

تعليق الرتخي�ض لفرتة زمنية حمددة،
توجيه توبيخ،
توجيه اإنذار،

توجيه حتذير،
اإ�صداء م�صورة،

وُتخطر الهيئُة ال�صاكي وحامَل الرتخي�ض بقرارها؛
)ج(    اإذا اقتنع���ت الهيئ���ة، بناء على اأ�صباب معقولة، ب���اأن يف ا�صتمرار �صريان الرتخي�ض خطرًا يهدد اأو يحتمل اأن يهدد 
�صالمَة اأو رفاهة اأيِّ �صخ�ض اأو اأ�صخا�ض �َصحبت الهيئُة الرتخي�َض اأو َعلَّقته لفرتة زمنية حمددة واأخطرت ال�صاكي وحامَل 

الرتخي�ض بقرارها؛ ول تنطبق يف هذه احلالة املادة 27.
م خدم���ًة اأمنية وفح�ُض دفات���ر ذلك ال�صخ�ض  4- يج���وز للمفت����ض، لأغرا����ض التحقيق يف �صكوى، دخ���وُل مباين �صخ�ض ُيقدِّ

ووثائقه و�صجالته؛ وتنطبق املادة 15، مع اإدخال ما يلزم من تعديالت، فيما يتعلق بذلك الدخول والفح�ض.

ومن الأبعاد الهامة الأخرى لعملية ال�صكاوى الإعالُن اجليد عن طبيعة ال�صكاوى، ونوع ال�صكاوى املمكن تقدميها، وكيفية 
تق���دمي ال�ص���كاوى، ونتائجها املحتملة. ويف كولومبيا الربيطانية، كندا، من الأمثل���ة على املمار�صة اجليدة يف هذا ال�صدد 
املوقُع ال�صبكي "الأمن واأنت: اعرف حقوقك".)71( فهذا املوقع يعطي معلومات عن دور احلرا�ض الأمنيني، وحقوق النا�ض 
جتاههم، وكيفية تقدمي �صكاوى مبا يف ذلك ال�صتمارات الالزمة. ويدير هذا املوقَع "حتالُف حقوق الإن�صان" يف كولومبيا 
الربيطانية، ل الرقيب، الذي ي�صرب اأي�صًا مثاًل اإيجابيًّا على دور املجتمع املدين يف �صمان م�صاءلة �صركات الأمن املدين 

اخلا�ض وموظفيها. 
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ولعل من املمار�صات اجليدة من جانب الرقباء توفرُي املعلومات التالية على مواقعهم ال�صبكية وبو�صائل اأخرى عندما تكون 
معدلت ا�صتخدام الإنرتنت �صعيفة:

قانونية(. بلغة  )ل  فهمه  ي�صهل  باأ�صلوب  وذلك  وغريه،  الرقيب  �صيعاجلها  التي  ال�صكاوى  عن  معلومات  • ن�صر 
الالزمة. ال�صتمارات  • اإتاحة 

املحتملة. الزمنية  واملهل  النتائج  • حتديد 
والتحقيقات. ال�صتماع  جل�صات  نتائج  • اإعالن 

ويت�صمن الإطار 17 بع�ض الأمثلة على مواقع رقباء اإلكرتونية تتعلق بال�صكاوى.

الإطار 17- اأمثلة على مواقع رقباء اإلكرتونية توفر معلومات عن ال�شكاوى

ولية اأوهايو، الوليات املتحدة
http://pisgs.ohio.gov/

اأونتاريو، كندا
www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/PSIS/PublicComplaints/PSIS_complaints.html

اململكة املتحدة
www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/contact-complaint.aspx

ولية وا�صنطن، الوليات املتحدة
www.dol.wa.gov/business/securityguards/sgcomplaint.html

كم���ا ميك���ن اأن يت�صمن الإ�صراُف جل���اَن حتقيق برملانيًة واأمناَء مظامل يتمتعون يف اأحي���ان كثرية ب�صالحيات وا�صعة تتيح 
لهم اإجراء ا�صتق�صاءات م�صتقلة ب�صاأن ال�صكاوى والف�صائح. وقد تتوىل الإ�صراَف اأي�صًا اأجهزٌة اأخرى مثل اأجهزة معايري 
العم���ل، وال�صحة وال�صالم���ة، وحقوق الإن�صان. ففي الوليات املتح���دة مثاًل هناك جلنة برملانية معني���ة بالأمن الداخلي 
تغط���ي طائف���ة وا�صعة من امل�صائل املتعلق���ة بالأمن التي لها �صلة باخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة. ويف اململكة املتحدة 
تنظر جلنة ال�صوؤون الداخلية التابعة ملجل�ض العموم يف طائفة عري�صة من امل�صائل املتعلقة بال�صيا�صات والعدالة اجلنائية 
ت�صمل اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. وقد اأجرت تلك اللجنة بانتظام حتقيقات ب�صاأن جوانب معينة من ذلك القطاع، 

وقدمت تو�صياٍت اإىل احلكومة يف هذا ال�صدد.

العقوبات التي يوقعها اجلهاز الرقابي

من اأجل ت�صجيع المتثال، كثريًا ما تتوافر للرقباء طائفٌة عري�صة من العقوبات كاأدوات ل�صتخدامها يف هذا الغر�ض. 

وينبغي اأن تنظر الدول يف منح الرقباء �صالحيَة توقيع عقوبات ون�صر النتهاكات التي قد تف�صي اإىل توقيع تلك العقوبات. 
وترد اأدناه قائمٌة ببع�ض اأ�صيع تلك العقوبات، وهي قد تتعلق بفرادى العاملني و/اأو مبقدمي اخلدمات:

اإنذار • اإ�صدار 



الرتخي�ض •	تعليق 
الرتخي�ض على  قيود  •	و�صع 

الرتخي�ض •	�صحب 
كفالة •	م�صادرة 

غرامة •	فر�ض 
جنائية مالحقة  •	اإجراء 

ويف اململك���ة املتح���دة التي يجري فيها حاليًّا ا�صتعرا�ض النظام الرقابي ل ميل���ك الرقيب، وهو "هيئة ال�صناعة الأمنية"، 
�صالحي���َة فر����ض غرامات على حاملي الرتاخي�ض؛ وهو ل ي�صتطيع عمل ذلك اإلَّ من خالل مالحقة جنائية ناجحة، وهي 
عملي���ة باهظ���ة التكاليف وم�صنية. والت�ص���اور ب�صاأن النظام الرقابي اجلديد يف اململكة املتح���دة يزيد احتمالت �صد هذه 
الثغ���رة باإعطاء الرقيب �صالحيَة فر�ض غرامات. اإلَّ اأنَّ الرقيب يف اململكة املتحدة داأب على ا�صتخدام عقوباته الأخرى. 
فعلى �صبيل املثال، �ُصحبت يف اململكة املتحدة منذ تنفيذ هذه الت�صريعات تراخي�ُض اأكرث من 000 ٣5 عامل اأمن. و�صهدت 
الف���رتة 2011/2010 �صحب ٣ 124 ترخي�صًا، واإ�ص���دار 268 اإنذارًا مكتوبًا و٣6 اإخطارًا بوج���وب اإدخال حت�صينات، من 
ب���ني م���ا جمموعه اأكرث من 000 ٣60 ترخي�ض �صاٍر. كما يالَحق املخالف���ون للوائح مالحقة ق�صائية؛ حيث �صهدت الفرتة 

2009/2008 ما جمموعه 89 مالحقًة ق�صائيًة �صملت 1٣ كيانًا.

املجتمع املدين، والرابطات التجارية واملهنية
يف بع����ض ال���دول يكون اأي�صًا للمجتمع امل���دين واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهني���ة والتجارية التي متثل �صناعة 
الأم���ن امل���دين اخلا�ض دوٌر هام يف تنظيم اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة. وقد يتخذ ذلك �ص���كَل م�صاعدة على و�صع 

املعايري، واإبداء تعليقات ب�صاأن اللوائح، ودعم اإنفاذ اللوائح والمتثال لها.

ويف الحت���اد الأوروب���ي بذلت الرابط���ات التجارية واملهنية والنقاب���ات العمالية، �صواء على �صعيد الحت���اد اأو على �صعيد 
دول���ه الأع�صاء، جهودًا �صخمة من اأجل ا�صتحداث معايري اأرفع وت�صجيع المتثال وجمع �صتات العاملني واأ�صحاب العمل. 
و"احت���اد خدمات الأمن الأوروبية" هو احت���اٌد للرابطات التجارية الوطنية املعنية ب�صناع���ة الأمن يف الدول الأع�صاء يف 
ة دول غ���ري اأع�صاء يف الحتاد الأوروبي(. وقد عمل مع نقاب���ة العمال املناظرة له، وهي يوين  الحت���اد الأوروب���ي )ويف عدَّ
اأوروبا )UNI Europa(، على ا�صتحداث معايري وت�صجيع المتثال وال�صغط على الحتاد الأوروبي وحكومات دوله الأع�صاء. 
وم���ن بني الإجنازات التي حققها و�ص���ع معايري للتدريب املهني، واإجراء حوارات اجتماعي���ة منتظمة بني اأ�صحاب العمل 
والعامل���ني، وو�ص���ع خطط لتن�صيق جوانب التنظي���م، وو�صع مدونة قواعد �صلوك ومبادئ اأخالقي���ة لقطاع �صناعة الأمن، 
ومن���ح عقود اأمنية على نحو م�ص���وؤول، وا�صتحداث اأداة لتقييم املخاطر املتعلقة بال�صح���ة وال�صالمة، واإ�صدار اإعالن عن 

خف�ض التوتر املتعلق بالعمل.

كم���ا ق���د جُتري جماعاُت الدفاع عن م�صالح اجلمه���ور ا�صتق�صاًء ب�صاأن الفئات ال�صكاني���ة امل�صت�صعفة بوجه خا�ض �صعيًا 
وراء حتديد طبيعة ومدى تفاعلها مع موظفي الأمن املدين اخلا�ض، ومدى �صرعية �صلوك هوؤلء املوظفني. وقد ُيربز ذلك 
وج���ود حالت اعت���داء على حقوق الإن�صان وغريها م���ن الأفعال املحتملة غري القانونية التي ق���د حتمل الدول على تعديل 

املعايري التدريبية واأ�صاليب تنفيذ الأن�صطة التدريبية.
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ال�شفافية
كثريًا ما تتعلق خماوف الدولة ب�صاأن ال�صفافية يف �صناعة الأمن اخلا�ض مب�صاألتي امللكية والف�صاد. وت�صرتط بع�ض الدول 
اأن تكون جميع �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة مملوكة ملواطن حملي معروف الهوية، يف حني ت�صمح دول اأخرى 
باأن يحتفظ �صخ�ض اأو كيان اأجنبي بن�صبة �صئيلة من اأ�صهم تلك ال�صركات. وهناك اأي�صًا دول اأخرى تكتفي با�صرتاط اأن 
تكون ال�صركة م�صجلة ت�صجياًل قانونيًّا داخل الدولة. وتنطبق نهوج خمتلطة مماثلة على موظفي تلك ال�صركات ومديريها. 
ل يف عام 2010 ق�ص���ٌم من قانون هيئة تنظي���م الأمن اخلا�ض )1992( من اأج���ل اإدراج ا�صتثناء  فف���ي جاماي���كا مث���اًل ُعدِّ
 يف قان���ون ال�ص���ركات من اأجل اخ���رتاق ال�صتار املوؤ�ص�صي وتاأكيد هوي���ات مديري �صركات الأمن اخلا����ض وحاملي الأ�صهم 

فيها.

وللم�صاع���دة عل���ى توخي ال�صفافية اأن�صاأت بع�ض الدول مواقع على �صبكة الإنرتنت تعر�ض قائمة بكل �صركات الأمن املدين 
اخلا����ض املرخ�صة ومالكيها وعناوينها واأح���دث حالت انتهاك اللوائح والعقوبات املوقعة عل���ى مرتكبيها، وما اإذا كانت 

ة �صالحية الرتخي�ض ما زالت قائمة اأم انق�صت، وحجم العمالة املرخ�صة، بل وزبائن ال�صركات يف بع�ض الأحيان. مدَّ

ويتمث���ل نه���ج مو�صع حيال ال�صفافية، ي�صته���دف �صناعة الأمن وجماعات امل�صتخدمني وعام���ة اجلمهور، يف اأن ُتن�صر على 
امل���الأ معاي���رُي ترخي�ض �صركات الأم���ن واأفراد الأمن عالوة على الر�ص���وم والعمليات وطريقة المتث���ال للوائح؛ مع اإتاحة 
مة. كما ميكن اأن  اإمكاني���ة الطالع الإلك���رتوين املبا�صر على دليل ال�صيا�صات والإجراءات الذي ت�صرت�صد ب���ه الهيئة املنظِّ

تتاح للجمهور قاعدة بيانات اإلكرتونية ل�صركات الأمن املرخ�صة.

اأ�صف اإىل ذلك اأنَّ بع�ض الدول تطالب �صركات الأمن املرخ�صة باأن تقدم تقارير �صنوية عن التغريات الإدارية واخلدمات 
املعرو�ص���ة والعملي���ات واحلوادث التي ا�صُتعمل���ت فيها القوُة )ما مل يكن مطلوبًا الإب���الُغ عنها وقت وقوعها( وغريها من 
الأحداث اأو الأمور املقلقة. وقد تختار الدول، لأ�صباب تتعلق باخل�صو�صية والتناف�صية، عدم ن�صر تلك التقارير اأو هيكلتها 
بحي���ث ت�صبح قابل���ة لإتاحتها علنًا. وم���ن املمكن اأن ميثل الإعالن بطريق���ة �صفافة عن املمار�ص���ات اجليدة واملمار�صات 
ال�صيئ���ة عل���ى ال�صواء نهجًا اإيجابيًّا حيال تعزيز المتث���ال وت�صجيع توخي قدر اأكرب من املهني���ة داخل اأي �صناعة خا�صعة 

للمراقبة.

املمار�شات الفا�شدة

ملَّا كان ال�صائع هو اأنَّ الأمن املدين اخلا�ض خدمٌة تقدم مقابل اأجر عقب اإر�صاء عقد فاإن هناك مت�صعًا لوجود ممار�صات 
فا�ص���دة. وكما هو احلال مع �صباط ال�صرط���ة هناك احتمال اأن يتلقى �صباٌط فا�صدون ذوو �صلطان ر�صاوى مقابل حماباة 
الرا�ص���ني. اأ�ص���ف اإىل ذلك اأن احت���دام التناف�ض يف اأ�صواق معظم ال���دول على توفري خدمات اأمني���ة يثري خماطر الر�صو 
والف�صاد يف عمليات العطاءات. ونظرًا لهذه املخاطر ثمة حاجة اإىل اتخاذ تدابري متنع املمار�صات الفا�صدة وت�صتجيب يف 

الوقت ذاته ملا يقدم اإىل ال�صلطات املخت�صة من مزاعم بوجود جتاوزات. 

اإنَّ اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة الف�ص���اد)72( تدعو الدول اإىل اتخاذ تداب���ري تت�صدى للف�صاد، مب���ا يف ذلك �صيا�صات 
وممار�ص���ات وقائية، واإن�صاء اأجهزة مناه�صة للف�صاد، وو�صع مدون���ات قواعد �صلوك للموظفني العموميني، وتدابري تكفل 

ال�صفافية، ومبادئ توجيهية ب�صاأن امل�صرتيات، وخطط عمل متكاملة ملنع الف�صاد ي�صارك فيها القطاع اخلا�ض.

)72( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2٣49، الرقم 42146.



وفيم���ا يتعل���ق حتدي���دًا بالقطاع اخلا�ض تن�ض الفقرة 2 )ب( م���ن املادة 12 من التفاقية عل���ى اأن تقوم الدول الأطراف 
بع���دة اأمور منها اتخاذ تدابري قد تت�صمن تعزيز و�صع معايري واإج���راءات ت�صتهدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ض 
ذات ال�صل���ة، مب���ا يف ذل���ك و�ص���ع مدونات قواع���د �صلوك من اأج���ل قيام املن�ص���اآت التجاري���ة وجميع امله���ن ذات ال�صلة 
مبمار�ص���ة اأن�صطته���ا عل���ى وجه �صحي���ح ونزيه و�صلي���م ومنع ت�ص���ارب امل�صالح، ومن اأج���ل ترويج ا�صتخ���دام املمار�صات 
���ه املادة 12  التجاري���ة احل�صن���ة ب���ني املن�ص���اآت التجاري���ة ويف العالقات التعاقدي���ة بني تل���ك املن�صاآت والدول���ة. كما توجِّ
 اإر�ص���ادات اإىل القط���اع اخلا����ض ب�ص���اأن اتخ���اذ تداب���ري اإ�صافية ميك���ن تفعيلها م���ن اأج���ل التخفيف من خط���ر الف�صاد، 

منها ما يلي:

ال�صلة. ذات  اخلا�ض  القطاع  وكيانات  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  بني  التعاون  • تعزيز 

•  تعزي���ز ال�صفافي���ة ب���ني كيان���ات القطاع اخلا����ض، مبا يف ذل���ك اتخاذ تدابري عن���د القت�صاء ب�ص���اأن هوية 
ال�صخ�صيات العتبارية والطبيعية ال�صالعة يف اإن�صاء واإدارة ال�صركات.

•  �صمان اأن تكون لدى من�صاآت القطاع اخلا�ض، مع اأخذ بنيتها وحجمها بعني العتبار، �صوابُط كافيٌة ملراجعة 
ا ت�صاعد على منع اأفعال الف�صاد وك�صفها و�صم���ان اأن تكون ح�صابات من�صاآت القطاع اخلا�ض  احل�صاب���ات داخليًّ

هذه وبياناتها املالية الالزمة خا�صعة لإجراءات مراجعة ح�صابات وت�صديق مالئمة.

���ه يح���دث يف بع�ض احل���الت اأن يرتك موظف���و الدولة عمله���م احلكومي م���ن اأجل اللتح���اق بعمل يف  وانطالق���ًا م���ن اأنَّ
القط���اع اخلا����ض، وم���ن اأن التغيريات الوظيفي���ة الالحق���ة و/اأو الروابط ال�صابقة ق���د تهيِّئ فر�صًا لوق���وع ف�صاد، تقرتح 
التفاقي���ة اتخ���اذ تداب���ري من اأجل من���ع ت�صارب امل�صال���ح بفر�ض قي���ود، ح�صب القت�ص���اء ولفرتة زمني���ة معقولة، على 
ممار�ص���ة املوظف���ني العمومي���ني ال�صابق���ني اأن�صط���ًة مهني���ة، اأو على عم���ل املوظفني العمومي���ني يف القط���اع اخلا�ض بعد 
ا�صتقالته���م اأو تقاعده���م، عندم���ا تك���ون لتل���ك الأن�صط���ة اأو ذل���ك العمل �صل���ة مبا�صرة بالوظائ���ف التي توله���ا اأولئك 
ة خدمته���م. وات�صاق���ًا م���ع ذل���ك حتظر بع����ض الدول عل���ى �صاغلي  املوظف���ون العمومي���ون اأو اأ�صرف���وا عليه���ا اأثن���اء م���دَّ
 بع����ض املنا�ص���ب احلكومي���ة اللتح���اَق بالعمل يف قط���اع �صناعة الأمن امل���دين اخلا�ض لف���رتة زمنية معين���ة بعد تركهم 

عمَلهم احلكومي.

ر حتظ���ر ال���دول يف بع����ض الأحيان عل���ى العامل���ني احلاليني م���ن اأفراد  وجتنب���ًا لت�ص���ارب م�صال���ح حقيق���ي اأو ُمت�ص���وَّ
ال�صرط���ة واملوؤ�ص�ص���ة الع�صكرية واأجهزة الدول���ة الأمنية الأخرى اأْن ميلكوا ح�ص�صًا يف �ص���ركات اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة اأو اأْن تك���ون له���م اأيُّ م�صال���َح مالي���ٍة اأو ت�صغيلية يف تل���ك ال�ص���ركات اأو اأْن يلتحقوا باأي عمل فيه���ا. بل اإن بع�ض 
���ا اأي وظيفة عمومي���ة اأْن يكون ل���ه اأي دور ر�صمي اأو غري ر�صم���ي يف مثل هذه  ال���دول حتظ���ر عل���ى اأي �صخ�ض ي�صغل حاليًّ
ال�ص���ركات. ومث���اًل ي�صرتط قان���ون اخلدمات الأمنية اخلا�ص���ة )القانون رق���م 12 ل�صنة 2004( يف اأيرلن���دا الك�صَف عن 
اأي ت�ص���ارب م�صال���ح حمتمل م���ن جانب الهيئة اأو مديرها التنفي���ذي اأو اأي موظف فيها اأو اأي ع�ص���و يف جلنة ا�صت�صارية 
نت���ه الهيئُة مت���ى كانت لأي منه���م م�صلحٌة مالي���ة اأو منفعة مادي���ة يف اأي اأمر تنظر   اأو خب���ري ا�صت�ص���اري اأو م�صت�ص���ار َعيَّ

فيه الهيئُة. 

وبالإ�صاف���ة اإىل امل���ادة 12، امل�ص���ار اإليه���ا اآنف���ًا، من اتفاقي���ة مكافحة الف�ص���اد جند اأن مادتيه���ا 21 و22 وثيقت���ا ال�صلة 
بتنظي���م اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة اإذ اأنهما تتناولن الر�صوة واختال����ض املمتلكات يف القطاع اخلا�ض وت�صجعان 
���د اأيِّ �صخ�ض، اأثن���اء مزاولته ن�صاطًا  ال���دوَل عل���ى اعتماد م���ا قد يلزم من تداب���ري ت�صريعية وتدابري اأخ���رى لتجرمي َتَعمُّ
���ا، الإتي���اَن مبمار�ص���ات فا�ص���دة م���ن اأجل حتقي���ق منفعة داخ���ل �صركات القط���اع اخلا�ض ���ا اأو جتاريًّ ���ا اأو ماليًّ  اقت�صاديًّ

اأو فيما بينها.
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وبغي���ة مكافح���ة املمار�صات الفا�ص���دة املتعلقة بت�صغيل اخلدم���ات الأمنية اخلا�ص���ة عند تقدميه���ا اإىل احلكومات ينبغي 
للحكومات اأن ت�صمن احتواَء مبادئ ال�صرتاء التوجيهية والعقود التي تربمها احلكومات مع ال�صركات الأمنية على قواعد 
حم���ددة حتظ���ر الر�صوة وعلى عقوب���ات يف حالة عدم المتثال لها، وتنفي���َذ عطاءات من�صفة �صفاف���ة واإجراءات �صفافة 
اأخ���رى عن���د تعاقد الأجه���زة العامة مع مقدمي اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة )انظر الإط���ار 18(. وبوجه اأعم لعلَّ 

الدول تود النظر فيما يلي:

التدريبية والأدلة  الوطنية  القوانني  يف  الر�صوة  مفهوم  وتعريف  الر�صوة  • حظر 
•  تعيني هيئة منا�صبة للتحقيق ب�صاأن الف�صاد اأو مراقب خارجي من هذا القبيل ل�صمان �صفافية العقود املربمة 
ب���ني الأجهزة الأمني���ة العامة و�صركات اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة، و�صمان اإ�صاف���ة بنود متنع الر�صوة 
اإىل تل���ك العق���ود. وينبغ���ي اأن تت�صمن هذه العق���ود كذلك بنودًا ب�ص���اأن املعلومات املتعلقة بال���وكالء والو�صطاء 
ون�ص���ر بع�ض الوثائق املت�صمنة يف عملية التعاقد وتعيني مراقب م�صتقل لديه �صالحية الطالع على جميع املواد 
، وينبغي اأن يراجع  امل�صتخدم���ة يف عملي���ة التعاقد. وينبغي اأن يكون ه���ذا املراقب امل�صتقل خبريًا فنيًّا م�صتق���الًّ
جميع الوثائق للتاأكد من خلوها من املمار�صات الفا�صدة والتحيز، وينبغي اأن ُي�صمح له ب�صماع ال�صكاوى املقدمة 

من جميع الأطراف يف العقد والبت فيها

•  �صم���ان احتواء جمي���ع الربامج التدريبية ل�صركات اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة على موا�صيع معينة؛ 
مث���ل الإقرار باحتمال وج���ود ت�صارب يف امل�صالح، وجتنب الر�صوة والف�صاد واملمار�صات الأخرى غري القانونية، 

واحلر�ض على مراعاة ال�صلوك الأخالقي يف الأعمال التجارية

اأن تكون مدون���ات قواعد ال�صلوك املتعلقة ب�صناعة الأمن املدين اخلا�ض حتظر حظرًا باتًا الر�صوَة  •  �صم���ان 
والختال�ض والف�صاد واملمار�صات الأخرى غري القانونية، مبا يف ذلك املمار�صات التجارية غري الأخالقية

هة اإىل م�صغلي اخلدم���ات الأمنية اخلا�صة  ���ا، موجَّ •  اإ�ص���دار مب���ادئ توجيهي���ة وا�صحة، يجري حتديثها دوريًّ
ب�صاأن الت�صرفات املنا�صبة عندما َيعر�ض عليهم موظٌف حكومي ر�صوًة اأو هديًة اأو ا�صت�صافًة

•  اإ�ص���دار مب���ادئ توجيهي���ة وا�صحة ب�صاأن ال�صلوك املنا�ص���ب ملوظفي اأجهزة الأمن العام���ة املرتبطني بعالقة 
مبا�صرة بهيئة خدمات اأمنية مدنية خا�صة ولهم م�صالح مالية يف هذه الهيئة اأو تربطهم بها عالقة �صخ�صية

عام بوجه  امل�صالح  ت�صارب  حالت  ح�صم  ب�صاأن  وا�صحة  توجيهية  مبادئ  • اإ�صدار 
•  �صمان و�صع لوائح تنظيمية منا�صبة ملوظفي اأجهزة الأمن العامة واأجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
ب�ص���اأن ف���رتة م���ا بعد ترك اخلدمة، وحتدي���د فرتة زمنية )ترتاوح ب���ني عام وعامني( ل بد م���ن انق�صائها قبل 

متكنهم من العمل يف �صركة خدمات اأمنية مدنية خا�صة

•  كفالة وجود �صمانات كافية حتول دون اإ�صاءة ا�صتعمال اأجهزة الأمن العامة لعمليات ال�صرتاء، مثل ا�صرتاء 
اخلدم���ات الأمني���ة املدني���ة اخلا�صة من م�صدر وحيد غري م���اأذون به )اأي تنفيذ عملية ال�ص���رتاء دون اللجوء 

اإىل اإجراءات تقدمي العطاءات على النحو الواجب(

م خدماتها مقابل اأج���ر وَتطرح عطاءات  وتن�ص���اأ خم���اوُف يف بع�ض الدول عندم���ا تتوىل ال�صرطة ت�صغيل �صرك���ة اأمن ُتقدِّ
عق���ود ب�ص���اأن تاأم���ني ح���دث ريا�صي جماه���ريي �صخم، تتناف����ض فيها مع �ص���ركات اأمن خا�ص���ة. ويف هذه احل���الت لعلَّ 
ال���دول ت���ود اأن تدر�ض احتمال وق���وع نزاع بني ال�صركات العام���ة واخلا�صة التي تتناف�ض يف �صوق واح���دة واحتمال حدوث 
 ت�ص���ارب يف امل�صال���ح اأو ف�ص���اد اأو وقوع اأ�صرار عام���ة؛ ل �صيما عندما تت���وىل ال�صرطُة اأي�صًا تنظي���َم اأو ترخي�َض �صناعة

الأمن اخلا�ض.



 الإطار 1٨-  مبادئ �شراييفو التوجيهية املتعلقة بالزبائن عند ا�شرتاء خدمات �شركات
الأمن اخلا�شة

ت�ص���ع مبادئ �صراييفو التوجيهية املتعلقة بالزبائ���ن عند ا�صرتاء خدمات �صركات الأمن اخلا�صة معايري ن�صبية ب�صاأن منح وتوقيع 
عقود اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ وتتناول معايرَي اختيار معينة مثل خربات املوظفني وم�صتوى تدريبهم وقدراتهم املهنية، 
وم�صائ���َل معين���ة مثل ظروف العم���ل وعملية الختيار والتعي���ني، وا�صتعمال الق���وة والأ�صلحة النارية الخ. كما تق���رتح تلك املبادئ 
التوجيهي���ة موؤ�ص���رات ب�صاأن ر�صد الأداء بع�صه���ا يتعلق بنتائج الأن�صطة التدريبية، مبا يف ذلك اإ�ص���اءة ا�صتعمال القوة اأو الأ�صلحة 
الناري���ة، وانته���اك قوانني حقوق الإن�صان ومدونات قواعد ال�صلوك. وتوفر تلك الوثيق���ة نقطَة انطالق جيدًة للدول التي ترغب يف 

و�صع مثل هذه املبادئ التوجيهية.
. www.seesac.org/res/files/publication/545.pdf متاحة على العنوان الإلكرتوين
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رابعاً- التدريب

مة مقدِّ
اإنَّ تدري���ب املوظف���ني من اأهم امل�صائل املتعلق���ة مبعايري اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة. وهن���اك طائفة عري�صة من 
امل�صائ���ل الت���ي يج���در النظر فيها؛ كم���ا اإن هن���اك تفاوتا �صا�صعا بني ال���دول يف النهج ال���ذي تتبعه حيال ه���ذا التدريب. 
ولي����ض ل���دى بع�ض الدول الت���ي تنظم فيها تل���ك اخلدمات اأي معاي���ري تدريبية اإلزامي���ة، اإذ يرتك هذا الأم���ر لل�صناعة 
نف�صه���ا كي تنظم���ه. وهذا �صائع يف الوليات املتحدة مث���اًل. ويف املقابل هناك دول ت�صرتط مئ���ات ال�صاعات من التدريب 
 وت�ص���ع معاي���ري فردية ل�صت���ى الوظائف املرخ�صة. فف���ي هنغاريا مثال تبلغ �صاع���ات التدريب الأ�صا�ص���ي الإلزامي ملوظف

الأمن ٣20 �صاعة.

وميك���ن للمعايري التدريبية الإلزامية اأن ت�صاعد عل���ى تخفيف خماطر اأن يت�صرف العاملون ت�صرفات غري مالئمة ب�صاأن 
�صالمة اجلمهور ومنع اجلرمية، واأن تعزز يف الوقت نف�صه اجلهود الرامية اإىل حت�صني القدرات املهنية وجودة اخلدمات 
املقدم���ة. وجت���در اأي�صًا مالحظ���ة اأن مقدمي تلك اخلدم���ات يف العديد من ال���دول التي تخلو م���ن اأي تدريب اإلزامي يف 
القطاع���ات التي حتتدم فيها املناف�صة كثريًا ما يقل�ص���ون التدريَب اإىل اأدنى حد له حتى يكت�صبوا ميزة تناف�صية. لذا فاإنَّ 
الدولة حني ت�صع معايري اإلزامية يف قطاع �صناعة الأمن اخلا�ض اإمنا تر�صي قواعد من�صفة تنطبق على جميع ال�صركات 
وتخف���ف من ح���دة التناف�ض ال�صر�ض ال���ذي كثريًا ما يتحول اإىل "�صب���اق حتى النخاع" على ح�صاب ال���روح املهنية وجودة 
اخلدم���ات.)7٣( وه���ذا معناه اأنَّ اإر�صاء معايري اإلزامية دنيا لتدري���ب موظفي قطاع الأمن املدين اخلا�ض هو جزء هام من 

اأي تنظيم لهذا القطاع.

وهن���اك م�صائ���ل عدي���دة اأخرى حتت���اج اإىل ح�صم من جان���ب الدول؛ منه���ا على �صبي���ل املثال ل احل�ص���ر حتديد اجلهة 
امل�صوؤول���ة ع���ن و�صع املعايري واجلهة التي تتوىل التدريب ومدى احلاجة اإىل تدريب تن�صيطي وحمتوى الأن�صطة التدريبية. 
و�صي�صتك�صف هذا الف�صل تلك امل�صائل وغريها من امل�صائل التي تهم الدول فيما يتعلق باإن�صاء نظام تدريبي فعال ملوظفي 

اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

امل�شوؤوليات
هن���اك طائفة عري�صة م���ن امل�صوؤوليات املتعلقة بتدريب موظفي اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة مما ي�صتوجب حتديد 
اجله���ة امل�صوؤولة عن النهو�ض بتل���ك امل�صوؤوليات. وتتفاوت جتارب الدول يف طريقة اأداء هذه الوظائف؛ و�صي�صتك�صف هذا 

الف�صل بع�ض تلك الختالفات. وترد اأدناه اأهم تلك الوظائف.
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و�شع املعايري التدريبية

يف بع����ض ال���دول يكون الرقيب ه���و الذي ي�صع املعاي���ري التدريبية. وكما نوق�ض م���ن قبل ب�صاأن عالق���ات العمل الإيجابية 
ب���ني هيئ���ات الدولة الرقابية و�صناع���ة الأمن اخلا�ض؛ يالَحظ اأن اإر�ص���اء املعايري التدريبية هو مث���ال اآخر على ما ميكن 
اأن تقدم���ه تل���ك ال�صناعة من مدخ���الت اإيجابية ملمو�صة ت���رثي عمل الهيئة الرقابي���ة، �صاأنها يف ذلك �ص���اأن املوؤ�ص�صات 
التعليمي���ة م���ا بعد الثانوية الت���ي ميكن فعاًل اأن توف���ر تدريبًا يف جمالت عل���م اجلرمية والعدالة اجلنائي���ة والأمن ومنع 
اجلرمي���ة. وق���د اأُن�صئ���ت يف بع����ض الدول جل���اٌن ا�صت�صاري���ة متثيلية حت���دد اأه���داف التعلم وفئ���ات التعليم حي���ث اأَْثَرت 
 بع����ض تل���ك اللج���ان كامل املناه���ج الدرا�صية ومعاي���ري اختيار املعلم���ني املحتملني. ب���ل اإن بع�ض ال���دول اعتمدت معايري 

�صناعية اإلزامية.

ة ق���رارات ب�صاأن املعايري التدريبي���ة؛ يف مقدمتها املحتوى الفعلي لل���دورات التدريبية، وهو ما  ويل���زم اأن تتخ���ذ الدول عدَّ
�صُيبح���ث اأدن���اه. وتت�صم���ن القرارات الأخرى املتعلق���ة باملعايري ما اإذا كان���ت تلك املعايري �صتختل���ف باختالف الوظائف 
اخلا�صع���ة للتنظي���م، وم���ا اإذا كانت هن���اك �صرورة لو�صع معاي���ري تخ�ض امل�صرف���ني واملديرين، وم���ا اإذا كانت الدورات 
التدريبي���ة �صتنّظ���م قبل التعيني اأو بع���ده يف �صياق العمل، وم���ا اإذا كان �صينظم تدريب تن�صيطي، وم���ا اإذا كانت �صتجرى 

اختبارات نهائية.

تنفيذ التدريب

هن���اك دول ت�صمح ملقدم���ي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة واملتعاقدين املتخ�ص�صني )الكلي���ات والرابطات واملعاهد 
ال���خ( بتنفي���ذ التدري���ب رهن���ًا ب�صتى اأ�ص���كال الت�صاريح. وه���ذا هو احلا�صل مث���اًل يف اإك���وادور واأوروغ���واي وكو�صتاريكا 
وكولومبي���ا واملك�صي���ك واململك���ة املتحدة. لك���ن هذا النه���ج اأدى يف بع�ض ال���دول اإىل حدوث جتاوزات معين���ة، منها مثال 
ع���دم التقي���د الواجب باملناه���ج التدريبي���ة، وتقلي�ض عدد ال�صاع���ات الإلزامية، والغ����ض يف المتحان���ات. ونتيجة لذلك 
اأ�صن���دت بع����ض الدول تل���ك املهمة اإىل جهة وحيدة؛ كم���ا يف ال�صلفادور حيث تتوىل توفري التدري���ب اأكادمييُة الأمن العام 
 الوطني���ة. وهذا ه���و احلال اأي�صًا يف الإمارات العربية املتحدة. ولالطالع على و�صف لنخبة خمتارة من النظم احلكومية 

انظر الإطار 19.

وهن���اك مناذج اأخرى عند تعدد اجلهات التي تنفذ التدريب، مع وج���ود معايري تخ�ض مقدمي هذا التدريب واملتعاقدين 
ع الرقيُب معايرَي تدريبيًة خمتلفة ت�صمن جودَتها اأجهزٌة اأخرى تتحمل م�صوؤولية  على تقدميه. ويف بع�ض تلك النماذج و�صَ
عامة عن احلفاظ على املعايري التدريبية. ويف اأحد النماذج الأخرى يتوىل الرقيُب امل�صوؤول عن اخلدمات الأمنية املدنية 

اخلا�صة هذا الدوَر بالإ�صافة اإىل وظائفه الإنفاذية الأخرى.

الإطار 19- امل�شوؤوليات التدريبية يف نخبة خمتارة من النظم احلكومية

يف كن���دا، حيث تت���وىل تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة كل مقاطعة من املقاطعات، اأن�صاأت مقاطعة كولومبيا الربيطانية 
هة اإىل احلرا�ض ومنحت ترخي�ض تنفيذه���ا ل�صركات الأمن املدين اخلا�صة  دورًة تدريبي���ة اأ�صا�صية منطية �صابق���ة للتوظيف موجَّ
والكلي���ات واملوؤ�ص�ص���ات التدريبي���ة الأخرى. ومن اأج���ل �صمان نزاهة التدريب وم���ا يعقبه من ترخي�ض لف���رادى احلرا�ض اأ�صندت 
احلكومة اإىل اأكادميية �صرطة املقاطعة م�صوؤوليَة مراقبة واإدارة المتحانات التي تعقد يف نهاية التدريب من خالل �صبكة مراقبني 



معتمدي���ن يتولون ت�صليم ن�صو�ض المتحانات اإىل املدار����ض وفح�ض هوية الدار�صني والإ�صراف على المتحانات ثم اإر�صال اأوراق 
الإجابة على اأ�صئلة المتحانات اإىل اأكادميية ال�صرطة من اأجل ت�صحيحها.)اأ(

وم���ن خ���الل هيئات التعليم والتدريب املخت�صة بهذا القطاع يف جنوب اأفريقيا ميكن ملقدمي خدمات التدريب يف جمال الأمن اأن 
ا باحلكومة يرتبط باإطار  يح�صلوا على ما يفيد اعتماد براجمهم التدريبية باعتبارها ت�صتويف م�صتوى نظريًّا وعمليًّا وا�صحًا خا�صًّ

اأكرب هو اإطاُر املوؤهالت الوطنيُّ يف جنوب اأفريقيا.

وا�صرتط���ت حكومة الإم���ارات العربية املتحدة بلوغ م�صتوى معني يتمثل يف برنامج تدريب ���ي اإلزامي مدته 40 �صاعة ينفذه معلمون 
متخ�ص�صون يعملون مبعهد الأمن الوطني، وهو جهاز حكومي م�صتقل، يف حني تتوىل ال�صرطة على نحو منف�صل وم�صتقل م�صوؤولية 

المتحانات.

www.jibc.ca/programs-courses/schools-departments/school-public-safety-security/justice-public-safety-division/security- اأ( انظر(

.training-programs/basic-security-training

بون من معارف، اإذا كان  ل���ه املتدرِّ وترتب���ط بتنفيذ التدريب المتحان���اُت اأو الختبارات التي جترى للوقوف على ما ح�صَّ
ب باأن يدير تلك المتحانات؛ يف حني ت�صرتط دول اأخرى اأن تديرها جهٌة م�صتقلة  ذلك مطلوبًا. وت�صمح بع�ض الدول للمدرِّ
اأخرى؛ بل ويف دول اأخرى يتوىل الرقيُب هذه املهمة بنف�صه. ومن الوا�صح اأن هناك خوفًا من األ ت�صتويف المتحاناُت اأرفَع 
املعايري اإذا تولت اإجراءها �صركاُت اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة اأو املتعاقدون. ففي اململكة املتحدة، حيث يجوز اأن 
يت���وىل بع����ض املتعاقدين مهمَة اإجراء التدريب والمتحانات حتت رقابة اأجهزة اعتم���اٍد عامة، وردت تقارير تفيد بوجود 
ح���الت غ�ض منهجي يف عملي���ة المتحانات. وظهرت تلك امل�صاكل اأي�صًا يف الإمارات العربية املتحدة مما اأدى اإىل اإن�صاء 

معهد مدعوم من الدولة يتوىل كل �صوؤون التدريب.

ه فيها اأ�صئلٌة ذات اختيارات متعددة يختار املتدرُب واحدًا منها هي الختبارات الأ�صهل  و�صحيح اأنَّ الختبارات التي توجَّ
من حيث اإدارُتها اإل اأنها تقي�ض اأ�صا�صًا ما حفظته ذاكرُة املتدرب ل ما اكت�صبه من معارف اأو قدرات حقيقية ي�صتطيع اأن 
يطبقه���ا يف امليدان تطبيقًا مالئم���ًا. فالختبارات التي تتجاوز جمرد حفظ املعلومات وت�صم���ن اإىل حدٍّ ما عدَم اقت�صار 
املتدرب���ني على حت�صيل املعلومات ال�صرورية واإمنا اأي�صًا ا�صتيعاَبها والقدرَة على تطبيقها تطبيقًا مالئمًا ومن ثم القدرَة 
على �صرح اأ�صباب ما يتخذونه من قرارات هي اختبارات ت�صتغرق وقتًا طوياًل وت�صتنفد موارد الأجهزة التي جتريها. ومع 
ذلك، نظرًا للطابع احل�صا�ض الذي يت�صم به اأحيانًا دوُر موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وتفاعُلهم مع اجلمهور 
واجله���ات وال�صلط���ات املخت�صة، فاإن اجلهد الإ�صايف املطلوب ل�صمان اأن املتدرب���ني ل يفهمون اأدوارهم وحدودهم فقط 
واإمنا ي�صتطيعون اأي�صًا اأداَء واجباتهم على نحو يت�صق مع املمار�صات اجليدة هو جهٌد َي�صتحق عناَء بذله وجديٌر باأن يحقق 

امل�صالح الف�صلى لكل املعنيني.

ع الدوُل على ت�صميم وتنفيذ نهج حيال الختبارات الالحقة للتدريب ي�صمن نزاهَة العمليِة ونتائِجها وكوَنها اأي�صًا   وت�صجَّ
يف الوق���ت ذات���ه مقيا�صًا حقيقيًّا للمعارف والكف���اءات املكت�صبة. ولعل الدول تود اأي�صًا اأن تنظ���ر يف حتديد الن�صبة الدنيا 

املالئمة التي يجب اأن يحرزها املتدرُب حتى يجتاز تلك الختبارات بنجاح.

ترخي�ص املدرِّبني

ب���ع بع����ض ال���دول �صكاًل م���ن اأ�صكال النه���ج الرقاب���ي حيال تنفي���ذ التدريب الأمن���ي من خالل و�ص���ع  معايري  يف ح���ني َتتَّ
تدريبي���ة وحتدي���د املحت���وى التدريب ���ي الفعل���ي اأو ترخي����ض املدار����ض ف���اإن حفن���ة من ال���دول تتخ���ذ خط���وات اإ�صافية 

6٣رابعًا-  التدريب

http://www.jibc.ca/programs-courses/schools-departments/school-public-safety-security/justice-public-safety-division/security-training-programs/basic-security-training
http://www.jibc.ca/programs-courses/schools-departments/school-public-safety-security/justice-public-safety-division/security-training-programs/basic-security-training
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ب���ني الفعلي���ني واملوؤ�ص�ص���ات الت���ي تت���وىل التدري���َب اأو يف و�ص���ع معايري له���وؤلء املدرب���ني وتلك  تتمث���ل يف ترخي����ض املدرِّ
املوؤ�ص�صات. 

بني ميكن اأن يت�صمن ذلك ا�صرتاَط احل�صول على بع�ض اخلربة ذات ال�صلة )كالعمل ال�صابق يف جهاز  وفيما يخ�ض املدرِّ
ب���ني يف جمال م�صابه. فمثاًل  ال�صرط���ة اأو يف الأجه���زة الع�صكرية اأو الأمنية( وعل���ى بع�ض اخلربة املَوثَّقة كمعلمني اأو مدرِّ
ي�ص���رتط قانون الأمن اخلا�ض يف ولي���ة فيكتوريا الأ�صرتالية وجوَب اأن تكون جميع اجلهات التدريبية امل�صجلة الراغبة يف 
بني للح�صول على ترخي�ض اأمني حاملًة ل "ترخي����ض اأعمال اأمنية خا�صة" ي�صمح لها  ���ل املتدرِّ تنفي���ذ اأن�صطة تدريبية توؤهِّ
�صة مهمتها تدريب  بني العاملني لدى هيئة مرخَّ بني". اأ�صف اإىل ذلك اأنَّه يجب على كل فرادى املدرِّ مبزاولة ن�صاط "املدرِّ
ل اأمن خا�ض" ي�صمح لهم  الأ�صخا����ض بغر����ض تاأهيلهم للح�صول عل���ى ترخي�ض اأمني اأن يكونوا حاملني ل "ترخي����ض م�صغِّ

َب الأمِن اخلا�ض باأنَّه: ف القانوُن مدرِّ بني". وُيَعرِّ مبزاولة ن�صاط "املدرِّ

لة لتوفري اأو تقييم تدريب على الأمن اخلا�ض؛ اأو  )اأ( �صخ�ض يعمل لدى هيئة تعليمية وتدريبية م�صجَّ

)ب(  هيئة تعليمية وتدريبية م�صجلة تقوم بتوفري اأو تقييم تدريب على الأمن اخلا�ض.

بني قائمًة مبوؤهالتهم وبالدورة )بالدورات( اأو  ويق�ص���ي ذلك النظام بوجوب اأن يقدم اأ�صحاب طلبات الرتخي����ض كمدرِّ
الأن�صطة الرتخي�صية التي �صيتولون تنفيذها اأو تقييمها وملخ�ض تف�صيلي حديث يحتوي على معلومات واأدلة كافية ُتقنع 
الرقي���ب احلكوم���ي باأن لديهم خربة ذات �صلة يف جم���الت الخت�صا�ض التي �صينفذون فيها مهم���ة التدريب اأو التقييم. 
ويجب على هوؤلء الأ�صخا�ض اأن ُيْثبتوا على نحو موثَّق امتثالهم ملعايري الإطار الحتادي الأ�صرتايل للتدريب اجليد املتعلقة 
ب���ون الأمنيون الذين يقدمون دورات متقدمة يف جم���ال امل�صاعدات الأولية والأ�صلحة  بامله���ارات املهنية.)74( ويحتاج املدرِّ

النارية اإىل مزيد من العتماد والرتخي�ض احلكوميني.

���ا كان���ت اجلهة التي تتوىل التدريب تتحمل بع�ض الدول م�صوؤولية اإ�ص���دار تراخي�ض اإكمال التدريب التي حتمل اأرقامًا  واأيًّ
ت�صل�صلية فردية ُتْرَبط بعد ذلك بال�صجل والرتخي�ض احلكوميني لكل عامل اأمني.

املعايري التدريبية
عن���د نظ���ر الدول يف و�صع معاي���ري تدريبية ملوظفي اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة يجب عليه���ا اأن تنظر يف عدد من 
امل�صائ���ل. اأولها حمتوى املناهج التدريبية الأ�صا�صية. وكثريًا ما ُين�ضُّ على عدد اإلزامي من ال�صاعات التدريبية. وتت�صمن 
امل�صائل الأخرى اجلديرة بالنظر التدريَب التن�صيطي، والختبارات، والتدريب التخ�ص�صي، والتدريب الإداري. و�صيتناول 
ه���ذا الف�صل كل تلك امل�صائل الهامة حتى يت�صن���ى للدول اأن تتخذ اأف�صل القرارات من اأجل اإن�صاء اأجنع النظم التدريبية 

ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. 

املناهج التدريبية الأ�شا�شية

بوج���ه ع���ام تقت�صي طبيعة اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة من موظفي العمليات الأمامي���ة م�صتوى معينًا من املعارف 
النظرية والكفاءات العملية يف عدد من املجالت. 

. www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=38045 74( متاح على العنوان الإلكرتوين(



ويو�صى، كحد اأدنى، بتوفري تدريب اأ�صا�صي يغطي ما يلي قبلما يت�صنى مل�صغلي تلك اخلدمات اأن ي�صتهلوا عملهم:

املجتمع و�صالمة  اجلرمية  منع  يف  واإ�صهامها  اخلا�صة  املدنية  الأمنية  اخلدمات  • دور 
ال�صالحيات تلك  تنظم  والتي  القوة  وا�صتعمال  الأدلة  وجمع  العتقال  ب�صالحيات  تتعلق  التي  • الت�صريعات 

والكتابية ال�صفوية  بالتقارير  املتعلقة  الت�صال  • مهارات 
•  مه���ارات ت�صوي���ة املنازع���ات والتخفيف من حدتها، التي قد تت�صمن مه���ارات التدخل البدين العملي دفاعًا 

عن النف�ض
القوة ا�صتعمال  مراحل  • ت�صل�صل 

•  مدون���ة قواع���د ال�صلوك والأخالقي���ات والروح املهنية، مب���ا يف ذلك ا�صتخ���دام الت�صريع���ات والأدوات اخلا�صة 
باملبلِّغني

العام واملظهر  •  الزي 
والزبائن العمالء  بخدمة  املتعلقة  •  املهارات 

اأخرى وطوارئ  وحوادث  طبيعية  كوارث  وقوع  حالة  يف  العاجلة  •  الإجراءات 
املنطبقة والدولية  الوطنية  الإن�صان  حقوق  وقواعد  مبعايري  والتقيد  الإن�صان  •  حقوق 

الت�صوير( واأجهزة  والتقارير  )كالدفاتر  ال�صجالت  •  م�صك 
امل�صت�صعفة اجلماعات  ومع  اجلمهور  مع  •  التعامل 

والتدريبات بالت�صريعات  التقيد  عدم  •  عواقب 
ا�صتعمالها،  والتمر�ض على  ال�صتخدام(،  ا�صتخدامها )متى وكيف وحدود هذا  اإن وجدت:  النارية،  •  الأ�صلحة 

و�صالمتها، واأمان خزنها ونقلها

ويج���ري الإط���ار 20 مقارنًة بني خم�صة اأمثلة ملناهج تدريبية اأ�صا�صية موجهة اإىل احلرا�ض الأمنيني غري امل�صلحني، تتوغل 
يف تن���اول تل���ك املوا�صيع وُيفرت�ض فيها اأن تر�صي اأركان دورة اأ�صا�صية ت�صتحدثه���ا الدولة. وهناك اختالفات يف املوا�صيع 

املغطاة، مثل مدى التدريب املتعلق بال�صحة وال�صالمة، والعناية بالعمالء، واإدارة املنازعات. 

الإطار 2٠- مقارنة املناهج التدريبية الأ�شا�شية للحرا�ص غري امل�شلحني

اأ�شرتاليا: ترخي�ص من الفئة الثانية للعمليات الأمنية )امل�شتوى الوطني(
ال�صناعة/ال�صركات حتتاج اإىل موؤهالت ومهارات معينة مثل:

الت�صال، العمل اجلماعي، حل امل�صاكل، املبادرة واملباداأة، التخطيط والتنظيم، الإدارة الذاتية، التكنولوجيا التعليمية
من اأجل ا�صتيفاء املوؤهالت يجب على املر�صح اأن يثبت كفاءته يف:

�صبع وحدات اأ�صا�صية
الأمنية ال�صناعة  قطاع  مع  الفعال  • التوا�صل 

الأمنية ال�صناعة  قطاع  يف  العمل  مكان  �صالمة  اإجراءات  • اتباع 
الأمنية ال�صناعة  قطاع  يف  الفعال  • العمل 
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الإطار 2٠- )تابع(
اأمنية خماطر  على  تنطوي  التي  لالأو�صاع  • ال�صتجابة 

• العمل كجزء من فريق اأمني
• تقدمي خدمات اأمنية للزبائن

• تنفيذ م�صاعدات اأولية

خم�ض وحدات اختيارية
• مراقبة حركة املرور وتوجيهها

الأفراد • تفتي�ض 
املفردات • تفتي�ض 

املحكمة اإىل  الأدلة  • تقدمي 
الأ�صخا�ض �صالمة  • حماية 

املباين وخمارج  مداخل  يف  • التحكم 
واحل�صود الأفراد  �صلوك  ومراقبة  • ر�صد 

اآخر  اإىل  مكان  من  نقلها  اأثناء  الثمينة  الأ�صياء  • حماية 
الأ�صا�صية الأمنية  املعدات  • ت�صغيل 

للمباين حرا�صة  دوريات  • ت�صيري 
التحقيق اأن�صطة  يف  • امل�صاهمة 

الأ�صا�صية الدفاعية  التقنيات  با�صتخدام  والآخرين  الذات  • حماية 
اإلكرتوين تبليغ  مرفق  • ر�صد 

البيومرتية واخلدمات  املعدات  • ر�صد 
اآمنة بيئة  يف  اآخر  اإىل  مكان  من  نقلها  اأثناء  نقدية  اأموال  وتفريغ  • حتميل 

التفاو�ض خالل  من  املنازعات  • اإدارة 
اأمنيًة مهام  اأدائها  اأثناء  الكالب  • اإدارة 

اأمنية دوريات  يف  امل�صتخدمة  الكالب  • توجيه 
باليد ال�صتباك  تقنيات  با�صتخدام  الأ�صخا�ض  على  • ال�صيطرة 

التحكم غرف  داخل  الأمنية  احلالة  • ر�صد 
اأمنية بيانات  قاعدة  وا�صتخدام  • �صون 

املركبات • تفتي�ض 
• ا�صتخدام نظم الت�صالت

املجل�ص الكندي للمعايري العامة )املعايري الوطنية(

•  الوح���دة األف-1- اجلوان���ب الإداري���ة، والتق���دمي، وتقيي���م مع���ارف املر�شح���ني: اإعط���اء املر�صحني ملح���ة مقت�صبة عن 
الرتتيبات الإدارية املتعلقة بالدورة التدريبية )٣ �صاعات(.

•  الوح���دة األف-2- مقدم���ة ب�ش���اأن الواجب���ات وامل�شوؤولي���ات: واج���ب املوظف���ني الأمنيني ه���و حماية النا����ض واملمتلكات 
واملعلومات. يلقي هذا الق�صم نظرة عامة على الواجبات وامل�صوؤوليات الرئي�صية املتعلقة بتلك املتطلبات الأمنية )�صاعتان(.
•  الوحدة األف-٣- الروح املهنية والعالقات العامة: يجب اأن يكون املوظفون الأمنيون قادرين على توجيه و�صائل الإعالم 
نحو خماطبة املتحدث املالئم وعلى التعامل من وقت اإىل اآخر مع ممثلي و�صائل الإعالم. ويلقي هذا الق�صم نظرة عامة 

على دور و�صائل الإعالم والعالقات بها )٣ �صاعات(.



•  الوح���دة األف-4- ال�شلط���ات والواجب���ات وامل�شوؤوليات القانوني���ة: ت�صتعر�ض هذه الوحدة م�ص���ادَر ال�صلطات ومداها، 
ُكم ممار�صَة تلك ال�صلطات. كما تغطي العواقب القانونية التي يحتمل اأن ترتتب على املمار�صة  واحلدوَد القانونية التي حَتْ

اخلاطئة لتلك ال�صلطات )6 �صاعات(.

•  الوحدة األف-٥- نظم الإنذار واحلماية: متدُّ هذه الوحدة املر�صحني بفهم اأ�صا�صي ملبادئ نظم احلماية والإنذار بوقوع 
حرائق التي يرجح اأن ت�صادفهم، مع بع�ض املعلومات عن ت�صغيل تلك النظم )�صاعتان(.

•  الوحدة األف-6- حركة املرور: تتناول هذه الوحدة الطريقَة ال�صحيحة لتوجيه عملية مرور املركبات واملارة وال�صتخداَم 
ال�صليم لالإ�صارات اليدوية )�صاعة واحدة(.

•  الوح���دة األف-7- مراقب���ة دخ���ول العامل���ني وامل���واد: يراق���ب املوظف���ون الأمنيون دخ���ول العاملني وامل���واد اإىل املرفق 
وخروجهم منهم وحتركاتهم داخله )وهي حتركات اأ�صا�صية للت�صغيل العادي( من اأجل منع اأي حتركات غري م�صرح بها. 
ل���ذا يجب على املوظفني الأمنيني اأن ي�صتوعبوا �صوابط وتداب���ري الدخول التي تنطوي على تفاعل مع املوارد الب�صرية اإىل 

جانب العنا�صر الأمنية الداعمة الأخرى مثل النظم الإلكرتونية واحلواجز املادية )٣ �صاعات(.

•  الوح���دة األف-٨- كتاب���ة التقاري���ر، وتدوين املالحظات، وت�شجي���ل الأدلة، ور�شم خمطط م�ش���رح اجلرمية: من �صاأن 
ه���ذه الوح���دة اأن ت�صاعد املر�صحني على اإعداد التقارير وعر�ض الوقائ���ع ب�صاأن حماية الأدلة وعلى الت�صرف الالئق اأمام 

املحكمة )4 �صاعات(.

•  الوح���دة األف-9- ال�شتجاب���ة حل���الت الط���وارئ، والك�ش���ف عن احلرائ���ق، وتوفري الوقاي���ة وال�شالم���ة اإزاء الأجهزة 
املتفج���رة والتهدي���د با�شتخ���دام القنابل والط���رود امل�شبوه���ة: ُينتظر من املوظفني الأمني���ني اأن يتعاملوا مع الأمور غري 
املتوقع���ة بحي���ث يقللون اإىل اأدنى حدٍّ من التاأث���ري ال�صلبي الذي ت�صببه حالت الطوارئ التي حت���دث يف موقع العمل. فقد 
يطاَلب املوظفون الأمنيون بحماية �صاحة العمل من اأعمال اإجرامية اأو مدنية مما ي�صتوجب منهم اأن يدركوا اأهمية اإدارة 
تل���ك ال�صاحة. وت�صدد هذه الوح���دة على العمليات التي جترى يف موقع العمل وعلى م�صوؤوليات املوظفني الأمنيني ب�صاأنها. 
كما �صيتدرب املر�صحون على الطريقة ال�صحيحة واملاأمونة للبحث داخل املنطقة التي حتتوي على الأ�صياء امل�صبوهة وعلى 

حتديد تلك املنطقة وتاأمينها حلني و�صول ال�صرطة )9 �صاعات(.

•  الوحدة األف-1٠-  اإجراءات ت�شيري دوريات احلرا�شة: يقوم املوظفون الأمنيون بت�صيري دوريات حرا�صة )4 �صاعات(.

•  الوحدة األف-11- نزاعات العمل: يجب على املوظفني الأمنيني اأن يكونوا على دراية، عند اأدائهم واجباتهم، بال�صمات 
الأ�صا�صية للعالقة التي تربط ما بني اأ�صحاب العمل والعاملني وانعكا�صاتها على عملهم. وت�صتعر�ض هذه الوحدة املبادئ 
العامة لعالقات العاملني بالإدارة ذات ال�صلة بعمل املوظفني الأمنيني ودور هوؤلء املوظفني وم�صوؤولياتهم اأثناء الن زاعات 

ال�صناعية )�صاعتان(.

•  الوحدة األف-12- العالقات مع ال�شرطة: من املهم اأن يفهم املوظفون الأمنيون الأدوار املنوطة بكل من الأمن اخلا�ض 
وال�صرطة واملبادئ العامة التي حتكم عالقات الطرفني )�صاعة واحدة(.

•  الوح���دة األ���ف-1٣-  ا�شتعمال القوة: هناك عدٌد من املبادئ التوجيهية املتعلقة با�صتعمال القوة ُو�صع من اأجل م�صاعدة 
املمار�صني يف جمايل اإنفاذ القانون والأمن على تناول امل�صائل املعقدة املتمثلة يف "الَبّت" و"الربط". وتعر�ض هذه الوحدة 

تلك املبادئ التوجيهية )6 �صاعات على الأقل(.

•  الوح���دة األف-14- التوا�ش���ل الفع���ال: يواجه املوظفون الأمنيون با�صتمرار مواق���َف تتطلب قدرًا معينًا من املهارة لن زع 
فتي���ل تلك املواقف، خا�صة عن���د ت�صديهم لالأزمات. لذا من املهم بالن�صبة لهم اأن ُيْح�ِصن���وا التوا�صل فيما بينهم بل واأن 

روا هذا التوا�صل ل�صاحلهم )8 �صاعات(. ُي�َصخِّ

•  الوح���دة األف-1٥- الإ�شعاف���ات الأولية واإنق���اذ امل�شابني با�شطرابات القلب و�شيق التنف����ص )تخ�شي�ص ما يلزم من 
�شاع���ات اإ�شافي���ة م���ن اأجل احل�شول على �شه���ادات(: يجب على املوظفني الأمنيني اأن يكملوا دورات تدريبية ب�صاأن تقدمي 
الإ�صعافات الأولية واإنقاذ امل�صابني با�صطرابات القلب و�صيق التنف�ض، واأن يح�صلوا على �صهادات باإمتام تلك الدورات. 
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اخلا�ض الأمن  1- �صناعة  •	الوحدة 
 الثقافة والتاريخ

 القطاعات واخلدمات
 العملية الت�صاورية اخلا�صة بالحتاد الأوروبي

 اللوائح واملعايري
 الت�صريعات املتعلقة ب�صناعة الأمن

 التعاريف وامل�صطلحات
الأمني 2- احلار�ض  •	الوحدة 
 خ�صائ�ض احلار�ض الأمني

 متطلبات الرتخي�ض
 الواجبات العامة
 املهارات املفيدة

الأمنية ٣- املعدات  •	الوحدة 
 املعدات ال�صخ�صية

 معدات العمل
 الوثائق املوقعية

 النظم الإلكرتونية

العملية الأمنية  4- الإجراءات  •	الوحدة 
 ت�صيري دوريات من اأجل احلفاظ على الأمن

 ت�صيري دوريات من اأجل احلفاظ على ال�صالمة
 ت�صيري دوريات من اأجل منع احلرائق

 مهام حرا�صة البوابات
م  مهام حرا�صة غرف املراقبة والتحكُّ

 مهارات املراقبة و املعاينة

الطوارئ 5- اإجراءات  •	الوحدة 
 ما املق�صود بحالة طوارئ؟

 الت�صدي العام
 احلرائق

 تفعيل الإنذارات
 القتحام

 احلادث اأو احلادثة
 احلادثات الكربى

 الإ�صعافات الأولية يف حالت الطوارئ
 الن زاعات

 خدمات الطوارئ

الأ�صا�صي واحلار�ض  6- القانون  •	الوحدة 
 النظام القانوين

 نظرة عامة على اجلانب الأمني
 التمييز بني اجلنائي واملدين

 ت�صنيف املدونات
 املدونات القانونية ذات ال�صلة

 النظم والإجراءات املتعلقة باملحاكم

7- احلرائق •	الوحدة 
 تاأثريات احلرائق

 املبادئ املتعلقة باحلرائق
 اأجهزة اإطفاء احلرائق

 الإجراءات املتعلقة مبكان العمل

وال�صالمة 8- ال�صحة  •	الوحدة 
 الت�صريعات

 دور ال�صركاء الجتماعيني
 امل�صطلحات والتعاريف

 معدات الوقاية ال�صخ�صية

الأولية 9- الإ�صعافات  •	الوحدة 
 الإ�صعافات الأولية يف حالت الطوارئ

 اللوائح
 اأطقم الإ�صعافات الأولية
 اأ�صباُب الإ�صاباِت العامُة

 الحتياطات

واجلودة بالزبائن،  10- العناية  •	الوحدة 
 مبادئ العناية بالزبائن

 العناية بالزبائن وتاأمينهم
  مب���ادئ نظام اجلودة 9000 اخلا����ض باملنظمة الدولية 

للتوحيد القيا�صي
 اجلودة والأمن

 م�صوؤولية الزبائن عن اجلودة

11- التوا�صل •	الوحدة 
 مهارات التوا�صل
 الت�صجيل والتبليغ

 ف�ض الن زاعات
 اإعالم اجلمهور
 اتباع التعليمات
 العمل اجلماعي

الإطار 2٠- )تابع(
الدليل الأوروبي للتدريب املهني على اأ�شا�شيات احلرا�شة



الإمارات العربية املتحدة )املعايري الوطنية(
اخلا�ض الأمن  اإىل  1- مدخل  •	الوحدة 

 الدر�ض األف-  اإدارة الدورات
 الدر�ض باء-    فهم الأو�صاع يف الإمارات العربية املتحدة

 الدر�ض جيم- ترخي�ض �صركات الأمن واحلرا�ض الأمنيني
 الدر�ض دال-   فهم �صمات الأمن اخلا�ض

وم�صوؤولياتهم الأمنيني  احلرا�ض  2- اأدوار  •	الوحدة 
 الدر�ض األف-  الروح املهنية والعمل اجلماعي

 الدر�ض باء-   الوعي الأمني ومنع اجلرمية
 الدر�ض جيم- الت�صالت الال�صلكية

 الدر�ض دال-  التبليغ وتدوين املالحظات
 الدر�ض هاء-  م�صارح اجلرمية

 الدر�ض واو-    مهارات التوا�صل ال�صفوي
 الدر�ض زاي-  ال�صالمة يف مكان العمل

القانونية وال�صلطة  ٣- القانون  •	الوحدة 
 الدر�ض األف-  ال�صرطة يف الإمارات العربية املتحدة
 الدر�ض باء-   املحاكم يف الإمارات العربية املتحدة

 الدر�ض جيم- �صالحيات التوقيف
 الدر�ض دال-   �صالحيات التفتي�ض

 الدر�ض هاء-  ا�صتعمال القوة

اجلمهور مع  4- التعامل  •	الوحدة 
املهارات املتعلقة بخدمة الزبائن  الدر�ض األف- 

 الدر�ض باء-   التنوع الثقايف

املمتلكات 5- حماية  •	الوحدة 
 الدر�ض األف-  ت�صيري الدوريات الأمنية
 الدر�ض باء-   اإجراء عمليات التفتي�ض

 الدر�ض جيم- نظم الإنذار وال�صتجابة لالإنذارات
 الدر�ض دال-  مراقبة الدخول

 الدر�ض هاء-  الدوائر التلفزيونية املغلقة
 الدر�ض واو-    مراقبة املرور/التبليغ عن حوادث املرور

69رابعًا-  التدريب

العمل 12- عالقات  •	الوحدة 
 التطورات التاريخية
 امل�صطلحات العامة

 هياكل النظم
 تاأثري ال�صركاء الجتماعيني

العمل 1٣- لوائح  •	الوحدة 
 ت�صريعات العمل

 اتفاقات العمل اجلماعية
 القواعد املطبقة يف ال�صركة

 عقود العمل الفردية
 قوائم العاملني املرجعية

التقييم 14- معايري  •	الوحدة 
 معايري الأداء

 الت�صنيف
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 الدر�ض زاي-   اأمن املعلومات
 الدر�ض حاء-   التهديد با�صتخدام القنابل

لها والت�صدي  الطوارئ  6- حالت  •	الوحدة 
 الدر�ض األف-   الك�صف عن احلرائق والت�صدي لها

 الدر�ض باء-     التعامل مع املواد اخلطرة
 الدر�ض جيم-  الت�صدي للكوارث والطوارئ العامة

 الدر�ض دال-    الإخالء وال�صيطرة على احل�صود

اململكة املتحدة )املعايري الوطنية الأ�شا�شية(

الوحدة 1- اأدوار احلرا�ص الأمنيني وم�شوؤولياتهم

•  حتدي���د املتطلب���ات املتعلق���ة بفعالية ت�صيري الدوري���ات، والت�صدي للحوادث التي تقع اأثناء ت�صي���ري الدوريات، والت�صجيل 
العملي للبيانات اخلا�صة بالدوريات، وحتديد متطلبات مراقبة الدخول:

 اأغرا�ض مراقبة الدخول واأنواعها واملعلومات الالزمة لها
 املهام الرئي�صية التي يوؤديها احلار�ض الأمني فيما يخ�ض مراقبة الدخول

 • حتديد املتطلبات املتعلقة باإجراءات التفتي�ض:
 اأ�صباب التفتي�ض

 التفتي�ض العملي للمركبات والأفراد وممتلكاتهم

والطوارئ: الأمن  واإجراءات  نظم  • حتديد 
 عنا�صر نظم الإنذار عند اندلع حرائق

 التعامل مع عمليات القتحام

 • التعرف على متطلبات مواجهة احلرائق:
 طرائق ت�صغيل اأجهزة اإطفاء احلرائق

 الأ�صباب ال�صائعة لندلع حرائق يف اأماكن العمل

العمل اأماكن  يف  وال�صالمة  ال�صحة  متطلبات  • حتديد 
 الأ�صباب ال�صائعة لوقوع حوادث يف اأماكن العمل

القانونية: و�صالحياته  الأمني  احلار�ض  دور  • حتديد 
 التوقيف و�صالحيات التوقيف

 قانون التعدي
 م�صوؤوليات احلار�ض الأمني مبوجب قانون حماية البيانات فيما يخ�ض الدوائر التلفزيونية املغلقة وال�صجالت

الطوارئ: مع  التعامل  متطلبات  • حتديد 
 الطوارئ التي قد يواجهها احلار�ض الأمني

 الإجراءات الالزمة يف حالة التهديد با�صتخدام قنابل

الإطار 2٠- )تابع(



بالزبائن: العناية  متطلبات  • حتديد 
 اأهمية العناية بالزبائن

 دور احلار�ض الأمني يف العناية بالزبائن
الفعال: التوا�صل  متطلبات  • حتديد 

 اأ�صاليب واإجراءات التوا�صل
 اأهمية اإجراءات الت�صليم والت�َصلُّم

العمل: اأماكن  يف  والتنوع  بامل�صاواة  • الإقرار 
 امل�صاواة يف الفر�ض واإطالق الأحكام امل�صبقة واملَُقْولبة عند التعامل مع الزمالء والزوار والآخرين

 اإنفاذ القوانني التالية:
- قانون امل�صاواة، قانون العالقات العن�صرية، قانون التمييز بني اجلن�صني، قانون التمييز �صد املعاقني

الوحدة 2- اإدارة الن زاعات من جانب احلرا�ض الأمنيني
العمل: بيئة  يف  العنف  خماطر  وتقلي�ض  • تقييم 
 تقييم خماطر العنف املوجودة يف بيئة العمل

  التاأه���ب والتخطي���ط لتقلي�ض خماطر العنف قبل ال�صطالع بن�صاط عملي ينطوي عل���ى خماطر حمددة، وتقييم املوقف 
اأوًل باأول من اأجل ا�صتبانة احتمالت حدوث عنف

اأو  الت�صعيد  اأجل جتنب هذا  تدابري من  يلزم من  ما  واتخاذ  العنف  اإىل  ينحو  بت�صعيد  تنبئ  التي  ال�صلوك  اأمناط  •  حتديد 
تهدئة املوقف ونزع فتيل ا�صتعاله:

 املهارات وال�صلوكيات التي من �صاأنها تهدئة املوقف ونزع فتيل ا�صتعاله
 الت�صرف عند اندلع نزاع �صديد املخاطر بغية التقليل قدر الإمكان من احتمالت وقوع اإ�صابات

 اإظهار املهارات املطلوبة لدرء امليول العدوانية
•  حتديد الدعم الالحق لوقوع احلادث، وتقدمي تقرير عن مالب�صات احلادث من اأجل توفري معلومات مفيدة على امل�صتوى 

ال�صخ�صي والتنظيمي:
  الإب���الغ ع���ن حوادث العنف التي تقع يف مكان العمل وت�صجيل تلك احلوادث م���ن اأجل توفري معلومات تزيد من احتمالت 

منع تكرارها يف املنظمة كلها 
  ا�صتعرا����ض احل���ادث، مبا يف ذل���ك ت�صلل الأحداث الت���ي اأف�صت اإليه، من اأج���ل ا�صتخال�ض الدرو����ض امل�صتفادة منه على 

امل�صتوى ال�صخ�صي وتبادل املمار�صات اجليدة مع زمالء العمل

وعن���د و�ص���ع معاي���ري تدريبية وطني���ة تقوم بع�ض ال���دول، عالوة عل���ى ا�صتعرا�ض املعاي���ري التي و�صعتها ال���دول الأخرى 
والرابط���ات املهني���ة الإقليمية والدولية، بعق���د جمال�ض ا�صت�صارية ميثَّل فيه���ا كلٌّ من الرقيب و�صناع���ة الأمن وجماعات 
امل�صتخدم���ني وجهاز ال�صرطة والأخ�صائيني الرتبويني من اأجل تقدمي توجيه���ات ب�صاأن املحتوى وطريقة التنفيذ ومعايري 
التقيي���م واملوؤه���الت امل�صت�ص���وب توافرها لدى املعلِّمني. وميكن ملث���ل تلك املجال�ض اأن ت�صاعد عل���ى �صمان جودة وجدوى 

الربامج التدريبية التي تدعم �صناعة الأمن وتلبية احتياجات الرقيب وجماعات امل�صتفيدين.

ة اأجهزة اأمنية ذات �صمعة دولية �صعت اإىل و�صع وثائ���ق اأكرث اإ�صهابًا ب�صاأن املعايري الوطنية لتدريب املوظفني  وهن���اك ع���دَّ
الأمني���ني املدني���ني اخلا�صني. ومن بني هذه الوثائق املبادئ التوجيهية لختي���ار وتدريب املوظفني الأمنيني، التي و�صعتها 
"املوؤ�ص�ص���ة الأمريكي���ة لالأمن ال�صناعي"، )ميكن �صراء تلك املبادئ التوجيهية م���ن املوؤ�ص�صة املذكورة( والدليل الأوروبي 
للتدريب املهني على اأ�صا�صيات احلرا�صة)75( )انظر الإطار 20( الذي يرجع ال�صبب يف و�صعه اإىل العتقاد باأن املوؤهالت 

71رابعًا-  التدريب

. www.eesc.europa.eu/self-and-coregulation/documents/codes/private/138-private-act.pdf 75( انظر(
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املهني���ة �صت�صاع���د على تطوير املعايري الحرتافية. وق���د و�صع ذلك الدليل حتت اإ�ص���راف الإدارة العامة للرتبية والثقافة 
التابع���ة للمفو�صي���ة الأوروبية، وَت�صاَرك يف اإعداده كلٌّ من "يوين اأوروبا" واحتاد خدم���ات الأمن الأوروبية. ويغطي الدليل 
1٣ جم���اًل رئي�صيًّا ت�صم���ل �صناعَة الأمن اخلا�ض، ودوَر احلار�ض الأمني، واملعداِت الأمنية، واإجراءاِت التاأمني والطوارئ، 
والقان���وَن، واحلرائ���َق، وال�صحَة وال�صالمة، والإ�صعافات الأولية، والعناية بالزبائ���ن، والتوا�صَل، وعالقاِت العمل، ولوائَح 
العم���ل. وه���و ير�صي الأ�صا�ض الذي ُي�صتن���د اإليه يف ا�صتحداث مدخالت حم���ددة تتعلق بالقانون عل���ى �صعيد الدولة؛ كما 
يغط���ي طائف���ًة عري�صة من املوا�صيع التي تهم معظَم الدول. ويركز هذا الدلي���ل الأوروبي على التدريب العملي؛ ويقرتح، 
خالفًا لبع�ض املعايري التي و�صعتها رابطات �صناعة الأمن، مناهج تف�صيلية ذات اأهداف تعليمية ومقايي�ض اأداء حمددة. 
وه���و يعطي للنهج التعليمي القائم عل���ى التجريب العملي الأولويَة على النهج الأكرث �صيوع���ًا املتمثل يف اإلقاء املحا�صرات 
النظرية؛ وذلك اإميانًا باأن ذلك النهج التعليمي هو الأقدر على اإك�صاب البالغني معارَف جديدًة ي�صتطيعون تطبيقها على 
النحو املالئم يف ميادين العمل. و�صتجد الدوُل التي تتطلع اإىل ا�صتلهام مناهج تدريبية ب�صاأن اأ�صا�صيات احلرا�صة اأن هذا 
الدليل الأوروبي ير�صي، جنبًا اإىل جنب مع عنا�صر موجودة يف بع�ض الأدلة الأخرى، اأ�صا�صًا متينًا ميكن اأن ي�صاعدها يف 

هذا ال�صدد.

الإعفاءات من املتطلبات التدريبية

رت اأي�صًا بع�ض الدول، عند اإن�صائها معايرَي تدريبيًة للعاملني الأمنيني، اإعفاَء فئات معينة من النا�ض اعتقادًا منها باأن  قرَّ
ل���دى تلك الفئات قدرًا من اخلربة احلديثة والتدري���ب واملعارف ي�صاوي اأو يتجاوز قدَر التدريب الذي يح�صل عليه حاليًّا 
ا اأو منذ عهد قريب  العامل���ون الأمني���ون. وكثريًا ما تت�صمن تل���ك الفئاُت �صباَط ال�صرطة اأو اجلي�ض الذين تقاع���دوا حاليًّ
ا. اإلَّ اأنَّه يبدو اأنَّ هذا الإعفاء يفرت����ض اأن اخلدمات ال�صرطية والع�صكرية مماثلٌة للعمل الأمني مبا يكفي لكي تنتفي  ج���دًّ
احلاج���ة اإىل اكت�ص���اب اأي معارف اأو مهارات جديدة. وهذا الإعفاء ل ياأخذ يف اعتباره احتماَل اأن يكون بع�ض الأ�صخا�ض 
امل�صمول���ني به غري مطلعني على الت�صريع���ات الإر�صادية واملمار�صات الأمنية احلديثة التي تختلف عما كان معموًل به لدى 

ل وخمت�صر لهوؤلء الأ�صخا�ض.  جهة عملهم ال�صابقة. ولعلَّ اأحد احللول يتمثل هنا يف اإعداد برنامج تدريب ي معدَّ

عدد �شاعات التدريب

اإنَّ اأحد اجلوانب الهامة للمعايري التدريبية املعمول بها يف كثري من الدول هو حتديد عدد �صاعات التدريب. ويف الوليات 
املتح���دة، حي���ث تتحمل كل ولي���ة م�صوؤولية و�صع معايري تدريبي���ة، عادة ما يكون عدد �صاع���ات التدريب يف الوليات التي 
حت���دد تل���ك ال�صاعات هو يوم واحد اأو اأقل. ففي ولية وا�صنطن مثاًل يبلغ عدد �صاعات التدريب الإلزامي للحار�ض الأمني 
ثم���اين �صاع���ات يتعني اأن جترى اأربع �صاعات منها على الأقل داخل قاع���ات التدريب. ومن الناحية املقابلة جند اأنَّ ولية 
كاليفورنيا ت�صرتط اأن يكون عدد �صاعات التدريب الإلزامي 40 �صاعة. ويف اأوروبا هناك تفاوت �صا�صع بني البلدان يف هذا 
ال�صدد. فعلى �صبيل املثال يحتاج احلار�ض الأمني اإىل ٣20 �صاعة تدريب يف هنغاريا، و288 يف ال�صويد، و180 يف اإ�صبانيا، 
و127 يف بلجي���كا، و70 يف فرن�ص���ا، و40 يف كل من بلغاريا واأملانيا. ومن الناحية املقابلة جند اأنَّ النم�صا وبولندا ت�صرتطان 
اأقل من 10 �صاعات )7.5 و8 �صاعات على التوايل(.)76( وتكتفي بع�ض الدول بتحديد امل�صتويات الواجب بلوغها بدًل من 
ا�صرتاط عدد معني من ال�صاعات؛ ومن هذه الدول اأ�صرتاليا مثاًل حيث اأ�صبح امل�صتوى CPP07 هو امل�صتوى الواجب بلوغه 

على ال�صعيد الوطني.)77(

)76( البيانات الواردة يف هذا الق�صم ماأخوذة من احتاد خدمات الأمن الأوروبية، اإىل جانب مواقع �صبكية خا�صة بجهات رقابية بعينها.

.https://training.gov.au/Training/Details/CPP07 :77( متاح على املوقع التايل(



التدريب التن�شيطي
م���ن امله���م اأي�صًا اأن يحر�ض موظفو الأم���ن املدين اخلا�ض على حتديث مهاراتهم ومعارفه���م. وت�صتخدم الدول جمموعة 
متنوعة من النماذج من اأجل �صمان ذلك التحديث. ففي جمهورية كوريا ُيلزم قانوُن �صناعة اخلدمات الأمنية )1976( 
ا على تدريب داخلي وتدريب تن�صيطي يف موا�صيع معينة مثل قانون �صناعة اخلدمات  كلَّ حار�ض اأمني باأن يح�صل �صهريًّ
الأمني���ة، ومن���ع اجلرمية، وتداب���ري مكافحة الإرهاب، والدف���اع عن النف�ض، واأم���ن املعلومات، والرماي���ة، والتخل�ض من 
املتفج���رات ع���الوة على موا�صيع اأخ���رى. ويف بلجيكا هناك تدريب تن�صيط���ي اإجباري يتعلق بالقان���ون كل خم�ض �صنوات 
���ا بدورة تن�صيطية  ا�ض اأْن يلتحقوا �صنويًّ ا يف الإمارات العربي���ة املتحدة، فيتعنيَّ عل���ى احلرَّ وي�صتغ���رق ثم���اين �صاع���ات. اأمَّ

ت�صتغرق يومني. 

التدريب التخ�ش�شي
َحَم���ل م���ا يت�صم به قطاع الأمن امل���دين اخلا�ض املتزايد التعقيد من تن���وع وحتد بع�َض الدول على اإن�ص���اء تدريب اإلزامي 

يخ�ض خمتلف الأدوار. 

ولع���ل الدول تود اأن تن�ص���ئ معايري تدريبية من اأجل منح تراخي�ض اأمنية تخ�ص�صية وب�ص���اأن الوظائف التي تت�صم ب�صياق 
ت�صغيل���ي فريد م���ن نوعه وتتطلب معارف وخربات فني���ة اإ�صافية، خا�صة عندما توؤدي طبيعة العم���ل اإىل تعري�ض كل من 

العاملني واأفراد اجلمهور ملخاطر اأكرب. ومن اأمثلة ذلك ما يلي:
احلكومية( واملكاتب  الطاقة  )كمرافق  احليوية  التحتية  املرافق  • اأمن 

ي للطوارئ والكوارث )باعتبار ذلك مثاًل اأحد مكونات تخطيط الدولة واإجراءات ت�صديها  •  التخطيط والت�صدِّ
املن�صقة(

املاأمونة( املناطق  للطوارئ،  الت�صدي  الركاب،  فح�ض  العامة،  املناطق  )كاملطارات:  النقل  •  اأمن 
•  اأم���ن الأح���داث اجلماهريية ال�صخمة )كمراقبة الدخول اأثناء الأح���داث الريا�صية الكربى وال�صيطرة على 

احل�صود احلا�صرة(
التنفيذيني( امل�صوؤولني  )كحماية  املرموقة  ال�صخ�صيات  •  اأمن 

امل�صلح( )كالأمن  الأموال  نقل  •  اأمن 

اأ�ص���وة بالنه���ج الت�صاوري الذي اتُِّبع ب�صاأن ت�صميم معايري التدريب الأ�صا�صي���ة للعاملني الأمنيني، لعلَّ الدول تود اأن ت�صلك 
م�صارًا مماثاًل عند اإن�صاء برامج تدريبية تخ�ص�صية. ففي بلجيكا مثاًل، هناك معايري تدريبية تخ�ص�صية مربوطة مبنح 
تراخي����ض ملجموع���ة متنوعة من الوظائف الأمني���ة املدنية اخلا�صة اخلا�صعة للرتخي�ض، وت���رد اأدناه قائمة مبعظم تلك 

الوظائف:)78(
�صاعة(  127( الأ�صا�صية  • احلرا�صة 

�صاعة(  40( بعينها  ملناطق  احلرا�صة  • دوريات 
�صاعة(  1٣2( داخليون  موظفون  يوفره  الذي  • الأمن 

�صاعة(  ٣2( البوابات  على  • الإ�صراف 
�صاعة(  51( ال�صخ�صية  احلرا�صة  • وظائف 

�صاعة(  70( مغلقة  تليفزيونية  دوائر  بوا�صطة  والر�صد  • الإنذار 
�صاعة(  40( الطريان  • اأمن 

7٣رابعًا-  التدريب

)78( Confederation of European Security Services, Private Security in Europe، )احتاد خدمات الأمن الأوروبية، الأمن اخلا�ض يف اأوروبا(.
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�صاعة(  16( البحري  • الأمن 
�صاعة(  250( اخلا�ض  • التحقيق 

�صاعة(  52( الو�صطى  الإدارة  • موظفو 
�صاعة(  100( العليا  الإدارة  • موظفو 

وم���ن ال���دول الأخرى التي تتبع هذا النهج الإمارات العربية املتحدة)79( التي ت�صرتط، عالوًة على التدريب على اأ�صا�صيات 
اه جميع موظفي الأمن املدين اخلا�ض، احل�صول اأي�صًا على  ة اأ�صبوع )40 �صاعة( الذي يجب اأن يتلقَّ احلرا�صة الأمنية ملدَّ

تدريب تخ�ص�صي ب�صاأن ما يلي:

)يومان( اخلا�صة  الأحداث  • اأمن 
اأيام(  5( الأمني  • الإ�صراف 
اأيام(  5( الأموال  نقل  • اأمن 

اأيام(  ٣( الفنادق  • اأمن 
اأيام(  ٣( امل�صارف  • اأمن 

اأيام(  ٣( امل�صت�صفيات  • اأمن 
)يومان( احلرائق  مكافحة  • اأمن 

)يومان( ال�صينية  بالأ�صعة  • الفح�ض 
اأيام(  5( املغلقة  التلفزيونية  • الدوائر 

اأيام(  5( احليوية  الوطنية  التحتية  • املرافق 
اأيام(  5( الزبائن  • خدمة 

اأ�صابيع(  10( والغاز  النفط  خطوط  • اأمن 

د كلٌّ من جنوب اأفريقي���ا واململكة املتحدة)80( املعارف والكف���اءات الأ�صا�صية الالزم توافره���ا حتى يت�صن ى منح  وق���د ح���دَّ
ترخي����ض تق���دمي اخلدمات الأمنية املتعلق���ة بحماية ال�صخ�صيات املرموق���ة وباحلماية الل�صيق���ة. وتن�ض معايري جنوب 
بني الأكفاء اأن يكونوا قادرين على البحث ع���ن املعلومات املتعلقة بدرء املخاطر،  اأفريقي���ا على اأنَّ م���ن املفرت�ض يف املتدرِّ
وعل���ى حتديد �صمات تلك املخاطر، والتخطي���ط والتاأهب لعمليات احلماية الل�صيقة، وتنفي���ذ تدابري احلماية الل�صيقة، 
والتوا�ص���ل مع اجلهات الفاعلة يف �صي���اق عمليات احلماية. ويتوقف الرتخي�ض على اإثبات توافر الكفاءات املطلوبة وعلى 

المتثال للمعايري املتعلقة با�صتعمال املركبات والأ�صلحة النارية وتقدمي الإ�صعافات الأولية يف حالت الطوارئ.

التدريب على مهام الإ�شراف والإدارة
عن���د و�صع معايري اإلزامية ب�صاأن تدريب العاملني الأمنيني ت�ص���رتط بع�ض الدول على جميع العاملني الأمنيني املرخ�صني 
اأن يكمل���وا تدريبه���م بنجاح كجزء م���ن الرتخي�ض الذي يحملون���ه. وميكن اأن يت�صمن هذا ال�ص���رتاط موظفي اخلطوط 
الأمامي���ة وامل�صرف���ني واملديري���ن على اعتبار وجوب اأن تتواف���ر لدى كل من يوجهون عمل العامل���ني الأمنيني يف اخلطوط 
الأمامية نف�ض املعارف الأمنية الت�صغيلية التي ميلكها هوؤلء العاملون؛ وذلك كحدٍّ اأدنى. بل اإنَّ بع�ض الدول ُتلزم اأ�صحاب 
ال�صركات ومديريها باحل�صول على هذا التدريب، مع ا�صتبعاد موظفي الدعم الإداري الذين ل ميار�صون �صلطة ت�صغيلية 

على العاملني يف اخلطوط الأمامية.
)79( وثائق قدمتها الإمارات العربية املتحدة.

. www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/licensing-close-protection.aspx و http://allqs.saqa.org.za/showQualification.php?id=58696 80( انظر(



وهناك حجج قوية تدعو الدول اإىل و�صع معايري دنيا ب�صاأن ح�صول املديرين وامل�صرفني على تدريب ُيك�صبهم ما يحتاجونه 
م���ن مه���ارات اإدارية واإ�صرافية.)81( فاأوًل من املفرت�ض يف هوؤلء املديرين وامل�صرفني اأن يكونوا قدوًة تدفع زمالءهم الأقل 
مرتب���ًة اإىل بل���وغ معايري اأرفع. وثانيًا م���ن املهم اأن تتوافر لديهم، باعتبارهم قادًة ومديري���ن، م�صتويات الكفاءة املطلوبة 
خا�ص���ة يف قط���اع احلرا�صة ال���ذي يت�صم يف دول كثرية مبعدل تبدي���ل عاٍل للعمالة مما يعني احتم���اَل األ تكون لدى بع�ض 
احلرا����ض خ���ربات وا�صعة. ومن ثم لعلَّ الدول تود اأن تنظر يف اأن ت�صع، عالوة عل���ى التدريب الأ�صا�صي، مقررات تعليمية 
اإلزامية تتعلق حتديدًا بالإ�صراف والإدارة يف جمال �صناعة اخلدمات الأمنية وميكن اأن تت�صمن موا�صيَع معينًة مثل اإدارة 

املخاطر، واملوارد الب�صرية، والأخالقيات، والروح املهنية. 

وم���ن املمك���ن اأن تركز تل���ك املقررات على اأم���ور بعينها؛ مثل الف�صاد، وحق���وق الإن�صان، والتبلي���غ. ويف بلجيكا يجب على 
موظفي الإدارة الو�صطى، عالوة على اإكمال دورة اإلزامية مدتها 127 �صاعة ب�صاأن اأ�صا�صيات احلرا�صة، اأن يح�صلوا على 
ة هذا التدريب الإلزامي الإ�صايف ت�ص���ل اإىل 100 �صاعة فيما يخ�ض  تدري���ب اإلزام���ي اآخر مدته 52 �صاعة؛ علمًا باأن م���دَّ
موظف���ي الإدارة العلي���ا.)82( ويف مثال اآخر يطرح معه���د �صناعة الأمن يف �صنغافورة )وهو موؤ�ص�ص���ة عامة م�صتقلة( نهجًا 
متدرج���ًا ب�صاأن تدريب العامل���ني الأمنيني متهيدًا ملنحهم تراخي�ض مزاولة املهنة؛ مب���ا يف ذلك "ترخي�ض باأداء عمليات 
���ا(، و"�صهادة يف الإدارة الأمنية"  ���ا(، و"ترخي�ض متقدم باأداء عمليات اأمنية" )٣1 يومًا درا�صيًّ اأمني���ة" )٣2 يومًا درا�صيًّ

)46 يومًا درا�صيًّا(.)8٣(

ت اأهمي���ة تكوي���ن مديرين يف قطاع الأم���ن املدين اخلا����ض اإىل ت�صجيع و�صع مق���ررات جامعية يف  ويف بع����ض ال���دول، اأدَّ
ه���ذا املج���ال. ويف بع�ض البل���دان، كاإ�صبانيا مثاًل، تتاح للمديري���ن الأمنيني مقررات جامعية حم���ددة من اأجل دعم هذا 
التخ�ص����ض. ويف قطاع رعاية ال�صحة العامة يف اململك���ة املتحدة هناك نظام اإلزامي ُيْجرب جميع املديرين الأمنيني على 
اجتي���از دورة تدريبي���ة مدتها خم�صة اأ�صابي���ع تندرج �صمن �صهادة جامعية للتعلم عن ُبع���د. ويف بع�ض الوليات الأمريكية 
ُيل���َزم اأ�صحاُب ال�صركات الأمنية باحل�ص���ول على ق�صط معني من التعليم اجلامعي. ففي ولية ميت�صيغان مثاًل ل ي�صتطيع 
اأي �صخ����ض احل�ص���ول على ترخي����ض باإن�صاء وكالة حرا�صة اأمني���ة خا�صة اإل اإذا كان حا�صاًل عل���ى �صهادة البكالوريا يف 
الإدارة ال�صرطي���ة اأو ال�صناع���ة الأمني���ة من كلية اأو جامعة معرتف بها وكانت لديه خ���ربة مدتها عامان يف العمل املتفرغ 

كموظف يف وكالة حرا�صة اأمنية مرخ�صة اأو كمدير اأمني يف �صركة خا�صة. 

ولعل الدول تود اأن تنظر، عندما يكون العاملون الأمنيون م�صلحني، يف و�صع معايري وبرامج تدريبية للم�صرفني واملديرين 
فيما يخ�ض اأمن واإدارة خمزونات الأ�صلحة وم�صك ال�صجالت املتعلقة بها، بالإ�صافة اإىل ا�صرتاط احل�صول على ترخي�ض 
مع���ني. وعل���ى غرار التدريب التخ�ص�صي املتقدم الذي نوق�ض من قبل، ميك���ن للدول اأن تتعاون مع ال�صركاء املحليني على 
و�ص���ع معايري تدريبية للم�صرفني واملديرين تغطي جمالت تقييم املخاطر واإدارتها وتخطيط واإدارة اأمن املرافق التحتية 

الوطنية واحليوية. 

وثم���ة جمموع���ة متنوع���ة من ال�صهادات التدريبي���ة املعرتف بها دوليًّا، الت���ي ميكن للدول اأن تاأخذ به���ا، يف جمال الإدارة 
والإ�ص���راف الأمنيني. وم���ن اأمثلة ذلك ترخي�ض مزاولة مهن���ة احلماية والأمن املادي الذي ت�ص���دره املوؤ�ص�صة الأمريكية 
لالأمن ال�صناعي، وترخي�ض و�صهادة اإدارة الأمن اللذان ي�صدرهما معهد الأمن يف اململكة املتحدة. ومن منطلق الإقرار 
ب���اأن الأمن مهن���ة متنامية، يعر�ض الآن العديد م���ن املوؤ�ص�صات ما بعد املرحلة الثانوية مناه���َج تعليمية وتدريبية متقدمًة 
ت�صم���ل درج���ات جامعية يف التخ�ص�صات املتعلق���ة بالأمن، منها مث���اًل ال�صيا�صات، واملرافق التحتي���ة احليوية، ومكافحة 

75رابعًا-  التدريب
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الإره���اب، والقي���ادة الأمني���ة؛ بالإ�صافة اإىل برامج تراخي�ض و�صه���ادات درا�صية تركز بقدر اأكرب عل���ى املجالت التقنية 
 والتكتيكي���ة، ومنه���ا مثاًل ت�صمي���م ور�صد نظم الأم���ن، وتقييم التهديدات واحلد م���ن اآثارها، والت�ص���اور الأمني، واإدارة

 ال�صركات الأمنية. 

وت�ص���رتط حفنة من الدول، قبل ترخي�ض اأي �صرك���ة اأمن مدين خا�صة جديدة، اإثبات اأنَّ موظفي الإدارة العليا ل ميلكون 
ع الدوُل على و�صع برامج للح�صول على  اخلربة يف ذلك امليدان فقط واإمنا لديهم اأي�صًا درجة جامعية ذات �صلة. وت�صجَّ
�صه���ادات جامعية و�صهادات علي���ا يف جمال الأمن باعتبار ذلك اأحد مكونات ا�صرتاتيجي���ات تلك الدول الوطنية الرامية 

اإىل منع اجلرمية.

ت�شجيع التدريب املتقدم
م���ن املهم اأي�صًا و�صع نظ���ام تدريب ي ي�صجع على تدريب متقدم اإ�صايف يتجاوز امل�صت���وى الأ�صا�صي. وي�صمح كل من فنلندا 
واململك���ة املتح���دة، اإق���رارًا منهما باأن لرت���داء زي موحد اأهميًة معين���ة، بارتداء �صارات خا�صة تدل عل���ى اإكمال م�صتوى 
ا ي�صاعد اأي�صًا على ت�صجيع بلوغ م�صتويات تدريبية اأعلى تتجاوز املتطلبات الأ�صا�صية. ويف فنلندا، ُي�صمح  تدريب ي اأرفع؛ ممَّ
للحرا����ض الذين اأكملوا دورات تدريبية ذات م�صتوى يتجاوز التدريب الأ�صا�صي الإجباري الذي ي�صتغرق 100 �صاعة بحمل 
�ص���ارة على اأكتافهم مكت���وب عليها احلرف "A". ويف اململكة املتحدة، ميكن للعامل���ني الأمنيني الذين يرتدون زيًّا موحدًا 
واأكملوا دورة تدريبية اإ�صافية اأن ُيعتمدوا من جانب رئي�ض ال�صرطة املحلية �صمن "خمطط اعتماد اأمن املجتمع املحلي"، 

واأن ي�صعوا �صارة خا�صة على زيهم املوحد تدل على ذلك.

الأ�شلحة النارية، والأ�شلحة الأخرى، وا�شتعمال القوة

يف الف�صل الأول نوق�ض مو�صوُع ا�صتعمال الأ�صلحة النارية والأ�صلحة الأخرى وا�صتعمال القوة من جانب العاملني الأمنيني 
ا اأن يغطي التدريب هذه الق�صايا. ويف بع�ض الدول يجوز للعاملني الأمنيني اأن يحملوا  املدني���ني اخلا�ص���ني. ومن املهم جدًّ
اأ�صلحة نارية اأو اأ�صلحة اأخرى اأو اأدوات �صيطرٍة، قد تت�صمن اأ�صنافًا معينة مثل امل�صد�صات والأ�صلحة النارية ذات املوا�صري 

الطويلة )بنادق ر�صا�ض وبنادق ر�ض( والهراوات والأ�صفاد وال�صواعق الكهربائية واملهيجات الكيميائية.

وتتفاوت من دولة اإىل اأخرى معايري التدريب على الأ�صلحة. ويف بع�ض الدول، ومنها اأ�صرتاليا، ل ُي�صمح للعاملني الأمنيني 
بحم���ل اأدوات ق�صري���ة مثل الهراوات والأ�صف���اد والأ�صلحة الناري���ة اإل عندما يرخ�ض لهم بذلك حتدي���دًا وبعد اإكمالهم 
���ا تقدمه جهة تدريبية معتمدة لدى احلكومة؛ بل ول ُي�صمح لهم بحملها اإل عند اأداء مهام بعينها، مثل نقل  تدريب���ًا اإ�صافيًّ

اأو حماية كميات �صخمة من الأموال وغريها من الأ�صياء الثمينة.)84(

مة لكي تكون فتاكة اأو غ���ري فتاكة اأو مق�صودًا بها اأن  وعن���د ال�صم���اح للعاملني الأمنيني بحمل اأ�صلح���ة، �صواء اأكانت م�صمَّ
تك���ون كذلك، يل���زم تدريبهم على اإجراءات الت�صغيل النمطية الأ�صا�صية لتل���ك الأ�صلحة؛ مبا يف ذلك ا�صتخدامها املاأمون 
رًا من الناحية القانونية، وكيفي���ة ا�صتعمالها، وكيفية توثيق  وال�صلي���م، واحلالت التي يكون فيه���ا ا�صتعمالها مالئمًا ومربَّ

هذا ال�صتعمال واإبالغ ال�صلطة املخت�صة ب�صاأنه.

ويتع���ني اأن ي�صتند التدريب اإىل مع���ارف حمددة ومعايري كفاءة تت�صق واملمار�صات الدولي���ة اجليدة. وعند ال�صماح لهوؤلء 
ا اأوليًّا قبل اأول عملية  املوظفني بحمل اأ�صلحة اأو با�صتعمال القوة من الأف�صل لهم، بالإ�صافة اإىل اإكمالهم برناجمًا تدريبيًّ

. www.police.wa.gov.au/Ourservices/PoliceLicensingServices/Security/Licenceinformation/tabid/1811/Default.aspx 84( انظر(



انت�ص���ار عمليات���ي لهم، اأن يواظبوا على ح�ص���ور دورات تدريبية تن�صيطية ُتخترب خاللها معارُفه���م وقدراتهم. ففي ولية 
نيوي���ورك مث���اًل يجب على طالبي العم���ل كحرا�ض م�صلحني، مبوجب القانون اجلنائ���ي 400.00، اأن يكونوا حا�صلني على 
ترخي�ض �صاٍر بحمل م�صد�صات من جانب ولية نيويورك واأن يكملوا دورة تدريب احلرا�ض الأمنيني على الأ�صلحة النارية 
الت���ي ت�صتغ���رق 47 �صاعة قبل تقدميهم طلب���ًا للح�صول على بطاقة ت�صجيل حار�ض م�صلح خا����ض. وبعد انق�صاء عام على 
ا بعد ذلك، دورًة تدريبية �صنوية اأثناء اخلدمة  تاريخ اإكمال تلك الدورة يجب على حاملي بطاقة الت�صجيل اأن يكملوا، �صنويًّ

حلرا�ض الأمن امل�صلحني مدتها ثماين �صاعات.)85(

77رابعًا-  التدريب

. www.criminaljustice.ny.gov/ops/sgtraining/ 85( انظر(
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مة مقدِّ
يف ح���ني ل توج���د يف الوقت الراهن اأي �صكوك اأو معايري اأو قواعد خا�صة بالأمم املتحدة تتناول اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�ص���ة ف���اإن هناك طائفة عري�صة من املعايري التي تنطبق على قطاع الأمن؛ مبا فيها املعايري املتعلقة مب�صوؤولية الدولة 
حي���ال من���ع اجلرمية وحماية حقوق الإن�صان والتحك���م يف ا�صتعمال القوة والحتجاز والعتق���ال، عالوة على العالقة بني 

دوائر الأعمال التجارية وحقوق الإن�صان وحماية حقوق العاملني. 

عًة من تلك املعايري والقواعد. و�صيعيد هذا الف�صل تناوَل بع�ض تلك املعايري والقواعد؛  وقد اأو�صح هذا الدليل طائفًة متنوِّ
مبا فيها �صكوك حقوق الإن�صان ذات ال�صلة، واتفاقيات الأمم املتحدة املتعلقة باجلرمية، واملعايري والقواعد املعمول بها 

يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك املعايري الدولية والإقليمية الهامة الأخرى.

وعل���ى الرغ���م من عدم وجود معايري وقواعد لالأمم املتحدة متفق عليها ب�ص���اأن تنظيم ومراقبة اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�صة يف حد ذاتها فاإن هناك مناق�صات جترى حول هذا املو�صوع. وكما اأُبرز يف بداية هذا الدليل قامت الدول، داخل 
اإط���ار جلن���ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائي���ة القائمة يف فيينا وهي جلنة فنية تابعة للمجل����ض القت�صادي والجتماعي، 
بدرا�صة الدور الذي توؤديه يف اأرا�صيها اخلدماُت الأمنية املدنية اخلا�صة وبتقييم اإ�صهام تلك اخلدمات يف منع اجلرمية 
و�صالمة املجتمع بغية حتديد ما اإذا كانت الت�صريعات الوطنية توفر اإ�صرافًا وافيًا على تلك اخلدمات. وقد ُعقدت �صل�صلٌة 
م���ن اجتماع���ات اخلرباء �صلطت ال�صوَء على اأهمية و�صع مبادئ توجيهي���ة ولوائح تنظيمية حكومية يف هذا ال�صدد. وقد 
اأف�صت هذه العملية اإىل م�صاريع تو�صيات اأبو ظبي الأولية ب�صاأن مراقبة وتنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة )انظر 
املرف���ق الثالث به���ذا الدليل(؛ وهي التو�صي���ات التي ُلفت انتباُه اللجن���ة اإليها يف دورتها احلادي���ة والع�صرين املعقودة يف 

ني�صان/اأبريل 2012 والتي ا�صُتخدمت كاأ�صا�ض ا�صتند اإليه هذا الدليل التمهيدي.)86(
وع���الوًة عل���ى ذل���ك اأن�صاأت الدول الأع�ص���اء، يف عملية خمتلف���ة ذات نطاق اأو�صع �صمل���ت ال�ص���ركات الع�صكرية والأمنية 
اخلا�صة، فريقًا عاماًل حكوميًا دوليًا مفتوح الع�صوية �صمن اإطار جمل�ض حقوق الإن�صان القائم يف جنيف. ومتثلت مهمة 
ذل���ك الفري���ق يف النظر يف اإمكانية و�صع اإطار رقاب���ي دويل على نحو ي�صمل خيار اإعداد �صك مل���زم قانونًا ب�صاأن تنظيم 

ور�صد ومراقبة اأن�صطة ال�صركات الع�صكرية والأمنية اخلا�صة مبا يف ذلك خ�صوعها للم�صاءلة.
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�شكوك حقوق الإن�شان
اإنَّ تنام���ي دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف بع�ض ال���دول، خا�صة حيثما اأ�صبحت ت�صطلع بوظائف كانت تتولها 
م���ن قبل ال�صرطة العامة، اأبرز بقدر اأكرب من الو�ص���وح احلاجَة اإىل ا�صتحداث معايري تهدف اإىل احرتام حقوق الإن�صان 
م���ن جانب ال�صركات الأمنية املدني���ة اخلا�صة وموظفيها. وقد حتدو اخل�صخ�صة بال�صرط���ة العامة اإىل اإيالء عناية اأقل 
ا يف�ص���ي اإىل لم�صاواة اأمني���ة واإىل وجود جم���الت معينة تفتق���ر اإىل م�صتويات احلماية  لوظائ���ف وجم���الت معينة، ممَّ
الأ�صا�صي���ة من العنف.)87( لذا من املهم التاأكيد على قابلية تطبي���ق �صكوك حقوق الإن�صان على اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�صة. والدول ملتزمة يف نهاية املطاف ب�صمان امتثال تلك ال�صركات وموظفيها ل�صكوك حقوق الإن�صان، مثلما تلتزم 

بها الدول نف�صها. 

اإنَّ العه���د ال���دويل اخلا�ض باحلقوق املدني���ة وال�صيا�صية)88( والعه���د الدويل اخلا�ض باحلق���وق القت�صادية والجتماعية 
ة  ن عدَّ ���ان على مبادئ تتعلق باحلق���وق الأ�صا�صية لالأفراد، يتعني على ال���دول اأن حترتمها. كما تت�صمَّ والثقافي���ة)89( ين�صَّ
معاهدات ومبادئ اأحكامًا تنطبق على مقدمي اخلدمات الأمنية اخلا�صة والعامة، �صواء فيما يخ�ض ال�صلوكيات املحظورة 
)كالتعذيب مثاًل( اأو الأولويات امل�صت�صوبة التي يتعني على مقدمي تلك اخلدمات مراعاتها يف اأن�صطتهم. ومن اأمثلة ذلك 
اتفاقي���ة الق�ص���اء على جميع اأ�صكال التمييز �صد امل���راأة،)90( واتفاقية حقوق الطفل،)91( والتفاقي���ة الدولية للق�صاء على 

جميع اأ�صكال التمييز العن�صري.)92(

قت عليه���ا اأغلبية مطلقة م���ن الدول، مثل العه���د الدويل اخلا�ض  وهن���اك معاه���دات تر�ص���ي واجبات ملزم���ة قانونًا �صدَّ
باحلق���وق املدني���ة وال�صيا�صية، ومن املفاهيم الأ�صا�صية الت���ي يعتمد عليها الإطار القانوين ال���دويل حق النت�صاف الذي 

ًة ي�صتطيع النا�ض مبوجبها اأن يلتم�صوا النت�صاف اإذا انُتهكت حقوُقهم. يعني اأنَّ على الدول اأْن تن�صئ اآليَّ

ثمَّ اإنَّ اأحكام الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان)9٣( تنطبق على عالقات �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة باجلمهور 
ومبوظفيها، مبا يف ذلك ما يلي:

والأمان. واحلرية  احلياة  يف  فرد  كل  • حق 
اأو مهينة. اأو لاإن�صانية  قا�صية  اأو عقوبة  ملعاملة  اأو اإخ�صاعه  اأو ا�صتعباده  اأحد  ا�صرتقاق  • عدم جواز 

•  حق كل �صخ�ض يف اأن يلجاأ اإىل املحاكم الوطنية املخت�صة لإن�صافه عن اأعمال تنطوي على انتهاك للحقوق 
الأ�صا�صية التي مينحها له الد�صتور اأو القانون.

تع�صفًا. نفيه  اأو  حجزه  اأو  اإن�صان  اأي  على  القب�ض  جواز  •  عدم 
•  عدم جواز تعري�ض اأحد لتدخل تع�صفي يف حياته اخلا�صة اأو اأ�صرته اأو م�صكنه اأو مرا�صالته اأو حلمالت على 

�صرفه و�صمعته، وحق كل �صخ�ض يف حماية القانون له من مثل هذا التدخل اأو تلك احلمالت.
ال�صلمية. واجلماعات  اجلمعيات  يف  ال�صرتاك  حرية  يف  �صخ�ض  كل  •  حق 

.David A. Sklansky, "Private Policing and Human Rights," Law and Ethics of Human Rights, vol. 5, No. 1 (2011), pp. 111-136 )87(

)88( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(.

)89( املرجع نف�صه.

)90( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20٣78.

)91( املرجع نف�صه، املجلد 1577، الرقم 275٣1.

)92( املرجع نف�صه، املجلد 660، الرقم 9464.

)9٣( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-٣(.



له حق احلماية من  اأن  ب�صروط عادلة مر�صية كما  العمل  اختيار هذا  العمل، ويف حرية  •  حق كل �صخ�ض يف 
البطالة.

مل�صاحله. حمايًة  نقابات  اإىل  وين�صمَّ  ين�صئ  اأن  يف  �صخ�ض  كل  •  حق 
•  حق كل �صخ�ض يف الراحة، ويف اأوقات الفراغ، ول �صيما يف حتديد معقول ل�صاعات العمل ويف عطالت دورية 

باأجر.

�شكوك الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة اجلرمية
مة عرب الوطنية)94( عل���ى اأنَّ على الدول الأطراف اأن  تن����ض امل���ادة ٣1 من اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
ا اأو م�صتقباًل للجماعات الإجرامية  ت�صع���ى، وفقا للمبادئ الأ�صا�صية لقانونها الداخل���ي، اإىل تقليل الفر�ض التي تتاح حاليًّ
املنّظم���ة لكي ت�صارك يف الأ�صواق امل�صروع���ة بعائدات اجلرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابري الت�صريعية اأو الإدارية 

اأو التدابري الأخرى. وينبغي اأن تركز هذه التدابري على ما يلي:
)اأ( تدعي���م التعاون ب���ني اأجهزة اإنفاذ القانون اأو اأع�صاء النيابة العامة وبني الهيئات اخلا�صة املعنية، مبا فيها 

قطاع ال�صناعة؛
)ب(  العم���ل عل���ى و�ص���ع معاي���ري واإجراءات بق�ص���د �صون �صالم���ة الهيئات العام���ة والهيئات اخلا�ص���ة املعنية، 
وكذل���ك لو�صع مدون���ات لقواعد ال�صلوك للمهن ذات ال�صلة، وخ�صو�صا املحام���ني وكتاب العدل وخرباء ال�صرائب 

ال�صت�صاريني واملحا�صبني؛
مة للمناق�ص���ات التي جتريها الهيئ���ات العامة وكذلك  )ج(   من���ع اإ�ص���اءة ا�صتغ���الل اجلماعات الإجرامي���ة املنظَّ

لالإعانات والرخ�ض التي متنحها الهيئات العامة للن�صاط التجاري.

ًة عند  مة هو اأم���ر بالغ الأهمية، خا�صَّ اإنَّ من���ع اأي ت���ورط لل�صركات الأمني���ة املدنية اخلا�صة اأو موظفيها يف اجلرمية املنظَّ
قيامها بحماية مرافق حتتية حيوية اأو بتقدمي خدمات اإىل احلكومات ب�صاأن منع اجلرمية وحتقيق الأمن.

وق���د �صب���ق التاأكيد على اأنَّ اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد توفر للدول تدابري ترم���ي اإىل مكافحة الف�صاد، ت�صمل 
الأخ���ذ ب�صيا�صات وممار�صات وقائية، واإن�صاء اأجهزة م�صادة للف�صاد، وو�صع مدونات قواعد �صلوك للموظفني العموميني، 
وتوخ���ي ال�صفافية، وا�صتح���داث مبادئ �صراء توجيهية، واإع���داد خطط عمل متكاملة من اأجل من���ع الف�صاد ي�صارك فيها 

القطاع اخلا�ض. 

وفيم���ا يخ�ض حتدي���دًا القطاع اخلا�ض تن�ض التفاقية عل���ى اأن تتخذ الدول الأطراف، يف جمل���ة اأمور، تدابري ميكن اأن 
تت�صمن ت�صجيع و�صع معايري واإجراءات ترمي اإىل �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ض ذات ال�صلة. 

وتعط���ي املادة 12 م���ن التفاقية اإر�صادات للقطاع اخلا�ض ب�ص���اأن تدابري اإ�صافية ميكن اتخاذها م���ن اأجل التخفيف من 
التهديد الذي ميثله الف�صاد، منها ما يلي:

ال�صلة. ذات  اخلا�ض  القطاع  وكيانات  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  بني  التعاون  • تعزيز 
•  تعزي���ز ال�صفافي���ة ب���ني كيان���ات القطاع اخلا����ض، مبا يف ذل���ك اتخاذ تدابري عن���د القت�صاء ب�ص���اأن هوية 

ال�صخ�صيات العتبارية والطبيعية ال�صالعة يف اإن�صاء واإدارة ال�صركات.

81خام�صًا- املعايري والقواعد
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كتيِّب متهيدي: التنظيم احلكومي للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ض 82

•  �صم���ان اأن تك���ون ل���دى من�ص���اآت القطاع اخلا�ض، م���ع اأخذ بنيته���ا وحجمها بعني العتب���ار، �صوابط كافية 
ملراجع���ة احل�صابات داخليًّا ت�صاعد على منع اأفعال الف�صاد وك�صفه���ا و�صمان اأن تكون ح�صابات من�صاآت القطاع 

اخلا�ض هذه وبياناتها املالية الالزمة خا�صعة لإجراءات مراجعة ح�صابات وت�صديق مالئمة.

وتتناول املادة 21 من التفاقية عن الر�صوة يف القطاع اخلا�ض، وت�صجع الدول الأطراف على النظر يف اعتماد ما قد يلزم 
م���ن ت�صريعات وتدابري اأخرى من اأجل جترمي ما يرتكب يف �صي���اق مزاولة الأن�صطة القت�صادية اأو املالية اأو التجارية من 

ممار�صات الف�صاد التي تنتفع منها من�صاآت القطاع اخلا�ض.

 معايري وقواعد الأمم املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية

ة معايري وقواعد و�صعتها الأمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تزود الدول الأع�صاء ال�صاعية  هناك عدَّ
اإىل تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة باإر�صادات واأفكار مفيدة.

وتع���رتف املب���ادئ التوجيهية للتع���اون وامل�صاعدة التقنية يف مي���دان منع اجلرمية يف املدن)95( ب���اأن اجلرمية تت�صم بتعدد 
عواملها واأ�صكالها وباأن الأخذ بنهج من�صق فيما بني الوكالت على ال�صعيد املحلي، على نحو ي�صارك فيه القطاع اخلا�ض، 
كث���ريًا م���ا يكون مفي���دًا. وتدعم تلك املبادئ توثيَق ال�صالت ب���ني اجلهات الفاعلة، مبا ي�صمل تب���ادل املعلومات، وت�صافَر 
اجلهود وو�صَع ا�صرتاتيجية مت�صقة ت�صتند اإىل خطة عمل متكاملة ترمي اإىل منع اجلرمية. وي�صجع البند ٣ )د( ‘1’ من 
تل���ك املب���ادئ الدوَل على النظر يف اتخاذ اإجراءات وقائية اأولية م���ن خالل النهو�ض بتدابري منع اجلرمية الظرفية، مثل 

تدعيم الأهداف وتقليل الفر�ض، وهي خدمات تقدمها ال�صركات الأمنية املدنية اخلا�صة. 

وتن����ض مب���ادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية لعام 2002)96( عل���ى اأنَّ منع اجلرمية يت�صمن و�صَع ا�صرتاتيجيات 
وتداب���ري ت�صع���ى اإىل تقلي�ض احتم���الت وقوع اجلرائم وما يرتتب عليه���ا من اآثار �صارة تلحق بالأف���راد واملجتمعات، مبا 
يف ذل���ك ال�صعور باخلوف م���ن اجلرائم. و�صمن هذا الإطار املرجعي املفاهيمي، تن����ض الفقرة الفرعية 6 )ج( من تلك 
املبادئ على اأنَّ منع وقوع اجلرائم يتم من خالل تقلي�ض فر�ض ارتكابها وزيادة احتمالت القب�ض على مرتكبيها وتقليل 
املنافع املرتتبة عليها، مبا يف ذلك من خالل الت�صميم البيئي وتوفري امل�صاعدات واملعلومات لل�صحايا املحتملني والفعليني 
ف هذا التعريُف ملنع اجلرائم ولإطار العمل جزءًا كبريًا من الأن�صطة التي  )منع اجلرائم الظرفية(. ويف بع�ض الدول َي�صِ

ت�صطلع بها ال�صركات الأمنية املدنية اخلا�صة.

وهن���اك مرجعي���ات اأخ���رى متف���ق عليه���ا يف جم���ال منع اجلرمي���ة واإ�ص���الح العدال���ة اجلنائية ميك���ن اأن تفي���د مقرري 
ال�صيا�ص���ات عن���د و�ص���ع لوائ���ح تنظيمية للخدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�ص���ة؛ منها "مدون���ة قواعد ال�صل���وك للموظفني 
املكلف���ني باإنف���اذ القوان���ني" الت���ي اأ�ص���ري اإليه���ا يف الف�صل الث���اين من ه���ذا الدليل والت���ي تتن���اول �صتى وظائ���ف اإنفاذ 
القوان���ني. واأي�ص���ًا ل ت���زال "املب���ادئ الأ�صا�صية ب�ص���اأن ا�صتخدام الق���وة والأ�صلح���ة النارية من جان���ب املوظفني املكلفني 
���ا يوف���ر بارام���رتات رئي�صية ت�صاع���د على حتدي���د مدى �صرعي���ة ا�صتخ���دام هوؤلء  باإنف���اذ القوان���ني" متث���ل اإط���ارًا هامًّ

)95( قرار املجل�ض القت�صادي والجتماعي 9/1995.

)96( مرفق قرار املجل�ض القت�صادي والجتماعي 2002/1٣.



 املوظف���ني للق���وة، وُيل���ِزم مب�صاءل���ة ه���وؤلء املوظف���ني اإذا اأدى ا�صتخ���دام الق���وة اأو الأ�صلحة الناري���ة اإىل وق���وع اإ�صابات 
اأو وفيات.

وم���ن املعاي���ري والقواع���د الأخرى التي ميك���ن اأن تكون وثيقة ال�صل���ة بهذا املو�ص���وع "القواعد النموذجي���ة الدنيا ملعاملة 
ال�صجناء" و"اإعالن الق�صاء على العنف �صد املراأة" و"املبادئ التوجيهية ملنع جنوح الأحداث".)97(

معايري اأخرى
يف ع���ام 2011، اأق���رَّ جمل����ض حقوق الإن�ص���ان التابع لالأمم املتح���دة، ت�صليمًا منه ب���اأنَّ الدول لي�ص���ت م�صوؤولة وحدها عن 
اح���رتام حقوق الإن�ص���ان وحمايتها، جمموعًة جديدة م���ن املبادئ التوجيهية ب�ص���اأن الأعمال التجاري���ة وحقوق الإن�صان: 
ة  ل مرَّ تنفي���ذ اإط���ار الأمم املتح���دة املعن���ون "احلماي���ة والح���رتام والنت�ص���اف"؛ وذلك م���ن اأجل اأن يك���ون هن���اك لأوَّ
معي���ار عامل���ي ب�ص���اأن منع وجمابهة م���ا يت�صل بالأن�صط���ة التجارية م���ن خماطر امل�صا�ض بحق���وق الإن�صان، �ص���واء اأكانت 
اأن�صط���ًة ع���رب وطني���ة اأَْم غ���ري ذل���ك، وبغ����ضِّ النظر عن حج���م املن�ص���اأة التجاري���ة والقطاع ال���ذي تنتمي اإلي���ه ومكانها 
 ومالكه���ا وهيكله���ا. وت�صتن���د تل���ك املب���ادئ التوجيهي���ة، �صمن اإط���ار "احلماي���ة والح���رتام والنت�ص���اف"، اإىل الإقرار 

مبا يلي:
)اأ( التزامات الدول القائمة باحرتام حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية وحمايتها واإعمالها؛

�صة، وُيطلب منها  �صًة من املجتمع ت�صطلع مبهام متخ�صِّ )ب(  دور املوؤ�ص�ص���ات التجاري���ة بو�صفها هيئاٍت متخ�صِّ
المتثال جلميع القوانني املعمول بها وحماية حقوق الإن�صان؛

الة عندما ُتنتهك.)98( )ج(   احلاجة اإىل مقابلة احلقوق واللتزامات ب�صبل انت�صاف منا�صبة وفعَّ

ى ال�صركات  وم���ن امله���م بالن�صب���ة للخدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة اأْن تن����ضَّ املبادئ التوجيهي���ة على وج���وب اأْن تتوخَّ
التجارية احلر�ض الالزم لتجنب حدوث اأي انتهاك حلقوق الآخرين ولتدارك اأي اآثار �صلبية ترتتَّب على اأي عمل ت�صارك 
فيه. وهذا يت�صمن حقوَق عامِة اجلمهور الذين قد تتعامل معهم ومنتهكي القانون الذين قد ت�صادفهم عالوة على زبائن 
تل���ك املن�صاآت وموظفيه���ا. وير�صي هذا املبداأ عمليًة تتيح لل�صركات معرفة التزاماته���ا وكيفية الوفاء بها. ومن �صاأن ذلك 
اأن ي�صاعد على توعيتها بتعهداتها وواجباتها وعلى اتخاذها تدابري تكفل امتثالها لتلك التعهدات والواجبات وحتول دون 
ف من اأي اآثار مناوئ���ة ُيحتمل اأن ترتتب على م�صا�صها بحقوق الإن�ص���ان. وبو�صع ال�صركات اأن جتري  متل�صه���ا منه���ا وُتَخفِّ
اف  م، على نحو �صفَّ تقييم���ًا لالآث���ار الفعلية واملحتمل���ة املتعلقة بحقوق الإن�صان واأن تعل���ن التزامها بتلك احلقوق واأن تق���دِّ

م يف هذا ال�صدد. ا حترزه من تقدُّ وعلني، تقاريَر عمَّ

كم���ا تتن���اول تلك املب���ادئ التوجيهية كالًّ م���ن م�صوؤولية الدولة عن توف���ري �صبل النت�صاف من خ���الل الو�صائل الق�صائية 
والإداري���ة والت�صريعي���ة وم�صوؤولي���ة ال�ص���ركات عن من���ع وَجرْب اأي انته���اك للحقوق ق���د ت�صاهم يف حدوث���ه. وُيعترب وجود 
���ع اآلياُت ال�ص���ركاِت الداخليُة  ا للوف���اء باأول مبداأي���ن توجيهيني. ويف الوق���ت ذاته ت�صجَّ الة اأم���رًا حيويًّ اآلي���ات �ص���كاوى فعَّ
ه���ا هي وحده���ا الت���ي متلك احُلك���َم على  عل���ى اإعم���ال لغ���ة التح���اور والتوا�ص���ل ب���دًل م���ن اأن تت�ص���رف ال�صرك���ة وكاأنَّ

اأفعالها.
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)97( لإلق���اء نظ���رة عام���ة على تل���ك املعايري والقواع���د، انظر خال�صة وافية ملعاي���ري الأمم املتحدة وقواعده���ا يف جمال منع اجلرمي���ة والعدالة اجلنائية 

)نيويورك، الأمم املتحدة، 2006(.
)98( عر�ض قدمه جون غ. روغي، املمثل اخلا�ض لالأمني العام املعني بالأعمال التجارية وحقوق الإن�صان، ب�صاأن تقرير جمل�ض حقوق الإن�صان التابع لالأمم 

املتحدة، جنيف، ٣0 اأيار/مايو 2011.
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ز المتثال للمعايري  ز �صرك���ة اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة عن مناف�صيها، ويع���زِّ اإنَّ اعتم���اد املب���ادئ التوجيهية مييِّ
احلكومي���ة والرقابية، ويقلِّ�ض خماطر حدوث انتهاك مق�صود اأو عف���وي للقوانني وحقوق الإن�صان، ويزيِّن �صورَة �صناعة 
له���ا. اإلَّ اأنَّ ه���ذا ل يعني عدم وج���ود �صعوبات تكتنف اجلمَع ب���ني حقوق الإن�صان والأعم���ال التجارية. فهذه  الأم���ن وُيَجمِّ

ال�صعوبات موجودة لكن العديد من الأمثلة الدولية تبنيِّ اأنَّ من املمكن التغلب عليها.

ويف اأعق���اب اعتم���اد املب���ادئ التوجيهية ب�ص���اأن الأعمال التجاري���ة وحقوق الإن�ص���ان، قامت منظمة التع���اون والتنمية يف 
املي���دان القت�ص���ادي بتحدي���ث مبادئه���ا التوجيهية للموؤ�ص�ص���ات املتع���ددة اجلن�صيات؛ حي���ث اأ�صافت اإليه���ا ف�صاًل عن 
حق���وق الإن�ص���ان يعتم���د اعتم���ادًا �صريحًا على املب���ادئ التجاري���ة ب�صاأن الأعم���ال التجارية وحق���وق الإن�ص���ان ويتما�صى 
���د عل���ى اأنَّ ال�ص���ركات م�صوؤول���ة عن احرتام تل���ك احلق���وق. واأ�صاف���ت يف الوقت ذاته حكم���ًا ين�ض  معه���ا متام���ًا اإْذ يوؤكِّ
���ى ال�ص���ركات العناية الواجب���ة ا�صتن���ادًا اإىل املخاط���ر القائمة من اأج���ل حتديد وجمابه���ة اآثارها  عل���ى وج���وب اأن تتوخَّ
ال�ص���ارة يف كل املج���الت الت���ي تغطيه���ا مب���ادُئ املنظم���ِة التوجيهي���ُة، ل جم���ال حق���وق الإن�ص���ان وح���ده، ووج���وب األَّ 
ا اأي�ص���ًا فيما يخ����ض عالقاتها التجارية عل���ى نحو ي�صمل   تكتف���ي ال�ص���ركات بعم���ل ذلك فيم���ا يخ�ض اأن�صطتها ه���ي واإمنَّ

�صال�صل الإمدادات.

لية من ال���دول يبلغ عدده���ا 17 دولًة يف  قت عليه���ا جمموعة اأوَّ وجت���در الإ�ص���ارة اأي�ص���ًا اإىل وثيق���ة مونرتو،)99( الت���ي �صدَّ
ع���ام 2008، فيما يخ�ض اإعادة تاأكيد الت���زام الدول ب�صمان اأن تكون ال�صركات الع�صكرية والأمنية اخلا�صة العاملة اأثناء 
الن زاع���ات امل�صلحة ممتثلًة للقانون الإن�صاين الدويل ولقوانني حقوق الإن�صان. اإلَّ اأنَّ وثيقة مونرتو لي�صت ُملِزمة قانونًا يف 
دة ذات ال�صلة. وتقدم وثيقة مونرتو،  ن جتميعًا لاللتزامات القانونية الدولية واملمار�صات اجليِّ ا هي تت�صمَّ حد ذاتها واإمنَّ
الت���ي اتخذت زم���ام املبادرة ب�صاأنها حكومة �صوي�صرا واللجنة الدولية لل�صليب الأحم���ر، نحو 70 تو�صيًة ب�صاأن املمار�صات 

دة، مثل التحقق من �صجل �صوابق ال�صركة ومن الإجراءات التي تتبعها لفح�ض موظفيها.  احلكومية اجليِّ

ز على ال�صتعان���ة باخلدمات الأمنية  ويف ع���ام 2000، اأُطلق���ت املبادئ الطوعي���ة ب�صاأن الأمن وحقوق الإن�ص���ان، التي تركِّ
املدني���ة اخلا�صة داخل قطاع ال�صناعة ال�صتخراجي���ة يف الدول اله�صة وذات الدخل املنخف�ض واملتو�صط، من اأجل توفري 
اإر�ص���ادات ب�ص���اأن �صلوك ال�صركات الأمني���ة من منظور حقوق الإن�ص���ان عندما ت�صتعني بها ال�ص���ركات ال�صتخراجية ومن 
اأج���ل اإف�ص���اح املجال اأمام الدول واملنظمات غري احلكومية و�صركات اخلدمات الأمنية لتبادل اخلربات العملية والدرو�ض 

امل�صتفادة.)100(

نات قواعد ال�صلوك الطوعية املتعلقة بقطاع الأمن اخلا�ض مدونَة  ���ن الأمثلُة على مدوَّ وكم���ا جاء يف الف�صل الثاين، تت�صمَّ
�صراييفو لقواعد �صلوك �صركات الأمن اخلا�صة التي و�صعت جمموعًة من املعايري الأ�صا�صية ب�صاأن التحلي بالروح املهنية 
هًة يف الأ�صل اإىل �صركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف البو�صنة  عند اأداء اخلدمات؛ وهي املدونة التي كانت موجَّ
والهر�ص���ك والت���ي يتعنيَّ على جميع اأ�صحاب العمل والعاملني يف القطاع الأمن���ي تنفيذها.)101( وتدعم تلك املدونَة مبادُئ 
ه���ة اإىل الزبائن عند ا�صرتاء خدمات �صركات الأمن اخلا�صة، علمًا باأنَّ تلك املبادئ التوجيهية  �صراييف���و التوجيهيُة املوجَّ
فافية يف عمليات ال�صرتاء؛ وه���و اأمر عظيم القيمة يف ال�صياقات التي  ي الإن�صاف وال�صَّ ���ن اأحكام���ًا تن�ضُّ على توخِّ تت�صمَّ
مي اخلدمات الأمنية  نة الدولية لقواعد �صل���وك مقدِّ ق���د ي�صوبه���ا الف�صاد على نحو يزعزع ال�صتق���رار. وهناك اأي�صًا املدوَّ

)99( وثيق���ة مون���رتو ب�صاأن اللتزامات القانونية واملمار�صات ال�صليمة للدول ذات ال�صلة بعمليات ال�صركات الع�صكرية والأمنية اخلا�صة اأثناء الن زاع امل�صلح 

.)A/63/467-S/2008/636 مرفق وثيقة الأمم املتحدة(
. www.voluntaryprinciples.org 100( انظر(

)101( اعَتم���دت املدون���ُة، عند و�صعها، على املبادئ الطوعية ب�ص���اأن الأمن وحقوق الإن�صان وعلى وثيقتني َت�صاَرك يف اإعدادهما كلٌّ من احتاد خدمات الأمن 

  )1999( Selecting Best Value: A Manual for Organizations Awarding Contracts for Private Guarding Services الأوروبي���ة وموؤ�ص�ص���ة ي���وين اأوروب���ا؛ وهم���ا
www.coess.org/_Uploads/ متاحة على املوقع ،the Code of Conduct and Ethics for the Private Security Sector (2003)و )www.securebestvalue.org انظر(

.dbsAttachedFiles/Code_of_Conduct_and_Ethics_EN.pdf

http://www.coess.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Code_of_Conduct_and_Ethics_EN.pdf
http://www.coess.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Code_of_Conduct_and_Ethics_EN.pdf


ل  م يف املقام الأوَّ هة اإىل ال�ص���ركات الأمنية املدني���ة اخلا�صة التي تق���دِّ اخلا�ص���ة الت���ي تطرح جمموعًة من املب���ادئ املوجَّ
خدم���ات )م�صلح���ة( يف بيئات معقدة كالبيئ���ات التي ت�صود يف الدول الت���ي تواجه اأو واجهت نزاع���ات اأو يف البلدان التي 
عانت من كوارث طبيعية. واأخريًا هناك اأي�صًا مدونة قواعد و�صعتها الرابطُة الدولية ل�صركات املراقبة، وهي اإحدى اأقدم 
الرابطات التي متثل �صركات الأمن اخلا�صة املوجودة يف ٣4 دولة على �صعيد العامل كله؛ وقد اعُتمدت تلك املدونة يف عام 
2012. وه���ي تغطي حقوق الإن�صان والقوانني واللوائح التي حتكم الأمن اخلا�ض، واأخالقيات الأعمال التجارية، واأو�صاع 

العمل، والبيئة، والمتثال، والإنفاذ.)102(

85خام�صًا- املعايري والقواعد

.http://www.security-ligue.org 102( متاحة يف املوقع ال�صبكي(
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املرفق الأول- م�شرد امل�شطلحات الرئي�شية
ي�صتخ���دم هذا الدليل التمهيدي عددًا من امل�صطلحات الرئي�صية الت���ي من املفيد و�صع تعاريف لها نظرًا لأهميتها ال�صديدة التي 

تعود اإىل طريقة ا�صتعمالها يف الدليل.

اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة
ي�صتخدم هذا الدليل، عند اإ�صارته اإىل اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، جمموعة املعايري التي حددتها م�صاريع تو�صيات 

اأبو ظبي الأولية )انظر املرفق الثالث(، األ وهي:
���ر موؤ�ص�ص���ات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدمات ذات �صلة بالأمن تهدف بوجه عام اإىل حماية اأو  ُتوفِّ )اأ( 
تاأم���ني النا�ض والب�صائع واملواقع والأماكن والأح���داث والعمليات واملعلومات من خماطر تتعلق يف الغالب باجلرمية. 
اأّما اخلدمات التي تنطوي �صراحًة اأو �صمنًا على مهام هجومية، فال تندرج يف فئة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛

يقوم بتقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة اأ�صخا�ض اعتباريون اأو طبيعيون يعملون مقابل اأجر؛ )ب( 
م���و اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هم اأ�صخا�ض اعتباريون اأو طبيعيون من غري الهيئات العامة. وقد  مقدِّ )ج( 

ت�صمل هذه اجلهات �صركات جتارية اأو منظمات غري ربحية وكذلك اأفرادًا؛
م���و اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة هم جهات حت�صل على اعتماد ر�صم���ي مرخ�ض من الدولة التي  مقدِّ )د( 

م عملها وتراقبها؛ تنظِّ
ميك���ن اأن تكون اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة خدمات وقائية اأو داعمة لأجه���زة اإنفاذ القانون العامة،  )ه ( 

لًة لتلك الأجهزة، حيثما ُي�صمح بذلك. وميكن اأن تكون مكمِّ

ومت�صيًا مع م�صاريع التو�صيات الأولية ل تدخل ال�صركات الع�صكرية اخلا�صة اأو ال�صركات الع�صكرية والأمنية اخلا�صة �صمن نطاق 
ه���ذا التعري���ف، حت���ى واإن كان جزء من عملياتها يندرج يف نط���اق اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. وم���ع اأنَّ اخلدمات الأمنية 
ن توفري اخلدمات يف ال�صجون ومرافق الحتجاز اخلا�صة يف بلدان خمتلفة، فاإنَّ هذه الفئة من اخلدمات  املدني���ة اخلا�صة تت�صمَّ

تعترب جماًل بحاجة اإىل عناية واإر�صادات خا�صة، ومن ثمَّ فهي خارج نطاق هذا الدليل.

ال�شركة الأمنية املدنية اخلا�شة
م خدمات اأمنية  هي كيان جتاري ميكن اأن يكون مملوكًا جلهة واحدة اأو اأن يكون �صراكًة اأو رابطًة اأو �صركًة اأو موؤ�ص�صًة تقدِّ

مدنية خا�صة.

العامل الأمني املدين اخلا�ص
م خدمات اأمنية مدنية خا�صة. هو �صخ�ض يعمل يف منظمة تقدِّ

منع اجلرمية و�شالمة املجتمع
يت�صم���ن "منع اجلرمية" ا�صرتاتيجيات وتداب���ري ت�صعى اإىل التقليل من احتمالت حدوث جرائم واحلد من اآثارها ال�صارة 
التي قد تلحق بالأفراد واملجتمع، مبا يف ذلك اخلوف من اجلرمية، وذلك بالتدخل للتاأثري يف اأ�صبابها املتعددة. وينبغي اأن 
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يكون التعاون وال�صراكات جزءا اأ�صا�صيًّا من منع اجلرمية الفّعال، نظرا للطابع الوا�صع النطاق لأ�صباب اجلرمية واملهارات 
وامل�صوؤولي���ات املطلوبة للت�صدي لها. وي�صمل ذلك ال�صراكات فيما بني ال���وزارات وكذلك بني الهيئات واملنظمات املجتمعية 

املحلية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الأعمال واملواطنني الأفراد.

الحتجاز

هو حرمان �صخ�ض من حريته ال�صخ�صية اإل اإذا كان �صبب ذلك احلرمان هو اإدانته بارتكاب جرمية.

الرتخي�ص

ه���و عملي���ة ر�صمية عادًة م���ا حتددها احلكومة يف قان���ون وُي�صرتط فيها على العام���ل و/اأو ال�صركة ا�صتيف���اُء جمموعة من 
املعايري من اأجل العمل يف جمال ن�صاط معني. وعادًة ما يقرتن احلفاظ على الرتخي�ض ب�صروط معيَّنة ينجم عن الإخالل 
به���ا فق���دان الرخ�صة ومن ثم ع���دم القدرة على مزاولة مهنة الأمن املدين اخلا�ض �ص���واء كعامل اأو ك�صركة. وفيما يخ�ض 
ا بالن�صبة لل�صركات فع���ادًة ما تتعلق تلك املعايري  العامل���ني ع���ادًة ما تتعلق تلك املعايري بال�صم���ات ال�صخ�صية والتدريب؛ اأمَّ
بجمل���ة اأم���ور منها املوارد والتاأمينات واملرافق واملوؤهالت اخلا�صة مبالكيها. ويف معظم الدول التي يطبَّق فيها الرتخي�ض، 

يكون عدم المتثال للوائح املتعلقة به جرميًة اأي�صًا. وت�صتخدم بع�ض الدول م�صطلَح "الت�صجيل" بدًل من "الرتخي�ض".

اآلية الإ�شراف

ه���ي اآلية ر�صمية كثريًا ما ُت�صتخدم من اأجل �صمان المتث���ال لل�صناعة اخلا�صعة للتنظيم، ك�صناعة الأمن املدين اخلا�ض 
مث���اًل، بحي���ث متتثل ال�صركات والأفراد احلا�صلون على ترخي�ض ملعايري حم���ددة. وميكن الإ�صراف على المتثال والتحقق 

منه من خالل الرتخي�ض والر�صد والتفتي�ض واملراجعة. وميكن اأي�صًا اأن يتم ذلك من خالل عملية �صكاوى وانت�صاف.

الرقيب

ه���و جه���ة حكومية اأُ�صندت اإليها قانونًا م�صوؤوليُة و�صع وكفالة معايري دني���ا تنطبق على من يوؤدون وظائف تتعلق باخلدمات 
الأمني���ة املدنية اخلا�صة. وم���ن بني الأن�صطة التي ي�صيع تكلي���ف الرقيب باأدائها ترخي�ُض العامل���ني و/اأو ال�صركات واإنفاُذ 

الت�صريعات ومعاجلُة ال�صكاوى.

املعايري والقواعد

مت معايرُي الأمم املتحدة وقواعُدها يف  هي مبادئ معيارية تخ�ض ال�صلوك و/اأو الأداء وي�صعى الإطار اإىل اإعالئها. وقد َقدَّ
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية روؤيًة جماعية عن الكيفية التي ينبغي بها هيكلة نظام العدالة اجلنائية. وعلى الرغم 
م���ن الطبيع���ة القانونية "اللّينة"، غ���ري امللزمة، التي تت�صم بها ه���ذه املعايري والقواعد، فاإنها قّدم���ت اإ�صهامًا بالغ الأهمية 
يف الرتوي���ج لنظ���م عدالة جنائية اأك���رث فعالية واإن�صافًا، وذلك يف ثالثة اأبعاد. اأولها اأنه���ا ميكن اأن ُت�صتخدم على ال�صعيد 
الوطن���ي يف العناية بالقي���ام بعمليات تقييم متعّمق توؤدي اإىل اعتماد اإ�صالحات �صروري���ة لنظم العدالة اجلنائية. وثانيها 
اأنه���ا ميك���ن اأن ت�صاعد البلدان على و�صع ال�صرتاتيجيات على ال�صعيدين دون الإقليمي والإقليمي. وثالثها اأن هذه املعايري 
والقواع���د متثل، على ال�صعيدين العاملي والدويل، "اأف�صل املمار�صات" التي ميكن اأن تعّدلها الدول لأجل تلبية احتياجاتها 

الوطنية. 

التدريب

ه���و تعلي���م يركز على اكت�صاب وتطوير املعارف واملهارات والكفاءات. وع���ادًة ما تتمثل اأهداُف التدريِب املحددُة يف حت�صني 
قدرات ال�صخ�ض واإمكانياته واأدائه ومعارفه.



ا�شتعمال القوة

ا�صتعمال القوة يعني الإجبار اأو الإكراه الذي ينطوي على ا�صتخدام العنف اأو التهديد با�صتخدامه. وقد مياَر�ض هذا العنُف 
بو�صائل دينامية اأو غري دينامية، خا�صة با�صتخدام اأ�صلحة فتاكة اأو يحتمل اأن تكون فتاكة اأو اأ�صلحة اأقل فتكًا.

ويف بع����ض ال���دول يحق قانونًا ملوظفي الأم���ن اخلا�ض ا�صتخدام الو�صائ���ل املالئمة، مبا فيها القوة، م���ن اأجل ف�ض اأو�صاع 
معينة، واعتقال جمرمني مزعومني ومن اأجل حماية اأنف�صهم وغريهم. ويف اأحيان كثرية يكون هذا احلق مماثاًل ملا يتمتع 
به املواطنون العاديون من �صلطة ا�صتخدام القوة دفاعًا عن اأنف�صهم اأو عن غريهم �صد اأي اأذى. ومناط الأمر هنا هو مدى 
معقولي���ة ه���ذا ال�صتخدام يف �صوء الظروف الت���ي تكتنفه والقوانني التي تنطبق عليه. ويف بع����ض الوليات الق�صائية يقوم 

ا�صتعمال القوة على مفهوم "الت�صل�صل" الذي يت�صمن ما يلي:

1- الوجود )ا�صتخدام تاأثري وجود �صخ�ض ذي �صلطة على ال�صخ�ض املراد اإخ�صاعه(
2- توجيه األفاظ )توجيه اأوامر اإىل ال�صخ�ض املراد اإخ�صاعه(

٣-  ال�صيط���رة باليدين العاريت���ني )ا�صتخدام اليدين العاريت���ني يف تفتي�ض ال�صخ�ض امل���راد اإخ�صاعه اأو يف انتزاع 
اأ�صلحته اأو �صل حركته اأو ال�صيطرة عليه على نحو اآخر(

4-  الأ�صلح���ة الو�صيط���ة )ا�صتخ���دام اأ�صلحة كيميائي���ة اأو اإلكرتوني���ة اأو �صدمية غ���ري فتاكة �ص���د ال�صخ�ض املراد 
اإخ�صاعه(

ح اأن تلحق بال�صخ�ض املراد اإخ�صاعه اإ�صابة دائمة اأو اأن توؤدي اإىل وفاته( 5- القوة املُِميَتة )ا�صتخدام اأي قوة ُيرجَّ

در اإىل موظفي الأمن امل���دين اخلا�ض توجيهاٌت بتجنب اأي ا�صتعمال للقوة من اأجل الرتكيز يف املقام  ويف بع����ض الدول َت�صْ
الأول عل���ى اإنه���اء الت�صعيد ثم الن�صحاب وبعدم ا�صتعمال الق���وة اإل كمالذ اأخري. وعند ا�صتعمال القوة يلزم اأن يكون ذلك 
باأق���ل قدر ممك���ن واأن يقت�صر ا�صتعمالها على حماية املوظفني اأو غريهم من اأي اإ�صاب���ات اأو هجمات خطرية و�صيكة، اإذا 

تعذر عليهم الهروب.

اإنَّ املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني)اأ( ُتلِزم احلكومات 
واأجه���زة اإنف���اذ القان���ون باتباع وتنفيذ قواع���د ولوائح ب�صاأن ا�صتعمال الق���وة والأ�صلحة النارية �ص���د الأ�صخا�ض من جانب 
موظفي اإنفاذ القانون. وتن�ض تلك املبادئ على اأنَّه يتعني على موظفي اإنفاذ القانون اأن يحر�صوا قدر الإمكان، يف اأدائهم 
واجَبه���م، على ا�صتخدام و�صائل غري عنيفة قبل جلوئهم اإىل ا�صتعمال القوة والأ�صلحة النارية. ويف الدول التي ُي�صمح فيها 
ملوظف���ي اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة بحمل اأ�صلحة ينبغي ملقدمي تلك اخلدم���ات وموظفيهم اأن يتقيدوا بنف�ض تلك 

املبادئ العامة؛ كما ينبغي للوائح التي حَتُكم تلك املجالت اأن ت�صرت�صد بتلك املعايري والقواعد.

89املرفقات

.A.91.IV.2 اأ ( من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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املرفق الثاين- املوارد املتاحة بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر
هناك عدد هائل من املوارد املتاحة بالت�صال احلا�صوبي املبا�صر ب�صاأن اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ على نحو ي�صمل لوائح 
ومعاي���ري واأمثلة على ممار�صات جيدة ورابطات مهنية مب���ا فيها ما �صبقت الإ�صارة اإليه يف هذا الدليل التمهيدي. وبالإ�صافة اإىل 
الأدوات واملن�ص���ورات ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ���درات واجلرمية واملتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

متثل املوارد الواردة اأدناه حفنة موارد قد تكون مفيدة ملقرري ال�صيا�صات واملمار�صني.

ال�صركة الأمريكية الدولية لالأمن ال�صناعي
www.asisonline.org

مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإن�صان
www.business-humanrights.org

احتاد خدمات الأمن الأوروبية
www.coess.org/

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�صلحة - تنظيم الأمن اخلا�ض
www.privatesecurityregulation.net/

املركز الدويل ملنع اجلرمية
www.crime-prevention-intl.org

مي خدمات الأمن والتحقيق الرابطة الدولية ملنظِّ
www.iasir.org/

املدونة الدولية لقواعد �صلوك مقدمي اخلدمات الأمنية اخلا�صة
www.icoc-psp.org/

الرابطة الدولية ل�صركات املراقبة
www.security-ligue.org/

رابطة الأمن الأفريقية
www.pasa-africa.org/default.aspx

موؤ�ص�صة ا�صتق�صاء الأ�صلحة ال�صغرية
www.smallarmssurvey.org

مركز الأمم املتحدة الإقليمي لل�صلم ونزع ال�صالح والتنمية يف منطقة اأمريكا الالتينية والبحر الكاريب ي
www.unlirec.org
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جامعة دنفر، م�صروع ر�صد الأمن اخلا�ض
http://psm.du.edu/

الحتاد العاملي لالأمن
http://wwwh2.bwebsite.com.br/site/default_eng.asp
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املرفق الثالث- م�شاريع تو�شيات اأبوظبي الأولية

 م�شاريع تو�شيات اأبوظبي الأولية ب�شاأن مراقبة وتنظيم
 اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة واإ�شهامها يف منع اجلرمية

و�شالمة املجتمع)اأ(

األف- تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة

1- لعّل الدول تنظر يف تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة. ونظرًا لأنَّه ل يوجد حاليًّا تعريف مقبول بوجه عام للخدمات 
الأمنية املدنية اخلا�صة، ُتعترب املعايري التالية معايري اإر�صادية لتو�صيح ماهّية هذه اخلدمات:

���ر موؤ�ص�صات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدمات ذات �صلة بالأمن تهدف بوجه عام اإىل حماية اأو تاأمني  )اأ( ُتوفِّ
النا�ض والب�صائع واملواقع والأماكن والأحداث والعمليات واملعلومات من خماطر تتعلق يف الغالب باجلرمية. اأّما اخلدمات 

التي تنطوي �صراحًة اأو �صمنًا على مهام هجومية فال تندرج يف فئة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛

)ب(   يقوم بتقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة اأ�صخا�ض اعتباريون اأو طبيعيون يعملون مقابل اأجر؛

مو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هم اأ�صخا�ض اعتباريون اأو طبيعيون من غري الهيئات العامة. وقد ت�صمل  )ج(    مقدِّ
هذه اجلهات �صركات جتارية اأو منظمات غري ربحية وكذلك اأفرادًا؛

م���و اخلدم���ات الأمنية املدني���ة اخلا�صة هم جهات حت�صل عل���ى اعتماد ر�صمي من الدول���ة التي تنّظم عملها  )د(    مقدِّ
وتراقبها؛

)ه(    ميك���ن اأن تك���ون اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدم���ات وقائية اأو داعمة لأجهزة اإنفاذ القانون العامة، وميكن 
لًة لتلك الأجهزة، حيثما ُي�صمح بذلك. اأن تكون مكمِّ

2- ومما هو جدير باملالحظة اأنَّ �صركات الأمن اخلا�صة التي توّفر خدمات احلماية على منت ال�صفن التجارية قد تنطبق عليها 
املعايري ال�صابقة للخدمات الأمنية اخلا�صة املدنية ب�صرط اأن تكون وظيفتها الأوىل دفاعية ولي�صت هجومية.

٣- ول تدخ���ل ال�صركات الع�صكرية اخلا�صة اأو ال�صركات الع�صكري���ة والأمنية اخلا�صة �صمن نطاق هذا التعريف، حتى واإن كان 
جزٌء من عملياتها يندرج يف نطاق اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

4- ومع اأنَّ اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تت�صّمن توفري اخلدمات يف ال�صجون ومرافق الحتجاز اخلا�صة يف بلدان خمتلفة، 
ف���اإنَّ ه���ذه الفئة من اخلدمات تعترب جم���اًل بحاجة اإىل عناية واإر�ص���ادات خا�صة، ومن ثّم فهي خارج نط���اق م�صاريع التو�صيات 

مة هنا. الأولية املقدَّ

9٣

)اأ ( ب�صيغته���ا ال���واردة يف تقري���ر اجتماع فريق اخلرباء املعني باخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة، الذي عقد يف فيينا يف الف���رتة من 12 اإىل 14 ت�صرين 

.)UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2 الأول/اأكتوبر 2011 )الوثيقة
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باء- الرقابة على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�شة وتنظيمها

م اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة، ويف حال  5- لع���لَّ ال���دول تق���وم با�صتعرا�ض وتقيي���م وتنقيح اللوائ���ح احلالية الت���ي تنظِّ
ن  ���ا، ت�ص���ّن ت�صريعات �صامل���ة ب�صاأن تنظي���م هذه اخلدم���ات الأمني���ة املدنية اخلا�ص���ة، تت�صمَّ  ع���دم وج���ود لوائ���ح تنظيمية حاليًّ

ما يلي:

)اأ( تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
)ب(   حتدي���د اأن�صط���ة اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة وم�صوؤولياتها، مبا يف ذلك واجباتها ب�ص���اأن اإن�صاء �صجل يوّفر 
ب�صفافي���ة وكفاءة معلومات عن اإجراءات ال�صيطرة عل���ى املن�صاآت والأ�صلحة والذخرية واملعدات ذات ال�صلة، وكفالة اإتاحة 

هذه املعلومات لل�صلطات املخت�صة؛

)ج(      حتديد اأيِّ �صالحيات تبعية ملقّدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها؛
)د(       حتدي���د الأن�صط���ة املحظور على مقّدمي اخلدمات الأمنية املدني���ة اخلا�صة وموظفيها ال�صطالع بها، واحلّد على 

نحو �صارم من ا�صتخدام القوة، واإن�صاء نظام لفر�ض عقوبات على املخالفني؛

)ه(      كفالة اإن�صاء اآليات اأو هيئات تنظيمية فّعالة لالإ�صراف على اإدارة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �صمن احلدود 
الوطنية، على اأن ت�صمل هذه املهّمُة الإ�صراَف على اإ�صدار �صهادات العتماد والتدريب؛

)و(        توف���ري اآلي���ة دورية ل�صتعرا�ض وتقييم م���دى فعالية اللوائح التنظيمية واقرتاح اإ�صالحات لعالج اأيِّ َمواطن �صعف 
فيها؛

)ز(       توفري مدونة لقواعد �صلوك موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

مي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، تت�صّمن ما يلي: 6- ولعّل الدول تنظر اأي�صًا يف اإر�صاء معايري لعمل مقدِّ

مي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة لتوفري تلك اخلدمات، ت�صمل تدابري رقابية  )اأ( و�صع معايري ُدنيا ل�صالحية مقدِّ
ل�صمان احلر�ض الواجب لدى مالكي موؤ�ص�صات هذه اخلدمات بغية منع �صيطرة املجرمني عليها؛

مي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة واإدارة �صوؤونها؛ )ب(   و�صع معايري ُدنيا ت�صمل جميع جمالت عمل مقدِّ
م���ي اخلدم���ات الأمني���ة املدني���ة اخلا�ص���ة جلمي���ع القوان���ني واللوائ���ح التنظيمي���ة الوطني���ة،  )ج(       كفال���ة امتث���ال مقدِّ
مب���ا فيه���ا القوان���ني الدولي���ة الواج���ب تطبيقه���ا، وقوان���ني العم���ل واملمار�ص���ات واللوائ���ح التنظيمي���ة الوطني���ة املتعلق���ة 
 باملوظف���ني العامل���ني لديهم، وقواع���د ال�صحة وال�صالم���ة ذات ال�صلة، واحرتامهم حق���وق الإن�ص���ان يف التعامل مع جميع 

الأ�صخا�ض؛

)د(       توف���ري لوائ���ح تنظيمي���ة منا�صبة للرتخي�ض مبمار�ص���ة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، مب���ا يف ذلك بنود تن�ّض 
على فئات خمتلفة من الرتاخي�ض حيثما يكون منا�صبًا، ويجوز خ�صو�صا اأن ت�صمل اللوائح التنظيمية �صرورة كفالة اإ�صدار 
وثائ���ق ترخي�ض مالئمة ملوظفي اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�صة، واأن تكون تلك الوثائق مقّيدة زمنيًّا وتت�صّمن على اأقل 

تقدير �صورة �صخ�صية و�صائر املعلومات املهّمة املتعلقة بالهوية.

7- ولع���ّل ال���دول تنظر اإ�صافة اإىل ذلك يف كفالة تهيئة ظروف عمل منا�صبة ت�صاعد على زيادة فعالية موظفي اخلدمات الأمنية 
املدنية اخلا�صة اإىل اأعلى درجة. وينبغي لظروف العمل تلك اأن ت�صمل ما يلي:

�صني على اأن يوّف���روا ملوظفيهم بيئة عمل وتدريب  مي اخلدمات الأمني���ة املدنية اخلا�صة املرخَّ )اأ( حر����ض جميع مقدِّ
ُيحاَفُظ فيها على املعايري الدنيا لل�صحة وال�صالمة؛

)ب(   كفالة دفع اأجور عمل جمزية ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وفقًا للم�صتويات املحددة للمرتبات.



8- ولع���ّل �لدول تنظر يف �إر�شاء مقايي�س ُدنيا ملعايري توظيف و�ختي���ار موظفي �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة على �أن ت�شمل 
ما يلي:

)�أ( مقايي�س �لتعليم و�لقدرة على �لقر�ءة و�لكتابة و�ملهار�ت �للغوية؛ 
)ب(   مقايي�س �ل�شفات �ل�شخ�شية غري �ملنا�شبة ملوظفني يعملون يف قطاع �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة، مبا ي�شمل 

�ل�شو�بق �مل�شجلة يف �شحيفة �حلالة �جلنائية )و�لإد�نات �ل�شابقة(؛
)ج(      مقايي�س �لتدريب و�لكفاءة لكل مهام موظفي �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة؛

)د(       مر�جع���ة موؤّه���ات موظفي �خلدمات �لأمني���ة �ملدنية �خلا�شة بانتظام للتحّقق من ��شتم���ر�ر ��شتيفائهم �ملعايري 
�ملذكورة �أعاه.

9- ولع���ّل �ل���دول تنظر �أي�شًا يف ت�شجيع �ملنظمات غري �حلكومي���ة ذ�ت �ل�شلة على �ل�شطاع بدور يف �لإ�شر�ف على �خلدمات 
�لأمنية �ملدنية �خلا�شة من خال ما يلي:

)�أ( ك�شف ومنع �أيِّ جتاوز�ت يرتكبها موظفو �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة ومقّدمو هذه �خلدمات؛
)ب(   �لتوعية باملعايري �لتي يجب �أن ي�شتوفيها موظفو �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة ومقّدمو هذه �خلدمات.

10-  ول���دى �لنظ���ر يف قابلية تطبيق �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�شاد - وخ�شو�شا �ملادة 12 )�لقطاع �خلا�س(، و�ملادة 21 
)�لر�ش���وة يف �لقط���اع �خلا�س(، و�ملادة 22 )�ختا�س �ملمتلكات يف �لقطاع �خلا�س( - عل���ى �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة، 

لعلَّ �لدول ُتعنى مبا يلي:

)�أ( كفال���ة �حت���و�ء �لعقود �ملربمة مع �خلدم���ات �لأمنية �ملدنية �خلا�ش���ة على �أحكام حمددة ب�ش���اأن �جتناب �لر�شوة 
وعقوبات على عدم �لمتثال لها؛

)ب(   تعي���ني هيئة منا�شب���ة للتحقيق ب�شاأن �لف�شاد �أو مر�قب خارجي من هذ� �لقبيل ل�شمان �شفافية �لعقود �ملربمة بني 
�لأجهزة �لأمنية �لعامة و�خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة؛

)ج(       �شم���ان ��شتم���ال جمي���ع بر�مج تدريب �لعاملني يف جم���ال �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة عل���ى مو��شيع ب�شاأن 
�جتناب �لر�شوة و�لف�شاد و�ملمار�شات �لأخرى غري �مل�شروعة وب�شاأن �ل�شلوك �لأخاقي يف �لعمل �لتجاري؛

ا �شريحًا على  )د(       �شم���ان �أن تن����سّ مدّون���ات قو�عد �شلوك �لعاملني يف جمال �خلدمات �لأمني���ة �ملدنية �خلا�شة ن�شًّ
حظر �لر�شوة و�لختا�س و�لف�شاد وغري ذلك من �ملمار�شات غري �مل�شروعة، مبا يف ذلك �ملمار�شات �لتجارية �لا�أخاقية؛

���ا، موّجهة �إىل م�شّغلي �خلدمات �لأمني���ة �خلا�شة ب�شاأن  )ه(      �إ�ش���د�ر مب���ادئ توجيهي���ة و��شحة، يجري حتديثها دوريًّ
�لت�شّرفات �ملنا�شبة عندما ُتعر�س عليهم ر�شوٌة �أو هدية �أو �شيافة؛

)و(        �إ�ش���د�ر مب���ادئ توجيهية و��شحة ب�شاأن �ل�شلوك �ملنا�شب ملوظف���ي �أجهزة �لأمن �لعامة �ملرتبطني بعاقة مبا�شرة 
بهيئة خدمات �أمنية مدنية خا�شة ولهم م�شالح مالية يف هذه �لهيئة �أو تربطهم بها عاقة �شخ�شية؛

)ز(      �إ�شد�ر مبادئ توجيهية و��شحة ب�شاأن معاجلة حالت ت�شارب �مل�شالح عمومًا؛
)ح(      �شمان و�شع لو�ئح تنظيمية منا�شبة ملوظفي �أجهزة �لأمن �لعامة و�أجهزة �خلدمات �لأمنية �ملدنية �خلا�شة ب�شاأن 

فرتة ما بعد ترك �خلدمة؛
)ط(     كفال���ة وج���ود �شمان���ات كافية حتول دون �إ�ش���اءة ��شتعمال �أجهزة �لأم���ن �لعامة لعمليات �ل�ش���رت�ء، مثل ��شرت�ء 
�خلدم���ات �لأمنية �ملدني���ة �خلا�شة من م�شدر وحيد على نحو غري ماأذون به )�أي تنفي���ذ عملية �ل�شرت�ء من دون �للجوء 

لإجر�ء�ت تقدمي �لعطاء�ت على �لنحو �لو�جب(؛
)ي(      �شم���ان �أن يك���ون قيام �أجهزة �لأم���ن �لعامة بال�شتعانة باأجهزة �خلدمات �لأمني���ة �ملدنية �خلا�شة يف �لعمل وفق 

مناق�شات و�إجر�ء�ت �أخرى �شفافة ومن�شفة؛

95�ملرفقات
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لي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة لأيِّ ممتلكات اأو اأموال اأو اأ�صياء ذات  )ك(     �صمان احلظر التام على اختال�ض م�صغِّ
قيمة تو�صع يف عهدتهم اأو يح�صلون عليها بحكم مركزهم؛

)ل(       �صم���ان وج���ود لوائح تنظيمية منا�صبة يف ال���دول التي ُي�صمح فيها ملوظفي اإنفاذ القانون بالعمل ب�صفة موظفني يف 
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة عندما ي�صبحون خارج اخلدمة.

ال�صكاوى وعمليات التفتي�ض واجلزاءات
11-  دون امل�صا����ض بالإج���راءات العادي���ة لنظم العدالة اجلنائية، لع���لَّ الدول تنظر يف اإخ�صاع اأجه���زة اخلدمات الأمنية املدنية 
اخلا�صة وموظفيها لإجراءات تتعلق بتلّقي ال�صكاوى املقّدمة �صدها والتحقيق فيها. ولبلوغ هذه الغاية، لعلَّ الدول تقوم مبا يلي:

مة من اأيِّ �صخ�ض �صد موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ومقّدمي هذه  ي ال�صكاوى املقدَّ )اأ( اإن�ص���اء اآليات لتلقِّ
اخلدمات والتحقيق فيها بن زاهة؛

)ب(   حتديد نوع ال�صكاوى التي �صتخ�صع لهذه الآليات؛
)ج(      ا�صتخدام هيئة حمايدة لتقرير الذنب والعقوبة يف اأ�صّد ال�صكاوى خطورًة، وترتيب اإجراءات ا�صتئناف منا�صبة؛ 

)د(      الإعالن عن وجود هذه الأحكام القانونية؛ 
)ه(      �صمان اإحالة الق�صايا اخلطرية اإىل نظام العدالة اجلنائية ملالحقة مرتكبيها ق�صائيًّا.

12-  ولع���ّل ال���دول تنظر اأي�صًا يف و�صع معايري ب�صاأن تقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وت�صجيع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض 
التي تقّدمها على و�صع مدونات قواعد �صلوك يف هذا ال�صاأن.

1٣-  ولع���ّل ال���دول تنظر اأي�صًا يف �صمان اإخ�صاع مقّدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص���ة لعمليات تفتي�ض منتظمة بغية زيادة 
المتثال اإىل اأعلى حّد، وكذلك تخ�صي�ض الدولة ملوارد كافية لذلك الغر�ض.

14- ولع���ّل الدول تنظر يف حتديد عقوبات منا�صبة حلالت جتاوز اأو انتهاك اللوائح التنظيمية للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
وحلالت عدم المتثال لها.

تدريب موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
ن يف تلك املعايري  15- حيثم���ا تق���ّرر الدول اعتماد معايري ب�صاأن تدريب موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة، يجوز اأن ُت�صمَّ

العنا�صُر التالية:

)اأ( توجيهات حمّددة ب�صاأن املوا�صيع التي ي�صملها التدريب؛
)ب(   توجيه���ات حم���ّددة ب�صاأن املوا�صيع التي يجب على جميع املوظفني التدّرب عليها كحدٍّ اأدنى. وت�صمل هذه املوا�صيع 

ما يلي:
‘1’ دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة واإ�صهامها يف منع اجلرمية و�صالمة املجتمع؛

‘2’ الت�صريعات ذات ال�صلة ب�صالحيات القب�ض على اجلناة وجمع الأدلة وا�صتعمال القوة؛
‘٣’ مهارات الت�صال املتعلقة بالبالغات ال�صفوية والتقارير املكتوبة؛

‘4’ مهارات ت�صوية الن زاعات والتخفيف من حّدتها؛
‘5’ مهارات التعامل مع الزبائن وخدمتهم؛

‘6’ اإجراءات الطوارئ يف حالت الكوارث الطبيعية واحلوادث وغريها؛
‘7’ حقوق الإن�صان والتقّيد باملعايري والقواعد الوطنية والدولية حلقوق الإن�صان؛



)ج(       اإج���راءات الت�سغي���ل املعيارية الأ�سا�سية اخلا�س���ة بكيفية ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والأ�سلحة غري املميتة واملعايري 
الدنيا لتدريب املوظفني الذين يحملون تلك الأ�سلحة وغريها من الأ�سلحة )مبا يف ذلك تنظيم دورات تدريبية تن�سيطية(؛
)د(       جمموع���ة معاي���ري تدريبية لكل جمال ميك���ن جلميع م�ستويات موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة اأن يعملوا 

فيه؛
)ه(     توجيهات ب�ساأن املنهجيات التقديرية والتقييمية املنا�سبة لقيا�س كفاءات املوظفني؛

)و(      ا�سرتاط تلّقي جميع موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة تدريبًا اأ�سا�سيًّا منا�سبًا قبل بدء اأيِّ تدريب اآخر.

بي موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة واجلهات التي تقوم بتدريب  16-  ولعلَّ الدول تنظر يف ا�ستحداث اآلية لعتماد مدرِّ
هوؤلء املوظفني، وينبغي اأن ت�سمل هذه الآلية ما يلي:

زة على نحو منا�سب لتدريب موظف���ي اخلدمات الأمنية املدنية  ل���ة وجمهَّ )اأ( �سم���ان اأن تك���ون موؤ�س�سات التدريب موؤهَّ
اخلا�سة؛

)ب(   منح تراخي�س ملزاولة هذا النوع من التدريب.

�س والحرتاف لدى موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة وذلك با�ستحداث  17-  ولعّل الدول تنظر اأي�سًا يف ت�سجيع التخ�سّ
اآلية منا�سبة لتزويد هوؤلء املوظفني باملوؤّهالت املهنية. وينبغي اأن تقوم هذه الآلية مبا يلي:

)اأ( تزويد موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة ب�سهادات اعتماد اأو تراخي�س منا�سبة �سادرة عن جهات خمت�سة 
تبنّي اخلدمات الأمنية املحددة امل�سموح لهوؤلء الأ�سخا�س بتوفريها؛

)ب(   �سمان اإجراء حتديث دوري لربامج تدريب املوظفني.

18-  ولعّل الدول تنظر كذلك يف الت�سجيع على اإعداد برامج مهنية م�ستمرة ذات �سلة باخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة. وهذه 
الربامج ميكن:

)اأ( اأن تو�س���ع بالت�ساور مع ال�سلطة التنظيمية، واأجه���زة اإنفاذ القانون، والرابطات املهنية والتجارية، واملنظمات غري 
احلكومية، والزبائن؛

ر ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة بجميع م�ستوياتهم؛ )ب(    اأن توفَّ
)ج(      اأن تعتمدها هيئات خمت�سة، حيثما يكون منا�سبًا؛

)د(      اأن ُت�ستخدم كاأ�سا�س للتطوير املهني امل�ستمر والتقّدم الوظيفي.

جيم- اإ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع

19- لعلَّ الدول تنظر يف املبادئ التالية باعتبارها اأ�س�سًا تدّعم اإ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�سة يف منع اجلرمية و�سالمة 
املجتمع:

)اأ( ينبغ���ي اأن ت�سطل���ع احلكومة عل���ى جميع م�ستوياتها بدور قي���ادي يف و�سع برامج ملنع اجلرمي���ة ويف تعزيز �سالمة 
املجتمع؛

)ب(   ينبغي للخدمات الأمنية املدنية اخلا�سة اأن ت�سطلع بدور تكميلي مهم يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع؛
)ج(      ينبغ���ي اأن تخ�س���ع اخلدم���ات الأمنية املدنية اخلا�سة للوائح تنظيمية وبرام���ج حكومية ترتقي مبعايريها من اأجل 

تعزيز اإ�سهام هذه اخلدمات يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع.
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20-  ولع���لَّ ال���دول تنظ���ر اأي�صًا يف اإيالء اأولوية للنهو�ض بالتع���اون بني قطاعي الأمن العام واخلا����ض. وينبغي اأن ُيعرتف يف هذا 
التعاون بدور احلكومات املركزي يف تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة واأن يكون مت�صقًا مع مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية 
ملنع اجلرمية وغريها من معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويف هذا ال�صدد، لعلَّ الدول 

تقوم مبا يلي:

)اأ( ت�صجيع ال�صراكات بني اأجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة واأجهزة الأمن العامة؛
)ب(   توفري التمويل لإجراء بحوث ب�صاأن التعاون بني اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وقطاع الأمن العام ولتقييم هذا 

التعاون؛
)ج(      اإن�صاء برامج تدريبية حمددة ترّكز على التعاون وت�صجيعها؛

)د(       اإن�ص���اء هيئ���ة اأو اآلي���ة منا�صب���ة لالإ�صراف على تنفيذ جهود التع���اون يف العمل بني الأجهزة الأمني���ة التابعة للدولة 
واأجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

21-  واخلدم���ات الأمني���ة املدني���ة اخلا�صة ملزمة عموم���ًا بنقل املعلومات اإىل �صلط���ات اإنفاذ القانون. وال���دول التي تقّرر تبادل 
املعلوم���ات م���ع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة كو�صيل���ة لتعزيز منع اجلرمية و�صالمة املجتمع ميكنه���ا اأن تقوم بذلك يف اإطار 

املعايري التالية:

)اأ( ت�صنيف خمتلف اأنواع املعلومات وم�صتوى الو�صول اإىل تلك املعلومات بني الدولة واخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة 
وحتديد ما ميكن جمعه من معلومات؛

)ب(   تعزيز عمليات تبادل املعلومات بني اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة والأجهزة الأمنية العامة؛
)ج(      اإن�صاء �صبكات اآمنة لتبادل املعلومات؛

)د(       �صّن قوانني حتمي املعلومات التي توّفرها اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
)ه(    تطوي���ر التن�صي���ق ب���ني جميع م�صتوي���ات الأجهزة الأمنية العامة يف تب���ادل املعلومات مع اخلدم���ات الأمنية املدنية 

اخلا�صة؛
)و(     اإدراج قواع���د بال�صتخ���دام الأخالق���ي وامل�صروع للمعلومات يف اأيِّ مدونة لقواع���د �صلوك م�صّغلي اخلدمات الأمنية 

املدنية اخلا�صة.
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