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ملخَّ �ص
� َّإن من ��و اخلدم ��ات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة وات�ساع نطاق �أن�شطته ��ا يف بلدان كثرية يقت�ضيان و�ض ��ع �آليات مالئمة تكفل
تنظي َمها وال َ
إ�شراف عليها �ضمان ًا المتثالها للقواعد واللوائح الوطنية والدولية.
ٌ
�صكوك �أو معاي ُري �أو قواع ُد حم َّدد ٌة ل�ل��أمم املتحدة تتناول اخلدمات الأمنية املدنية
ويف ح�ي�ن ال توج ��د يف الوقت الراهن
اخلا�صة ،ف� َّإن هناك طائف ًة وا�سع ًة من املعايري ذات ال�صلة بالقطاع الأمني؛ ومنها مث ًال املعايري املتعلقة مب�س�ؤولية الدولة
ع ��ن من ��ع اجلرمية ،وحماية حقوق الإن�سان ،والتحكم يف ا�ستعمال الق ��وة ،واالحتجاز واالعتقال؛ وكذلك املعايري املت�صلة
بالعالق ��ة بني القط ��اع اخلا�ص وحقوق الإن�سان وحماية حقوق العمال .وينبغي الرج ��وع �إىل تلك املعايري والتقيد بها عند
و�ضع نظم رقابية للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.
و ُت َبينِّ التجرب ُة � َّأن اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تزود الدول مبوارد ميكنها� ،إذا ُن ِّظمت على النحو ال�سليمْ � ،أن ت�ساهم
م�ساهم� � ًة ملمو�س� � ًة يف احل ��د من اجلرمية وتعزي ��ز �سالمة املجتمع؛ خا�ص ًة م ��ن خالل ال�شراكات وتقا�س ��م املعلومات مع
ُوجه وتراقب تبادلَ املعلومات بني اجلهات
ال�شرط ��ة العامة .ويجب على مدونات قواعد ال�سل ��وك والت�شريعات املهنية �أن ت ِّ
الفاعلة الأمنية العامة واخلا�صة.
وي�شم ��ل قط ��اع اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة طائف� � ًة عري�ض ًة من الأن�شط ��ة؛ وينبغي للوائح �أن متت ��د �إىل �أكرب عدد
ميكنها �أن متتد �إليه منها عملي ًا؛ وذلك من �أجل جتنب الثغرات و�ضمان امل�ساءلة وتعظيم م�ساهمة الأمن اخلا�ص يف منع
اجلرمية و�سالمة املجتمع.
ِ
ال�صالحيات املمنوح َة لقط ��اع الأمن املدين اخلا� ��ص والقيو َد املفرو�ضة علي ��ه .ف�إذا ُمنح
وينبغ ��ي �س ��ن ت�شريعات حت � ِّ�دد
العامل ��ون يف قطاع الأمن اخلا�ص �صالحي � ٍ
الن�ص على ذلك �صراح ًة وتنظي ُمه حيثما
�ات خا�ص ًة �أو َّ
حق حمل ال�سالحَ ،لزَ َم ُّ
الت�شريعات املجاالت التي الُ  يتوقع من الكيانات الأمنية اخلا�صة �أن
كان ممكن� � ًا من الناحية التطبيقية .وينبغي �أن حتدد
ُ
تعمل فيها.
ويكم ��ن حج ��ر الزاوية يف �أي نظام رقابي ف َّع ��ال يف وجود نظام ترخي�ص للعاملني يف القط ��اع املعني وللجهات التي تقدم
الرتخي�ص على ٍّ
كل من ه�ؤالء العاملني وتلك اجلهات؛
تلك اخلدمات .وتتمثل املمار�سة الف�ضلى املقبولة هنا يف �أن ي�سري
ُ
بحي ��ث يت�سن ��ى تطبيق املعايري داخل ال�ش ��ركات وعلى فرادى احلائزين على تراخي�ص �سواء ب�س ��واء .وينبغي �أي�ض ًا �إلزام
أحد �شروط ح�صولهم على
ه� ��ؤالء العاملني وتلك اجله ��ات باالمتثال ملدونة قواعد �سلوك مالئمة باعتبار ذلك االمتث ��ال � َ
الرتخي�ص.
إجراءات ت�شغيل منطي ٌة مو َّثق ٌة ور�سمية ب�ش�أن طريقة تقدمي اخلدمات الأمنية ،مبا يف ذلك
وينبغي �أن تكون لدى ال�شركات �
ُ
التخزين الآمن للمعلومات وامل�ستندات املتعلقة بالعمالء ،والإبالغ عن جميع الأمور املثرية للقلق ،مبا فيها �أي حالة يقوم
فيها �أحد العاملني يف ال�شركة باحتجاز �شخ�ص �أو با�ستعمال القوة.
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ويجدر �إيالء اهتمام خا�ص ل�سالمة العاملني يف جمال اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ولظروف عملهم .فحتى يف حال
التحديات الفريدة الت ��ي يواجهها قطاع الأمن املدين اخلا�ص وجو َد لوائح
وج ��ود لوائ ��ح عامة حتمي العاملني ،قد تتطلب
ُ
متخ�ص�صة.
وينبغي م�ساءلة �أي �شخ�ص يعمل يف جمال الأمن املدين اخلا�ص �أو �أي جهة تقدم خدمات يف هذا املجال؛ وينبغي �أن تكون
ا�ستالم ال�شكاوى التي يقدمها �أي �شخ�ص �ضد ال�ش ��ركات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها
هن ��اك �آلي ��ات مالئمة تكفل
َ
والتحقي ��قَ يف تلك ال�شكاوى .وينبغي �أن تتوىل �أجه ��زة مالئمة �إجراء حتقيقات حمايدة يف تلك ال�شكاوى ،و�أن تتمتع تلك
الأجهزة ب�صالحية توقيع عقوبات على من تَث ُبت �إدانتُه من العاملني يف هذا القطاع �أو مقدمي تلك اخلدمات.
وينبغ ��ي �أن تكون �إجراءات تقدمي ال�شكاوى من�شور ًة على امللأ .وينبغي �أي�ض ًا �أن يكون وا�ضح ًا نو ُع ال�شكاوى التي �سيتعامل
املراقب .وقد تقت�ضي ال�ضرورة �أن يتعامل نظام العدالة اجلنائية على حدة مع �أخطر تلك ال�شكاوى.
معها
ُ
ومن �أجل التقليل قدر الإمكان من خماطر الف�ساد املتعلقة باخلدمات الأمنية اخلا�صة ،مبا يف ذلك عملياتها التعاقدية،
يتح َّتم �أن ت�ضع الدول ما يلزم من معايري وعمليات تتما�شى مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
وم ��ن الأمور احليوية توفري فر�ص تدريبي ��ة مالئمة للعاملني يف قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة من �أجل االرتقاء
مبعاي�ي�ر ه ��ذا القطاع .لذا يجب على ال ��دول �أن تكفل �إر�سا َء معاي�ي�ر تدريبية مالئمة تخ�ص هذا القط ��ا َع ،و�أن تنظر يف
الكيفي ��ة الت ��ي يتم بها و�ض ��ع تلك املعايري وتنفيذها� ،سواء م ��ن جانب اجلهات احلكومية �أو غ�ي�ر احلكومية �أو من جانب
الأجهزة الأمنية املدنية اخلا�صة ،مع �إخ�ضاعها ملزيد من ال�ضوابط الرقابية.
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مق ِّدمة
� َّإن توف�ي�ر الأمن من اجلرمية واخلوف والإي ��ذاء على م�ستوى الدولة كلها وعلى امل�ستويني املحلي وال�شخ�صي ميثل �أ�سا�س ًا
ها ًّم ��ا للتنمية االقت�صادي ��ة واالجتماعية .وكما جاء يف مب ��ادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملن ��ع اجلرمية )1(،يف حني ت�ؤدي
الدولة دور ًا �أولَ يف توفري ال�سالمة العامة ومنع اجلرمية ،ف� َّإن هذه امل�س�ؤولية ال تتحملها احلكومة �أو �أجهزة �إنفاذ القانون
الع ��ام وحدها .فالواق ��ع يقول � َّإن الأفراد واملجتمع ��ات املحلية واملنظمات غري احلكومية ودوائ ��ر املجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص ت�ؤدي جمي ُعها دور ًا يف تعزيز الأمن و�سالمة املجتمع.
و�إق ��رار ًا م ��ن تلك املبادئ التوجيهية بال ��دور الذي ت�ؤديه �شتى اجله ��ات الفاعلة واملعنية يف تعزي ��ز �سالمة املجتمع ومنع
�اون و�إقام َة
اجلرمي ��ة ،تدع ��و تل ��ك املبادئ ال ��دولَ �إىل و�ضع �سيا�سات وطني ��ة يف ميدان منع اجلرمي ��ة .وهذا ي�شمل التع � َ
وال�سعي �إىل زيادة احتماالت �إلقاء القب�ض على املجرمني.
ال�شراكات مع قطاع ال�شركات
َ

تنامي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
يف ع ��دد متزايد من الدول عل ��ى �صعيد العامل كله ،يوفر مقدمو اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة جمموع ًة متنوع ًة من
اخلدمات التي َتن َْ�ص ُّب على منع اجلرمية .وت�شمل تلك اخلدمات ،فيما ت�شمل� ،سالم َة املجتمع ،ويف بع�ض الأحيان تداب َري
تكف ��ل زي ��ادة احتماالت �إلقاء القب�ض عل ��ى املجرمني .فت�أم ُني �أماكن الرتفي ��ه والت�سوق العامة وحماي� � ُة املناطق ال�سكنية
و�أماكن العمل ومرافق البنية التحتية احليوية لي�سا �سوى مثالني على تنامي نطاق �أن�شطة ذلك القطاع� .أ َّما �أ�سباب تنامي
َ
عوامل معين ًة ت�ستطيع � ْأن
�صناع ��ة اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة يف العقود الأخرية فهي �أ�سباب معقَّدة� .إ َّال � َّأن هناك
ت�شرح ،جزئ ًّيا على الأقل ،دواف َع هذا ال َت َو ُّجه؛ ومنها ما يلي:
ِ
والهيئات �إىل تعزيز �أمنهم بغية
•  تزايد معدالت اجلرمية وتنامي الإح�سا�س باخلوف منها مما يدفع الأفرا َد
حماية �أنف�سهم على نحو �أجنع
•  عدم قدرة ال�شرطة العامة على توفري اخلدمات التي تطلبها اجلماهري والهيئات
ُو�سع نطاقَ �إ�شراك القطاع اخلا�ص
•  خ�صخ�صة الربامج التي ت ِّ
•  تنامي املمتلكات اخلا�صة ال�ضخمة؛ مثل متاجر الت�سوق الكربى ومالعب كرة القدم� ،إلخ.
•  تنام ��ي خماط ��ر وقوع هجمات �إرهابية ،مما ي�ستوجب توف َري قدر �أكرب من احلماية للأماكن املعر�ضة لتلك
الهجمات
� َّإن ميزاني � ِ
�ات ال�ش ��ركات الأمني ��ة اخلا�صة و�أع ��دا َد العاملني فيها تَفوق يف بل ��دان كثرية ،مثل اململك ��ة املتحدة لربيطانيا
العظم ��ى و�أيرلن ��دا ال�شمالي ��ة والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة و�إ�سرائي ��ل ،ميزاني � ِ
�ات �أجه ��زة ال�شرطة العام ��ة و�أعدا َد
( )1مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2002
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موظفيه ��ا )2(.ويف الهن ��د تبلغ ن�سبة الأمن اخلا� ��ص �إىل ال�شرطة العامة � 4.98إىل 1.0؛ حيث ُيق� � َّدر عدد العاملني يف قطاع
الأم ��ن اخلا� ��ص ب�أكرث من  ٧ماليني �شخ�ص )3(.ومنطقة �أمري ��كا الالتينية هي �أي�ض ًا من املناطق الت ��ي ت�شيع فيها اال�ستعان ُة
بقط ��اع الأم ��ن اخلا�ص .فالأبحاث ُت َبينِّ � َّأن عدد احلرا�س الأمنيني و"اخلف ��راء" اخل�صو�صيني امل�سجلني يف هذه املنطقة يبلغ
 1.6مليون حار�س �أمني و"خفري" خ�صو�صي و�أن عدد احلرا�س غري املرخ�صني يبلغ مليوين حار�س )4(.وبالإ�ضافة �إىل تزايد
�إجم ��ايل عدد العاملني يف قطاع الأمن اخلا�ص ،تزايد �أي�ض ًا حجم ف ��رادى �شركات الأمن اخلا�ص تزايد ًا هائ ًال .فعلى �سبيل
املث ��ال ي�ص ��ل عدد العاملني يف �أكرب �شركة �أمن خا�ص �إىل �أكرث م ��ن � 620 000شخ�ص موزعني يف  ١٢٠بلد ًا؛ كما و�صل حجم
�أعم ��ال تل ��ك ال�شركة �إىل  ١٢بلي ��ون دوالر يف عام  )5(.٢٠١١وعلى �صعيد العامل كله ُق ِّدر حج � ُ�م �صناعة الأمن املدين اخلا�ص
يف عام  ٢٠٠٩مبا قيمته  ١٦٥بليون دوالر؛ ومن املرجح �أن يرتفع هذا الرقم �إىل  ٢٤٤بليون دوالر يف عام  ،٢٠١٦حيث ي�صل
()6
معدل منوه ال�سنوي يف املنطقة �إىل  7يف املائة .ومن املرجح �أن ت�شهد البلدانُ النامية �أ�سر َع معدل من ٍّو للأ�سواق.
وق ��د واك ��ب من َّو حجم الأم ��ن املدين اخلا� ��ص يف عديد من الدول تو�س� � ٌع يف دور ه ��ذا القطاع .فاحلقيق ��ة � َّأن الكثري من
الوظائ ��ف الت ��ي كانت تنه�ض بها عاد ًة ال�شرط ��ة العامة �أ�صبحت ت�ؤديها الآن �شركات الأم ��ن املدين اخلا�صة؛ ومنها على
�سبي ��ل املث ��ال ال احل�صر ت�سيري دوري ��ات مراقبة يف املناط ��ق العامة ،والتحقي ��ق يف اجلرائم ،وممار�س ��ة �سلطات معينة
ك�سلط ��ة التفتي�ش والتوقيف ،وتوفري خدمات احلرا�س امل�سلحني .وي�شيع الآن يف بع�ض الدول وجو ُد حرا�س �أمنيني يرتدون
ز ًّي ��ا نظام ًّيا يف الأماكن اخلا�صة ال�ضخم ��ة ،كمتاجر الت�سوق الكربى ،واجلامعات ،وامل�ست�شفي ��ات ،والتجمعات ال�سكانية
املحاطة ب�أ�سوار ،واملناطق الرتفيهية� ،أو عند �أبواب الفنادق وامل�صارف؛ كما ي�شيع دور ه�ؤالء احلرا�س يف حماية املن�ش�آت
احلكومية كمجمعات املكاتب ومرافق البنية التحتية احليوية ،مبا فيها حماور النقل ومرافق الطاقة� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
الأف ��راد القادرين على �شراء اخلدم ��ات الأمنية ال�شخ�صية ،حيثما كان هناك ق�صور حمتمل يف خدمات ال�شرطة العامة
�أو ُرئي � َّأن تلك اخلدمات غري ف َّعالة� ،ساعدوا على منو تلك ال�صناعة.
ومن مالمح منو تلك ال�صناعة نو ُع اخلدمات املق َّدمة .فالبع�ض يرى � َّأن الدور الرئي�سي الذي ت�ؤديه �شركات الأمن املدين
اخلا�ص ��ة يتمثل يف توفري خفراء وحرا�س ليليني يتو َّل ��ون مراقبة عمليات الدخول ،وهو دور ما زالت �شركات كثرية ت�ؤديه.
�إ َّال � َّأن �ش ��ركات الأمن امل ��دين اخلا�صة توفر الآن ،يف مواقع متنوعة ،طائفة خدم ��ات �أعر�ض من ذلك بكثري .وهي ت�شمل
خدم ��ات نقل الأموال النقدية عالو ًة على نقل وحماي ��ة الأ�شياء الق ِّيمة الأخرى .وجتري تلك ال�شركات �أي�ض ًا �ش َّتى �أ�شكال
التحر ِّي ��ات ال�سرية ،مبا فيه ��ا التحر ِّيات امل�سترتة �أو اخلفية والتحر ِّيات املتعلقة بح ��االت االحتيال املعقدة )7(.وقد يجري
املحقق ��ون اخلا�ص ��ون �أي�ض ًا حتقيقات �أ�سا�سي ��ة مع �أفراد ُيعترب �أنه ��م ي�شغلون مراكز ح�سا�سة؛ وذل ��ك كتدبري يرمي �إىل
حماي ��ة املوج ��ودات واملرافق التحتية واملعلومات من ال�سرقة �أو �إ�ساءة اال�ستخ ��دام �أو التلف .ومن اخلدمات الأخرى التي
تقدمه ��ا �شركات الأمن اخلا�صة توف�ي�ر حرا�س �شخ�صيني وحماية ج�سدية ل�صيقة ،وحماي ��ة ال�شهود ،ومراقبة احل�شود،
وحرا�س م�سلحني ملواقع الطاقة النووية ،ومتابعة الإجراءات القانونية ،وتنفيذ عمليات مراقبة (على نحو ي�شمل ا�ستخدام
دوائ ��ر تليفزيوني ��ة مغلقة ونظم خفية) ،وجمع ون�ش ��ر معلومات ا�ستخبارية ،وتنفيذ عمليات ر�ص ��د ،وتركيب �شتى �أ�شكال
�أجه ��زة الإن ��ذار واال�ستجابة للتحذيرات التي تطلقها تلك الأجهزة .وتق َّدم �أي�ض ًا �أ�شكا ٌل خمتلفة من اال�ست�شارات الأمنية
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 .متاح على املوقع التايل:
( )7العم�ل�اء ع ��اد ًة ما ي�شملون مكاتب املحاماة التي قد ت�ستعني مبحققني من �أجل جمع بيانات و�إج ��راء مقابالت مع الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف �أمور مدنية
�أو جنائي ��ة �أو م ��ن �أجل امل�ساعدة على �إجراء حتقيقات �أ�سا�سي ��ة مت�أنية على النحو الواجب ب�ش�أن عمليات دمج ومتلك ال�شركات .كما � َّإن �شركات الت�أمني كثري ًا ما
ت�ستع�ي�ن مبحقق�ي�ن خ�صو�صيني من �أجل جمع الأدلة و�إجراء مقابالت مع ال�شه ��ود والأطراف يف الدعاوى املرفوعة .وقد ت�ستعني �شركات خا�صة �أخرى ،بل وحتى
بع�ض الأفراد ،مبحققني خ�صو�صيني من �أجل التحقيق يف حاالت �سرقة �أو اختفاء �أموال �أو �أ�شخا�ص.

مقدمة
ِّ

التقنية؛ مبا يف ذلك التدابري امل�ضادة للتج�س�س ال�صناعي ،وتتبع وا�ستعادة املوجودات امل�سروقة� .إ َّال � َّأن اخلدمات الأمنية
املدني ��ة اخلا�ص ��ة ال ت�ش ِّكل فئ ًة متجان�س ًة حم َّددة حتديد ًا وا�ضحاً؛ و�إمنا هي تتفاوت من دولة �إىل �أخرى من حيث نوع تلك
اخلدمات وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذا ال�صدد.
ومن العوامل الدافعة الهامة التي تقف وراء تنامي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ا�ستعان ُة عدد متزايد من احلكومات
بال�ش ��ركات الت ��ي تقدم تلك اخلدمات من �أج ��ل حماية مرافق الدول ��ة وبنيتها التحتية ومن �أجل توف�ي�ر بع�ض اخلدمات
الت ��ي اقرتن ��ت عاد ًة بقطاع �إنفاذ القانون العام .فقد �أدت ال�ضغوط املتزايدة الت ��ي تتعر�ض لها �أجهزة �إنفاذ القانون �إىل
خ�صخ�ص ��ة بع�ض وظائ ��ف ال�شرطة يف �أماكن �ش َّتى يف العامل كله؛ حيث باتت �صناع ��ة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
مت�ل��أ الثغ ��رات التي خلفتها قوات ال�شرط ��ة املثقلة بالأعباء ،و�أخذت تنه�ض بدور متن ��ام يف تعزيز منع اجلرمية و�سالمة
املجتمع .وقد متت خ�صخ�صة ال�شرطة على ع َّدة م�ستويات .فقد حدثت عملية �إزاحة للأعباء حيث رفع عن كاهل ال�شرطة
تعاقدات مع الغري حيثما ظ َّلت
ع ��بء �أداء وظائف معين ��ة و�سارعت �أجهزة الأمن اخلا�ص �إىل ملء هذا الفراغ؛ و�أُبرم ��ت
ٌ
قوات ال�شرطة توفر خدمات معينة لكن مع �إ�سناد مهمة �أدائها �إىل متعاقدين خارجيني؛ وجل�أت قوات ال�شرطة �إىل الأخذ
مبمار�س ��ات متبع ��ة يف القطاع اخلا�ص ،مثل فر�ض ر�سوم لقاء تقدمي خدمات معين ��ة وقبول رعاية جهات خا�صة لأن�شطة
معين ��ة )8(.وتتفاوت �أمن ��اط اخل�صخ�صة ،ففي بع�ض احلاالت تظ ُّل ال�شرطة م�سيطر ًة عل ��ى الو�ضع حيث تتوىل الإ�شراف
عل ��ى مق ��اويل القطاع اخلا�ص .فعل ��ى �سبيل املثال� ،أُ�سندت مهم� � ُة نقل امل�سجونني ،با�ستثناء عت ��اة املجرمني ،بني �أق�سام
ال�شرط ��ة واملحاكم وال�سجون يف اململكة املتح ��دة و�سوي�سرا �إىل القطاع اخلا�ص .ويف بع�ض البلدان يك َّلف القطا ُع اخلا�ص
طلبات جلوئهم �إىل بلدانهم الأ�صلية .بل � َّإن بع�ض �أجهزة ال�شرطة َك َّلفت ٍ
جهات خارجي ًة ب�أداء مهام
ب�إع ��ادة َم ْن ُرف�ض ��ت
ُ
�أمني ��ة تتعل ��ق بزنازين االحتجاز اخلا�صة بتلك الأجهزة .ووقَّعت �أجهزة �شرطة �أخرى اتفاقات مع �شركات خدمات �أمنية
مدني ��ة خا�ص ��ة تتوىل تلك ال�شركات مبوجبها تقدمي بع� ��ض خدمات ال�شرطة ،كرتخي�ص الأ�سلح ��ة النارية مث ًال ،و�إجراء
اختب ��ارات تعاط ��ي املخدرات ،و�صيانة �أ�ساطيل املركبات ،وخدمات تكنولوجيا املعلوم ��ات ،والتعامل املبا�شر مع ال�شكاوى
املق َّدم ��ة ،وت�شغي ��ل زنازين ال�شرطة .وجن ��د باملثل � َّأن املطارات واملب ��اين احلكومية (مبا فيها قاع ��ات املحاكم) ومرافق
الطاقة وغريها من املواقع احليوية التي د�أبت على االعتماد على قوات الأمن احلكومية ،مبا فيها قوات ال�شرطة ،من �أجل
حمايته ��ا �أ�صبح ��ت تعتمد الآن يف بع�ض الأحيان على حماية �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .وقد اتُّخذت هذه
التداب ُري جزئ ًّيا من �أجل تقلي�ص التكاليف ومن �أجل زيادة الفعالية؛ مبا ي�سمح لقوات ال�شرطة باالنت�شار يف �أماكن �أخرى.
�ات الأمنية املدنية اخلا�صة نظر ًا الت�س ��اع نطاق تلك الأن�شطة.
و َي�ص ُع ��ب حتدي� � ُد الأن�شطة التي تُ�شارك يف �أدائها اخلدم � ُ
بل كث�ي�ر ًا م ��ا تك ��ون اخلدمات الأمنية الع�سكري ��ة اخلا�صة م�شمول ًة يف ه ��ذا القطاع .ومتيل تلك ال�ش ��ركات �إىل العمل يف
املناط ��ق الت ��ي ت�شهد �أو �شهدت نزاع ��ات ،ويف الدول اله�شَّ ة والدول التي مت ُّر مبراح ��ل انتقالية ،حيث تدخل يف ا�شتباكات
ع�سكرية النوع وتوفر خدمات م�سلحة.
وحت ��ى تك ��ون الأمور وا�ضح ًة متام ًا منذ البداية ،ف� َّإن هذا الدليل التمهيدي ال يعنى باخلدمات الأمنية الع�سكرية اخلا�صة
املكلف ��ة ب� ��أداء مهام هجومية على نحو �صريح �أو �ضمني .بل ين�صب ج ُّل اهتمام هذا الدليل على اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة الت ��ي َيغ ُلب عليها الطاب ُع الوقائي �أو الدفاعي و� ْإن ت�ضمنت يف بع�ض املواقع ت�صد ًّيا م�سلح ًا لتحذيرات �أو حوادث
معين ��ةَّ � .إن اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة ،املذكورة يف هذا الدليل ،ه ��ي خدمات تقدمها �شركات� ،أو يقدمها �أفراد،
يقت�صر دورها� ،أو دورهم ،على "املراقبة والردع والتبليغ والت�سجيل" فيما يتعلق باجلرمية �أو ال�سالمة �أو اال�ضطرابات �أو
الط ��وارئ .وهي خدمات جتارية ترمي �إىل حماية الأفراد واملوجودات املادية؛ ويجوز �أن يكون العاملون يف ال�شركات التي
تق ��دم تلك اخلدمات م�سلح�ي�ن يف بع�ض الأحيان .و�صحيح � َّأن اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة تكون يف بع�ض الأحيان
�ضالع ًة يف �سياقات �أخرى ،كال�صناعات اال�ستخراجية الريفية ،ودوريات احلرا�سة البحرية ملراقبة القرا�صنة ،والعمليات
الأمني ��ة امل�سلحة يف ال ��دول التي ت�شهد �أو �شهدت نزاعات ويف الدول اله�شَّ ة التي قد تكون فيها �سيادة القانون �ضعيف ًة؛ �إ َّال
� َّأن هذا الدليل التمهيدي ال ُير ِّكز على تلك الأو�ضاع.
(.Mark Button, Private Policing (Cullompton, Willan Publishing, 2002) )8
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الإ�شراف على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
احرتام
ُي�سر
َ
� َّإن تنام ��ي دور اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة يزيد من �أهمي ��ة �إر�ساء هياكل ثقافية وقانوني ��ة مالئمة ت ِّ
والتقيد بها .ونظر ًا ملا تفر�ضه معظم الدول من رقابة
القواعد واللوائح الوطنية والدولية ،مبا فيها معايري حقوق الإن�سان،
َ
و�إ�ش ��راف وا�سع�ي�ن على ال�شرطة العامة ف�إن م ��ن الطبيعي تو ُّق َع و�ضع ترتيبات رقابي ��ة و�إ�شرافية مماثلة ب�ش�أن اخلدمات
الأمني ��ة املدنية اخلا�صة� .إال �أن التغريات ال�سريعة جتاوزت للأ�سف �إجراءات الت�صدي الرقابية احلكومية يف العديد من
ال ��دول مما ت�سب ��ب يف ظهور م�شاكل متنوعة .ففي غي ��اب الرقابة الف َّعالة ،كثري ًا ما ال تخ�ض ��ع �صناعة اخلدمات الأمنية
وارتكاب
اخلا�ص ��ة للم�ساءل ��ة من جانب عموم النا�س؛ مما ق ��د يجعل تلك ال�صناعة ت�س ِّهل االعتدا َء عل ��ى حقوق الإن�سان
َ
ٍ
خدمات �أمني ��ة خا�صة متاح ٍة للقادرين على حت ُّمل تكاليفها قد
اجلرائ ��م املنظم ��ة� .أ�ضف �إىل ذلك � َّأن التو�سع يف �صناعة
()9
مفهوم كون الأمن �سلع ًة عام ًة ويعوق ح�صولَ الفقراء على الأمن .و�أخري ًا ،ا�ستبينت �أي�ض ًا يف اخلدمات الأمنية
يق ِّو�ض
َ
املدنية اخلا�صة املق َّدمة يف عدد من املجاالت م�شاك ُل تتعلق بجودة تلك اخلدمات.
� َّإن الرقاب ��ة الف َّعال ��ة ٍّ
لكل من �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وفرادى العاملني فيها ت�ساعد على �ضمان م�ستوى
خدم ��ة عالٍ ي�ستن ��د �إىل املعايري املو�ضوعة و�إىل �سلطة عملياتية حمددة حتديد ًا دقيق� � ًا؛ مما يعزز �سالمة املجتمع ومينع
اجلرمية وير�سي يف الوقت ذاته �أ�س�س م�ساءلة ال�شركات والعاملني فيها �أمام ال�سلطات احلكومية املعنية و�أمام اجلمهور.
ويرم ��ي هذا الدليل التمهي ��دي �إىل توفري �إر�شادات عملي ��ة للم�شرعني ومقرري ال�سيا�سات ال�ساع�ي�ن �إىل تنظيم �صناعة
اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة على نحو �أكرث فعالي ًة .وهو يركز على الدور املحدد الذي ت�ؤديه تلك اخلدمات يف منع
اجلرمي ��ة و�سالم ��ة املجتمع ،وعلى التدابري التي ميك ��ن �أن تتخذها الدول من �أجل تنظيم تل ��ك اخلدمات على نحو �أكرث
فعالي ًة وو�ضع معايري وقواعد حتقق امل�صالح الف�ضلى جلميع اجلهات املعنية.

املنابع التي ينهل منها هذا الدليل التمهيدي
ميكن َت َت ُّبع املنابع التي ينهل منها هذا الدليل بالرجوع �إىل املناق�شات التي دارت يف جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
و�إىل م�ش ��روع قرار قدمته الإم ��ارات العربية املتحدة حتت عنوان "اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة :دورها ومراقبتها
و�إ�سهامها يف تعزيز منع اجلرمية و�سالمة املجتمع" .ففي ذلك القرار ،الذي اعتُمد يف  ٢٤ني�سان�/أبريل  ٢٠٠٩باعتباره
الق ��رار  ،٢/١٨الحظ ��ت اللجن ��ة � َّأن اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة تتعاون ،يف بع�ض الدول ،م ��ع ال�شرطة وت�ساعدها
وق ��د ت�سه ��م يف منع اجلرمية و�سالم ��ة املجتمع املحلي مبا يت�سق ،عن ��د االقت�ضاء ،مع الت�شريع ��ات الوطنية )10(.والحظت
اللجن ��ة �أي�ض ًا �أهمية وج ��ود رقابة ف َّعالة على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة من جان ��ب ال�سلطات احلكومية املخت�صة
م ��ن �أج ��ل �ضمان عدم ت�شويهها �أو �إ�س ��اءة ا�ستعمالها على يد عنا�صر �إجرامية ،مبا فيه ��ا اجلماعات الإجرامية املنظمة؛
خم�ص�ص� � ًا من �أجل درا�سة دور اخلدم ��ات الأمنية املدنية
و�أن�ش� ��أت اللجن� � ُة فريقَ خرباء حكوم ًّي ��ا دول ًّيا مفتوح الع�ضوية َّ
اخلا�ص ��ة و�إ�سهامه ��ا يف من ��ع اجلرمية و�سالمة املجتم ��ع والنظر يف ع َّدة �أم ��ور منها امل�سائل املتعلق ��ة ب�إ�شراف ال�سلطات
احلكومي ��ة املخت�ص ��ة على ه ��ذه اخلدمات .ودعيت ال ��دول الأع�ضاء �إىل النظ ��ر يف الدور الذي ت�ؤدي ��ه تلك اخلدمات يف
�أرا�ضيه ��ا م ��ن خالل تقييم �إ�سهامها يف من ��ع اجلرمية و�سالمة املجتمع ،وحتديد ما �إذا كان ��ت الت�شريعات الوطنية تكفل
ق ��در ًا وافي� � ًا من الإ�شراف على تل ��ك اخلدمات .و�سعي ًا وراء دعم تنفي ��ذ ذلك القرارُ ،عقدت �سل�سل ��ة اجتماعات �س َّلطت
( )9منظم ��ة التع ��اون والتنمية يف املي ��دان االقت�ص ��ادي( OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice ،دليل
ب�ش� ��أن �إ�ص�ل�اح النظام الأمني :دعم الأمن والعدالة) (باري�س .)٢٠٠٧ ،وانظر �أي�ض ًا قرار جلن ��ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ( ٢/١٨انظر الوثائق الر�سمية
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،٢٠٠٩ ،امللحق رقم .))E/2009/30( ١٠
( )10انظر الوثائق الر�سمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،٢٠٠٩ ،امللحق رقم  )E/2009/30( ١٠الف�صل الأول ،الفرع دال.

مقدمة
ِّ

ال�ض ��و َء على �أهمي ��ة املبادئ التوجيهية واللوائح احلكومي ��ة .و�أ�سفرت هذه العملية عن م�شاري ��ع تو�صيات �أبوظبي الأولية
ب�ش� ��أن مراقب ��ة وتنظيم اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة و�إ�سهامه ��ا يف منع اجلرمية و�سالمة املجتم ��ع ،التي اعتُمدت
أ�س�س
يف �أبوظب ��ي و ُلف ��ت انتبا ُه اللجنة �إليها يف دورتها احلادية والع�شرين املعق ��ودة يف ني�سان�/أبريل  ،٢٠١٢والتي ت�شكل � َ
()11
هذا الدليل التمهيدي.
وم ��ن ثم َي�ستخ ��دم هذا الدليل ،عند �إ�شارت ��ه �إىل اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة ،جمموع َة املعاي�ي�ر التي ُح ِّددت يف
()12
م�شاريع تو�صيات �أبوظبي الأولية� ،أال وهي:
•  توف ��ر م�ؤ�س�س ��ات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة خدمات ذات �صلة بالأمن تهدف بوجه عام �إىل حماية
وت�أم�ي�ن النا� ��س والب�ضائع واملواق ��ع والأماكن والأح ��داث والعملي ��ات واملعلومات من خماطر تتعل ��ق يف الغالب
باجلرمية� .أ َّما اخلدمات التي تنطوي �صراح ًة �أو �ضمن ًا على مهام هجومية فال تندرج يف فئة اخلدمات الأمنية
املدنية اخلا�صة.
•  يقوم بتقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أ�شخا�ص اعتباريون �أو طبيعيون يعملون مقابل �أجر.
كيانات خا�صة �أو �أفراد ولي�سوا كيانات عامة .وقد ت�شمل تلك
•  مقدمو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هم
ٌ
ٍ
ٍ
منظمات غ َري ربحية وكذلك �أفراد ًا.
�شركات جتاري ًة �أو
الكيانات
�ات حت�صل على اعتماد ر�سمي م ��ن الدولة التي تنظم
•  مقدم ��و اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة هم جه � ٌ
عملها وتراقبها.
ٍ
خدمات وقائي ًة �أو داعم ًة
•  ميكن �أن تكون اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
لأجهزة �إنفاذ القانون العامة ،وميكن �أن تكون مكمل ًة لتلك الأجهزة حيثما ُي�سمح بذلك.
ال�شركات الع�سكرية
ومت�شي� � ًا مع م�شاريع التو�صي ��ات الأولية امل�شار �إليها �آنف� � ًا ،تُ�ستبعد من نطاق تعريف هذا امل�صطل ��ح
ُ
اخلا�ص ��ة وال�ش ��ركات الع�سكرية والأمني ��ة اخلا�صة؛ و� ْإن يكن جز ٌء م ��ن عملياتها يندرج �ضمن اخلدم ��ات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة .وم ��ع � َّأن اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة تت�ضمن توفري خدمات يف ال�سج ��ون ومرافق االحتجاز اخلا�صة يف
بل ��دان خمتلفة ،ف� َّإن هذه الفئة من اخلدمات تعترب جما ًال بحاجة �إىل عناية و�إر�شادات خا�صة ،ومن ثم فهي خارج نطاق
هذا الدليل.

هيكل الدليل التمهيدي
يعط ��ي الدلي ��ل التمهيدي �أمثل� � ًة على الرقابة الذاتي ��ة وغريها من املمار�س ��ات الدولية اجليدة؛ ويتم�س ��ك مت�سك ًا �شديد ًا
باملعاي�ي�ر املتف ��ق عليها دول ًّيا ب�ش�أن حقوق الإن�سان ،والأمن ،ومنع اجلرمي ��ة و�سالمة املجتمع؛ وكذلك بالنتائج التي �أ�سفر
عمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
عنها حتى اليوم ُ
وه ��و يبد�أ با�ستك�شاف مدى �إ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع؛ م�ستعر�ض ًا �أمثل ًة
م�أخ ��وذة م ��ن طائفة متنوعة من الدول عن �أدوار تلك اخلدمات ووظائفها .ويركز الدليل على عدد من درا�سات احلاالت
التي تو�ضح نوع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة التي يعكف على درا�ستها .ويبحث الف�صل الأول الكيفي َة التي ميكن بها
( )11انظ ��ر تقري ��ر اجتم ��اع فريق اخلرباء املعني باخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة ،الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة م ��ن � ١٢إىل  ١٤ت�شرين الأول�/أكتوبر
.)UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2( ٢٠١١
( )12املرجع نف�سه .انظر �أي�ض ًا املرفق الثالث بهذا الدليل.
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إ�سهام اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع؛ بد ًء بالتدابري غري الر�سمية
لل ��دول �أن تعزز � َ
وانتها ًء بالتدابري الإلزامية ،م�ستعين ًا يف ذلك بخربات عدد من الدول.
ويتطرق الف�صل الثاين �إىل م�س�ألة تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ فيتناول طائفة من الق�ضايا الهامة املتعلقة
ب�إن�ش ��اء نظ ��م رقابية ناجحة .وهو يبد�أ بالأ�س�س املنطقية العامة التي تقوم عليه ��ا عملية التنظيم وم�س�ؤولية تنفيذها؛ ثم
ينظ ��ر يف الق ��رار الهام الواجب اتخاذه ب�ش�أن نطاق الأن�شطة الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة و� ِّأي تلك الأن�شطة ينبغي �إخ�ضاعه
ترخي�ص
للرقاب ��ة .وبع ��د ذل ��ك ينتقل ذلك الف�صل �إىل درا�س ��ة الق�ضايا الهامة التي يل ��زم النظر فيها عند �إن�ش ��اء نظم
ٍ
للأفراد وال�شركات .ويتطرق ذلك الف�صل �أي�ض ًا �إىل الأو�ضاع الت�شغيلية الهامة الأخرى التي يجدر النظر فيها.
�أ َّم ��ا الف�صل الثالث ،فيتن ��اول الق�ضايا املتعلقة بالإنفاذ والتفتي�ش وال�ش ��كاوى .ويف دول كثرية ،مي ِّثل عدم االمتثال للوائح
م�شكل� � ًة ك�ب�رى؛ لذا ي�ستك�ش ��ف ذلك الف�صل بع� ��ض اال�سرتاتيجيات التي تتبعه ��ا الدول من �أجل حتقي ��ق �أق�صى قدر من
االمتثال .ومبا � َّأن �أن�شطة �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تف�ضي حتم ًا �إىل م�سائل تتعلق بخرق اللوائح والقانون
اجلنائ ��ي جن ��د � َّأن من الأمور الهامة الأخرى الت ��ي يتطرق �إليها ذلك الف�صل طريق َة التعامل م ��ع ال�شكاوى واالنتهاكات.
ويتناول الف�صل �أي�ض ًا م�س�ألة ال�شفافية ،مبا يف ذلك �أهمية الق�ضاء على الف�ساد.
وملَّا كان التدريب ميثل هو الآخر عن�صر ًا حيو ًّيا يف �أي نظام رقابي ناجح ،ف� َّإن التدريب هو املو�ضوع الذي يتناوله الف�صل
الراب ��ع .ويبد�أ ذلك الف�ص ��ل بدرا�سة امل�س�ؤوليات الهامة التي ينطوي عليها و�ضع معايري تدريبية وتنفيذ التدريب ،ومزايا
وعي ��وب �شت ��ى النهوج .ويتط� � َّرق الف�صل �أي�ض� � ًا �إىل �صلب م�ضمون ال ��دورات التدريبية الأ�سا�سية املوجه ��ة �إىل موظفي/
حرا�س الأمن .ومن امل�سائل الأخرى التي يتناولها ذلك الف�صل عد ُد ال�ساعات الإلزامية ،والفحو�ص ،والدورات التدريبية
التن�شيطية والدورات التدريبية املتقدمة.
و�أخري ًا ،يتناول الف�صل اخلام�س املعايري والقواعد الدولية ذات ال�صلة التي تنطبق على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
و�إ�شراف الدولة على تلك الأن�شطةُ ،مر ِّكز ًا على �صكوك حقوق الإن�سان و�صكوك الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة اجلرمية
واملعايري والقواعد ذات ال�صلة مبجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

�أو ًال�  -إ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف
منع اجلرمية و�سالمة املجتمع
مق ِّدمة

�ام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�سالم ��ة املجتمع .و�سيبد�أ با�ستك�شاف
�سيبح ��ث هذا الف�صل �إ�سه � َ
اخل�ب�رات الت ��ي اكت�سبتها ع� � َّدة دول؛ وبعدها ينتق ��ل �إىل النظ ��ر يف الكيفية التي ميكن به ��ا للدول �أن تع ��زز التعاون بني
ال�ش ��ركات التي تقدم تلك اخلدمات واجلهات احلكومية الفاعل ��ة .و�سيعمد ،يف عمل ذلك� ،إىل تقييم بع�ض امل�سائل التي
ت�شكل حتديات ب�ش�أن تقا�سم اال�ستخبارات واملعلومات.

�سبل �إ�شراك اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية
و�سالمة املجتمع
ا�ستجاب ًة ملذكرة �شفوية �أر�سلتها �أمان ُة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ب�ش�أن دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
يف من ��ع اجلرمي ��ة و�سالمة املجتمع� ،أف ��ادت دو ٌل( )13ب� َّأن �أهمي ��ة دور اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة يف منع اجلرمية
ت�ت�راوح ب�ي�ن �أهمية عامة و�أهمية حيوي ��ة )14(.ويف الغالب الأعم تن ��درج تلك اخلدمات الرامي ��ة �إىل منع اجلرمية �ضمن
واحدة �أو �أكرث من الفئات التالية:
•  منع عمليات االقتحام والدخول غري املرخ�ص �أو الأن�شطة غري املرخ�صة والتخريب والتعدي على املمتلكات
اخلا�صة� ،أو الك�شف عن تلك العمليات والأن�شطة
•  من ��ع عملي ��ات �سرقة �أو �إ�ضاعة �أو اختال�س �أو �إخفاء الب�ضائع والنقود وال�سندات والأ�سهم والأوراق النقدية
وامل�ستندات �أو الأوراق الق ِّيمة �أو اال�ستيالء عليها؛ �أو الك�شف عن هذه العمليات
• حماية الأفراد من الإيذاء البدين
•  �إ�شاعة ال�شعور باالطمئنان من خالل وجود حرا�س �أمنيني
•  مراع ��اة و�إنفاذ ما يخ� ��ص ال�شركات من قواعد ولوائح وتدابري و�سيا�سات وممار�سات را�سخة تتعلق باحلد
من اجلرائم
• الإبالغ عن املنتهكني و�إلقاء القب�ض عليهم
()15
• الإبالغ عن احلوادث والنداءات
( )13انظر الوثيقة .E/CN.15/2011/14
( )14الأرجنتني� ،إ�سبانيا� ،أملانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،البحرين ،الربتغال ،بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) ،تايلند ،تركيا ،جامايكا ،اجلمهورية
الت�شيكية ،جمهورية كوريا ،ال�سلفادور ،ال�سويد� ،سوي�سرا ،غواتيماال ،الفلبني ،قرب�ص ،كرواتيا ،كندا ،كولومبيا ،ليختن�شتاين ،م�صر ،موناكو ،الرنويج ،هنغاريا.
()15
انظ ��ر الدرا�س ��ة الت ��ي �أعده ��ا احت ��اد خدم ��ات الأم ��ن الأوروبي ��ة بعن ��وان الأم ��ن اخلا� ��ص يف �أوروبا—حقائ ��ق و�أرق ��ام (Private Security in
)Europe—CoESS Facts & Figures؛ وتلق ��ي تل ��ك الدرا�س ��ة نظ ��ر ًة �شامل� � ًة عل ��ى �صناع ��ة اخلدم ��ات الأمني ��ة الأوروبي ��ة اخلا�ص ��ة .وهي متاحة عل ��ى العنوان
الإلكرتوين .www.coess.org
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وقد �أفاد عدد كبري من الدول ب� َّأن الإ�سهام الرئي�سي لتلك اخلدمات يف منع اجلرمية مَت َّثل يف م�ساعدة ال�شرطة ،وخا�صة
()16
�إبالغ ال�شرطة بالأن�شطة الإجرامية.
وميكن اعتبار الأن�ش ��طة الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة �شك ًال من �أ�ش ��كال منع اجلرمية من خالل تقلي�ص احتماالت ارتكابها؛
فه ��ذه الأن�شطة كثري ًا م ��ا ت�ستهدف �أماكن و�أنواع ًا معينة م ��ن ال�ضحايا املحتملني (مثل امل�ستودع ��ات ،ومواقع الت�صنيع،
واملمتلكات العقارية ،وجممعات املكاتب ،واملرافق التحتية احليوية) وت�سعى �إىل منع اجلرمية عن طريق زيادة احتماالت
الك�شف عن الأحداث غري امل�شروعة وحتديد هوية املجرمني و�إلقاء القب�ض عليهم.
ويف الغالب الأعم ُيتعاقد مع �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة من �أجل حماية املمتلكات واملوجودات والأفراد من
واجلرائم املالية (كالتدلي�س وجرائم
جرائم املمتلكات (كال�سرقة والتخريب)،
�شت ��ى �أنواع اجلرائم .وت�شمل تلك الأنواع
َ
َ
واجلرائم العنيفة (كاالعتداءات والتهديدات واختط ��اف الرهائن)� .أي � َّأن دور تلك اخلدمات هو يف
امللكي ��ة الفكري ��ة)،
َ
ؤدى من خ�ل�ال ح�ضور ظاهر ج ًّدا� ،سواء �أكان هذا احل�ض ��ور على هيئة دوريات حرا�سة
معظم ��ه وقائ ��ي وكثري ًا ج ًّدا ما ي� َ
ٍ
دوريات راجل� � ًة و�/أو راكب ًة) .وميكن اال�ستعانة �أي�ض ًا بالدوائر التلفزيونية املغلقة،
ثابت ��ة �أو متحركة (كثري ًا ج ًّدا ما تكون
�سواء كو�سيلة رادعة ظاهرة للعيان �أو كو�سيلة ملراقبة الأ�شخا�ص والأماكن.
وقد �شهدت العقود الأخرية طفر ًة هائل ًة يف ع َّدة دول فيما يخ�ص �إن�شاء الف�ضاءات العمومية ال�ضخمة؛ مثل متاجر الت�سوق
الك�ب�رى واملجمع ��ات الريا�ضية والرتفيهية التي تفت ��ح �أبوابها لت ََج ُّمع أ�ع ��داد �ضخمة من اجلمهور رغ ��م كونها ممتلكات
خا�ص ��ة .وقد �أدى ذلك بدوره �إىل فت ��ح �سوق جديدة �أمام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .كما ت�ستعني بتلك اخلدمات
�ات من املن�ش� ��آت التجارية (�أو الأف ��راد) جتتمع مع ًا من �أجل تقا�س ��م التكاليف واخلدمات املبا�ش ��رة �سعي ًا وراء
جمموع � ٌ
حتقيق هدف م�شرتك .ويف بع�ض الدول يتمثل �أف�ضل مثال على ذلك يف جمموعات �شركات البيع بالتجزئة �أو امل�ؤ�س�سات
الرتفيهي ��ة �أو املن�ش� ��آت التجارية الأخرى التي ت�شكل رابط ��ات تعمل على النهو�ض بامل�شاريع املحلي ��ة .وتتعاقد بع�ض تلك
املجموع ��ات م ��ع �شركات اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة من �أجل حماي ��ة ب�ضائعها من ال�سرقة (وه ��و ما يطلق عليه
�أحيان� � ًا "�سرق ��ة املعرو�ضات") ،وتوفري و�سيلة ردع ظاهرة للعيان حت ��ول دون ارتكاب �أنواع �أخرى من اجلرائم ،ومن �أجل
�إعطاء اجلمهور الذي يزور تلك الأماكن �شعور ًا بال�سالمة والأمن .وهناك �أبحاث ت�شري �إىل �إحداث تلك الظروف ت�أثري ًا
اقت�صاد ًّي ��ا �إيجاب ًّي ��ا يف جمموعات الأعمال التجارية؛ �إىل جانب انخفا�ض احلادث ��ات التي تنطوي على �سلوك �إجرامي �أو
غري م�أمون )17(.لكن من ناحية �أخرى �أقل �إيجابي ًة هناك تقارير تو�ضح � َّأن اخلدمات الأمنية اخلا�صة تُ�ستعمل خ�صي�ص ًا،
يف بع� ��ض احل ��االت ،من �أجل ا�ستهداف امل�شردين والأقليات العرقية وامل�صاب�ي�ن ب�أمرا�ض عقلية بغية �إبعادهم عن بع�ض
()18
التجمعات العمومية.
ويف بع� ��ض الدول تق ��دم �شركات اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة خدمات �أخرى خالف حرا�س ��ة املوجودات املادية �أو
املواق ��ع .وت�شم ��ل تلك اخلدمات حرا�سة �أ�شخا�ص معينني كعل َّية القوم وامل�شاهري .وهناك �أي�ض ًا �أمثلة على اال�ستعانة بتلك
ال�ش ��ركات م ��ن �أجل حماي ��ة ال�شهود على جرائم ك�ب�رى )19(.وكثري ًا ما تعم ��ل تلك ال�شركات يف بع�ض ال ��دول على حماية
ت�سليح احلرا�س
الأ�شي ��اء الثمين ��ة ونقلها ،وهو ما ت�شيع الإ�شارة �إليه بعبارة "نقل الأم ��وال"؛ وهي مهام جتيز بع�ض الدول َ
من �أجل �أدائها .وكل ما �سبق هو �أمثلة على مهام تهدف �إىل منع اجلرمية.
(� )16أذربيج ��ان� ،إ�سباني ��ا ،بلجيكا ،بوليفيا (دولة-املتع ��ددة القوميات) ،تايلند ،جامايكا ،غواتيماال ،الفلبني ،قرب� ��ص ،كولومبيا ،ليختن�شتاين ،الرنويج،
الهند ،هنغاريا.
()17

Phillip J. Cook and John MacDonald, "Public safety through private action: an economic assessment of BIDS", The Economic Journal,
vol. 121, No. 552, (2011), pp. 445-462

.

()18

Darcie Bennett and others, Security Before Justice: A Study of the Impacts of Private Security on Homeless and Under-housed Vancouver
)Residents (Vancouver, Pivot Legal Society, 2008

.

()19

Mark W. LaLonde, "Witness protection in Canada: the current state and suggested state", paper presented at the Commission of Inquiry into
the Investigation of the Bombing of Air India Flight 182, 2011
.www.inprol.org/files/Witness%20protection%20-%20LaLonde%2021%20October%202007.pdf
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درا�سات حاالت
تُعر� ��ض بع� ��ض درا�سات احلاالت املتعلقة ب�شت ��ى ميادين الأمن من �أجل زيادة �إي�ضاح م�ساهم ��ة اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة يف منع اجلرمي ��ة و�سالمة املجتمع .وتبني تل ��ك الأمثلة املخت ��ارة الأدوار الوا�سعة النطاق الت ��ي ت�ؤديها �شركات
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .و�ستُربز �أي�ض ًا هذه الأمثلة ك ًال من امل�ساهمات الإيجابية التي ميكن للخدمات الأمنية
املدنية اخلا�صة �أن تقدمها من �أجل منع اجلرمية و�سالمة املجتمع ،وبع�ض املخاطر املرتتبة على ذلك.

مرافق الت�سوق واال�ستجمام والبيع بالتجزئة
توج ��د يف عديد من ال ��دول متاجر ت�سوق كربى تت�ضمن الكثري من منافذ التجزئ ��ة واملطاعم واحلانات وامل�صارف� ،إلخ.
وكث�ي�ر ًا م ��ا تكون تل ��ك املتاجر ممتلكات خا�ص ��ة لكن �أبوابها مفتوحة �أم ��ام اجلمهور .ويف دول كثرية يط ��رح هذا الو�ضع
حتدي ��ات �إذا �أري ��د لل�شرطة العامة �أن تتوىل الدور الأمني الرئي�سي نظر ًا لأن واجبها هو خدمة عامة اجلمهور ال �أ�صحاب
بتحد بالغ يتمثل يف توفري املوارد ال�ضرورية .وبناء عليه ،وللأ�سباب ال�سابق ذكرها
املمتل ��كات اخلا�ص ��ة .وقد يقرتن ذلك ٍّ
مقرتن� � ًة برغبة الكثريي ��ن من مالك تلك املتاجر ،تولت �ش ��ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة امل�س�ؤولية الرئي�سية
ع ��ن �أداء مه ��ام منع اجلرمي ��ة و�سالمة املجتمع .فمث�ل ً�ا يف �أحد �أ�ضخم جممع ��ات الت�سوق يف هولندا ،وه ��و مجُ َّمع يقدر
ع ��دد زائري ��ه ب�أربعني مليون �شخ� ��ص �سنو ًّيا وي�شغل م�ساحة تزيد عل ��ى  60 000مرت مربع ،جند � َّأن مه ��ام الأمن موزعة
ب�ي�ن العامل�ي�ن يف �شركات اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة وقوات ال�شرطة بن�سب ��ة � ٤إىل  .١و�أو�ضح تقييم �أجري لهذا
ين�صب على اجلانب الوقائي حيث تت�ص ��دى للحوادث لكن دون �إلقاء
ين�ص ُّب �أكرث م ��ا
ُّ
املوق ��ع(َّ � )20أن عم ��ل تلك ال�شركات َ
ين�صب على اجلان ��ب الإنفاذي بحيث تتدخل يف
ين�صب �أكرث ما
القب� ��ض عل ��ى �أحد �أو اعتقاله� .أ َّما عم ��ل ال�شرطة ،فكان
ُّ
ُّ
احل ��االت الت ��ي ميا َر�س فيها ٌ
املرحب بهم وتو ِّقع
�سلوك معاد للمجتمع وتلق ��ي القب�ض على �أ�شخا�ص وتُبعد الزائري ��ن غري َّ
غرامات� ،إلخ .ولوحظ �أي�ض ًا � َّأن العالقة بني ال�شرطة والأمن اخلا�ص �شهدت توتر ًا عرب ال�سنني و�إن تكن قد حت�سنت بقدر
ما يف الآونة الأخرية .واخلربة املكت�سبة يف هولندا تبني وجود �شراكة بني ال�شرطة والأمن اخلا�ص ،الأكرث عدد ًا ،كان من
املمك ��ن �أن تكون �أف�ضل� .إ َّال � َّأن العاملني يف �ش ��ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ي�ؤدون ،يف بع�ض الدول ،دور ًا �أبرز
بكثري يف ت�أمني مثل هذه الأماكن .فمث ًال ُتبينِّ درا�ستان �أخريان ملجمعات الت�سوق(َّ � )21أن ال�شركات املذكورة ت�ؤدي الوظائف
الأمنية الرئي�سية ،مبا فيها �إلقاء القب�ض على �سارقي املعرو�ضات ،و� َّأن عالقتها العملية بال�شرطة جيدة بوجه عام.

الأماكن الرتفيهية
يف كث�ي�ر من ال ��دول ت�ستقبل الأماكن الت ��ي تعقد فيها �أحداث والأماك ��ن الرتفيهية ،بانتظام� ،أع ��داد ًا كبرية من النا�س،
وم ��ن بني �أ�شهر تلك الأح ��داث املباريات الريا�ضية (كرة الق ��دم� ،ألعاب القوى ،الراجبي ،الكريك ��ت ،كرة ال�سلة� ،إلخ)،
واحلف�ل�ات املو�سيقية ،وال�سه ��رات يف الأندية الليلية ،واملنا�سبات الدينية .وتتفاوت تلك الأحداث تفاوت ًا �شديد ًا من حيث
طبيع ��ة املخاط ��ر التي حتدق به ��ا� ،إ َّال � َّأن هناك �أمر ًا الفت� � ًا يجمعها كلها� ،أال وهو تنامي �إ�سه ��ام اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة يف �أداء وظائ ��ف �سالم ��ة املجتمع ومن ��ع اجلرمية �أثناء تلك الأح ��داث .ويف درا�سة �أُجري ��ت يف �أ�سرتاليا ،عكف
الباحث ��ون على تفح�ص مباراة كريكت ب�ي�ن �أ�سرتاليا ونيوزيلندا �أقيمت يف ملعب �أداليد �أوفال الذي يت�سع لقرابة 36 000
متفرج .ووجد الباحثون �أنَّه كان هناك � ٤٠ضابط �شرطة و�أكرث من  ٩٠موظف �أمن �أثناء �أيام املباراة الرئي�سية .ومتثلت
مه َّم ��ة موظفي الأمن الأوىل يف مراقبة املداخل وتفتي�ش احلقائ ��ب ومراقبة حميط امللعب اخلارجي .و�أثناء املباراة �أُلقي
(.Ronald Van Steden, Privatising Policing (Amsterdam, BJU Publishers, 2007) )20
()21

Alison Wakefield, Selling Security (Cullompton, Willan Publishing, 2003); Mark Button, Security Officers and Policing (Aldershot,
)Ashgate Publishing, 2007

.
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القب� ��ض عل ��ى � ٢٠شخ�ص� � ًا؛ وكان �ضباط ال�شرطة ه ��م الذين نفَّذوا كل عملي ��ات �إلقاء القب�ض ه ��ذه .ويف حدث ريا�ضي
�آخ ��ر ح�ضره الباحثون ،التقى فريق ��ا كرة قدم �أ�سرتاليان يف ملعب ملبورن للكريكت ال ��ذي يت�سع ملائة �ألف متفرج؛ وكان
هناك � ٢٠ضابط �شرطة و ١٢٥موظف �أمن .وهنا �أي�ض ًا تعامل �ضباط ال�شرطة مع كل حاالت انتهاك القانون؛ �أ َّما موظفو
الأمن فقد تعاملوا مع حاالت انتهاك لوائح امللعب ،مثل عمليات تهريب �سلع حمظور �إدخالها .ويف بع�ض الدول تنتقل الآن
()22
مهام توفري الأمن ،بل انتقلت فع ًال ،من ال�شرطة العامة �إىل �شركات الأمن اخلا�صة.

�أمن املناطق ال�سكنية
يف دول كث�ي�رة �أدى ارتف ��اع الطلب على وجود قوات نظامية يف �شوارع املناطق ال�سكنية على نحو ال ت�ستطيع قوات ال�شرطة
العام ��ة �أن تلبي ��ه ،مقرتن� � ًا بنمو التجمعات ال�سكنية اخلا�ص ��ة املحاطة ب�أ�سوار يف بع�ض ال ��دول� ،إىل زيادة هائلة يف حجم
خدمات الأمن املق َّدمة داخل تلك املناطق .فقد �شهدت دول �أمريكا ال�شمالية و�أمريكا الالتينية ودول �أفريقية كثرية من ًّوا
قوات �أمنٍ خا�ص ٌة ت�ؤدي
كب�ي�ر ًا يف التجمعات ال�سكني ��ة التي تعي�ش داخل �أ�سوار تف�صلها عن املناطق املحيطة بها وحتميها ُ
وظائ ��ف مراقب ��ة املداخل وت�سيري دوريات �أمنية .ويف بع�ض الأحيان �أدى ذلك �إىل �إثارة جدل ب�سبب ما يت�سم به من طابع
تق�سيم ��ي والم�ساواة �أمنية ب�ي�ن القادرين وغري القادرين على حتمل تكاليف العي�ش يف تل ��ك املناطق .ويف جنوب �أفريقيا
املجتمعات املحلية �أم ��وا ًال بغر�ض �إنفاقها على الأمن
ُج� � ِّرب يف زيوليثيمب ��ا نه ٌج يرمي �إىل �سد تل ��ك الثغرات حيث ُمنحت
ُ
م ��ن �أجل حت�س�ي�ن امل�ساواة الأمنية )23(.ويف تورونتو ،كندا ،عر�ضت �إحدى ال�شركات الأمنية تقدمي خدمات �إىل م�ؤ�س�سات
الإ�سكان العمومية وحققت قدر ًا من النجاح يف الت�صدي للم�شاكل التي ت�سببها اجلرمية؛ لكنها ا�ستخدمت يف ذلك نهج ًا
"�شبه ُ�شرطي" �أثار جد ًال كبري ًا �إذ جل�أت على نحو منتظم �إىل توقيف امل�شاغبني و�إبعادهم )24(.ويف الدول التي ترتفع فيها
ت�صد م�سلح �سريع �إىل القادرين على حتمل تكاليف تلك اخلدمات؛ حيث ت�سرع
معدالت اجلرمية كثري ًا ما تُق َّدم
ُ
خدمات ٍّ
ا�ستخدام موظفني �أمنيني
وحدات م�سلحة بالتدخل عند ت�شغيل �أجهزة الإنذار بوقوع ا�ضطرابات .ويف بع�ض الدول� ،أثار
ٌ
ُ
بع�ض امل�شاكل.
م�سلحني َ

حماية مرافق البنية التحتية الوطنية
يف بع� ��ض الدول جرت الع ��ادة على ا�ستخدام كيانات �أمني ��ة عمومية (قوات ال�شرطة� ،أجه ��زة حماية متخ�ص�صة ،قوات
ع�سكري ��ة) من �أج ��ل حماية مرافق البنية التحتية احليوي ��ة ،مبا فيها حماور النقل واالت�ص ��االت و�إمدادات 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�شرية تت�سبب التكاليف التي تتحملها املوارد العامة
لقاء توفري تلك احلماية يف �إلقاء �أعباء متزايدة على ميزانيات الدول .فاال�ستعانة مبوظفني �أمنيني ور�صد �أجهزة الإنذار
وا�ستخ ��دام الدوائ ��ر التليفزيونية املغلقة ،على مدار ال�ساعة ،هي كلها �أمور باهظ ��ة التكاليف؛ وال متثل يف بع�ض الأحيان
ا�ستخدام� � ًا جي ��د ًا لقوات ال�شرط ��ة املدربة تدريب ًا رفيع ًا .ونتيج ��ة لذلك تعمد الآن بع�ض الدول ،ومنه ��ا الإمارات العربية
املتح ��دة وجاماي ��كا وال�سويد و�سوي�سرا وقرب� ��ص واليابان ودول �أخرى� ،إىل التعاقد مع �ش ��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 �أملانيا؛ �إذ �أدت اال�ستعانة بتلك ال�شركات �إىل �إحداث حت�سن دائم يف جمال
()22

Rick Sarre and Tim Prenzler, Private Security and Public Interest: Exploring Private Security Trends and Directions for Reform in the New
)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) )23

(.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

�أو ًال�  -إ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية

(خا�ص ًة كبار ال�سن والن�ساء) ،وق ��د َث َبت � َّأن حاالت
�أم ��ن النق ��ل العام من حيث ازدي ��اد �شعور الركاب الذاتي بال�سالم ��ة
َّ
()26
الإيذاء والتحر�ش اجل�سديني قد انخف�ضت �ش�أنها �ش�أن الأ�ضرار التي ت�سببها �أعمال التخريب والت�شويه.
� َّإن القيم ��ة التي ي�ضيفها الأمن اخلا�ص فيما يخ�ص حماي ��ة مرافق البنية التحتية احليوية تكمن يف تخ�ص�صه .ف�شركات
اخلدمات الأمنية اخلا�صة قادرة على ا�ستحداث معارف تقنية تخ�ص تلك املرافق على وجه التحديد من خالل الرتكيز
على قطاعات �سوقية متخ�ص�صة.

�أمن املطارات واملوانئ البحرية
� َّإن وج ��ود موظف ��ي �أم ��ن يحمون املط ��ارات ،وبقدر �أقل املوان ��ئ البحرية ،هو �أح ��د �أ�شيع ما يراه النا� ��س من مظاهر منو
اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة )27(.ويف معظم الدول ،تتعاون ال�شركات التي تقدم تلك اخلدمات مع �أجهزة ال�شرطة
التابعة للدولة على �أداء تلك الوظائف .ويف هونغ كونغ ،ال�صني ،ت�شرتك قوات �شرطة هونغ كونغ مع �شركة خدمات �أمنية
مدني ��ة خا�ص ��ة يف ت�أمني املطار ال ��دويل .وتوفر تلك ال�شركة ،التي يعمل بها �أكرث م ��ن  3 000موظف ،طائفة عري�ضة من
اخلدمات يف املوقع املخ�ص�ص للجمهور وموقع الطريان العمومي؛ مبا يف ذلك ت�سيري دوريات روتينية ،ومراقبة املداخل،
و�إ�ص ��دار تراخي� ��ص دخول ُمق َّيدة واعتماد احلا�صلني عليها ،وتخ�صي�ص حرا�س ملراقب ��ة �أمن البوابات ،وتفتي�ش الركاب
()28
و�أطقم الطائرات وال�شحنات والربيد ،وفرز الركاب ،وو�ضع �ضوابط ب�ش�أن الت�صاريح.
وي�شيع يف بلدان كثرية وجود �شركات خدمات �أمنية مدنية خا�صة يف املوانئ البحرية تتوىل ت�شغيل نظم الدوائر التليفزيونية
املغلقة ،ومراقبة مداخل املواقع ،وحرا�سة مرافق املوانئ ،و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن �أمن البنية التحتية ،وامل�شاركة يف تقييم
احلال ��ة الأمنية يف املوانئ ،والإ�سهام يف خطط الطوارئ والت�صدي للأزمات ،واال�شرتاك يف ع�ضوية اللجان املعنية ب�أمن
املوانئ ،جنب ًا �إىل جنب مع ال�شرطة العامة و�سلطات املوانئ.

تنظيم م�شاركة الأمن املدين اخلا�ص يف منع اجلرمية
و�سالمة املجتمع
يف جم ��ال ال�سالمة والأمن ومن ��ع اجلرمية تكون الدولة هي �صاحبة ال�سلط ��ة الأوىل وامل�س�ؤولية الرئي�سية .ومن ثم ينبغي
�أن تخ�ض ��ع اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة لتنظيم الدولة ورقابتها ولربامج ترمي �إىل حت�سني املعايري الكفيلة بتعزيز
�إ�سهام تلك اخلدمات يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع .ثم � َّإن للدولة دور ًا �أ�سا�س ًّيا وم�س�ؤولي ًة ح�صرية فيما يخ�ص و�ضع
تدابري حلماية �أمن مواطنيها وجميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لواليتها الق�ضائية وحماية رفاههم .ف�سالمة ال�شخ�ص و�أمن
ممتلكات ��ه ُينظر �إليهما على نطاق وا�سع باعتبارهما من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية و�أمر ًا جوهر ًّيا يف حتقيق جودة احلياة
العامة للمجتمعات.

( )26املرجع نف�سه.
()27

Jens Hainmüller and Jan M. Lemnitzer, "Why do Europeans fly safer? The politics of airport security in Europe and the US", Terrorism and
Political Violence, vol. 15, No. 1 (2003), pp. 1-36

.
( ،Aviation Security Company Limited )28انظر املوقع التايل.http://www.avseco.com.hk/eng/default.asp :
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فاملادة  ٣من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان تن�ص على �أن لكل �شخ�ص احلق يف احلياة واحلرية وال�سالمة ال�شخ�صية؛
ً ()29
يف حني تن�ص مادته  ١٧على عدم جواز جتريد �أحد من ملكه تع�سفا.
وتتحقق �سالمة و�أمن الأ�شخا�ص وممتلكاتهم ،جزئ ًّيا ،باتخاذ تدابري ف َّعالة ملنع اجلرمية وتعزيز �سالمة املجتمع .وت�شمل
تلك التدابري تدابري اجتماعية واقت�صادية تتناول العوامل التي تقف وراء اجلرمية ،كالالم�ساواة والتهمي�ش مث ًال ،عالوة
عل ��ى الظ ��روف املحيطة املتغرية التي ت�ؤثر يف دوافع االعتداء والإي ��ذاء ويف ال�شعور بانعدام الأمن؛ وذلك مع و�ضع تدابري
متن ��ع تكرار اجلرائم وتُق ِّل�ص من احتم ��االت ارتكابها وتزيد من احتماالت �إلقاء القب�ض على مرتكبيها .وميكن ل�شركات
اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة �أن ت� ��ؤدي دور ًا يف جمموعة التدابري الأخرية ،التي كثري ًا م ��ا ي�شار �إليها بعبارة " منع
اجلرمية من خالل تقلي�ص احتماالت ارتكابها".
� َّإن من ��ع اجلرمي ��ة على نحو ف َّعال وم�س�ؤول يرتق ��ي بنوعية حياة جميع املواطنني؛ كما يع ��ود مبنافع طويلة املدى من حيث
خف�ض التكاليف املرتبطة بنظام العدالة اجلنائية الر�سمي والتكاليف االجتماعية الأخرى الناجمة عن اجلرمية .وتن�ص
املب ��ادئ التوجيهية ملنع اجلرمية� ،إقرار ًا منه ��ا مبا �سبق ،على �أنَّه تقع على عاتق احلكومات ،بجميع م�ستوياتها ،م�س�ؤولية
�إيجاد و�إدامة وتعزيز �إطار ميكن فيه جلميع امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات ال�صلة وجميع �شرائح املجتمع املدين ،مبا يف ذلك
قط ��اع ال�ش ��ركات� ،أن ت�ؤدي دور ًا �أف�ضل يف من ��ع اجلرمية )30(.وتت�ضمن م�س�ؤولي ُة ِ
اتخاذ الإج ��راءات هذه تقوي َة ال�سلطات
الرقابي ��ة والإ�شرافي ��ة للجه ��ات الفاعلة غري احلكومية التي تنه� ��ض بدور يف جمال �سالمة املجتم ��ع ومنع اجلرمية؛ مثل
مقدم ��ي اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة .وتهيب مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية للتعاون وامل�ساعدة التقنية يف ميدان
من ��ع اجلرمي ��ة يف املدن بال ��دول الأع�ضاء �أن ت�أخ ��ذ يف اعتبارها عدد ًا من املب ��ادئ؛ منها و�ضع خطة عم ��ل متكاملة ملنع
()31
اجلرمية تت�ضمن ع َّدة جهات فاعلة منها القطاع اخلا�ص.
وم ��ن الوا�ض ��ح � َّأن هناك حتديات تواج ��ه م�شاريع التعاون بني ال�شرط ��ة العامة والأمن اخلا�ص؛ منها م ��ا يتعلق بال�سلطة
القانوني ��ة ،والتموي ��ل ،والقيادة وال�سيط ��رة ،وخطوط االت�صاالت ،وم�ستوي ��ات الثقة واالحرتام ،والقي ��ود املفرو�ضة على
جم ��ع املعلوم ��ات وتبادله ��ا وخزنه ��ا ،وامل�س�ؤوليات والتبع ��ات ،وت�صورات اجلمه ��ور .وميكن التغلب عل ��ى العديد من تلك
التحدي ��ات بف�ض ��ل و�ضع �سيا�سات عام ��ة ،وبناء عالقات وتدخل الدولة بق ��در �أكرب من خالل �أطر تعاوني ��ة َ
تعطى طابع ًا
ر�سم ًّيا.
ل ��ذا ف� �� َّإن من القرارات الهامة الت ��ي يجب �أن تتخذها الدولة درج� � َة التدخل التي تريد ا�ستخدامها م ��ن �أجل تعزيز تلك
ال�شراكات .ولعل الدول ،كما جاء يف م�شاريع تو�صيات �أبوظبي الأولية ،تنظر يف تطوير �أوا�صر التعاون بني قطاعي الأمن
العام واخلا�ص؛ وتقوم مبا يلي:
• ت�شجيع ال�شراكات بني �أجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�أجهزة الأمن العام
•  توف�ي�ر التموي ��ل لإج ��راء بحوث ب�ش�أن التع ��اون بني اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة وقط ��اع الأمن العام
ولتقييم هذا التعاون
•  �إن�شاء برامج تدريبية حمددة تركز على التعاون والت�سا ُند وت�شجيعها
( )29قرار اجلمعية العامة � ٢١٧ألف (د.)٣-
( )30مرف ��ق ق ��رار املجل�س االقت�صادي واالجتماع ��ي  .١٣/٢٠٠٢وهذه الر�سالة �أ َّيدها �إع�ل�ان بانكوك لعام  ٢٠٠٥ب�ش�أن الت� ��آزر واال�ستجابات :التحالفات
اال�سرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،الذي اعتمده م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،الذي ُعقد يف بانكوك
يف عام .٢٠٠٥
( )31مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .٩/١٩٩٥
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•  �إن�شاء هيئة �أو �آلية منا�سبة للإ�شراف على تنفيذ جهود التعاون والت�سا ُند بني الأجهزة الأمنية التابعة للدولة
و�أجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
وجتدر مالحظة �أنَّه لي�س من دور الأمن املدين اخلا�ص �أن ي�ست�أ�صل �أو يقو�ض ال�شرطة العامة و�إمنا �أن ي�ساعدها ويتعاون
معه ��ا؛ وهو ما ُيتوقع من �أي ع�ضو م ��ن �أع�ضاء املجتمع .ويف الوقت ذاته� ،أ ُ ِق َّر ب�أن النهج التعاوين والت�شاوري بني ال�شرطة
العامة والأمن املدين اخلا�ص ميكن �أن يكون قو ًة دافع ًة �إىل توفري �أمن املجتمع ومنع اجلرمية .وتت�ضمن الأمثلة النمطية
على العالقات بني ال�شرطة العامة والأمن اخلا�ص يف بع�ض الدول ما يلي:
•  الت�شبي ��ك :فر� ��ص منظمة لكنها غري ر�سمية لبناء العالقات وتبادل املع ��ارف ومناق�شة التحديات امل�شرتكة
وتقا�سم الإمكانيات املتاحة
•  تب ��ادل املعلوم ��ات :تب ��ادل املعلومات ب�ش� ��أن اجلرائم والأمن ��اط اجلنائية ،واملجرم�ي�ن ،والتهديدات وفر�ص
التعاون
•  التدري ��ب :الت�ش ��ارك يف ا�ست�ضافة وتنفيذ �أن�شطة تدريبية قائمة عل ��ى املعرفة وعلى الكفاءة ب�ش�أن موا�ضيع
متخ�ص�صة؛ مما ي�ساعد بدوره على تعزيز االحرتام املتبادل والفهم امل�شرتك للأدوار وامل�س�ؤوليات وال�سلطات
•  من ��ع اجلرمي ��ة :الت�ش ��ارك يف برامج تهدف �إىل منع اجلرمية و�سالم ��ة املجتمع ،مبا يف ذلك ا�سرتاتيجيات
تكف ��ل �سالم ��ة املجتمع؛ والت�شارك يف الت�صدي لق�ضاي ��ا تهم املجتمع املحلي عالو ًة عل ��ى دعم اجلهود َّ
املنظمة
التي تُبذل على �صعيد املجتمعات املحلية
• الت�شريعات :الدعم امل�شرتك للقوانني املتعلقة مبنع اجلرمية و�سالمة املجتمع
• العمليات� :إجراء حتقيقات واتخاذ مبادرات ترمي �إىل منع اجلرمية وقمعها
•  البح ��وث :ت�صمي ��م وتنفي ��ذ بحوث تتعلق مبنع اجلرمي ��ة و�سالمة املجتمع ،بالت�ش ��ارك �أحيان ًا مع اجلامعات
املحلي ��ة ،وو�ض ��ع م ��ا يتعل ��ق بها م ��ن معايري تخ� ��ص املتطلب ��ات التكنولوجي ��ة وامل�سائ ��ل التي حتظ ��ى باهتمام
()32
م�شرتك
وحتت ��اج العالق ��ات بني قطاعي الأمن الع ��ام والأمن اخلا�ص ،حتى تكون عالقات ناجح� � ًة� ،إىل قيادة و�إىل حتديد وا�ضح
ل�ل��أدوار وامل�س�ؤولي ��ات ،و�إىل التزامات متعددة امل�ستويات ،ومبادئ توجيهية ب�ش� ��أن التعاون وتبادل املعلومات ،و�إىل وجود
�أهداف م�شرتكة.
و�ستتناول فيما يلي بع�ض اخلربات التي اكت�سبتها الدول يف هذا املجال.

�أمثلة على التعاون املحلي والطوعي
قد ت�ستند العالقات التعاونية �إىل مو�ضوع بعينه �أو �إىل موقع بعينه؛ كاقتحام منطقة م�ستودعات جتارية �أو �إثارة القالقل
يف وق ��ت مت�أخ ��ر من الليل يف منطق ��ة ترفيهية؛ �أو قد ت�شمل موا�ضيع �أعم مثل العمل امل�ش�ت�رك على و�ضع ت�صورات ب�ش�أن
ال�سالم ��ة والأم ��ن ال�شخ�ص ��ي والأ�سباب اجلذرية للجرمي ��ة وانعدام الأمن يف �أح ��د التجمعات ال�سكني ��ة .وقد تكون تلك
العالق ��ات منظم ��ة تنظيم ًا دقيق� � ًا وطويلة الأجل �أو قد تكون عار�ض� � ًة تهدف �إىل حتقيق �أغرا� ��ض بعينها؛ كما قد تتطلب
متوي ًال م�شرتك ًا �أو خارج ًّيا �أو ال تتطلب �أي موارد �إ�ضافية.
وي�شه ��د الع ��امل �أمناط� � ًا كثرية م ��ن التعاون وتب ��ادل املعلوم ��ات بني ال�شرط ��ة و�شركات الأم ��ن املدين اخلا�ص ��ة؛ يكت�سي
بع�ضه ��ا طابع� � ًا ر�سم ًّيا �أكرث من بع�ضها الآخ ��ر .ويف بع�ض تلك الأمناط قد تز ِّود ال�شرطة �ش ��ركات الأمن املدين اخلا�صة
()32

Whitney Gunter and Jason Kidwell, Law Enforcement and Private Security Liaison: Partnerships for Cooperation (York, Pennsylvania,
)International Foundation for Protection Officers and York College of Pennsylvania, 2004
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بق ��در م ��ن التدريب واملع ��دات باعتبار ذلك �أح ��د التدابري الرامي ��ة �إىل منع اجلرمي ��ة يف املجتمع والنهو� ��ض بال�سالمة
�كل ت�شبي � ٍ�ك َع َر�ض ��ي �أو اجتماع � ٍ
والأم ��ن )33(.ويف بع� ��ض الأمن ��اط الأخ ��رى ،ق ��د يتخ ��ذ التعاون �ش � َ
�ات منتظم ��ة لتبادل
املعلومات.
فعل ��ى �سبي ��ل املثال� ،شهدت نيويورك يف عام  ١٩٨٦مبادر ًة ترمي �إىل حت�سني التعاون بني الأمن العام والأمن اخلا�ص من
�أج ��ل حماية الأ�شخا�ص واملمتلكات وت�شجيع تبادل املعلومات بني ال�شرط ��ة العامة والأمن اخلا�ص و�إزالة امل�شاكل املتعلقة
بامل�صداقي ��ة والت�ص ��ورات اخلاطئة .و�أي�ض ًا يف مي�س ��وري بالواليات املتحدة ،ت�شاركت �إدارة �شرط ��ة كريف كور مع مركز
�سان ��ت جون مري�سي الطبي و�شركة �أمن خا�ص ��ة يف تنفيذ م�شروع على م�ستوى املجتمع املحلي كله يرمي �إىل توعية �أفراد
املجتم ��ع بامل�سائل املتعلقة مبنع اجلرمية وا�ستحداث برنام ��ج تثقيفي يف هذا ال�صدد ي�شمل عدد ًا من الأحداث والندوات
املحلي ��ة التي تتن ��اول موا�ضيع معينة؛ مثل االعتداءات اجلن�سية وال�سطو وال�سالمة املروري ��ة .ومن �أمثلة الت�شبيك وتبادل
املعلوم ��ات بانتظ ��ام مبادر ُة التعاون العملياتي املنفذة يف كل من كندا والواليات املتحدة .ومبوجب تلك املبادرة يتم توفري
م ��وارد من �أجل تعزيز التع ��اون بني �شركات الأمن املدين اخلا�صة و�أجهزة �إنفاذ القانون؛ ومن تلك املوارد �أدلة و�شرائط
فيدي ��و ودرا�سات حاالت وا�ستعرا�ض للم�ؤلفات بغية توفري �أدوات تكف ��ل ت�شجيع التعاون املحلي )34(.وعادة ما يقت�صر دور
قط ��اع الأمن اخلا�ص يف مثل تل ��ك املبادرات على املعاينة والإبالغ والت�سجيل بحيث ال ي�شم ��ل التدخل املبا�شر على النحو
الذي قد تلج�أ �إليه ال�شرطة العامة .فعلى �سبيل املثال تهدف مبادرة التعاون العملياتي امل�شرتكة ملنع اجلرمية يف فانكوفر،
كن ��دا� ،إىل تب ��ادل املعلومات وامل ��وارد من �أجل امل�ساعدة على من ��ع جرائم املمتلكات و�أمناط ال�سل ��وك املزعجة التي ت�ؤثر
ت�أث�ي�ر ًا �سلبي ًا على املجتم ��ع .وحتظى املبادرة بدعم ال�شرطة ورابطة داونتاون فانكوف ��ر للم�شاريع املحلية و�شركة الت�أمني
بريتي� ��ش كولومبي ��ا (وهي �شركة الت�أمني على ال�سيارات يف املقاطعة) .ويف �إطار تل ��ك املبادرة تلتقى اجلهات املعنية ،مبا
فيه ��ا �شركات الأمن اخلا�صة ،مرة واحدة �شهر ًّيا من �أجل تبادل املعلومات ر�سم ًّيا وا�ستعرا�ض اال�سرتاتيجيات؛ علم ًا ب� َّأن
()35
هناك �آليات قد �أُن�شئت من �أجل التبادل الفوري للمعلومات املتعلقة بالأ�شخا�ص املهمني وب�أمناط واجتاهات اجلرمية.
ومن الأمثلة اجليدة الأخرى على التعاون م�شروع غريفني يف اململكة املتحدة (انظر الإطار .)١
ويف الربازي ��ل� ،ش َّكل ��ت ع� � َّدة مناطق �سكانية رابطات تعاق ��دت بدورها مع �شركات خدمات �أمني ��ة مدنية خا�صة لتح�سني
الأم ��ن فيه ��ا .ومن �أمثل ��ة ذلك �أن ال�شرطة الع�سكرية يف والي ��ة �ساو باولو َك َّونت �شراك ًة مع �ش ��ركات خدمات �أمنية مدنية
خا�ص ��ة مكلف ��ة بحماية منطقة بارك دو�س برين�سيب .وق ��د قدمت ال�شرطة تقارير �إيجابية عن تل ��ك املبادرة ن َّوهت فيها
ب�أهمية دور تلك اخلدمات وا�صف ًة �إ َّياه ب�أنَّه يدعم دور ال�شرطة يف توفري بيانات عن اجلرمية يف املنطقة وي�ساهم يف تنفيذ
()36
تدابري تهدف �إىل منع اجلرمية وي�ساعد يف التحقيقات التي جتريها ال�شرطة.
وتت�ضم ��ن الأمثل ��ة الأخرى ٍ
حاالت تتوىل فيها ال�شرط ��ة تدريب موظفي �شركات اخلدمات الأمني ��ة اخلا�صة .ففي برمودا
مث�ل ً�ا تُد ِّرب ال�شرط ُة ه�ؤالء املوظف�ي�ن على توخي احلذر من جرائم �أو م�شكالت حمددة عند ت�سيريها دوريات حرا�سة �أو
عن ��د �إن�شائه ��ا نقطة حرا�سة ثابتة؛ مو�ضح ًة لهم ما ينبغي �أن يالحظوه وكيفية الإبالغ عنه .بل �إن ال�شرطة توفر يف بع�ض
احلاالت بع�ض معدات االت�صاالت �أو مواد الإبالغ.

()33

Edward F. Connors, William C. Cunningham and Peter Ohlhausen, Operation Cooperation: A Literature Review of Cooperation and
Partnerships Between Law Enforcement and Private Security Organizations (Washington, D.C., Bureau of Justice Assistance, United States Department
)of Justice, 1999

.

( )34انظر .www.ilj.org/publications/docs/Operation_Cooperation.pdf

( ،Vancouver Police Department, 2011 Annual Business Plan: Year-End Report-Back )35متاح على املوقع التايل:
.http://vancouver.ca/police/assets/pdf/2011-report-back.pdf
()36

Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo, "Como a segurança privada pode ajudar no
www.seevissp.org.br/noticia.php?not=105
"trabalho da polícia

 ،متاح على املوقع التايل:
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الإطار  -1م�شروع غريفني (اململكة املتحدة)
م�شروع غريفني هو �أحد الأمثلة على التعاون الناجح ج ًّدا بني �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وال�شرطة .وقد بد�أ يف لندن
يف ع ��ام ٢٠٠٤؛ لكن ��ه امتد الآن �إىل ع�شرات املدن .وهو يهدف �إىل جمع جهود ال�شرطة و�شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
واملجتم ��ع املحل ��ي من �أجل الك�شف عن الأن�شطة الإرهابي ��ة وردعها والت�صدي لها .ومن اجلوانب الرئي�سي ��ة يف امل�شروع �إن�شاء قناة
تتيح لل�شرطة تبادل املعلومات واال�ستخبارات وتلقِّيها .ومبوجب امل�شروع يح�ضر املوظفون و�أفراد املجتمع املحلي ذوو ال�صلة �أحداث ًا
يتل َّق ��ون خالله ��ا معلومات وتدريبات من ال�شرطة ب�ش� ��أن جمموعة متنوعة من الق�ضايا؛ منها املخاط ��ر القائمة ،وامل�سائل اجلديرة
باالنتب ��اه ،والإج ��راءات الواجب اتباعها �أثناء احلوادث ،وكيفي ��ة الإبالغ عن املعلومات� ،إلخ .وهناك �أي�ض� � ًا تدريب مي ِّكن املوظفني
الأمنيني من العمل كقوات م�ساعدة عند وقوع حادث �إرهابي كبري .وتتكرر تلك الأن�شطة بانتظام .وقد ات�سع نطاق م�شروع غريفني
حيث امتد خارج اململكة املتحدة �إىل بلدان �أخرى ،مثل �أ�سرتاليا (.)www.projectgriffin.org.uk

مزيد من تدخل الدولة ت�شجيعاً للتعاون
�أدت �أهمي ��ة التع ��اون والت�ش ��ارك يف العديد من الدول �إىل تدخل الدولة بقدر �أكرب بغي ��ة حتقيق تلك الغايات؛ وذلك بعدة
و�سائ ��ل منها �إن�شاء هياكل قانونية وو�ضع حوافز �أخ ��رى من �أجل �إ�شراك اجلهات الفاعلة يف قطاعي الأمن العام والأمن
اخلا�ص .و ُينظر �أدناه يف بع�ض تلك اخليارات.
يف �إنكل�ت�را وويل ��ز� ،سعت الدولة جاهد ًة �إىل ت�شجي ��ع التعاون بني اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة وال�شرطة من خالل
"خمط ��ط �سالمة املجتم ��ع املعت َمد" الذي �أن�شئ مبوجب قان ��ون �إ�صالح ال�شرطة لعام  .٢٠٠٢ويق�ض ��ي هذا املخطط ب� َّأن
ب�إم ��كان ر�ؤ�ساء ال�شرطة �أن يعتم ��دوا �أ�شخا�ص ًا يك َّلفون ب�أداء وظائف تخ�ص �سالمة املجتم ��ع باعتبارهم موظفني �أمنيني
ب ��ل وم�أم ��وري �سجون وم�س�ؤولني عن حرا�سة القطارات واحلدائق العامة� ،إل ��خ .وبو�سع ه�ؤالء املوظفني ،مقابل ح�ضورهم
دورات تدريبي ��ة معرتف ًا بها ،ارتداء �شارة خا�صة وممار�سة �صالحيات خا�صة ك�إ�صدار �إ�شعارات بتوقيع غرامات حمددة
وم�صادرة الكحول والتبغ .و�أجريت درا�سة ا�ستق�صائية يف عام � ٢٠١٠أو�ضحت � َّأن هناك �أكرث من  2 000موظف �أ�صبحوا
معت َمدي ��ن مبوج ��ب هذا املخطط .ومي ��زة هذا املخطط هي �أنَّه ي�سم ��ح جلهات معينة (احلدائق العام ��ة ،متاجر الت�سوق
الك�ب�رى ،امل�ست�شفي ��ات) مبنح ال�صالحي ��ات والفر�ص التدريبية املطلوب ��ة للحفاظ الف َّعال على القان ��ون والنظام يف تلك
املناطق ،تارك ًا ال�شرطة تركز على وظائف �أكرث �أهمية .كما �إنَّه يطمئن ال�شرطة �إىل � َّأن املوظفني الأمنيني مد َّربون تدريب ًا
()37
مالئم ًا ومنخرطون بقدر �أكرب �ضمن هياكل ال�شرطة.
وقد اعتربت بع�ض الدول � َّأن م�ساهمة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع هي على درجة
م ��ن الأهمي ��ة �أف�ضت �إىل اعتماد� ،أو التخطيط العتماد ،ت�شريعات تُف ِّو� ��ض جهات معينة ب�إقامة �شتى �أ�شكال ال�شراكة بني
ال�شرطة و�شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .وعند م�ستوى معينَّ تُف َّو�ض �أجهز ٌة معينة بت�شجيع ال�شراكات .فمث ًال
ُعر� ��ض �أم ��ام الربملان يف جنوب �أفريقيا يف نهاية عام  ٢٠١٣قانو ٌن يعدل قان ��ون عام  ٢٠٠١الأ�صلي ب�ش�أن تنظيم �صناعة
الأم ��ن اخلا� ��ص؛ م�سند ًا م�س�ؤولي� � ًة �إ�ضافية �إىل اجلهاز الرقاب ��ي ،وهو الهيئة الرقابية للأمن اخلا� ��ص ،تتمثل يف ت�شجيع
ال�شراكات الرامية �إىل منع اجلرمية بني �صناعة الأمن اخلا�ص و�أجهزة الدولة امل�س�ؤولة عن منع اجلرمية.
وعل ��ى وجه التحديد يف جمال الأح ��داث الريا�ضية ،يف جنوب �أفريقيا ،جرى �أي�ض ًا تكري�س هذا التعاون على نحو ر�سمي.
فق ��د �س َّن ��ت احلكومة قانون ال�سالمة �أثناء الأحداث الريا�ضية والرتفيهي ��ة ( )2009واللوائح امل�صاحبة له .وت�ضفي تلك
( )37انظر .https://www.gov.uk/government/publications/community-safety-accreditation-scheme-powers
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اللوائح ،جزئ ًّيا ،الطابع الر�سمي على دور �شركات الأمن اخلا�صة وتعاونها مع ال�سلطات العامة يف تقييم املخاطر وو�ضع
وتنفي ��ذ تدابري للتخفيف منها وتوفري املوظفني الالزمني .وين� ��ص القانون على ن�شر قوات الأمن اخلا�صة �أثناء �أي حدث
يرت� ��أى �أنَّه متو�سط املخاطر �أو عايل املخاطر؛ كما يحدد القان ��ون الأدوار وامل�س�ؤوليات وي�شرتط تدريب العاملني و�إر�سا َء
()38
م�ستويات �إ�شرافية مالئمة.
وتعط ��ي �إ�سباني ��ا مث ًال طيب ًا لنظام رقابي يتيح للأمن املدين اخلا�ص � ْأن يدعم �شرطة الدولة بطرائق متنوعة .بل � َّإن هذا
ِ
�شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ب�أن تتعاون مع ال�شرطة وتدعمها كلما كانت هناك خماطر تهدد
النظام ُيلزم
النظ ��ام العام .كما �أن�ش� ��أت
جلان تن�سيقٍ خمتلط ًة" من �أجل ت�شجيع التعاون بني الدولة وتلك ال�شركات،
اللوائح الأ�صلية " َ
ُ
()39
مبا فيها جلنة مركزية وجلان حملية .وتت�ضمن وظائف تلك اللجان ما يلي:
•  �إ�س ��داء امل�ش ��ورة �إىل وزارة الداخلية ب�ش�أن املعايري العامة لتطبي ��ق وا�ستحداث وتن�سيق الت�شريعات املت�صلة
بالأمن اخلا�ص
• اقرتاح معايري متجان�سة ب�ش�أن الإجراءات الإدارية
ال�سبل
•  ت�شجيع تبادل اخلربات املكت�سبة يف �شتى القطاعات املم َّثلة يف تلك اللجان ،و�صياغة اقرتاحات ب�ش�أن ُّ
اجلديدة ملكافحة اجلرمية يف جمال الأمن اخلا�ص
•  تو�ضي ��ح املعاي�ي�ر املتعلق ��ة بتنفيذ التدابري الأمنية املن�صو�ص عليها يف املر�س ��وم امللكي  ،١٩٩٤/٢٣٦٤الذي
يطور قانون الأمن اخلا�ص
•  متابعة وتو�ضيح �أوجه التقدم التكنولوجي يف �صناعة الأمن حتى ي�ستعا�ض عن النظم الأمنية القائمة بنظم
متطورة
•  اقرتاح معايري تن�سيقية بني ال�شركات الأمنية واملوظفني الأمنيني وقوات ال�شرطة
•  �إبالغ املناطق الواقعة حتت م�س�ؤولية تلك اللجان بخطط منع اجلرمية
املوجهة �إىل موظفي ال�شركات الأمنية اخلا�صة
• حتليل وتقييم الأن�شطة التثقيفية َّ
•  تق ��دمي تو�صي ��ات �إىل الرابط ��ات املم َّثلة يف تلك اللجان ب�ش�أن َ�س ��ن ت�شريعات تخ�ص الأمن اخلا�ص ،واملثول
�أمام تلك الرابطات �إذا كانت هناك �ضرورة قانونية لذلك
•  �إحاطة وزارة الداخلية وممثلي الواليات علم ًا ب�ش�أن املناطق الواقعة حتت م�س�ؤولية تلك اللجان
وتتي ��ح الهي ��اكل املقامة يف �إ�سبانيا تب ��ادل املعلومات العملياتية ب�ي�ن قطاعي الأمن اخلا�ص والأمن الع ��ام ب�ش�أن موا�ضيع
معين ��ة ،مث ��ل �أرقام لوحات ال�سيارات ،والإ�ضراب ��ات واملظاهرات املتوقعة ،وتوزيع �صور عت ��اة الإرهابيني .وي�شري التقييم
الأويل �إىل �أن ه ��ذا التب ��ادل يخ ��دم القطاع العام بقدر �أك�ب�ر؛ لكن النظام �أدرج فع ًال اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة
ُ�سجل لدى ال�شرط ��ة جمي ُع العقود التي
�ضم ��ن �أه ��داف الأمن العام )40(.ومن املتطلب ��ات الأخرى يف �إ�سبانيا وج ��وب �أن ت َّ
تُو َّق ��ع بني �شركات الأمن اخلا�ص وعمالئها؛ مع بيان ع ��دد املوظفني الأمنيني املعنيني واخلدمات التي �ستق َّدم .ومن �أجل
التوا�ص ��ل على نحو �أجنع مع الأفراد وال�شركات يف قط ��اع الأمن اخلا�ص �أقامت ال�شرطة خطوط ًا هاتفي ًة تعمل على مدار
�ساعات اليوم مبا يكفل �سرعة االت�صال يف حاالت الطوارئ.
( )38انظر .http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=98330

(.Andrea Gimenez-Salinas, "New approaches regarding private/public security", Policing and Society, vol. 14, No. 2 (2004), pp. 158-174 )39
( )40املرجع نف�سه.
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ويج ��ري الآن �إ�ص�ل�اح الت�شريعات واللوائ ��ح يف �إ�سبانيا من �أجل امل�ضي يف دعم التع ��اون وتر�سيخه .فهناك م�شروع قانون
�إ�سباين جديد ب�ش�أن الأمن اخلا�ص يتناول تفا�صيل التعاون بني قطاعي الأمن اخلا�ص والأمن العام .وتعزى مربرات هذا
التع ��اون والتن�سي ��ق �إىل �ضرورة �ضمان �سالمة النا�س .وتقول ديباجة م�شروع هذا القان ��ون � َّإن قوات الأمن التابعة للدولة
�كام املحددة ،الواردة يف م�شروع القانون
يج ��ب �أن ت�سع ��ى جاهد ًة �إىل تطوير �أن�شطة الأمن اخلا�ص .و ُيبينِّ الإطار  ٢الأح � َ
الإ�سباين ب�ش�أن �شركات الأمن اخلا�صة ،املتعلق َة بتبادل املعلومات بني قطاعي الأمن العام والأمن اخلا�ص.
الإطار   -٢التعاون واالطالع على املعلومات (املادتان  ١٤و ١٥من م�شروع القانون ب�ش�أن �شركات
الأمن اخلا�صة� ،إ�سبانيا)
قطاع الأمن اخلا�ص  قوات الأمن العام

قوات الأمن العام  قطاع الأمن اخلا�ص

يجب على �شركات الأمن اخلا�صة �أن تخطر قوات الأمن العام
املخت�صة ،يف �أقرب وقت ممكن ،مبا يلي:
 �أي ظروف �أو معلومات ذات �صلة بالإخالل بالأمن
العام �أو احلفاظ عليه �أو ا�ستعادته؛
 جميع اجلرائم التي ح�صلت على معلومات ب�ش�أنها
�أثناء �أدائها �أن�شطتها �أو وظائفها؛
وذلك بتوفري معلومات عن امل�شتبه فيهم جنائ ًّيا؛ عالوة على
ما يتعلق به�ؤالء امل�شتبه فيهم من معدات وحيازات و�أدلة
(الفقرة  2من املادة .)١٤

يجوز لقوات الأمن العام �أن تزود موظفي الأمن اخلا�ص
مبعلومات ميكن �أن ت�ساعدهم على تي�سري تقييم املخاطر ومن
ثم تنفيذ التدابري الوقائية.
لكن �إذا كانت تلك املعلومات تت�ضمن بيانات �شخ�صية فال
يجوز تبادلها �إال �إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد ال�سالمة
العامة �أو �إذا كان تبادلها يحول دون ارتكاب جرائم (الفقرة
 3من املادة .)١٤

من �أجل حماية ال�سالمة العامة:
• ُي�سمح بنقل جميع البيانات ال�ضرورية التي جمعتها �شركات الأمن اخلا�صة �إىل قوات الأمن العام.
•  يج ��وز لق ��وات الأمن الع ��ام �أن ت�صل �إىل النظم التي �أن�ش�أته ��ا �شركات الأمن اخلا�صة والتي تتي ��ح التحقق الفوري من
املعلومات عندما تقت�ضي ال�ضرورة ذلك من �أجل منع خطر حقيقي يهدد ال�سالمة العامة �أو احليلولة دون وقوع جرائم
(الفقرة  1من املادة .)15
ٍ
معلومات �إىل قوات الأمن العام خرق ًا لأي قيود تفر�ضها � ُّأي عقود
ال ي�ش ِّكل �إف�شاء م�ؤ�س�سات الأمن اخلا�صة وموظفيها ،عن ُح ْ�سن ن َّية،
�أو ت�شريع ��ات �أو لوائ ��ح �أو �أحكام �إدارية على �إف�شاء املعلومات �إذا كان ذلك الإف�شاء �ضرور ًّيا لدرء خطر حقيقي يهدد ال�سالمة العامة
�أو للحيلولة دون وقوع جرائم (الفقرة  ٣من املادة .)١٥

هناك �أي�ض ًا �أمثلة �أخرى على التعاون الإلزامي .ففي املك�سيك ،يجب على موظفي قطاع الأمن املدين اخلا�ص �أن ي�ساعدوا
موظف ��ي الأم ��ن العام يف ح ��االت الطوارئ �أو الكوارث �أو عندم ��ا تطلب منهم ذلك ال�سلط ُة املخت�ص ��ة .ويف الفلبني ميكن
لر�ؤ�س ��اء امل ��دن �أو البلديات ،يف �أوقات الكوارث �أو النكب ��ات� ،أن يكلفوا موظفي الأمن املرخ�صني ب�أن ي�ساعدوا على حفظ
النظام ومنع اجلرمية .كما يجب على ه�ؤالء املوظفني �أن ي�أخذوا �أوامرهم املبا�شرة من رئي�س ال�شرطة.

التح ِّديات والفر�ص املتعلقة بتبادل املعلومات
� َّإن تبادل املعلومات هو �أحد �أهم جوانب التعاون .وقد �سبق احلديث عن ذلك عند �سرد الأمثلة اخلا�صة باململكة املتحدة
و�إ�سباني ��ا �آنف� � ًا؛ لكن م ��ن املهم التعمق يف ا�ستك�شاف ه ��ذه امل�س�ألة .فمن �صميم طبيعة عمل �ش ��ركات اخلدمات الأمنية
املدني ��ة اخلا�صة وموظفيها جم ُع معلومات عن الأفراد والأحداث والكيانات احلكومية وال�شركات .و�أحيان ًا ما تكون تلك
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ٍ
معلومات م�صنَّف ًة ،ب�ش ��كل �أو ب�آخر ،على �أنَّها
خا�ص ًة؛ بل قد تت�ض َّمن يف بع� ��ض الأوقات
ح�سا�س� � ًة �أو �س ِّري� � ًة �أو َّ
املعلوم ��ات َّ
تخ�ص �أمن الدولة.
ُّ
وت�ستعني �شركات الأمن اخلا�صة يف �أحيان كثرية ب�ض َّباط �شرطة �سابقني �أو موظفني ا�ستخباراتيني �أو ع�سكريني �سابقني؛
وذل ��ك جزئ ًّيا ب�سب ��ب ما اكت�سبوه من معارف وخربات ،لكن �أي�ض ًا ب�سبب احتفاظ ه� ��ؤالء الأفراد عاد ًة ب�شبكات معلومات
قوي ��ة قد تفي ��د يف عمل تلك ال�شركات .ويجمع العامل ��ون يف تلك ال�شركات معلومات من خ�ل�ال و�سائل معينة ،مثل ر�صد
وت�سجي ��ل حمتوي ��ات الدوائر التلفزيونية املغلقة ،ق ��د يوجد بع�ضها يف �أماكن عمومية �أو قد يتي ��ح �إلقاء نظرة على �أماكن
عمومي ��ة رغ ��م وج ��وده يف ممتلكات خا�صة؛ وكذلك من خ�ل�ال مناو�شات �أو م�صادمات روتينية م ��ع اجلمهور ومن خالل
ال�شبكات اال�سرتاتيجية واملعلومات التي يقدمها العمالء كاخلطط واملرافق التحتية الأمنية مث ًال.
اخلا�صة �أن جتمعها على نحو م�شروع،
التحدي الذي يواجه الدول يف تنظيم املعلومات التي يجوز ل�شركات الأمن
ويتم َّثل ِّ
َّ
ويف تنظي ��م طريق ��ة جمع تلك املعلومات وم�صادر جمعها وكيفية وم� � َّدة خزنها وحتديد َم ْن يح ُّق له ِّ
االطالع عليها وكيفية
تبا ُدلها وهو َّية من يجوز تبا ُدلها معه.
التع�س ��ف و�إ�س ��اءة اال�ستعم ��ال يف ه ��ذا ال�ص ��دد تقت�ض ��ي م ��ن الرقابيني رب ��ط الأط ��ر الرقابي ��ة وترتيبات
واحتم ��االت ُّ
تب ��ا ُدل املعلوم ��ات بالت�شريع ��ات الت ��ي تحَ ُك ��م خ�صو�صي ��ة البيان ��ات ال�شخ�صي ��ة وحري ��ة املعلوم ��ات .وميك ��ن و�ض ��ع
معاي�ي�ر تحَ ُك ��م طبيع� � َة املعلوم ��ات املج َّمعة واحل ��االت املح َّددة الت ��ي يجوز فيه ��ا جمعها وتبادله ��ا وكيفية وم� � َّدة خزنها
وتبا ُدلها (انظر الإطار .)٣
الإطار  -٣املعايري النمطية املتعلقة بتبادل املعلومات
حتدد م�شاريع تو�صيات �أبوظبي الأ َّولية حتديد ًا وا�ضح ًا بع�ض امل�سائل التي يتعينَّ على الدول �أن تنظر فيها عند تبا ُدل املعلومات.
وهي تت�ض َّمن ما يلي:
•  ت�صني ��ف خمتل ��ف �أن ��واع املعلومات وم�ست ��وى الو�صول �إىل تلك املعلوم ��ات بني الدولة واخلدم ��ات الأمنية املدنية
اخلا�صة وحتديد ما ميكن جمعه من معلومات
• تعزيز عمليات تبادل املعلومات بني اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة والأجهزة الأمنية العامة
• �إن�شاء �شبكات �آمنة لتبادل املعلومات
• �سن قوانني حتمي املعلومات التي توفرها اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
• تطوي ��ر التن�سي ��ق ب�ي�ن جميع م�ستويات الأجه ��زة الأمنية العامة يف تبادل املعلومات م ��ع اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�صة
•  �إدراج قواع ��د اال�ستخ ��دام الأخالق ��ي وامل�شروع للمعلومات يف �أي مدونة لقواع ��د �سلوك م�شغِّلي اخلدمات الأمنية
املدنية اخلا�صة

ِ
عمليات تب ��ادل املعلومات من جانب
توج ��ه وت�ضبط
ويج ��ب �أي�ض� � ًا على مدونات قواع ��د ال�سلوك املهني ��ة والت�شريعات �أن ِّ
ال�سلط ��ات العام ��ة (ك�أجهزة ال�شرط ��ة واال�ستخب ��ارات والأجه ��زة الع�سكرية وغريه ��ا) وال�سلطات الرقابي ��ة (ك�أجهزة
االت�صاالت والطاقة وال�صحة) مع اجلهات الفاعلة داخل �صناعة الأمن اخلا�ص.
و�إذا كانت لدى الدولة خماوف من قيام �شركات الأمن اخلا�صة بخزن بيانات رقمية خارج البلد �أو على خوادم افرتا�ضية،
خا�ص ًة �إذا كانت تلك البيانات تتعلق ببيانات املواطنني ال�شخ�صية �أو مبعلومات �أمنية ب�ش�أن مرافق البنية التحتية احليوية
خزن كل تلك املعلومات خزن ًا �آمن ًا داخل البلد.
ت�سن لوائح ت�شرتط َ
كاملرافق احلكومية مث ًال ،جاز للدولة �أن َّ
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ويف احل ��االت التي تطلع فيها �شركات الأمن اخلا� ��ص على معلومات حكومية �سرية ،كما يف احلاالت التي تتوىل فيها تلك
ال�ش ��ركات حرا�س ��ة مرافق حتتي ��ة تابعة للدولة مبوجب عقد ،فم ��ن ال�شائع �أن ت�شرتط الدولة ،ب�صفته ��ا الزبون� ،إخ�ضا َع
جميع املوظفني الأمنيني ذوي ال�صلة لفح�ص �أمني دقيق و�أن تفر�ض متطلبات �إ�ضافية ب�ش�أن خزن �أي معلومات �أو بيانات
تتعلق باجلهة املحرو�سة وموقعها.
ومن الأمور احليوية عق ُد اجتماعات منتظمة بني �أجهزة الأمن العام وم�شغلي اخلدمات الأمنية اخلا�صة من �أجل �ضمان
جل�سات
وجود نظام جيد لتبادل املعلومات .وتو�صي وزارة الأمن الداخلي يف الواليات املتحدة ب�أن تُعقد ،على نحو منتظم،
ٌ
ويو�صى ب�أ َّال ت�أخذ تلك اجلل�سات َ
�شكل
تعاونية ولقاءات �إعالمية تف�صيلية بني �أجهزة الأمن اخلا�ص و�أجهزة الأمن العامَ .
عرو� ��ض �إي�ضاحية و�إمنا �أن ت�أخ ��ذ َ
اجتماعات �شهرية مع
�شكل جل�سات حوارية )41(.ويف الإمارات العربية املتح ��دة ،تُعقد
ٌ
الرقابيني وال�شرطة ُيتوقع من ر�ؤ�ساء ال�شركات الأمنية �أن يح�ضروها .و�أثناء الربع الثالث من عام ُ ،٢٠١٣نظر يف �إ�ضفاء
مزيد من الطابع الر�سمي على هذه الرتتيبات .انظر الإطار  ٤لالطالع على �أمثلة ب�ش�أن تبادل املعلومات.

الإطار �  -٤أمثلة على تبادل املعلومات
� َّإن "حتال ��ف ال�شرطة والأمن اخلا�ص يف والي ��ة فرجينيا" هو منظمة متخ�ص�صة يف �أمن متاجر الت�سوق الكربى والتحقيقات
اخلا�ص ��ة و�أمن ال�شركات و�إنف ��اذ القانون .وت�ستفيد هذه املنظمة من نظام "فاك�س �سري ��ع" (�أي ا�ستالم و�إر�سال الفاك�سات
ع ��ن طريق الربي ��د الإلكرتوين) من �أجل تبادل املعلومات عل ��ى نحو �سريع وف َّعال بني قطاعي الأم ��ن العام والأمن اخلا�ص.
ُ
خمتلف منظمات ال�شراكة الأخرى يف الواليات املتحدة.
نظم الفاك�سات ال�سريعة
وتَ�ستخدم �أي�ض ًا َ
www.ifpo.org/resources/articles-and-reports/security-management-and-supervision/law-enforcement-andprivate-security-liaison-partnerships-for-cooperation/

وو َّق ��ع جهاز ال�شرط ��ة يف جنوب �أفريقيا مذ ِّكرة تفاهم مع م�شغلي اخلدمات الأمني ��ة اخلا�صة يف �إحدى مدن جنوب �أفريقيا
ي�سم ��ح له ��م بتزويد مركز االت�صال التابع لل�شرطة باملوظفني .وميكن عندئ ��ذ ملوظفي اخلدمات الأمنية اخلا�صة �أن يت�صلوا
التعاون ال�شرط َة على َتبينُّ ب�ؤر اجلرمية.
بهذا املركز لنقل ما لديهم من معلومات ق ِّيمة .وي�ساعد هذا
ُ
http://pisgs.ohio.gov/

ويف املك�سيك ،يجري ا�ستحداث �أداة وظيفية لدى م�ؤ�س�سة بالتفورم مك�سيكو من �أجل التقاط املعلومات التي يجمعها موظفو
اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة عن احلوادث واجلرائم .وهذا ي�ساعد ال�شرط ��ة على جمع اال�ستخبارات ومنع اجلرائم؛
كما ي�ساعد موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة على معاونة ال�شرطة.

()41

Homeland Security Advisory Council Private Sector Information Sharing Task Force, Homeland Security Information Sharing between
Government and the Private Sector (Washington, D.C., 2005) p. 6

.
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ميث ��ل وج ��ود نظام رقابي ف َّعال للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة عن�ص ��ر ًا ها ًّما يف تعزيز �إ�س ��هام ه ��ذا القطاع يف منع
اجلرمية و�سالمة املجتمع .وميكن تق�سيم الدول تق�سيم ًا عري�ض ًا �إىل ثالث فئات فيما يخ�ص تنظيم تلك اخلدمات :دول
ال تنظم تلك اخلدمات ،ودول تنظمها بقدر غري ٍ
كاف ،ودول تنظمها على نحو ف َّعال .وتندرج معظم الدول �ضمن الفئتني
الأوليني؛ لذا قد جتد تلك الدول هذا الدليل التمهيدي مفيد ًا يف ا�س ��تحداث نظام جديد �أو يف توجيه عمليات �إ�ص�ل�احية
ت�ضفي على نظمها مزيد ًا من الفعالية .وي�ستك�شف هذا الف�صل املكونات الرئي�سية لتلك النظم .وهو يبد�أ باملربرات التي
ت�س ��وغ تنظيم تلك اخلدمات وينظر يف �أمر الأجهزة امل�س� ��ؤولة عن �أداء تلك الوظيفة؛ وبعدها ي�ش ��رع يف ا�ستعرا�ض بع�ض
املعايري الكثرية التي تتبعها الدول من �أجل حت�سني جودة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وقابليتها للم�ساءلة.

املربرات التي ت�سوغ تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
ميكن تق�سيم املربرات التي ت�سوغ تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �إىل جمموعتني عري�ضتني .الأوىل تتعلق بامل�شاكل
املرتبطة بقطاع غري خا�ضع لأي تنظيم �أو بقطاع منظم تنظيم ًا غري ٍ
كاف ،باعتبار � َّأن التنظيم و�سيلة من و�سائل الت�صدي
لتلك امل�ش ��اكل .ففي بع�ض الدول ارتبطت تلك اخلدمات ،و� ْإن يك ��ن على نحو ال ميثل القاعدة العامة ،بالتجاوزات املتعلقة
بحق ��وق الإن�س ��ان ،واالجتار مبوارد النزاعات ،والف�س ��اد ،وجماعات اجلرمية املنظمة ،واالجتار غري امل�ش ��روع بالأ�س ��لحة
ال�ص ��غرية والأ�س ��لحة اخلفيفة )42(.ويقال � َّإن بع�ض تلك الأن�ش ��طة قد ُنفِّذ بناء على �أوامر عمالء ال�ش ��ركات� ،أو اجلماعات
ال�سيا�س ��ية �أو العرقي ��ة املعني ��ة� ،أو ال ��دول )43(.ويف بع�ض الدول قد تكون لدى �ش ��ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة
ارتباطات ب�أحزاب �سيا�س ��ية وجماعات �ش ��به ع�س ��كرية �أو عرقية وعنا�ص ��ر �إجرامية؛ بل قد تكون تلك ال�ش ��ركات خا�ضع ًة
انعدام التدريب الذي
ل�سيطرة جماعات �إجرامية منظمة )44(.كما تت�ضمن التحديات التي تواجهها بع�ض الدول ق�صو َر �أو
َ
واال�ستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني
يتلقاه حرا�س اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،و�إ�ساء َة ا�ستخدام ال�سلطة
َ
()45
وعدم االمتثال للقانون.
الأمنيني،
َ
وانخفا�ض املعايري املهنية بوجه عام ،وق�صو َر �آليات امل�ساءلة القانونيةَ ،
()42

Mike Bourne and Owen Greene, Armed Violence, Governance, Security Sector Reform, and Safety Security and Access to Justice (Bradford,
University of Bradford Centre for International Cooperation and Security, 2004); Sabelo Gumedze, Private Security in Africa: Manifestations,
)Challenges and Regulation (Tshwane, South Africa, Institute for Security Studies, 2007

.

()43

Benjamin Perrin, "Promoting compliance of private security and military companies with international humanitarian law", International
Review of the Red Cross, vol. 88, No. 863 (2006) pp. 613-636
()44

.

South Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons, SALW and Private Security Companies in South
)Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?, 2nd ed. (Belgrade, 2005

.
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�أ َّم ��ا املجموع ��ة الثانية ،فهي تعود �إىل الإقرار ب� َّأن للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة دور ًا �إيجاب ًّيا ت�ؤديه يف منع اجلرمية
و�سالم ��ة املجتم ��ع لكن على �أ�سا�س � َّأن تنظيم تلك اخلدمات �أمر �ضروري لأداء ذلك الدور .وترغب دول كثرية يف حت�سني
ج ��ودة �صناع ��ة الأمن اخلا�ص من �أجل زيادة احتماالت ت�شارك اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة مع ال�شرطة واالرتقاء
بفعالية تلك اخلدمات.

اخليارات املتاحة �أمام الدول
التنظي ��م ه ��و واحد م ��ن ع َّدة خيارات ميكن للدول �أن ت�أخ ��ذ بها عند تعاملها مع اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة .ويف
الطرف الأق�صى ،قد حتظر الدول تلك الأن�شطة حظر ًا تا ًّما .ويف الطرف الأق�صى الآخر ،قد تقرر احلكومات �أن مت�سك
ٍ
ع ��ن �أي تدخ ��ل خا� ��ص يف هذا ال�ص ��دد و�أن ت ِ
خدمات كخدمات
ُعامل تل ��ك اخلدمات معامل َته ��ا لأي �صناعة �أخرى توف ��ر
النظاف ��ة �أو الأطعم ��ة مث ًال .ويف الواليات املتحدة ،حيث التنظيم م�س�ؤولية تقع عل ��ى م�ستوى كل والية من الواليات ال على
امل�ست ��وى االحت ��ادي ،ما زالت ع َّدة والي ��ات تفتقر �إىل �أي تنظيم للخدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة .ويتمثل خيار �آخر يف
التنظي ��م الذات ��ي .ويف اململكة املتحدة ،ظ َّل هذا هو ال�سبيل املف�ضل للتعامل مع ه ��ذه ال�صناعة حتى عام  .٢٠٠١ويف ظل
ه ��ذه الرتتيب ��ات الذاتية �أن�ش� ��أت ال�صناعة جمموعة متنوعة م ��ن ال�ضوابط واملعايري التي يتعني عل ��ى �شركات اخلدمات
الأمني ��ة املدني ��ة اخلا�صة �أن تتبعه ��ا .وما زالت بع�ض تلك الهياكل قائم ًة باعتبارها التداب�ي�ر الأولية املعمول بها يف بع�ض
القطاع ��ات التي ال تزال غري خا�ضعة للتنظي ��م احلكومي ،كقطاع تركيب املعدات الأمنية مث ًال؛ وتعمل تلك الهياكل �أي�ض ًا
على التوازي مع بع�ض التدابري احلكومية� .إ َّال � َّأن منط التنظيم الذاتي ي�سبب م�شاكل كبرية يحتاج مقررو ال�سيا�سات �إىل
النظر فيها على النحو التايل:
• يلزم �أن تظل املعايري منخف�ضة من �أجل ت�شجيع امل�شاركة.
• اختارت �شركات كثرية عدم الأخذ ب�أي تنظيم.
ال�ضعف ل َّأن توقي ��ع عقوبات قوية قد يحدو
•  متي ��ل العقوب ��ات املوقعة على ال�ش ��ركات اخلا�ضعة للتنظيم نحو َّ
بال�شركات املن�ضبطة �إىل احليود عن هذا الإطار التنظيمي.
• كثري ًا ما يكون التنظيم م�صمم ًا على نحو يخدم م�صالح ال�صناعة ال م�صالح اجلمهور الأعر�ض.
•  ال يح�صل العمالء وامل�ستفيدون النهائيون �سوى على �ضمانات �ضئيلة تخ�ص جود َة �أو مه ِني َة الأداء.
واخلي ��ار الأ�شيع يف قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هو �شكل من �أ�شكال التنظيم القانوين .وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا
�إىل �أ َّن ��ه كث�ي�ر ًا ما تكون هناك درجة م ��ن التنظيم الذاتي جنب ًا �إىل جنب مع التنظيم احلكوم ��ي؛ و�إىل �أن �أ�س�س التنظيم
الذاتي ميكن � ْأن تعزز التنظيم احلكومي.
تنادي م�شاريع تو�صيات �أبوظبي الأولية بالأخذ بالتنظيم القانوين .وهذا التنظيم يتفاوت يف عدد من املعايري الرئي�سية،
�أال وه ��ي اجله ��ة امل�س�ؤولة عن التنظيم ،وامل ��دى امل�شمول بالتنظيم يف قط ��اع اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة ،ونطاق
املعايري املطبقة على تلك اخلدمات ،واالمتثال للوائح.
ت�سن ت�شريعات �شاملة ب�ش�أن تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
وكما جاء يف هذا الدليل ،قد تود الدول الأع�ضاء �أن َّ
تت�ضمن ما يلي:
• تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
•  حتدي ��د �أن�شط ��ة اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة وم�س�ؤولياتها ،مبا يف ذل ��ك التزامها مب�سك �سجل يوفر
ب�شفافي ��ة وكف ��اءة معلومات عن �إجراءات ال�سيط ��رة على املن�ش�آت والأ�سلحة والذخ�ي�رة واملعدات ذات ال�صلة،
والتزامها ب�ضمان �إتاحة هذه املعلومات لل�سلطات املخت�صة
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• حتديد �أي �صالحيات تبعية ملقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها
•  حتديد الأن�شطة املحظور على مقدمي تلك اخلدمات وموظفيها اال�ضطالع بها ،واحلد على نحو �صارم من
ا�ستخدام القوة و�إن�شاء نظام لفر�ض عقوبات على املخالفني
•  كفال ��ة �إن�ش ��اء �آليات �أو هيئات تنظيمية ف َّعالة للإ�شراف على �إدارة هذه اخلدمات� ،ضمن احلدود الوطنية،
على � ْأن ت�شمل هذه املهم ُة ال َ
إ�شراف على �إ�صدار �شهادات االعتماد والتدريب
•  توف�ي�ر �آلي ��ة دورية ال�ستعرا�ض وتقييم مدى فعالي ��ة اللوائح التنظيمية واقرتاح �إ�صالحات لعالج �أي مواطن
�ضعف ت�شوبها
• توفري مدونة لقواعد �سلوك موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

�أ�س�س التنظيم
البت يف كيفي ��ة تنفيذه .ويف بع�ض
حامل ��ا تق ��رر الدولة � َّأن تنظي ��م اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة �أمر �ضروري ،يتعني ُّ
الأحي ��ان ميك ��ن تنفي ��ذ هذا التنظيم من خ�ل�ال ت�شريعات عام ��ة .ففي �أ�سرتاليا مث�ل ً�ا ،جند � َّأن القان ��ون التجاري العام
(قان ��ون تنظي ��م التج ��ارة وال�صناعة لعام  )١٩٩٤ميث ��ل �أ�س�س هذه الت�شريع ��ات .وقد ُنظر يف �إدخ ��ال تغيريات من �أجل
�س ��ن قان ��ون خا� ��ص ين�ص على �إ�ص ��دار بطاقة هوية خا�ص ��ة واحل�صول على تدري ��ب �إلزامي ،وهما �أم ��ران غري ممكنني
مبوج ��ب القان ��ون الراه ��ن .وتُعترب مث � ُ�ل هذه النه ��وج العامة �أق ��ل ا�ست�صواب ًا م ��ن الت�شريع ��ات املف�صلة عل ��ى نحو �أكرث
حتديد ًا.
�إ َّال � َّأن معظم الدول ت�ستخدم قانون ًا حمدد ًا يجيزه الربملان الوطني من �أجل �إن�شاء نظام رقابي .وتبع ًا للأعراف القانونية
املتبع ��ة يف الدول ��ة كثري ًا ما تك ��ون هناك ت�شريعات ومرا�سيم وق ��رارات ثانوية ي�صدرها الرقيب م ��ن �أجل تناول تفا�صيل
القانون الدقيقة.
ففي جنوب �أفريقيا مث ًال ،جند � َّأن القانون احلايل الذي ينظم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هو قانون تنظيم �صناعة
الأمن اخلا�ص لعام ٢٠٠١؛ وهذا القانون يخ�ضع الآن للتعديل �أي�ض ًا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،صدرت لوائح متنوعة مبوجب
هذا القانون .ومن تلك اللوائح مث ًال:
•  لوائ ��ح ُو ِ�ضع ��ت مبوج ��ب قانون تنظيم �صناعة الأم ��ن اخلا�ص لعام ( ٢٠٠١القانون رق ��م  ٥٦لعام .)٢٠٠١
وحت ��دد تل ��ك اللوائح بقدر �أك�ب�ر من التف�صيل �إج ��راءات ومعايري التطبي ��ق املتعلقة بالزي املوح ��د والأ�سلحة،
وحفظ املعلومات� ،إلخ.
•  لوائ ��ح التحقي ��ق يف ال�سل ��وك غري الالئق لع ��ام  .٢٠٠٣وتغطي تلك اللوائح بقدر �أك�ب�ر من التف�صيل عملية
التعامل مع ال�شكاوى.
•  لوائ ��ح تتعل ��ق بالطعون وطلب ��ات الإعفاء لعام  .٢٠٠٣وحتدد تلك اللوائح ،كم ��ا يدل ا�سمها ،بقدر �أكرب من
التف�صيل عملية تقدمي الطعون؛ وقد �صدرت مبوجب نف�س قانون عام .٢٠٠١
و�إذا كان هن ��اك مت�س� � ٌع ي�سمح بو�ضع الئحة مبوجب ت�شريع ��ات عامة ،فقد يكون ذلك خيار ًا �سريع ًا تلج� ��أ �إليه الدولة� .إ َّال
� َّأن هن ��اك يف �أحي ��ان كثرية ،كما يبني ه ��ذا الدليل ،طائف ًة وا�سع ًة م ��ن الق�ضايا املعقدة يحتاج الت�ص ��دي لها �إىل �إ�صدار
ت�شريعات ولوائح خا�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�ص ��ميم نظام رقابي حتديد اجلهة امل�س� ��ؤولة عن
التنظيم .وتبني اخلربات التي اكت�س ��بتها الدول التي تنظم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة � َّأن هناك طائف ًة وا�سع ًة من
الأمناط املختلفة لتحمل م�س� ��ؤولية ال�سيطرة .وقد حددت درا�س ��ة ُن�شرت يف عام  )46(2012جمموع ًة من النظم املختلفة.
فبادئ ذي بدء هناك نظم احتكارية يتوىل فيها جهاز واحد تنظيم كل �أجزاء �ص ��ناعة الأمن اخلا�ص ،كما هو حال هيئة
الأمن اخلا�ص يف �آيرلندا .ثم هناك نظم تقا�س ��مية توزع فيها م�س� ��ؤولية التنظيم على �أجهزة خمتلفة .ففي والية فلوريدا
يف الواليات املتحدة مث ًال ،يتوىل ق�س ��م الرتخي�ص التابع لإدارة الوالية تنظيم قطاعي احلرا�س ��ة ال�شخ�صية والتحقيقات
اخلا�ص ��ة يف حني تتوىل دائرة تنظيم الأعمال التجارية واملهنية م�س� ��ؤولية تركيب �أجهزة الإنذار .ويف فرن�س ��ا و�إيطاليا،
هناك م�س�ؤوليات موزعة بني الدوائر احلكومية املركزية واحلكومات املحلية وال�شرطة .و�أجنع الأمناط الرقابية هو النمط
حد النزاعات التنظيمية ب�ش� ��أن امل�س� ��ؤوليات والتف�سريات املتفاوتة للقواعد والعمليات؛ �إ َّال
االحتكاري ،لأنَّه يق ِّلل �إىل �أدنى ٍّ
� َّأن ذلك �أمر ي�صعب حتقيقه يف بع�ض الدول نظر ًا ملا لأجهزة معينة من �صالحيات م�صونة ،كحق االطالع على ال�سجالت
()47
اجلنائية الذي كثري ًا ما يقت�صر على ال�شرطة.
كما يجدر �إلقاء نظرة على بع�ض الأجهزة التي تتحمل مع ًا م�س�ؤولية التنظيم ،ومزايا تلك الأجهزة وعيوبها .ومن ال�شائع
ج� � ًّدا �أن ت� ��ؤدي �إدارة حكومي ��ة دور ًا رئي�س� � ًّيا يف تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة .وهنا ت�س ��تعني الدولة بطائفة
عري�ض ��ة م ��ن الإدارات املختلفة ،كما يب�ي�ن الإطار  .5ومن اخليارات ال�ش ��ائعة ج ًّدا يف هذا ال�ص ��دد وزارة العدل ووزارة
الداخلية؛ لكن هناك �أي�ض� � ًا �إدارات حكومية �أخرى ،كوزارة التجارة مث ًال ،تتوىل �أي�ض� � ًا يف بع�ض الأحيان تلك امل�س�ؤولية.
وتُوفِّر اال�س ��تعان ُة ب�إدارة حكومية ميز َة اال�س ��تقالل الوا�ضح عن �ص ��ناعة الأمن اخلا�ص؛ رغم �أن من املمكن �أن متثل هذه
اال�ستعانة نقطة �ضعف �إذا �أُن�شئت لوائح تت�سم بالبريوقراطية وال ت�أخذ يف اعتبارها بالقدر الكايف حقائق هذا القطاع.
ويف بع�ض الدول ت�ؤدي ال�ش ��رطة دور ًا تنظيم ًّيا للخدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة ،كما يف نيو�ساوث ويلز ب�أ�سرتاليا وعدة
واليات يف الواليات املتحدة .وللوهلة الأوىل ،قد يبدو ذلك و�س ��يل ًة مالئم ًة لتعزيز ال�ش ��راكة� .إ َّال � َّأن النجاح يف اال�س ��تعانة
بال�ش ��رطة يتوق ��ف على عدد من العوامل .ف�إذا كانت ال�ش ��رطة ملتزمة بال�ش ��راكة ،كان هناك احتم ��ال يف �أن تنجح تلك
اال�س ��تعانة .لكن �إذا كان لدى ال�شرطة �إح�س ��ا�س بالعداء جتاه ال�شركات التي تقدم تلك اخلدمات وموظفيها ،كان هناك
احتمال �أن يف�ض ��ي ذلك �إىل لوائح تقييدية حتول دون ازدهار هذا القطاع .ومن املخاطر الأخرى � َّأن ال�ش ��رطة قد ال تكون
مما يرتتَّب عليه �أ َّال ي�س ��تطيع اجلهاز الرقابي اال�ض ��طالع مب�س� ��ؤولياته على
مم َّول ًة التمويل الكافي لأداء تلك الوظائفَّ ،
مما يف�ضي بدوره �إىل حالة عدم امتثال.
النحو ال�سليمَّ ،
ومن اجلوانب الهامة الأخرى مل�س�ؤولية التنظيم درجة ا�ستقاللية الهياكل عن قطاع الأمن املدين اخلا�ص .وبوجه عام يف
النظم التي ت�ؤدي فيها �إدارة حكومية �أو ال�ش ��رطة تلك الوظائف يكون هناك ا�س ��تقالل وا�ض ��ح عن قطاع الأمن اخلا�ص.
�إ َّال � َّأن مكمن اخلطر يف تلك النهوج هو �أن االبتعاد عن قطاع الأمن اخلا�ص ي�ؤدي �إىل و�ض ��ع لوائح غري قابلة للتطبيق و/
�أو �إىل �إجها�ض الأهداف التي تتوخاها هذه اللوائح .كما قد تف�ض ��ي هذه اللوائح �إىل زيادة احتماالت عدم امتثال اجلهة
اخلا�ض ��عة للتنظيم �أو �س ��عيها �إىل البحث عن ثغرات متكنه ��ا من تفادي االمتثال .ومن �أجل جمابهة هذا الو�ض ��ع ،تعمد
بع�ض النظم �إىل �إن�شاء جمال�س ا�ست�شارية.
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ثاني ًا  -تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

فف ��ي فنلن ��دا مث ًال ،جن ��د �أن الرقيب ه ��و �إدارة حكومية تابعة ل ��وزارة الداخلية لكن ج ��زء ًا رئي�س ًّيا من الهي ��كل الرقابي
يتمث ��ل يف جمل� ��س ا�ست�ش ��اري يت�ألف من ممثل ��ي �صناعة الأم ��ن (�أ�صحاب العم ��ل والعاملني) ودوائر الأعم ��ال التجارية
وم�ستهلك ��ي اخلدم ��ات الأمنية (املادة  ٢-٥١م ��ن قانون اخلدمات الأمنية اخلا�صة  )٢٠٠٢/٢٨٢وي� ��ؤدي دور ًا ر�سمي ًا يف
�إ�س ��داء امل�ش ��ورة �إىل الرقي ��ب (املادة  52من القانون املذكور) .وميك ��ن لهذا املجل�س اال�ست�شاري �أن ي�ؤث ��ر ت�أثري ًا �إيجابي ًا
يف الرقي ��ب م ��ن خ�ل�ال �ضم ��ان جتنب الأخ ��ذ بلوائ ��ح تقييدية ،لك ��ن دون �أن تك ��ون لهذا املجل� ��س هيمن ٌة عل ��ى الرقيب.
كم ��ا ي ��رى الرقيب يف ه ��ذه احلالة �أن املجل� ��س ي�سدي له م�ش ��ورة بالغة القيمة .وه ��ذا يعطي مثا ًال عل ��ى ممار�سة رقابية
جيدة ج ًّدا.
وكو�سيل ��ة �أخ ��رى ملعاجلة هذه الق�ضية عمدت ع َّدة دول �إىل �إن�شاء �أجهزة م�ستقلة ،منف�صلة عن الهياكل احلكومية ،لأداء
جمل�س ي�ضم موظفيها هي يتوىل �إدارة املخطط .والتفاوت يف
الوظائ ��ف الرقابي ��ة .ويدير تلك الأجهز َة يف جميع الأحوال
ٌ
هذا النموذج يتوقف على مدى وجود ممثلني للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة داخل جمل�س الإدارة .ويف جنوب �أفريقيا،
جمل�س مبوجب قانون تنظيم �صناعة
حي ��ث تتوىل م�س�ؤولي� � َة التنظيم "ال�سلط ُة الرقابية ل�صناعة الأمن اخلا�ص"� ،أُن�ش ��ئ
ٌ
الأم ��ن اخلا� ��ص لعام  ٢٠٠١ي�ؤدي الوظائف التوجيهية والقيادية .وين�ص ذل ��ك القانون على عدم جواز تعيني �أي �شخ�ص
يف ع�ضوي ��ة املجل� ��س �إذا كانت لديه م�صلح ٌة مالية �أو �شخ�صية مبا�ش ��ر ٌة �أو غ ُري مبا�شرة يف �صناعة الأمن اخلا�ص �أو كان
ممث ًال جلهاز يدافع عن م�صالح �أ�صحاب العمل �أو العاملني يف �صناعة الأمن اخلا�ص �أو م�صالح املوظفني الأمنيني �أو �أي
�شركة �أمنية �أو كان ع�ضو ًا يف هذا اجلهاز.
ويف اململك ��ة املتح ��دة ي�ضم الرقيب احلايل ،وهو هيئة �صناعة الأمن� ،أع�ض ��اء معظمهم من قطاع الأعمال والقطاع العام
لي�س ��ت لديه ��م �أي م�صالح �آنية يف �صناعة الأمن اخلا�ص� .إ َّال � َّأن بع�ض �أع�ضائه احلاليني �أو ال�سابقني وقع عليهم االختيار
ب�سبب ما اكت�سبوه من خربة �سابقة يف �صناعة الأمن .وه�ؤالء ي�شكلون �أقلية الأع�ضاء؛ علم ًا ب�أن من املرجح �أن يتغري هذا
رقيب م�ستق ٌّل مماثل ،هو هيئة الأمن
الو�ض ��ع يف امل�ستقب ��ل .وهناك منوذج �آخر يف �آيرلندا حيث يت ��وىل م�س�ؤولية التنظيم ٌ
اخلا�ص ،يت�ألف جمل�س �إدارته من  ١١ع�ضو ًا� ،أربعة منهم ينتمون مبا�شر ًة �إىل �صناعة الأمن اخلا�ص (ممثالن لأ�صحاب
العمل وممثالن للعاملني)؛ �أ َّما الأع�ضاء الآخرون ،فينتمون �إىل ال�شرطة �أو �إىل احلكومة �أو هم ممثلون م�ستقلون.
وهن ��اك �أي�ض� � ًا خماطر يف �أن متار� ��س �صناعة الأمن اخلا� ��ص نفوذ ًا مفرط� � ًا �أو �سيطرة مفرطة عل ��ى الرقيب .وامل�شكلة
ال�شائع ��ة ب�ش� ��أن التنظيم يف هذه احلالة هي "ال�سطوة الرقابية" ،حيث ي�شرع الرقي ��ب يف العمل ل�صالح اجلهة اخلا�ضعة
للتنظي ��م ال لل�صال ��ح العام .لذا ف�إن من املخاطر التي يل ��زم �أن يت�صدى لها مقررو ال�سيا�سات �إن�شا َء هيكل �إداري ال يكون
م�ستق�ل ً�ا بقدر مفرط عن �صناعة الأم ��ن اخلا�ص وال خا�ضع ًا بقدر مفرط مل�صالح تلك ال�صناعة .ويجب �أن يكون الهيكل
القائم متوائم ًا مع النهج الأعر�ض الذي تتبعه الدولة حيال م�س�ألة التنظيم.
و�أ ًّي ��ا كان النه ��ج املتبع ،ف� َّإن النموذج الذي ي�شار �إليه با�سم "التنظيم امل�ستجي ��ب" هو الذي يطرح �سبي ًال للأمام )48(.ويف
ه ��ذا النموذج يكون وجود جماعات امل�صالح مت� ِّأ�ص ًال داخل العملي ��ة الرقابية لكن دون �أن تكون لتلك اجلماعات �سيطرة
نهائي ��ة .وتدخل جماعات امل�صالح املالئمة يف �صميم العملية (عل ��ى �أ�سا�س ت�شاوري �أو ا�ست�شاري يف كثري من الأحيان)؛
وه ��و ما يعن ��ي �أنها تكون قادرة عل ��ى امل�ساعدة على حتديد �شكل اللوائ ��ح لكن دون حتديد م�ضمونه ��ا .وال تقت�صر مزايا
ه ��ذا النم ��وذج على �أنَّه �سي�سفر على الأرجح ع ��ن �إن�شاء لوائح عملية بقدر �أكرب و�إمنا تتمثل تل ��ك املزايا �أي�ض ًا يف ترجيح
احتم ��االت االمتث ��ال لتلك اللوائح .والو�ضع املثايل �إذن هو �أن ُيدرج اجله ��ا ُز الرقابي ر�سم ًّيا ك ًّال من اجلماعات الرئي�سية
التي متثل �صناعة الأمن اخلا�ص (�أ�صحاب العمل والعاملني) وامل�شرتين وعامة اجلمهور داخل عملية ال�صياغة الرقابية
(.Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate (Oxford, Oxford University Press, 1995) )48
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عل ��ى نح ��و ي�سمح بالت�ش ��اور� .أ َّما البديل فهو �أن ت�شكل اجلماع ��ات الرئي�سية �أقلي ًة يف ع�ضوية �أي جه ��از �أو جمل�س رقابي.
وميكن اتباع مثل هذا النهج يف بع�ض النماذج التي نوق�شت من قبل؛ كالهيئة امل�ستقلة يف �آيرلندا التي تمُ َّثل �صناع ُة الأمن
اخلا�ص يف ع�ضوية جمل�سها� ،أو كاحلالة يف فنلندا التي توجد فيها �إدارة حكومية وجلنة ت�شاورية .ومن املفرت�ض �أن توحي
بع� �ُ�ض الأمثل ��ة الواردة يف هذا الق�سم ب�أفكار جديدة ب�ش�أن �أ�شكال التكيف املمكنة مع ال�سياق اخلا�ص لكل دولة يكون فيها
التنظيم َّ
حمل تخطيط �أو �إ�صالح.
ُ
الإطار �  -٥أمثلة على الرقابيني
الأجهزة امل�ستقلة
هيئة الأمن اخلا�ص� ،آيرلندا
الهيئة الرقابية ل�صناعة الأمن اخلا�ص ،جنوب �أفريقيا
هيئة �صناعة الأمن ،اململكة املتحدة
جمل�س وكاالت الأمن واملخربين اخلا�صني ،جورجيا (الواليات املتحدة)
املجل�س الوطني للأن�شطة الأمنية اخلا�صة ،فرن�سا
الإدارات احلكومية امل�س�ؤولة عموم ًا
وزارة التجارة� ،أملانيا
وزارة العدل ،الدامنرك والرنويج وهولندا وكولومبيا الربيطانية (كندا)
وزارة الداخلية ،االحتاد الرو�سي و�إ�سبانيا و�إ�ستونيا والإمارات العربية املتحدة و�إيطاليا والربتغال وبلجيكا وبولندا وفرن�سا وفنلندا
وزارة الأمن العام ،املك�سيك
الرقباء ال�شرطيون
�إدارة ترخي�ص و�إنفاذ الأمن� ،شرطة نيو �ساوث ويلز (�أ�سرتاليا)
�شرطة فيكتوريا (�أ�سرتاليا)
�إدارة �شرطة العا�صمة ،مقاطعة كولومبيا (الواليات املتحدة)
�إدارة �شرطة �أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

وظائف الرقابيني
يلزم �أن حتدد الت�شريعات الت�أ�سي�سية وظائف الرقيب .وتت�ضمن بع�ض �أهم تلك الوظائف ما يلي:
• و�ضع املعايري
• ترخي�ص العاملني
• ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية
• �إنفاذ الت�شريعات
• النظر يف ال�شكاوى والعقوبات
• اعتماد املعايري التدريبية
• تعزيز التعاون مع ال�شرطة
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وتتف ��اوت تلك الوظائف بتفاوت الرقابيني .ومن القرارات الهامة الأخرى حتديد ال�صالحيات املعطاة للرقيب �أو الراعي
احلكومي من �أجل تغيري النظام الرقابي دون احلاجة �إىل مزيد من الت�شريعات الرئي�سية .ففي كثري من النظم الرقابية،
بع�ض
يتمتع الرقابيون ب�صالحيات وا�سعة تتيح لهم تغيري �أدق تفا�صيل اللوائح التنظيمية .و�ستُ�شرح مبزيد من التف�صيل ُ
تلك ال�صالحيات عند مناق�شة املعايري يف هذا الف�صل ويف الف�صول التالية.

نطاق التنظيم
�أو�ض ��ح هذا الدلي ��ل يف مو�ضع �سابق ال�صعوب � ِ
�ات التي تكتنف و�ض َع تعري ��ف متفق عليه عموم ًا للخدم ��ات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة .فق ��د يتفاوت من دولة �إىل �أخ ��رى �شكل قطاع اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة وتعاريف ��ه .وهناك قطاعات
كث�ي�رة ت�شمل ،فيما ت�شمل ،وظائف معينة مثل املوظفني الأمنيني ومدي ��ري الأمن وم�شرفي البوابات (�أو امل�سيطرين على
احل�ش ��ود �أو حماة �أ�صح ��اب امل�ؤ�س�سات �أو من يعرفون �أحيانا با�سم "الط ��اردون") وموظفي احلماية الل�صيقة (احلرا�س
ال�شخ�صي�ي�ن) وم�س� ��ؤويل الأمن واملحقق�ي�ن اخلا�صني وامل�ست�شاري ��ن الأمنيني واملتخ�ص�صني يف تركي ��ب املعدات الأمنية
والأقف ��ال ،الذي ��ن ي�ستعان بهم من خالل التعاقد مع ال�شركات التي يعملون بها �أو من خالل تعيينهم داخل ًّيا (�أي مبا�شرة
من جانب الزبون).
حتديد مدى انطباق التنظيم على �شتى وظائف
وه ��ذا معن ��اه � َّأن من القرارات الهامة ج ًّدا عند ت�صميم النظ ��ام الرقابي
َ
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .و�إذا مل تكن تلك القطاعات خا�ضع ًة للتنظيم ،كان هناك احتمال ظهور ثغرات ميكن
لعدميي ال�ضمائر �أن ي�ستغلوها.
ويجب املوازنة بني ما �سبق واحتمال �أن تكون امل�شاكل يف بع�ض القطاعات تافهة على نحو تنتفي معه �ضرورة �إدراج جزء
من قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �ضمن النظام الرقابي مع ما يرتتب على هذا الإدراج من �أعباء بريوقراطية
ال داع ��ي له ��ا .ومن �أمثلة ذلك �أن كث�ي�ر ًا من النظم ال تراقب موظفي الأمن الداخلي�ي�ن )49(.ويرجع ذلك يف �أحيان كثرية
�إىل �أن املعاي�ي�ر لي�س ��ت منخف�ضة يف هذا القطاع و� ْإن يكن هذا الإعفاء من الرقابة يخلق ثغرة كبرية ميكن ا�ستغاللها� .إال
ترخي�ص �أي عامل تكون وظيفته الأوىل �أو يك ��ون دوره الرئي�سي توف َري الأمن� ،أو �إذا
� َّأن بع� ��ض ال ��دول اخت ��ارت �أن ت�شرتط
َ
كان ج ��زء كب�ي�ر من الواجبات امل�سندة �إليه يت�ضمن توفري خدمة �أمني ��ة ،على نحو ي�شمل ك َّل َم ْن ُي�شرف على �أعمال غريه
يوجهه ��ا� ،أو ك َّل َم ْن قد ي�ؤدي هذا الدور نياب ًة عن ال�شركة .وه ��ذا اال�شرتاط ال يكتفي ب�أن ي�أخذ يف
الأمني ��ة �أو يديره ��ا �أو ِّ
اعتب ��اره اجلمهو َر الأهم� ،أي �ش ��ركات الأمن املتعاقدة وموظفيها الذين ي�ستعني به ��م م�ستخدمون نهائيون ،و�إمنا يراعي
�أي�ض ًا موظفي الأمن الداخليني وغريهم ممن يوفرون خدمة �أمنية.
ومب ��ا � َّأن عم ��ال الأمن الداخلي�ي�ن كثري ًا ما ي�ؤدون واجب ��ات وم�س�ؤوليات مماثلة لعمال الأمن امل ��دين اخلا�ص التعاقديني،
ف� �� َّإن بو�سع الرتخي�ص �أن يكفل االت�ساق يف االمتثال للوائ ��ح واملعايري املفرو�ضة على عمال الأمن التعاقديني ،مبا يف ذلك
التدقيق والتدريب واخل�ضوع لعملية فح�ص ال�شكاوى.
وعن ��د درا�س ��ة بع�ض الدول �أو�ضا َع العاملني الآخرين الذين ي�ؤدون وظيف ًة �أمني� � ًة ،حيثما كان هناك تهديد حمتمل للنا�س
من خالل توفري تلك اخلدمة ،اختارت تلك الدول ترخي�ص حرا�س البوابات الذين يعملون يف الأندية واحلانات واملراكز
الرتفيهي ��ة .وتتمثل مهمة ه�ؤالء العاملني يف ال�سيطرة على املداخل وفح� ��ص الهويات والتعامل �أحيان ًا مع �أفراد اجلمهور
املتوتري ��ن �أو احلانق�ي�ن �أو اخلا�ضع�ي�ن لت�أثري املخدرات والكحوليات .وق ��د اختارت بع�ض الدول� ،إق ��رار ًا منها ب�أن ه�ؤالء
إدراج حرا�س
العامل�ي�ن و�أف ��راد اجلمهور قد ي�ستفيدون م ��ن ت�أهيل ه�ؤالء العامل�ي�ن و�إكمالهم جمموع َة برامج تدريبي ��ةَ � ،
( )49موظف ��و الأم ��ن الداخليون هم �أ�شخا�ص ت�ستعني بهم �شرك ٌة مل تتعاقد خارج ًّيا مع �شركة خدمات �أمن خا�صة من �أجل احل�صول على خدماتها الأمنية
و�إمن ��ا ت�ستع�ي�ن بد ًال من ذلك مبوظفيها الأمني�ي�ن �أو مبوظفني يعملون لديها ي�ؤدون وظيف� � ًة �أمني ًة �ضمن جمموعة وظائف �أو�سع م�س َن ��د ٍة �إليهم ،مبن فيهم �أحيان ًا
موظفو ال�صيانة والنظافة والأ�شغال الهند�سية والأر�ضية.
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البواب ��ات �ضم ��ن تعريف موظفي الأم ��ن الالزم ح�صولهم على تراخي� ��ص .ففي �آيرلندا مث ًال ،ي�ش�ت�رط قانون اخلدمات
القانون
�ام هيئة الأمن اخلا�ص برتخي�ص "م�شرفي البواب ��ات"؛ و ُيع ِّرف هذا
ُ
الأمني ��ة اخلا�ص ��ة (رقم  ١٢لعام  )٢٠٠٤قي � َ
ه�ؤالء العاملني ب�أنهم � ُّأي �شخ�ص ي�ؤدي ،مقابل �أجر وكجزء من واجباته ،داخل �أي مبنى �أو مكان �آخر يقع فيه حدثٌ عام
�أو خا�ص �أو ت�ؤدى فيه� ،أو على و�شك �أن ت�ؤدى فيه ،وظيف ٌة ما� ،أو بالقرب من ذلك املبنى �أو املكان� ،أ ًّيا من الوظائف التالية:
(�أ) التحك ��م يف دخ ��ول املبنى �أو املكان �أو الإ�شراف عل ��ى دخوله �أو تنظيم �أو تقييد دخوله ،و(ب) مراقبة �أو ر�صد �سلوك
الأ�شخا�ص املوجودين داخل املبنى �أو املكان ،و(ج) �إبعاد �أ�شخا�ص خارج املبنى �أو املكان ب�سبب �سلوكهم.
بل � َّإن الرتخي�ص ينطبق �أي�ض ًا يف �آيرلندا ،عالوة على م�شرفي البوابات واحلرا�س الأمنيني ،على موردي املعدات الأمنية
وامل�س�ؤول�ي�ن عن تركيبها ،واملحققني اخلا�ص�ي�ن ،وامل�ست�شارين الأمنيني ،ومقدمي خدم ��ات النقل املحمية واملتخ�ص�صني
يف �صن ��ع الأقفال وموردي اخلزائن وامل�س�ؤولني ع ��ن تركيبها .وتعترب كولومبيا الربيطانية يف كندا مثا ًال �آخر على الرقابة
املو�سع ��ة؛ فهي ت�شرتط ح�صول الأ�شخا�ص التالني على ترخي�ص :احلرا�س الأمنيني (التعاقديني والداخليني)؛ واحلرا�س
الأمني�ي�ن الذي ��ن ي�ستقل ��ون عربات مدرعة؛ واملتخ�ص�ص�ي�ن يف تركيب �أجهزة الإن ��ذار وبيعها ور�صده ��ا واال�ستجابة لها؛
ورا�ص ��دي الدوائ ��ر التليفزيونية املغلقة؛ واملتخ�ص�صني يف �صنع الأقفال؛ واملتخ�ص�ص�ي�ن يف تركيب الأغالق الإلكرتونية؛
واملحقق�ي�ن اخلا�ص�ي�ن؛ وامل�ست�شاري ��ن الأمنيني .ويف الطرف الأق�ص ��ى الآخر هناك نظم رقابية تكتف ��ي بتنظيم خدمات
احلرا�سة الأمنية التعاقدية و�/أو املحققني اخلا�صني ،كما هو احلال يف بع�ض الواليات الأمريكية.
وم ��ا �أن يتق ��رر نطاق التنظيم حتى يلزم �أداء املهمة الهامة ج ًّدا املتمثل ��ة يف و�ضع تعاريف لهذه القطاعات يف الت�شريعات
واللوائح .وتلك ق�ضية رئي�سية �إذ �أن عدم تعريف الوظائف الأمنية املدنية اخلا�صة تعريف ًا وافي ًا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ن�شوء
ثغ ��رات ي�ستطي ��ع عدميو ال�ضمائر ا�ستغالله ��ا .ويعطي الإطار  ٦جمموع ًة متنوع ًة من التعاريف م ��ن �أجل �إي�ضاح الفوارق
بني الدول.
الإطار -٦

نخبة خمتارة من التعاريف التي ت�ستخدمها الدول مل�صطلحي "املوظف الأمني" و"احلار�س"

�آيرلندا :قانون اخلدمات الأمنية اخلا�صة لعام  ،٢٠٠٤املادة ٢
ِ
يعن ��ي م�صطل ��ح "احلار�س الأمن ��ي" �شخ�ص ًا يق � ِّ�دم ،مقابل �أجر ،خدم � ِ
خدمات حماي� � ٍة �أخرى تتعلق
�ات حرا�س ٍة �أو دوري� � ٍة �أو � َّأي
ب�أ�شخا�ص �أو ممتلكات؛ ويت�ضمن امل�صطلح � َّأي �شخ�ص يقوم من �أجل تلك الأغرا�ض مبا يلي:
ِ
�صاحب �شرك ِة �أمنٍ خا�ص؛ �أو
اخلدمات ح�صر ًا ل�صاحبِ عملٍ لي�س
(�أ) تقدمي تلك
َ
(ب) ر�صد معدات �أمنية؛ �أو
ٍ
بدوريات والتفتي�ش عليهم؛ �أو
(ج) الإ�شراف على حرا�س �أمن �أثناء قيامهم باحلرا�سة �أو
ٍ
بدوريات؛ �أو
(د) م�صاحبة كلبِ حرا�س ٍة �أثناء قيامه باحلرا�سة �أو
(ه� �ـ) ر�ص ��د حتــركات �أ�شخا�ص� ،سواء �أكانوا ي�ســتقلون مركب ��ات �أم ال ،تتعلق ب�أي مبنى �أو �أي مكان �آخــر يقع فيه حدثٌ
عام �أو خا�ص �أو ت�ؤدى فيه� ،أو على و�شك �أن ت�ؤدى فيه ،وظيف ٌة ما؛ �أو الإ�شراف على تلك التحركات �أو تنظيمها �أو تقييدها
�أو توجيهها.
كولومبيا الربيطانية ،كندا :قانون اخلدمات الأمنية لعام  ،٢٠٠٧املادة ١
تت�ضمن عبارة "خدمة حرا�سة �أمنية" �شخ�ص ًا يقوم مبا يلي:
(�أ) ت�سيري دورية حرا�سة �أو مراقبة تتعلق مبمتلكات� ،أو الإ�شراف على ذلك؛
(ب) توفري حار�س لأحد الأفراد �أو الإ�شراف على ذلك؛
(ج) �أداء خدمات بهدف احليلولة دون فقدان ممتلكات؛
(د) حرا�سة بوابات من�ش�أة مرخ�صة مبوجب قانون ترخي�ص ومراقبة امل�شروبات الكحولية.

ثاني ًا  -تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
جنوب �أفريقيا :قانون تنظيم �صناعة الأمن اخلا�ص لعام  ،2001الف�صل 1
يعني م�صطلح "املوظف الأمني" � َّأي �شخ�ص طبيعي:
(�أ) ‘ُ ’١ي ِّ
وظ ُف ��ه �شخ� ٌ��ص �آخر ،مبا يف ذلك هيئ ٌة تابعة للدولة ،ويتلقى� ،أو َيح ُّق ل ��ه �أن يتلقى ،من ذلك ال�شخ�ص الآخر
ٍ
ر�سوم �أو مناف َع مقابل تقدميه خدم ًة �أمنية واح ��دة �أو �أكرث؛ �أو ‘ ’٢ي�ساعد على ت�سيري �أو �إدارة �ش�ؤون
� َّأي �أج ��رٍ �أو مكاف� ��أة �أو ٍ
ٍ
ر�سوم
أو
�
ة
�
أ
مكاف
أو
�
�
أي
�
ذاك
آخر
ل
ا
أمنية
ل
ا
اخلدمات
م
مقد
من
يتلقى،
أن
�
له
ق
ح
ي
أو
�
ويتلقى،
مق � ِّ�دم خدم ��ات �أمنية �آخر
أجرٍ
َ ُّ
ِّ
َّ
ٍ
�أو مناف َع فيما يخ�ص خدم ًة �أمنية واحدة �أو �أكرث؛ �أو
مقدم خدمات �أمنية �آخر ويتلقى� ،أو َيح ُّق له �أن يتلقى ،من � ِّأي �شخ�ص �آخر � َّأي �أجرٍ
يقدم خدم ًة �أمنية حتت �إ�شراف ِّ
(ب) ِّ
ر�سوم �أو مناف َع مقابل تلك اخلدمة؛ �أو
�أو مكاف�أ ٍة �أو ٍ
مقد ُم خدمات �أمنية �آخر لأي �شخ�ص �آخر ويتلقى� ،أو َيح ُّق
(ج) ُيتيحه� ،أو ُيتيح خدما ِته ،على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر ِّ
ر�سوم �أو مناف َع مقابل تقدميه خدم ًة �أمنية واحدة �أو �أكرث.
له �أن يتلقى ،من � ِّأي �شخ�ص �آخر � َّأي �أجرٍ �أو مكاف�أ ٍة �أو ٍ
يعني م�صطلح "اخلدمة الأمنية" ،خدم ًة واحد ًة �أو �أكرث� ،أو ن�شاط ًا واحد ًا �أو �أكرث ،من اخلدمات �أو الأن�شطة التالية:
(�أ) حماية �أو وقاية �شخ�ص �أو ممتلكات ب�أي طريقة كانت؛
(ب) �إ�س ��داء امل�ش ��ورة ب�ش� ��أن حماية �أو وقاية �شخ�ص �أو ممتل ��كات ،وب�ش�أن �أي نوع �آخر من اخلدم ��ات الأمنية على النحو
امل َع َّرف يف هذه املادة� ،أو ب�ش�أن ا�ستخدام معدات �أمنية؛
(ج) تقدمي خدمة تفاعلية �أو ا�ستجابية تخ�ص وقاية �شخ�ص �أو ممتلكات ب�أي طريقة كانت؛
(د) تقدمي خدمة بهدف �ضمان النظام وال�سالمة يف مبان تُ�ستخدم لأغرا�ض ريا�ضية �أو ترويحية �أو ترفيهية �أو لأغرا�ض
مماثلة؛
(ه� �) �صن ��ع �أجهزة ر�صد مذكورة يف امل ��ادة  ١من قانون حظر االعرتا� ��ض والر�صد لعام ( ١٩٩٢القان ��ون رقم  ١٢٧لعام
� )١٩٩٢أو ا�سترياد تلك الأجهزة �أو توزيعها �أو ترويجها؛
(و) �أداء وظائف حمقِّق خا�ص؛
مقدم خدمات �أمنية فعلي �أو منتظر؛
(ز) تقدمي تدريبات �أو تعليمات �أمنية �إىل ِّ
(ح) تركيب معدات �أمنية �أو �صيانتها �أو �إ�صالحها؛
(ط) ر�صد �إ�شارات �أو ر�سائل �صادرة عن معدات �أمنية �إلكرتونية؛
(ي) �أداء وظائف �أخ�صائي �أقفال؛
(ك) �إتاح ��ة �شخ� ��ص� ،أو خدماته ،على نحو مبا�ش ��ر �أو غري مبا�شر ،من �أجل تقدمي �أي خدمة م�شار �إليها يف الفقرات من
(�أ) �إىل (ي) ويف الفقرة (ل) �إىل �شخ�ص �آخر؛
(ل) �إدارة عملية تقدمي �أي من اخلدمات امل�شار �إليها يف الفقرات من (�أ) �إىل (ي) �أو مراقبة تلك العملية �أو الإ�شراف
عليها؛
(م) تولي ��د انطب ��اع ،ب�أي طريقة كانت ،يوحي بتقدمي خدمة واحدة �أو �أك�ث�ر من اخلدمات املذكورة يف الفقرات من (�أ)
�إىل (ل).
الإمارات العربية املتحدة ،القرار الوزاري رقم  ٥٥٧ل�سنة  ٢٠٠٨بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي
رقم  ٣٧ل�سنة  ٢٠٠٦ب�ش�أن �شركات الأمن اخلا�صة
ي�شم ��ل م�صطل ��ح "احلار�س الأمني" احلار�س الأمن ��ي بكافة فئاته الواردة بالالئحة والذي يقوم ب� ��أداء �أو تو�صيل واحد �أو �أكرث من
الأن�شطة التالية �إ َّما بالزي �أو باملالب�س العادية� ،أو يقوم بالإ�شراف �أو التفتي�ش على واحد من تلك الأن�شطة:
(�أ)	 مراقبة �أ�شخا�ص �أو ممتلكات �أو معلومات؛
(ب) حماية �أ�شخا�ص �أو ممتلكات من ال�ضرر �أو �أي ن�شاط غري قانوين �آخر؛
(ج) التحكم يف الو�صول �إىل املباين التي تتم حمايتها؛
(د) منع �سرقة �أو ا�ستغالل ب�ضائع �أو �أموال �أو �أ�شياء �أخرى ذات قيمة؛
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الإطار ( -٦تابع)
(ه) التحفظ على الأ�شخا�ص امل�شتبه يف ارتكابهم �سرقة �أو ا�ستغالل ب�ضائع �أو �أموال �أو �أ�شياء ذات قيمة؛
(و) خدمة اال�ستجابة للإنذار الأمني؛
(ز) احلفاظ على النظام وال�سالمة �أثناء الأحداث الريا�ضية واحلفالت والأحداث العامة الأخرى.

الإعفاءات
�إىل جان ��ب حتدي ��د الأطراف الت ��ي تعينها الالئحة الأمني ��ة ،وهو يف حد ذاته �أم� � ٌر هام ،تحُ ِّدد بع�ض ال ��دول �أي�ض ًا ِ
فئات
ِ
اجلهات التي ال تنطبق عليها الت�شريعات.
الأ�شخا�ص �أو
ُ
الوظائف التي تخ�ضع بالفعل للتنظيم بوا�سطة تدابري �أخرى ب�سبب احتمال
وعاد ًة ما يتم ذلك من �أجل �أال ت َرخَّ �ص مرتني
�أن تكون �أن�شطة �شاغليها قريب َة ال�شبه بالأن�شطة الأمنية اخلا�صة؛ كاملحامني مث ًال و�ضباط ال�شرطة وال�صحفيني .وت�شتد
�أهمية ذلك �إذا كانت الدولة تبيح وتنظم �إجراء حتقيقات خا�صة .ولعل اخلط الفا�صل بني اال�ستف�سارات الر�سمية ،التي
تندرج �ضمن عملية الفح�ص الأ�سا�سي ملقدمي طلبات �شغل الوظائف �أو �ضمن الفح�ص االئتماين الذي جتريه امل�صارف
�أو �ش ��ركات الت�أمني ،وبني "التحقيق اخلا�ص" ،يحتاج �إىل �إي�ضاح يف الت�شريعات .فت�شريعات بليز مث ًال تت�ضمن ،كما يبني
الإط ��ار  ،٧قائم� � ًة م�ستفي�ض ًة بالإعفاءات .ونظ ��ر ًا لديناميات �صناعة الأمن اخلا�ص ،ف� َّإن م ��ن املمار�سات اجليدة �إ�سناد
�صالحية حتديد الإعفاءات من خالل لوائح ثانوية.
الإطار  -٧الإعفاءات :مثال من بليز
يف بلي ��ز تن� ��ص املادة  ٣من قان ��ون (مراقبة) خدمات التحقيقات الأمنية اخلا�صة لعام  ٢٠٠٣عل ��ى �أن الت�شريعات ال تنطبق على
فئات الأ�شخا�ص واجلهات التالية:
(�أ) املحامني �أثناء ممار�ستهم مهنتهم� ،أو موظفيهم �أثناء ت�صرفهم يف نطاق عملهم املعتاد؛ �أو
(ب) الأ�شخا�ص الذين يبحثون عن معلومات ويقدمونها؛
ب�ش�أن ت�صنيف الأ�شخا�ص املايل االئتماين؛
لأ�صحاب العمل ب�ش�أن م�ؤهالت و�صالحية موظفيهم احلاليني �أو املحتملني؛
ب�ش� ��أن م�ؤهالت و�صالحي ��ة مقدمي طلبات احل�صول على �سندات الت�أمني والتعوي�ض ،والذين ال يعملون كمحققني
خا�صني على نحو �آخر؛ �أو
(ج) �إدارة �شرطة بليز �أو �أي �أ�شخا�ص يت�صرفون يف نطاق عملهم املعتاد؛ �أو
(د) فاح�صي طلبات احل�صول على ت�أمينات وموظفيهم �أثناء ت�صرفهم يف نطاق عملهم املعتاد؛ �أو
(ه) �شركات الت�أمني التي ت�ؤدي عملها على نحو م�شروع يف بليز ،وموظفيها �أثناء ت�صرفهم يف نطاق عملهم املعتاد؛ �أو
(و) اخلفراء الذين ال يعملون لدى �شركات؛ �أو
(ز) احلرا�س املراقبني غري امل�سلحني الذين يعملون يف املتاجر واملن�ش�آت التجارية من �أجل مراقبة الزبائن؛ �أو
(ح) احلرا�س الأمنيني امل�ؤقتني الذين ال تزيد م َّدة اال�ستعانة بهم يف كل مرة عن يومني وال يحملون �أ�سلحة نارية؛ �أو
(ط) �أي فئة �أخرى من الأ�شخا�ص املُ ْعفَني مبوجب اللوائح.
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الت�صاريح املمنوحة للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة والقيود املفرو�ضة عليها
م ��ن عنا�صر التنظيم الهامة الأخرى حتديد م ��ا يجوز وما ال يجوز للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أن تفعله .وكثري ًا ما
تك ��ون الأحكام التي حت ��دد ذلك موجودة فع ًال يف ت�شريعات �أخرى .فمث ًال يتمت ��ع املواطنون يف دول كثرية بحق االعتقال؛
وه ��و حق كثري ًا ما ي�ستخدمه موظفو اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة .وعاد ًة ما تكون تلك احلقوق من�صو�ص ًا عليها يف
ت�شريعات عامة .وجتدر مالحظة �أنَّه على الرغم من � َّأن ه�ؤالء املوظفني ال ميلكون يف معظم الدول � َّأي �صالحيات �إ�ضافية
خا�ص ��ة ف�إن مظهرهم ،بزيهم املوحد ،يوحي ب�أنهم �أ�صحاب �سلطة؛ مما يعني �أن كثري ًا من النا�س �سري�ضخون لطلباتهم
على �أي حال .كما ميلك ه�ؤالء املوظفون مزايا معينة قيا�س ًا على عموم املواطنني؛ وذلك على النحو التايل:
•  يف الدول التي ميلك فيها موظفو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة حقوقَ االعتقال املكفولة لعموم املواطنني
وي�ستعمل ��ون الق ��وة ملنع اجلرائم ،كث�ي�ر ًا ما يكون ه�ؤالء املوظف ��ون مدربني ومفرت�ض ًا فيه ��م �أن ي�ستخدموا تلك
ال�صالحيات يف ظروف حمددة.
ا�ستخدام حقوق مالك الأر�ض
•  كث�ي�ر ًا ما يكون ب�إم ��كان موظفي تلك اخلدمات العاملني يف ف�ضاءات خا�صة
ُ
وفر�ض عقوبات على املخالفني ل�شروط الدخول.
احل�صرية
وتفتي�ش النا�س ك�شرط لل�سماح لهم بالدخول ُ
ُ
•  كثري ًا ما يتمتع موظفو تلك اخلدمات العاملون يف �أماكن يحمون املوظفني املوجودين فيها ،والذين تت�ضمن
عق ��ود عمله ��م بنود ًا تن�ص على توقيع عقوب ��ات على غري املمتثلني للإجراءات الأمني ��ة ،ب�صالحيات اكت�سبوها
()50
بحكم الواقع ت�سمح لهم ب�إيقاف الأ�شخا�ص وتفتي�شهم.
عدم �إعطاء موظفي اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة � َّأي �سلطات �إ�ضافية
�إال � َّأن ال ��دول تق ��رر �أحيان ًا �أن تو�ض ��ح بجالء َ
خا�ص ��ة .فمث�ل ً�ا تن�ص املادة  ١٥من قان ��ون اخلدمات الأمنية (القانون رق ��م  117ل�سنة  )1972يف الياب ��ان على � َّأن هذا
ُ
انتهاك
حق ممار�سة �أي �سلطة خا�ص ��ة و�أنَّه ُيحظر عليهم
القان ��ون ال يعط ��ي �شركات الأمن اخلا�صة واحلرا� ��س الأمنيني َّ
حقوق وحريات الآخرين �أو التدخ ُل يف �أن�شطة م�شروعة ي�ضطلع بها �أفراد �آخرون �أو جماعات �أخرى .وتن�شئ بع�ض الدول
بع�ضها حقوق ًا �أكرث من غريها .ففي جمهورية كوريا مث ًال �أن�ش�أ القانون فئ َة
فئات خمتلفة من العاملني تمُ ِّيز بينها فتمنح َ
()51
�ضباط الأمن اخلا�ص ،وم َّيزها عن فئة �ضباط الأمن العام الذين يحق لهم حم ُل �أ�سلحة نارية.
وتبع� � ًا لظ ��روف الدولة كث�ي�ر ًا ما حت َّدد يف الت�شريع ��ات طائف ٌة وا�سعة م ��ن الت�صاريح املمنوحة للخدم ��ات الأمنية املدنية
اخلا�صة والقيود املفرو�ضة عليها .وترد �أدناه قائمة ببع�ض �أ�شيع تلك الت�صاريح والقيود.

الت�صاريح
الت�صري ��ح بحم ��ل �أ�سلح ��ة :يف معظم الدول ال ي�ستطي ��ع عموم املواطنني عاد ًة حم ��ل �أ�سلحة؛ وال بد م ��ن وجود ت�شريعات
تبي ��ح ملهني�ي�ن معينني حم َلها .فف ��ي كل من �شيلي و�إكوادور مث�ل ً�ا ال ميكن �أن يحمل �أ�سلح ًة ناري ًة �س ��وى العاملني الأمنيني
املرخ�ص�ي�ن؛ وذلك �أثناء �ساعات العمل فقط وداخل املباين واملناط ��ق التي ي�ؤدون فيها خدمات �أمنية فح�سب� .أ َّما خارج
�ساع ��ات العم ��ل ،فيتعني خزن الأ�سلحة النارية خزن ًا م�أمون ًا يف مباين �شركة الأم ��ن )52(.ويف كولومبيا الربيطانية ،كندا،
ُيحظ ��ر ،كم ��ا يبني الإطار  ،8حم ��ل الأ�سلحة النارية بوجه عام عل ��ى املوظفني الأمنيني �إ َّال َم � ْ�ن كان منهم ي�ستقل عربات
مدرعة �أثناء عمله.
(.Mark Button, Security Officers )50
()51

Mark Button, Hyenho Park and Julak Lee, "The private security industry in South Korea: a familiar tale of growth, gaps and the need for
better regulation", Security Journal, vol. 19, No. 2 (2006) pp. 167-179

.
( )52مرك ��ز الأمم املتح ��دة الإقليمي لل�سل ��م ونزع ال�سالح والتنمية يف منطق ��ة �أمريكا الالتينية والبح ��ر الكاري ب ��ي،
)( .Security Companies in Latin America and the Caribbean: A Comparative Analysis (Lima, 2011مراقب ��ة وتنظي ��م ال�شركات الأمنية اخلا�صة يف �أمريكا
الالتينية والكاريبي :درا�سة حتليلية مقارنة (ليما.))2011 ،
Control and Regulation of Private
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الإطار  -٨مثال من كولومبيا الربيطانية ،كندا
قانون اخلدمات الأمنية ل�سنة  ،2007املادة  )2( 26تن�ص على ما يلي:
رهن� � ًا باللوائ ��ح ،يجوز لأمني ال�سجل �أن ي�سمح لفرد يعمل يف جمال الأمن حار�س ًا لعرب ��ة مدرعة �أن يحمل� ،أثناء �أدائه هذا العمل
الأمني� ،سالح ًا نار ًّيا من النوع الذي يحدده �أمني ال�سجل؛ وذلك �إذا اقتنع �أمني ال�سجل ب�أن:
(�أ) الفرد
‘ ’١م�ؤه ٌل ال�ستخدام ال�سالم الناري،
‘ ’2حا�ص ٌل على جميع الرتاخي�ص والت�صاريح التي ي�شرتطها القانون فيما يخ�ص هذا ال�سالح الناري،
(ب) ال�سالح الناري م�سج ٌل
‘ ’١مبوجب قانون الأ�سلحة النارية (كندا) والقانون اجلنائي،
‘ ’2با�سم ال�شركة الأمنية التي ي�ؤدي من خاللها ذلك الفرد عمله الأمني.

ال�صالحي ��ات اخلا�صة :يف بع�ض الدول يعطي القان ��ون� ،أو الت�شريعات ذات ال�صلة� ،صالحيات خا�صة ملوظفي اخلدمات
الأمني ��ة املدني ��ة اخلا�صة .فف ��ي فنلندا مث ًال ،يحق للموظف�ي�ن الأمنيني �إخراج الأ�شخا�ص غري امل�ص ��رح لهم من املناطق
املحرو�س ��ة .ويف بلغاري ��ا ،يحق لل�ضباط ا�ستخ ��دام القوة و�أدوات معين ��ة كالهراوات والأ�صفاد عندما يتع ��ذر عليهم �أداء
واجباته ��م الر�سمي ��ة ب�أي طريقة �أخ ��رى )53(.ويف ال�سوي ��د �أُن�شئت فئ ٌة من اخلدم ��ات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة �أذنت لها
الت�شريع ��ات مبمار�س ��ة جمموعة م ��ن ال�صالحي ��ات؛ منها على �سبي ��ل املثال ح ُّق االعتق ��ال وا�ستخدام الق ��وة وم�صادرة
ت�شريعات م ��ن �ش�أنها �إعطاء املوظف�ي�ن الأمنيني �صالحي َة
امل�شروب ��ات الكحولي ��ة .ويف �إ�سرائي ��ل ،اقترُ حت يف عام ٢٠١٢
ٌ
()54
�صالحيات
ا�ستخ ��دام الق ��وة ملنع �شخ�ص من دخول مبنى ولإخراج ��ه منه .ويف بع�ض الواليات الق�ضائي ��ة تمُ نح �أي�ض ًا
ُ
اعتق ��ال �إ�ضافي� � ٌة؛ ففي والية فرجينيا ،بالواليات املتحدة ،تعطي امل ��ادة  ١٤٦-1-9من قانون فرجينيا املوظفني الأمنيني
ِ
�صالحيات االعتقال املمنوح َة للمواطن العادي .ويف بع�ض
امل�سلحني �صالحيات اعتقال داخل املباين التي يحر�سونها تفوق
ُ
�صالحيات خا�ص ��ة لفئات معينة من موظفي اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة .فمث ًال �أعطي املوظفون
ال ��دول� ،أُعطيت
ٌ
الأمني ��ون العامل ��ون يف املحاك ��م يف �إنكلرتا وويلز طائف ٌة عري�ضة م ��ن ال�صالحيات مبوجب قان ��ون املحاكم ل�سنة ،٢٠٠٣
تت�ضمن �صالحيات تفتي�ش الأ�شخا�ص �أو �إق�صائهم �أو �إبعادهم �أو احتجازهم و�صالحية �ضبط وم�صادرة ال�سلع.

املحظورات
كثري ًا ما حتظر الت�شريعات على �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة اال�ضطالع بوظائف معينة .ففي بع�ض الدول
مث�ل ً�اُ ،ينظر �إىل التحقيقات اجلنائية على �أنها من م�س�ؤولية الدولة وحدها؛ ومن ثم تُ�ستبعد تلك ال�شركات من امل�شاركة
فيه ��ا .ويف موزامبي ��ق مث�ل ً�ا ،حتظر ت�شريعات �ش ��ركات الأمن اخلا�صة ،الت ��ي تنظم قطاع الأمن اخلا� ��ص ،حتديد ًا على
()55
املوظفني الأمنيني وال�شركات الأمنية امل�شا َر َك َة يف التحقيقات اجلنائية.
�أ َّما الأن�شطة الأخرى التي حتظر بع�ض الدول على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة اال�ضطال َع بها فتت�ضمن ما يلي:
• التدخل يف النزاعات ال�سيا�سية �أو العمالية
( )53احتاد خدمات الأمن الأوروبية( Private Security in Europe ،الأمن اخلا�ص يف �أوروبا).
( )54انظر .www.haaretz.com/news/national/knesset-passes-bill-to-let-security-guards-use-reasonable-force-1.451801
()55

Juliet M. Berg, "Overview of plural policing oversight in select Southern African Development Community (SADC) countries", paper
prepared for the Open Society Foundation for inclusion on the police accountability website, 2005
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اعرتا�ض االت�صاالت
عمل ت�سجيالت ب�صرية �أو �سمعية �أو التقاط �صور يف املوقع اخلا�ضع للحماية �إ َّال بت�صريح خا�ص
ا�ستخدام الزي املوحد على نحو غري م�صرح به
ا�ستخدام املعلومات املتعلقة بالزبائن على نحو غري م�صرح به
 الت�ص ��رف بطريق ��ة ق ��د تلحق ال�ضرر بحق ��وق الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو حرياته ��م �أو حياتهم �أو �صحتهم �أو
()56
�سمعتهم �أو كرامتهم �أو ممتلكاتهم �أو م�صاحلهم امل�شروعة

وت�ض ��ع بع� ��ض النظم الرقابية قيود ًا على حجم �شركات اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة خ�شية احتمال � ْأن ت�صبح قو َّي ًة
عل ��ى نح ٍو مفرط .فف ��ي الفلبني مث ًال ،ال ت�ستطيع �أي وكالة تعمل يف مانيال �أو �ضواحيها توظيف �أكرث من  1 000حار�س �أو
خفري �أمني.

الرتخي�ص
ميثل نظام الرتخي�ص �أو الت�سجيل حجر الزاوية يف معظم النظم الرقابية .ويفر�ض هذا الو�ضع �شروط ًا يتحتم ا�ستيفا�ؤها
م ��ن �أج ��ل احل�صول على ت�صريح بالعمل يف هذا القط ��اع .ومن القرارات الها َّمة تطبيق الرتخي� ��ص �إ َّما على العاملني �أو
عل ��ى مقدم ��ي اخلدمات �أو على كليهما .ففي اململكة املتحدة مث�ل ً�ا ،ال يطبق الرتخي�ص �إ َّال على العاملني؛ و� ْإن يكن يجري
�إ�ص�ل�اح هذا الو�ضع حال ًّيا من �أجل تطبيق الرتخي�ص عل ��ى مقدمي اخلدمات �أي�ض ًا .وتتمثل املمار�سة الف�ضلى يف تطبيق
الرتخي�ص على كلتا الفئتني حتى يت�سنَّى االرتقاء باملعايري يف ال�شركات ويف �صفوف الأفراد حاملي الرخ�ص� .إ َّال � َّأن هناك
نطاق� � ًا وا�سع ًا من املعايري الت ��ي ميكن تطبيقها على الرتخي�ص .و�سيبحث اجلزء ال ��وارد �أدناه يف اخليارات املتاحة �أمام
مق ِّرري ال�سيا�سات.

ترخي�ص العاملني الأمنيني
املخت�صة من فح�ص ومراقبة العاملني ومقدمي اخلدمات يف قطاع الأمن
� َّإن �أحد �أهداف التنظيم الها َّمة متك ُني ال�سلطة
َّ
اخلا�ص مبا يخدم ال�صالح العام؛ وذلك من �أجل احليلولة دون اكت�ساب املجرمني وغريهم من الأ�شخا�ص غري املالئمني
و�ضع ًا م�ؤمتن ًا باعتبارهم موظفني �أمنيني.
ويف دول كثرية ،جند � َّأن الهيئة الرقابية هي التي تتوىل فح�ص مقدمي طلبات الرتخي�ص� ،سواء �أكانوا �شركات �أو �أفراد ًا،
وتتحمل امل�س�ؤولية يف هذا ال�صدد؛ وذلك من �أجل �ضمان �صالحيتهم قيا�س ًا على املعايري التي تر�سيها اللوائح .ونظر ًا ل َّأن
ج ��زء ًا م ��ن عملية الفح�ص ي�شمل التحقق من عدم وجود �أي �سوابق �إجرامي ��ة حمتملة �أو خمالفات للقانون ،فقد يقت�ضي
ذلك اجلز ُء من الفح�ص �إن�شا َء و�صالت ربط ب�أنظمة ال�شرطة.
� َّإن الفح�ص هو �إحدى الو�سائل التي تكفل م�ساءل َة �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها ومتك َني ال�سلطات
بغ�ض
واجلمهور من فر�ض رقابة ف َّعالة على تلك ال�شركات والعاملني فيها .وت�شرتط بع�ض الدول
ترخي�ص جميع العاملني ِّ
َ
النظ ��ر عن املكان ��ة �أو الوظيفة التي ي�شغلونها؛ يف حني ال ت�شرتط دول �أخرى �س ��وى ترخي�ص املوظفني امليدانيني .وت�سرد
القائمة الواردة �أدناه املعايري التي تطبقها دول كثرية على العاملني (انظر �أي�ض ًا الإطار  .)٩وجتدر مالحظة � َّأن من بني
تلك املعايري ما هو �أ�شيع ا�ستخدام ًا من غريه.
•  يجب �أن تكون ِ�س ُّن العامل �أكرب من �سن دنيا (� ١٩سن ًة يف �أحيان كثرية؛ علم ًا ب� َّأن بع�ض الدول ت�ضع �أي�ض ًا
�سنًّا ق�صوى).
( )56انظر الوثيقة  ،E/CN.15/2011/14الفقرة .٣٥
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 ينبغ ��ي �أن يك ��ون م ��ن ح ��ق العاملني �أن يعمل ��وا يف البلد على نحو قان ��وين (بع�ض ال ��دول تُق�صر تراخي�ص
املوظفني الأمنيني على مواطنيها وحدهم).
 ينبغي �أ َّال يكون للعاملني �سج ٌّل جنائي (بع�ض الدول ت�سمح برتخي�ص الأ�شخا�ص الذين لديهم �سجل جنائي
�ضئيل ج ًّدا �إذا مل يكونوا قد �أُدينوا م�ؤخر ًا).
 يجب �أن يكون العاملون ذوي لياقة بدنية ج ِّيدة و�صحة ذهنية طيبة.
 يجب تقدمي ما ي�ؤكد حمل الإقامة احلايل؛ بل وحمال الإقامة ال�سابقة يف بع�ض احلاالت.
 يجب �أن يكون العامل قد بلغ م�ستوى معين ًا من التعليم الر�سمي.
 يجب �أن ُيجيد العامل اللغة (اللغات) الوطنية قراء ًة وكتاب ًة وحديث ًا.
 يج ��ب �أ َّال يك ��ون العام ��ل ع�ضو ًا حال ًّيا �أو �سابق ًا يف جهاز ال�شرطة �أو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو �أي جهاز �أمني �أو
ا�ستخباراتي �آخر تابع للدولة.
 يجب التحقق من رقم ال�ضمان االجتماعي و�أي رقم هو َّية وطنية �آخر.
 يجب التحقق من بيانات ومراجع العمل ال�سابق.
 يجب �أن يقدم العامل ما ُي ْثبِت �أنَّه حا�صل على ترخي�ص �أ�سلحة نارية �إذا كانت وظيفته تتط َّلب حمل ال�سالح.
 يجب �أن يقدم العامل ما ُي ْثبِت �أخذَ ب�صماته عند فح�ص �سجله اجلنائي.
 يجب �أن يخ�ضع العامل لتحاليل تعاطي املخدرات قبل توظيفه.
 جب �أن يخ�ضع العامل لفح�ص ائتماين.
 يجب �أن ميلك العامل القدرة البدنية على �أداء وظائفه الأ�سا�سية.

و�سعي� � ًا وراء جتن ��ب �أي ت�ضارب م�صالح حمتمل و�أي حماباة يف منح العقود احلكومية لزمالء �سابقني و�أي ف�ساد حمتمل،
حتظر بع�ض الدول على فئات مع َّينة من العاملني احلكوميني (كالعاملني يف جهاز ال�شرطة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أي جهاز
�أمن ��ي �أو ا�ستخباراتي تابع للدولة) َ
العمل لدى �ش ��ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة لفرتة زمنية معينة بعد تركهم
عم َلهم احلكومي.
فف ��ي بلجي ��كا مث ًال ،ت�شرتط الت�شريع ��ات الوطنية التي تنظم اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة عل ��ى طالبي الرتخي�ص
كموظف�ي�ن �أمني�ي�ن �أن يكونوا قد ترك ��وا اخلدمة العامة (جهاز ال�شرط ��ة ،امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،الأجه ��زة اال�ستخباراتية)
من ��ذ �سنتني على الأقل .ويف �أوروغواي وبنما وبوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) وكولومبيا واملك�سيك وهندورا�س ُيحظر
عل ��ى الأع�ض ��اء العاملني يف القوات امل�سلحة واملوظفني العموميني احل�صول على ترخي�ص )57(.لكن ذلك ال يحدث يف دول
كث�ي�رة؛ وت�ستن ��د االنتقادات املوجهة �إىل تلك ال�سيا�س ��ات �إىل �أنها حترم قطاع الأمن امل ��دين اخلا�ص من موظفني مهرة
كانت تربطهم بجهاز ال�شرطة �صالت طيبة حتى وقت قريب على نحو يعزز احتماالت تعاونهم معه.
الإطار �  -٩أمثلة على معايري الرتخي�ص املطبقة على العاملني
يف �إ�سباني ��ا ،ي�شرتط القانون الذي ينظم �صناعة الأمن اخلا�ص ،وهو القانون ( ١٩٩٢/٢٣يجري حال ًّيا ا�ستعرا�ض م�شروع قانون
جدي ��د) على مقدمي طلبات احل�صول على تراخي�ص �أمنية فردية �أ َّال يكون ��وا قد �أُدينوا جنائ ًّيا طوال ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة،
و�أن يكونوا من مواطني االحتاد الأوروبي �أو املنطقة االقت�صادية الأوروبية ،و�أ َّال يكونوا قد ُطردوا من القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن
التابع ��ة للدولة ،و�أ َّال يكونوا قد تولَّوا مه َّمة التفتي�ش على �شركات الأمن اخلا�صة طوال ال�سنتني ال�سابقتني ،و�أن يجتازوا اختبارات
اللياقة البدنية والذهنية ،و�أ َّال يكونوا قد �أُدينوا ب�سبب ارتكابهم �سلوك ًا غري الئق يتعلق باحلقوق الأ�سا�سية طوال ال�سنوات اخلم�س
( )57مرك ��ز الأمم املتح ��دة الإقليم ��ي لل�سلم ونزع ال�س�ل�اح والتنمية يف منطقة �أمري ��كا الالتينية والبح ��ر الكاري ب ��ي
( .Security Companiesمراقبة وتنظيم ال�شركات الأمنية اخلا�صة).
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ال�سابق ��ة (حق الإن�س ��ان يف احرتام �شرفه وخ�صو�صيته ال�شخ�صية والأ�سرية و�سمعت ��ه ال�شخ�صية وات�صاالته اخلا�صة وغري ذلك
م ��ن احلق ��وق الأ�سا�سية) ،و� ْأن ترتاوح �أعمارهم بني  ١٨و ٥٥عام ًا ،و�أن يكونوا قد اجتازوا مرحلة التعليم الأ�سا�سي الإلزامي ،و�أ َّال
يكون ��وا ق ��د �شغل ��وا منا�صب قيادية يف �أجهزة �أو خدمات �أو دع ��اوى تتعلق بالأمن �أو الإ�ش ��راف �أو التحقيق اخلا�ص طوال ال�سنتني
ال�سابقتني على تقدمي طلباتهم.
ويف كولومبي ��ا الربيطاني ��ة (كندا) ،تتَّبع وزارة العدل �سيا�س ��ات معلنة على امللأ تتمثل يف �إجراء تقيي ��م للمخاطر ب�ش�أن العاملني
الأمني�ي�ن وكل الأ�شخا� ��ص الذين يتحكم ��ون يف �شركات �أمنية (حيث يتعينَّ �أن يح�صل كل ه� ��ؤالء على ترخي�ص) عند تقدمي طلب
الرتخي� ��ص الأويل وعن ��د جتدي ��د الرتخي�ص فيم ��ا بعد؛ وذلك من �أج ��ل حتديد مدى احتم ��ال عدم ا�ستيفائه ��م جميع متطلبات
الرتخي� ��ص �أو احتم ��ال �أن مي ِّثلوا خطر ًا على النا�س .ومبوجب امل ��واد  ٤و ١٥و ٢٨من قانون اخلدمات الأمنية يف مقاطعة كولومبيا
الربيطاني ��ة يج ��وز لأمني ال�سجل �أن يرف�ض �إ�ص ��دار الرتخي�ص الأمن ��ي �أو �أن ُي َع ِّلقه �أو يلغيه عندما يكون ذل ��ك م�ست�صوب ًا ب�سبب
وج ��ود اتهام ��ات جنائية �أو �أح ��كام �إدانة �أو معلوم ��ات موثوقة �أخرى تثري ال�شك ب�ش� ��أن �سلوك �صاحب طل ��ب الرتخي�ص �أو حامل
الرتخي� ��ص �أو ب�ش� ��أن حالته الذهني ��ة �أو طباعه �أو �سمعت ��ه ال�شخ�صية .وبو�سع �أ�صح ��اب طلبات الرتخي� ��ص �أن يقدموا مذكرات
جوانب معين ًة م ��ن تاريخهم و�أن يطعن ��وا بطريقة علنية و�شفَّاف ��ة يف �أي قرار ي�صدر ع ��ن �أمني ال�سجل.
يو�ضح ��ون فيه ��ا
مكتوب ��ة ِّ
َ
(انظر .)www.pssg.gov.bc.ca/securityindustry/risk/index.htm
وي�ش�ت�رط االحت ��اد الرو�س ��ي يف قانون اخلدمات الأمني ��ة اخلا�صة واملخربي ��ن (� )٢٠٠٧أن يكون �أ�صحاب طلب ��ات احل�صول على
ترخي� ��ص للعمل كموظفي خدمات �أمنية مدني ��ة خا�صة مواطنني رو�سيني ،و�أ َّال َّ
تقل �أعمارهم عن  ١٨عام ًا ،و�أال يكونوا يعانون من
�أي اخت�ل�االت عقلي ��ة (على النح ��و الذي حتدده املحكمة) �أو �أمرا� ��ض على النحو الذي حتدده اللوائح احلكومي ��ة ،و�أ َّال يكونوا قد
�أُدين ��وا بارت ��كاب جرائم ،و�أ َّال يكونوا متَّهمني وقت تقدميهم الطلبات بارتكاب جرائم� .أ َّم ��ا املوظفون ال�سابقون الذين ُطردوا من
اخلدم ��ة العمومية �أو من العمل يف املحاكم �أو مكتب النائ ��ب العام �أو �أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى ب�سبب �إحلاقهم �أ�ضرار ًا بتلك
الأجهزة ،فال ُي�سمح لهم باحل�صول على ترخي�ص للعمل كموظفني �أمنيني.
كمقدم خدمات
�سجل ِّ
ويف كيني ��ا ،ين� ��ص قانون تنظيم �صناع ��ة الأمن اخلا�ص (م�شروع �سنة  )٢٠١١على �أنَّه يح ُّق لل�شخ� ��ص �أن ُي َّ
ممن يقيمون يف كينيا �إقام ًة معتادةً؛ وكان عمره يتجاوز  ١٨عام ًا؛ و َق َّدم �شهاد َة ُح ْ�سن
خا�صة �إذا كان من مواطني كينيا �أو َّ
�أمنية َّ
�سل � ٍ
�وك �ص ��ادر ًة عن �إدارة التحقيقات اجلنائية؛ و َق َّدم �شهادةً� ،إذا كان قد �سبق له العمل يف �أي قوات نظامية ،تفيد ب�إخالء طرفه
ً
من تلك الأجهزة؛ وكان �سليما عقل ًّيا.
ويف الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ،ت�شرتط �إدارة �ش ��ركات الأمن اخلا�صة على ال�ش ��ركات الأمنية وموظفيها ،مب ��ن فيهم مديروها
احلر�ص الواجب؛
وامل�شرفون عليها واحلرا�س العاملون لديها ،احل�صول على ترخي�ص من الإدارة املذكورة .وتتوخَّ ى تلك الإدارة
َ
احلر�ص الواجب عند اال�ستعانة مبوظفني �أمنيني مغرتبني
كما تفر�ض قيود ًا على �شركات الأمن حتى ت�ضمن توخيها هي الأخرى
َ
من خالل فح�ص �سجالتهم يف �أوطانهم .وتخ�ضع هذه العملية لفحو�ص ع�شوائية تتوىل الإدارة �إجراءها .وت�ضع الإدارة ال�شروط
أو�ضاعها بحيث متتثل للمعايري ذات ال�صلة اخلا�صة باملنظمة
التالية الواجب ا�ستيفا�ؤها�( :أ) يجب على �شركات الأمن �أن ُت َوفِّق � َ
الدولي ��ة للتوحي ��د القيا�س ��ي يف غ�ض ��ون � ١٢شهر ًا من تاري ��خ �إ�صدار الرتخي� ��ص؛ و(ب) ال يجوز توظيف �أي �شخ� ��ص ذي �سوابق
جنائية؛ و(ج) يجب على احلرا�س �أن يتكلموا اللغة الوطنية (العربية) �أو الإنكليزية؛ و(د) يجب �أن يكون احلرا�س حا�صلني على
�شهادة �إكمال الدرا�سة الثانوية (الف�صل � )١٢أو ما يعادلها كحد �أدنى؛ و(هـ) يجب توافر خربة �سابقة (مل َّدة �سنتني) يف م�ؤ�س�سة
ع�سكرية �أو جهاز �شرطة �أو جهاز �أمن �أو خربة �أخرى ذات �صلة؛ و(و) يجب �أال يقل العمر عن  21عام ًا وال يتجاوز  55عام ًا؛ و(ز)
يجب توافر اللياقة البدنية لأداء واجبات ووظائف العاملني الأمنيني؛ و(ح) يجب اجتياز االختبارات التي جتريها الإدارة وح�ضور
واجتي ��از الدورات التدريبية الإلزامية املطلوبة للفئة الت ��ي ينتمي �إليها ال�شخ�ص؛ و(ط) يجب تقدمي ما يثبت � َّأن ال�شخ�ص م�ؤ َّمن
ي�سجلوا البيانات اليومية يف الدفاتر
علي ��ه؛ و(ي) يجب م�سك �سجالت ب�أن�شطة ال�شركة؛ و(ك) يج ��ب على احلرا�س الأمنيني �أن ِّ
الر�سمية (يف�ضي االمتناع عن عمل ذلك �إىل توجيه �إنذار �أو فر�ض غرامات �أو �إلغاء الرتخي�ص).

وق ��د تعم ��د بع�ض ال ��دول �أي�ض ًا �إىل اال�ستف�س ��ار عن امل�ست ��وى التعليمي ،واخللفي ��ة الأ�سرية ،واحلال ��ة ال�صحية ،واحلياة
ال�شخ�صية ،وتعاطي املخدرات والكحوليات ،واحلالة املالية ،واالنتماء �إىل منظمات معينة ،واملراجع ال�شخ�صية واملهنية.
وي�شي ��ع بق ��در �أكرب اال�ستف�سا ُر عن تلك الأمور عند تكليف العاملني الأمني�ي�ن بحرا�سة مبان �أو موجودات �أو مرافق حتتية
حد �أدنى من التدريب .و�سيتناول الف�صل الرابع هذا اجلانب
حيوية تابعة للدولة .ومن املتطلبات الهامة الأخرى اكت�ساب ٍّ
من جوانب الرتخي�ص.
ويف الأماك ��ن الت ��ي �شهدت يف الآونة الأخرية حاالت عدم ا�ستقرار �أو نزاعات قد ت�ستبعد بع�ض الدول �أ�شخا�ص ًا ُيعرف � َّأن
لهم تاريخ ًا من االعتداء على حقوق الإن�سان �أو �أنهم كانوا �أع�ضاء يف ملي�شيات م�سلحة من احل�صول على ترخي�ص �أمني
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�س ��واء كموظفني �أو مالك �شركات �أو م�س�ؤولني عنه ��ا .ويف حني جتري بع�ض الدول فحو�ص ًا ملقدمي طلبات احل�صول على
ترخي� ��ص من خالل جهاز حكومي مركزي ،ف� �� َّإن بع�ضها الآخر قد ي�سمح ل�شركات الأمن ب�إجراء بع�ض الفحو�ص بنف�سها
كجزء من العملية ال�سابقة للتوظيف.
ومن �أجل امل�ساعدة على التحقق من �أن العاملني الأمنيني مل يتورطوا يف �أعمال جنائية منذ ح�صولهم على الرتخي�ص يف
البداي ��ة ،ف� َّإن من املمار�سات اجليدة ا�شرتاط جتدي ��د الرتاخي�ص دور ًّيا على نحو يت�ضمن يف حده الأدنى فح�ص ال�سجل
اجلنائ ��ي والبيانات التي متلكها ال�شرط ��ة .ومن ال�شائع �أي�ض ًا و�ضع حدود زمنية ل�صالحية الرتاخي�ص من �أجل م�ساعدة
عملية جتديدها .وجتيز بع�ض الدول �إ�صدا َر تراخي�ص م�ؤقتة للعاملني الأمنيني؛ من �أجل الأحداث اجلماهريية ال�ضخمة
مث ًال �أو الت�صدي حلاالت الطوارئ ،حيث قد ال ُي�شرتط احل�صول على تدريب كامل �أو قد ال يكون ذلك �أمر ًا عمل ًّيا يف ظل
تلك الظروف.

�أنواع الرتاخي�ص املختلفة
بع�ض �أ�شيع �أنواع الرتاخي�ص
قد ت�صدر الدول تراخي�ص تختلف باختالف الوظائف يف قطاع الأمن املدين اخلا�ص .وت�شمل ُ
املوظف�ي�ن �أو احلرا�س الأمنيني ،وم�شغلي الدوائ ��ر التليفزيونية املغلقة واملحققني اخلا�صني واملديرين .كما يمُ َ َّيز يف بع�ض
احل ��االت بني املوظفني واحلرا�س الأمني�ي�ن تبع ًا للأطر التي ميكنهم العمل فيها .وكثري ًا ما تتغري املعايري باختالف فئات
الرتاخي� ��ص؛ ال �سيم ��ا من حيث التدريب الإلزام ��ي .ويف بع�ض الدول ،يقت�صر الرتخي�ص عل ��ى فئة بعينها من اخلدمات
الأمنية .ففي بلجيكا مث ًال ،ال ميكن اجلمع بني خدمات نقل الأموال وخدمات الإ�شراف على البوابات .ويف الف�صل الرابع،
�ستكون هناك عودة �إىل تناول ق�ضية اختالف املعايري التدريبية.

بطاقة الرتخي�ص
من النواجت الهامة الأخرى لعملية الرتخي�ص �إ�صدار بطاقة ترخي�ص .وعاد ًة ما حتتوي تلك البطاقات على �صورة العامل
ٌ
�شروط معينة بح ْمل الرتخي�ص ،مثل وجوب �إظهاره.
وا�سم ��ه ونطاق الرتخي�ص وتاريخ انتهائه .ويف بع�ض الأحيان ،تُلحق
�ص و�أن يقدموا تقرير ًا عن �أي �سوء �سلوك ي�صدر عنه
وه ��ذا �أم ��ر يهم النا�س �إذ يكون مبقدورهم �أن يروا � َّأن العامل مرخَّ ٌ
ب�سهولة �أكرب نظر ًا لتمكنهم من االطالع على ا�سمه ورقمه وتفا�صيل �أخرى تخ�صه .وتفيد �أي�ض ًا تلك القواعد التي توجب
�إظهار البطاقة يف منع عدم االمتثال لأن َم ْن ال يحمل ترخي�ص ًا يكون �أكرث عر�ض ًة لل�شك فيه �إذا عمل دون �إظهار ترخي�ص
�أو ُم ِ
�شخ�ص ال ي�شبهه .ويف جامايكا ،ين�ص قانون هيئة تنظيم الأمن اخلا�ص ( )1992على �أن ت�صدر
ترخي�ص
�ستخدم ًا
ٍ
َ
الهيئ ��ة الرقابي ��ة بطاقة ت�سجيل للعاملني الأمنيني املرخ�صني ُيجبرَ ون على حملها ط ��وال الوقت �أثناء �أدائهم عم ًال �أمن ًّيا
وعل ��ى �إعادتها �إىل الهيئة عند تركهم ذل ��ك العمل .ومتلك الهيئة ،باعتبارها جهاز ًا م�ستق ًّال تخ�ص�ص له الدولة ميزاني ًة
م�ضمونة� ،سلط َة منح بطاقات ت�سجيل للعاملني الأمنيني �أو رف�ض منحها �أو تعليقها �أو �إلغائها.

ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية
تغطي معايري ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية �أو �شركات اخلدمات الأمنية جمالني رئي�سيني .ف�أو ًال ،يحتاج عاد ًة مالك
ه ��ذه ال�ش ��ركات �أو كبار مديريها �إىل �شكل من �أ�ش ��كال الرتخي�ص� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن موظفيه ��م (انظر الإطار .)١٠
وع ��اد ًة م ��ا تنطبق املعايري التي نوق�شت �أعاله ب�ش�أن العاملني على ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص �أي�ض ًا؛ ويف �أحيان كثرية تكون هناك
معايري �إ�ضافية عالو ًة على متط َّلبات �أعلى ت�شمل املتطلبات املتعلقة بال�شركات كاجلوانب املالية والت�أمينات� ،إلخ.

ثاني ًا  -تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

الإطار �  -١٠أمثلة على معايري ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية
قواعد تتعلق ب�أمن امل�ؤ�س�سات
يف الربازي ��ل ،ير�س ��ي القانون  )١٩٩٣( ١٠٢ ،7ب�ش�أن �شركات الأمن اخلا�ص و�أمن امل�ؤ�س�سات املالية َ
املر�سوم رقم  ،056-89املتعلق باخلدمات الأمنية اخلا�ص ��ة ،الذي يعطي وزار َة العدل ،من
ويكمله
املالي ��ة؛ ِّ
ويو�ضح هذا القان � َ
ُ
�ون ِّ
خالل جهاز ال�شرطة االحتادية ،م�س�ؤولي َة الت�صريح لأي �شركة متخ�ص�صة يف الأمن اخلا�ص وم�س�ؤولية مراقبتها والإ�شراف على
عمله ��ا .و َي�ص ��در ترخي�ص �أمني حمدد امل َّدة وخا�ضع للتجديد �سنو ًّيا ُي�ص ِّرح ل�ش ��ركات اخلدمات الأمنية بالعمل .ويتوقف �إ�صدار
الرتخي�ص الأمني وجتديده فيما بعد على تقدمي مالك تلك ال�شركات و�شركائها ومديريها وم�س�ؤوليها الإداريني ما يد ُّل على عدم
وجود �أحكام جنائية تُدينُهم.
بال�سمات واملتط َّلب ��ات الفريدة ل�شتَّى
ويف الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ،ين� ��ص القانون االحتادي ،الذي ينظم �صناع ��ة الأمن ويق ُّر ِّ
اخلدم ��ات الأمني ��ة ،عالوة عل ��ى ترخي�ص فرادى العامل�ي�ن الأمنيني ،على �إ�ص ��دار تراخي�ص منف�صلة لل�ش ��ركات �أو على حتديد
الأن�شطة التي ت�ضطلع بها كل منها؛ مبا يف ذلك احلرا�سة الأمنية العامة ،ونقل الأموال ،ومكاتب ال�صرافة ،و�أمن الفنادق ،و�أمن
امل�ست�شفيات ،و�أمن املطارات ،و�أمن امل�صارف ،و�أمن ال�شخ�صيات البارزة ،و�أمن الأحداث العامة ،و�أمن املرافق التحتية احليوية،
والتدري ��ب الأمني .وهناك �أي�ض ًا تدابري ت�شرتط على فرادى العاملني الأمنيني احل�صول على تدريبات و�شهادات وتراخي�ص ذات
م�ستوي ��ات تخ�ص�صي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستويات الأ�سا�سية ،بالن�سبة لكل جمال من املجاالت الفريدة التي �سيعملون بها (القانون
االحتادي رقم  ٣٧ل�سنة  ،٢٠٠٦وزارة الداخلية ،الإمارات العربية املتحدة).
ويف الفلبني يحدد القانون اجلمهوري رقم  ،٥٤٨٧املعروف �أي�ض ًا با�سم قانون وكاالت الأمن اخلا�ص ( ،)1969املتطلبات الأ�سا�سية
لرتخي�ص م�شغلي �أو مديري وكاالت الأمن؛ ومنها ما يلي:
يجب على م�شغلي �أو مديري الوكاالت ،مبن فيهم مديرو مكاتبها الفرعية ما يلي:
•  �أن يكونوا مواطنني فلبينيني
•  �أ َّال تق َّل �أعمارهم عن  ٢٥عام ًا
•  �أن يكونوا من خريجي اجلامعات و�/أو �ضباط ًا خارج اخلدمة حال ًّيا �أو متقاعدين من القوات امل�سلحة الفلبينية �أو
ال�شرطة الوطنية الفلبينية
•  �أن يكون �سجلهم خالي ًا من �أي �إدانة بارتكاب �أي جرم �أو اعتداء ينطوي على �أمر �أخالقي م�شني
•  �أن يكونوا ذوي خ�صال �أخالقية حميدة

ومن �أجل احل�صول على ترخي�ص ك�شركة �أمنية متيل الدول ،بالإ�ضافة �إىل الت�شريعات القائمة املتعلقة ب�إن�شاء وترخي�ص
ال�شركات اخلا�صة� ،إىل ا�شرتاط ا�ستيفاء جمموعة من املعايري الأخرى ،خالف �أنواع املعايري التي نوق�شت �آنف ًا ،منها ما
()58
يلي:
•  �إثبات � َّأن كبار املديرين ميلكون خرب ًة يف ال�صناعة الأمنية و�/أو م�ؤهالت تعليمية ذات �صلة
•  �إثبات � َّأن املوظفني الأمنيني ال يتعاطون املخدرات و�أنهم الئقون بدن ًّيا ونف�س ًّيا
• �سرد قائمة اخلدمات الأمنية التي تخطط ال�شركة لتقدميها
•  �إثبات وجود موارد اقت�صادية كافية �أو القدرة املالية على كفالة �أداء اخلدمات الأمنية املقرتحة �أدا ًء وافي ًا
•  �إثبات وجود ت�أمني ٍ
كاف ومالئم
•  �ضمان �أن يكون املوظفون الت�شغيليون على دراية واجبة بالت�شريعات القائمة وقانون حقوق الإن�سان وتقدمي �أدلة
على ذلك
•  �إثبات وجود نظام ر�سمي ل�ضمان اجلودة
( )58انظر الوثيقة .E/CN.15/2011/14
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•  يف حال ��ة تزوي ��د املوظفني الت�شغيليني ب�أ�سلحة نارية� ،إثبات �أنهم مد َّرب ��ون تدريب ًا مالئم ًا على ا�ستخدامها؛
وم�س ��ك دفاتر ب�ش�أن ت�سليمهم تل ��ك الأ�سلحة وخزنها وا�ستعادتها منهم؛ والتقي ��د مبتطلبات ترخي�ص الأ�سلحة
النارية التي و�ضعتها الدولة
• موافقة ال�سلطة املخت�صة على الزي املوحد وعلى ت�صميم مركبات الدوريات املتنقلة املعتزم ا�ستخدامها
ترخي�ص ال�شركات ما يلي:
وقد يتطلب �أي�ض ًا
ُ
• ت�سجيل عنوان ال�شارع الذي يقع فيه مقر ال�شركة� ،أو عنوان املُ�شغِّل
• توافر معدات مالئمة
• اخلزن امل�أمون ملعلومات العمالء
• توافر قدر �أدنى من املوارد
•  �إن�شاء قوائم باملوظفني املرخ�صني
• م�سك �سجالت
•  �إبالغ ال�سلطات املخت�صة ب�أنواع معينة من احلوادث
•  �إظه ��ار �أو حم ��ل ترخي�ص (من ال�شائع �أي�ض ًا مطالبة العاملني الأمنيني بحمل الرتخي�ص �أثناء ا�ضطالعهم
ب�أن�شطة �أمنية)
ويف ح�ي�ن � َّأن ال ��دول ال تهتم ع ��اد ًة بالدخول يف التفا�صي ��ل اليومية لعمل ال�ش ��ركات ،ف�إنها ميكن �أن ت�ستوث ��ق من �أن تلك
ال�ش ��ركات ممتثلة جلميع القوانني القائمة وم ��ن � َّأن لديها معاي َري ت�شغيلي ًة تكفل هذا االمتثال وت�شجع �أداء اخلدمات التي
حتقق امل�صالح الف�ضلى جلميع املعنيني؛ علم ًا ب� َّأن هذا هو ما ينبغي �أن تفعله الدول بل وهو ما تفعله يف الواقع.
ويف جم ��ال ترخي�ص �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،ت�شرتط املمار�س ُة اجليدة يف بع�ض الدول على ال�شركات
�أن تك ��ون لديه ��ا �إج ��راءات ت�شغيلي ��ة منطية مو َّثقة ور�سمي ��ة تتعلق بطريقة تق ��دمي اخلدمات الأمنية ،مب ��ا يف ذلك خزن
معلوم ��ات الزبائ ��ن خزن ًا م�أمون� � ًا وتوثيق جميع احلوادث الهام ��ة والإبالغ عنها على نحو ي�شمل �أي حال ��ة يقوم فيها �أحد
املوظفني باحتجاز �شخ�ص �أو با�ستخدام القوة.
وهن ��اك ب�ضع دول ،منها الإم ��ارات العربية املتحدة ،ت�شرتط �أي�ض ًا على �شركات الأمن املدين اخلا�صة املرخ�صة �أن يكون
فح�ص بناء على معايري دولية مثل املعيار  ٩٠٠١اخلا�ص باملنظمة الدولية للتوحيد
لديها برنامج ر�سمي ل�ضمان اجلودة ُي َ
()59
القيا�سي.
� َّإن املعاي�ي�ر الت�شغيلية املتعلقة بتوفري اخلدم ��ات الأمنية تتناول يف بع�ض الأحيان احلدود املادية للمكان الذي قد يتم فيه
العم ��ل؛ ك�أن يك ��ون املكان قا�صر ًا عل ��ى موقع الزبون الذي تعاقدت ال�شرك ��ة على حمايته� ،أو ك�أ َّال يك ��ون م�سموح ًا بت�سيري
دوري ��ات يف الأماك ��ن العامة �إ َّال عن ��د العمل حتت �إ�شراف ال�شرط ��ة العامة �أثناء التجمع ��ات اجلماهريية احلا�شدة ،مثل
االحتفاالت �أو املواكب ال�ضخمة.
ومنع� � ًا لوقوع لب�س ب�ش� ��أن الأدوار والهويات ،ت�سن بع�ض الدول ت�شريعات حتظر على �ش ��ركات الأمن كتابة كلمة "�ضابط"

عل ��ى الزي املوحد الذي يرتدي ��ه موظفوها؛ وتن�ص على وجوب �أ َّال تكون املركبات اخلا�صة امل�ستخدمة يف دورياتها �شبيهة
مبركب ��ات ال�شرط ��ة العامة ،بل وتن�ص حتديد ًا عل ��ى وجوب عدم تركيب ك�شافات على �سط ��ح مركبات دوريات احلرا�سة
( )59املعيار  ٩٠٠١اخلا�ص باملنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي هو معيار معرتف به دول ًّيا ب�ش�أن نظم �إدارة اجلودة ،وميكن االطالع على مزيد من املعلومات
على العنوان الإلكرتوين .www.iso.org

ثاني ًا  -تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

تَ�ص ��در عنها �أ�ضوا ٌء متقطعة حمراء �أو زرقاء .وت�ستخدم بع�ض الدول �أي�ض ًا لوائح ملراقبة �شكل وطراز الزي املوحد الذي
يرتدي ��ه املوظف ��ون الأمنيون؛ وذلك جزئ ًّي ��ا تبديد ًا لأي لب�س لدى اجلمهور ب�ش�أن َم ْن ه ��و �ضابط �شرطة عامة َوم ْن هو يف
الواق ��ع عامل �أم ��ن خا�ص .ويف �أوغندا ،يحك ��م قانون ال�شرطة (امل ��ادة � )٧٢شركات اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة
وموظفيه ��ا .وين�ص القانون ،يف تناوله للمعاي�ي�ر الت�شغيلية ،على جواز و�ضع لوائح تنظم ا�ستخدام الزي املوحد واملعدات
م ��ن جانب تلك ال�شركات .ويف بع�ض الدول ،جن ��د � َّأن التمييز بني العاملني الأمنيني املدنيني اخلا�صني وعنا�صر ال�شرطة
يقت�ض ��ي �أي�ض� � ًا ارتدا َء عالمات مم ِّيزة .ففي هولن ��دا مث ًال ،يجب �أن يرتدي جميع موظفي الأم ��ن املدين اخلا�ص عالم ًة
خا�ص ًة ي�ضعونها على زيهم املوحد متييز ًا لهم عن عنا�صر ال�شرطة.

مد َّونات قواعد ال�سلوك
تعط ��ي مد َّونات قواعد ال�سلوك �إر�ش ��ادات ب�ش�أن مبادئ ال�سلوك ميكن �أن ترتاوح بني اخلا� ��ص والعام ،و�أن تتناول �أحيان ًا
تعاليم �أخالقية تخ�ص ال�سلوك.
َ
ويف �سي ��اق اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،ميكن لت�شريع ��ات الواليات الق�ضائية التي حتكم �شركات الأمن وموظفيها
�أن تت�ضم ��ن مد َّون ��ة قواعد �سل ��وك �أو مد َّونة قواعد �أخالق .وميك ��ن ملدونات قواعد ال�سلوك �أن توف ��ر� ،ضمن �أطر قانونية
وا�ضحة ،قدر ًا من ال�سيطرة وامل�ساءلة ،خا�ص ًة عند اقرتانها ب�آلية �إ�شراف ر�سمية.
وميكن ملد َّونات قواعد ال�سلوك �أن ت�شرح للموظفني الأمنيني �أمناط �سلوك م�أمولة؛ منها مث ًال:
• الت�صرف على نحو ميتثل جلميع القوانني ،مبا فيها القوانني املتعلقة بحقوق الإن�سان.
• الت�صرف بنزاهة.
• الظهور مبظهر مهني.
• حماية خ�صو�صية و�سرية جميع البيانات التي يتم جمعها �أثناء �أداء املهام امل�سندة �إىل املوظف.
• التعاون مع ال�سلطات احلكومية و�سلطات �إنفاذ القانون.
•  �إبالغ ال�سلطة املخت�صة فور ًا بجميع انتهاكات القانون امل�ؤكدة �أو املزعومة.
حت�ض على الفعل الإيجابي ،كما يف النقاط الواردة �أعاله؛ �أو بعبارات
وميك ��ن �أن ت�ص ��اغ مد َّونات قواعد ال�سلوك بعبارات ُّ
حتظ ��ر ت�صرف ��ات �أو �سلوكي ��ات معينة .فقد تت�ضمن مدونات قواع ��د ال�سلوك املعمول بها يف بع�ض ال ��دول مث ًال متطلبات
املخدرات (على نحو م�شروع �أو غري م�شروع) �أثناء
حم ��ددة حتظ ��ر على املوظفني الأمنيني تناول �أو تعاطي الكحوليات �أو ِّ
العمل وحتظر � َّأي �أمناط �سلوكية غري مهنية مماثلة .وتعطي "مد َّونة لقواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني"،
الت ��ي اعتمدته ��ا اجلمعية العامة يف قرارها ( ١٦٩/٣٤انظر الإطار � ،)١١أفكار ًا مفيد ًة يف هذا ال�صدد نظر ًا ل َّأن موظفي
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة قد ميار�سون يف كثري من الدول �صالحيات مماثل ًة ل�صالحيات �أجهزة ال�شرطة.
الإطار  -١١مد َّونة لقواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني
املادة 1
ُيعن ��ى املوظف ��ون املك َّلفون ب�إنفاذ القوان�ي�ن ،يف كل الأوقات ،بالواجب امللقى على عاتقهم مبوج ��ب القانون ،وذلك بخدمة املجتمع
وبحماية جميع الأ�شخا�ص من الأعمال غري القانونية ،على نحو يتفق والدرجة العالية من امل�س�ؤولية التي تتط َّلبها مهنتهم.
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الإطار ( -١١تابع)
املادة 2
يحرتم املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني� ،أثناء قيامهم بواجباتهم ،الكرامة الإن�سانية ويحمونها ،ويحافظون على حقوق الإن�سان
لكل الأ�شخا�ص ويوطدونها.
املادة 3
ال يجوز للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني ا�ستعمال القوة �إ َّال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ويف احلدود الالزمة لأداء واجبهم.
املادة 4
خالف ذلك َّ
قت�ض َ
كل
يحاف ��ظ املوظف ��ون املك َّلفون ب�إنف ��اذ القوانني على �س ِّرية ما يف حوزتهم من �أمور ذات طبيعة �سري ��ة ،ما مل َي ِ
بات العدالة.
االقت�ضاء �أدا ُء الواجب �أو متط ّل ُ
املادة 5
ال يج ��وز لأي موظ ��ف من املوظفني املك ّلف�ي�ن ب�إنفاذ القوانني �أن يقوم ب� ��أي عمل من �أعمال التعذيب �أو غ�ي�ره من �ضروب املعاملة
�أو العقوب ��ة القا�سي ��ة �أو الال�إن�ساني ��ة �أو املهين ��ة� ،أو �أن يح ّر�ض عليه �أو �أن يتغا�ضى عنه؛ كذلك ال يج ��وز لأي من املوظفني املك ّلفني
ب�إنفاذ القوانني �أن يتذ ّرع ب�أوامر عليا �أو بظروف ا�ستثنائية كحالة احلرب� ،أو التهديد باحلرب� ،أو تهديد للأمن القومي� ،أو عدم
اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي الداخل ��ي� ،أو �أ َّية حالة �أخرى من حاالت الط ��وارئ العامة ،لتربير التعذيب �أو غريه م ��ن �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
املادة 6
يكف ��ل املوظفون املك َّلف ��ون ب�إنفاذ القوانني احلماي ��ة التامة ل�صحة الأ�شخا� ��ص املحتجزين لديهم ،وعليه ��م ،بوجه خا�ص ،اتخاذ
التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.
املادة 7
ميتن ��ع املوظف ��ون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني عن ارتكاب �أي فعل من �أفعال �إف�س ��اد الذمة ،وعليهم �أي�ضا مواجهة جميع هذه الأفعال
ومكافحتها بكل �شدة.
املادة 8
يقوم املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني باحرتام القانون وهذه املد َّونة .ويقومون �أي�ضا ،قدر ا�ستطاعتهم ،مبنع وقوع �أي انتهاكات
له ��ا ومواجهة هذه االنتهاكات بكل �ش ��دة .ويقوم املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني ،الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على االعتقاد
بوق ��وع �أو ق ��رب وقوع انتهاك لهذه املد َّون ��ة ب�إبالغ الأمر �إىل �سلطاته ��م العليا وكذلك ،حيثما لزم ذل ��ك� ،إىل ال�سلطات والأجهزة
املخت�صة الأخرى التي تتمتع ب�صالحية املراجعة �أو �إتاحة �سبل االنت�صاف.

وعندما تكون عنا�صر مد َّونة قواعد ال�سلوك مدجم ًة �ضمن الئحة حكومية ،ف� َّإن الت�شريعات عاد ًة ما تع ِّرف جرائم حمددة
تُر َت َك ��ب عن ��د انتهاك �أي منط �سلوك ُيتوقع التقي ُد به .وقد تت�ضمن العقوبات فر�ض غرامات �أو تعليق الرتخي�ص (املمنوح
للعامل�ي�ن �أو لل�شركة) ،وتنفيذ تدريب �إ�صالحي ،وفرتة اختبار تقرتن بعملية ر�صد� ،أو �إلغاء الرتخي�ص (املمنوح للعاملني
�أو لل�شرك ��ة) .ويف �سنغاف ��ورة ،تت�ضمن لوائح �صناع ��ة الأمن اخلا�ص ( )٢٠٠٩مد َّونة قواعد �سل ��وك تنظم �سلوك كل من
العاملني الأمنيني و�شركات الأمن؛ مبا يف ذلك طريقة الت�صرف ،واملعرفة الالزمة ،وال�سلوك الأخالقي ومعاملة العاملني.
وت�شجع الدول على �أن تن�شئ ،بالت�شاور مع �صناعة الأمن ،مد َّونة قواعد �سلوك ترت�سخ يف الت�شريعات وتكون قابل ًة للإنفاذ
َّ
�أي�ض ًا.

ثاني ًا  -تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

وميكن العثور يف الإطار  ١٢الوارد �أدناه على عينة من مد َّونات قواعد ال�سلوك.
الإطار  -١٢عينة من مد َّونات قواعد ال�سلوك والأخالقيات املت�ضمنة يف الت�شريعات
قانون �صناعة الأمن اخلا�ص (الف�صل �-٢٥٠ألف) ( ،)٢٠٠٩تنظيم (�سلوك) �صناعة الأمن اخلا�ص ،S170/2009
�سنغافورة .مد َّونة قواعد �سلوك

 -١يجب على �أي حمقق خا�ص مرخ�ص �أ َّال يعطي �أي و�صف خاطئ لأي �شخ�ص ب�ش�أن م�ستواه التدريبي �أو مهاراته �أو م�ؤهالته
كمحقق خا�ص.
 -٢يج ��ب على كل موظف يتوىل �إدارة �ش�ؤون وكالة حتقيق ��ات خا�صة مرخ�صة �أن يزود املحقق اخلا�ص الذي يعمل يف الوكالة
مبعلومات ومعدات وافية مت ِّكنه من �أداء �أي مهمة تُ�سند �إليه.
 -٣يجب على كل موظف �أمني مرخ�ص� ،أثناء �أدائه مهامه كموظف �أمني ،ما يلي:
(�أ) عدم النوم؛
(ب) عدم تعاطي الكحوليات �أو الوقوع حتت ت�أثريها؛
(ج) عدم التغيب عن مكان عمله دون �أ�سباب وجيهة؛
(د) عدم ا�ستخدام �أي عبارات تهديدية �أو ُم�سيئة؛
(ه) احلفاظ على زيه نظيف ًا و ُم َهنْدم ًا طول الوقت؛
(و) اال�ستجاب ��ة ف ��ور ًا لأي طلب م�ساعدة من جانب �أي �شخ�ص داخل مكان عمله �إذا حلقت بذلك ال�شخ�ص � ُّأي �إ�صابة
�شخ�صية �أو �أ�ضرار �أو َت َع َّر َ�ض ل�ضياع ممتلكاته داخل املبنى.
 -٤يجب على كل موظف �أمني مرخ�ص �أ َّال يعطي �أي و�صف خاطئ لأي �شخ�ص ب�ش�أن م�ستواه التدريبي �أو مهاراته �أو م�ؤهالته
كموظف �أمني.
 -٥يج ��ب عل ��ى كل موظف يت ��وىل �إدارة �ش�ؤون وكالة �أمنية مرخ�صة �أن يزود املوظف الأمن ��ي الذي يعمل يف الوكالة مبعلومات
وافية والزي املوحد املطلوب لتمكينه من �أداء �أي مهمة تُ�سند �إليه.
 -٦يج ��ب عل ��ى كل حمقق خا�ص مرخ�ص ،وكل موظف �أمني مرخ�ص ،وكل موظ ��ف يعمل يف وكالة حتقيقات خا�صة مرخ�صة
ويت ��وىل �إدارة �ش� ��ؤون تلك الوكالة ،وعلى كل موظف يعمل يف وكال ��ة �أمنية مرخ�صة ويتوىل �إدارة �ش�ؤون تلك الوكالة� ،أن يكون على
قدر معقول من املعرفة والفهم ملا ينطبق عليه من �أحكام هذا القانون وهذه املد َّونة.
 -٧يجب على كل موظف يعمل يف وكالة حتقيقات خا�صة مرخ�صة ويتوىل �إدارة �ش�ؤون تلك الوكالة ،وعلى كل موظف يعمل يف
وكال ��ة �أمني ��ة مرخ�صة ويتوىل �إدارة �ش�ؤون تلك الوكالة� ،أن يتخذ خط ��وات معقولة تكفل �أن يكون املحققون اخلا�صون املرخ�صون
واملوظفون الأمنيون املرخ�صون العاملون يف وكالته ممتثلني ملا ينطبق على تلك الوكالة من �أحكام هذا القانون وهذه املدونة.

املجل�س اال�ست�شاري للخدمات الأمنية اخلا�صة يف والية فرجينيا—مد َّونة القواعد الأخالقية للأمن اخلا�ص
�أتع َّهد ،ب�صفتي ع�ضو ًا يف �أو�ساط الأمن اخلا�ص يف فرجينيا ،مبا يلي:
�أن �أقب ��ل امل�س�ؤولي ��ات والواجبات الأمنية اخلا�صة من خالل حماية الأرواح واملمتلكات؛ ومن ��ع اجلرائم واحلد منها؛ و�إعالء كلمة
القانون؛ واحرتام احلقوق الد�ستورية لكل النا�س.
�أن �أت�صرف ب�شرف ونزاهة؛ و�أن �أمت�سك ب�أ�سمى املبادئ الأخالقية يف �أدائي واجباتي الأمنية.
علي يف �أدائي واجباتي؛ و�أن �أتق َّي ��د يف كل الأوقات بالقوانني وال�سيا�سات
�أن �أتوخ ��ى الأمان ��ة واالتقان و�أن �أكون جدي ��ر ًا باالعتماد َّ
والإجراءات التي حتمي حقوقَ الآخرين.
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�أن �أراع ��ي احل ��قَّ والدقة واحل�صافة دون � ْأن �أ�سمح للعواطف ال�شخ�صية والأح ��كام امل�سبقة وم�شاعر العداوة �أو ال�صداقة �أن ت�ؤثر
يف �أحكامي.
�أن �أراعي و�أحرتم املعلومات ال�سرية واخلا�صة �إال يف احلاالت التي تخالف هذا القانون ومدونة القواعد الأخالقية هذه.
�أن �أتعاون مع وكاالت العدالة اجلنائية والوكاالت احلكومية املعنية ب�ش�أن الأمور التي تندرج �ضمن اخت�صا�صاتها.
مت�س نزاهتي.
�أ َّال �أقبل � َّأي َع ِط َّية �أو وعد �أو خدمة �أخرى من �ش�أنها �أن َّ
�أن �أ�سعى جاهد ًا با�ستمرار من �أجل حت�سني �أدائي من خالل ما يتاح يل من فر�ص تدريبية وتثقيفية حتى �أُ ِع َّد نف�سي �إعداد ًا �أف�ضل
للنهو�ض بواجباتي.
�أن �أت�ص ��رف عل ��ى نح ��و مهني يف جميع الأوق ��ات و�أن �أ�ؤدي واجباتي بطريقة تعرب عن الثقة املودع ��ة يف �شخ�ص ًّيا ويف �شركتي ويف
�أو�ساط الأمن اخلا�ص.

بالإ�ضاف ��ة �إىل اجله ��ود التي تبذله ��ا الدولة من �أجل تعزي ��ز امل�ساءلة ،ميكن �أي�ض� � ًا ت�شجيع القطاع اخلا� ��ص على �إن�شاء
مد َّون ��ات قواع ��د �سل ��وك طوعية .وكمثال على معاي�ي�ر �إقليمية طوعية جت�س ��د جت�سيد ًا وا�سع ًا ما يلزم م ��ن معايري مهنية
ومعاي�ي�ر تخ� ��ص �أداء اخلدم ��ة ،و�إن تكن تركز على منطق ��ة بعينها يف �أوروب ��ا ال�شرقية ،تن�ص مدون ��ة �ساراييفو لقواعد
ال�سل ��وك عل ��ى جمموعة من املعايري الأ�سا�سية التي تط َّبق على جميع �أ�صحاب العمل والعاملني يف �صناعة الأمن اخلا�ص.
وه ��ي تغطي طائف ًة عري�ض� � ًة من املجاالت؛ ت�شمل اختيار العاملني وتعيينهم ،والتدري ��ب املهني ،وال�صحة وال�سالمة �أثناء
العم ��ل ،وع ��دم التمييز ،وعالقات التعامل م ��ع الزبائن وال�شرطة وال�ش ��ركات الأمنية الأخرى .وحت ��دد مبادئ �ساراييفو
التوجيهي ��ة اخلا�ص ��ة بالزبائن �إجراءات ا�شرتاء طوعية تت�ألف من ثالث مراحل يو�صى الزبائن باتباعها عند التعاقد مع
مقدم ��ي اخلدمات الأمنية اخلا�صة .وهناك معايري طوعية �أخرى ،ه ��ي مد َّونة قواعد ال�سلوك الدولية ملقدمي اخلدمات
الأمنية اخلا�صة ،تطرح مبادئ ب�ش�أن ال�شركات الأمنية اخلا�صة التي تعمل يف بيئات معقدة (كالدول اله�شَّ ة ،والدول التي
ُر�سخ واجب � ِ
�ات تلك ال�شركات؛ ال �سيما فيما يخ�ص القانون الإن�ساين الدويل وقانون
ت�شه ��د �أو �شهدت نزاعات) ،وتربز وت ِّ
حق ��وق الإن�سان .وتت�ضمن تلك املدونة ،التي يجوز �أن تلتزم بها طوع ًّيا �شركات الأمن اخلا�صة ومقدمو اخلدمات الأمنية
اخلا�صة ،مبادئ ب�ش�أن �سلوك العاملني واملديرين وب�ش�أن �إدارة ال�شركات وحوكمتها.

�سرية معلومات الزبائن
ٍ
معلومات تف�صيلي� � ًة ع َّما لدى زبائنها
كث�ي�ر ًا ما متلك �ش ��ركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،بحك ��م طبيعة عملها،
م ��ن نظ ��م �أمنية وخطط هيكلية وقوائم موظفني حتتوي على معلومات �شخ�صي ��ة وبيانات ح�سا�سة �أخرى .وقد تتعلق تلك
املعلومات بالأفراد ونظم النقل �أو الطاقة ومواقع الت�صنيع ومباين الرعاية ال�صحية �أو املباين احلكومية.
ويل ��زم �أن حتدد الت�شريع ��ات نوعي َة املعلومات التي ميكن �أن يجمعها العاملون وال�ش ��ركات يف قطاع الأمن املدين اخلا�ص
َ
وو�سائل جم ِعها واملعلومات التي ال يجوز جم ُعها .ولدى بع�ض الدول فع ًال نظم �أ�سا�سية وقوانني مدنية حتكم �سرية معلومات
الزبائن وتدابري يجب على ال�شركات و�/أو الأفراد اتخاذها من �أجل �صون تلك املعلومات .بل � َّإن ب�ضع دول تدرج ك َّل ذلك
�أي�ض ًا يف ت�شريعات حتكم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ ين�ص بع�ضها على وجوب �إف�شاء املعلومات اخلا�صة بالزبائن
�إىل ال�سلطات احلكومية املخت�صة ،على نحو م�سترت ،بناء على طلبها.

ثاني ًا  -تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة

فنظ ��ر ًا لدور تلك ال�شركات من غ�ي�ر امل�ستبعد �أن جتمع ،م�صادف ًة �أو على نحو ٍروتيني ،معلومات قد تهم �سلطات الدولة.
وهذه املعلومات قد تخ�ص �أ�شخا�ص ًا م�شتبه ًا فيهم �أو متورطني جنائ ًّيا ،و�أمناط ًا من اجلرائم �أو تهديدات و�شيكة لل�سالمة
العام ��ة .ويف الوقت ذاته ق ��د تكون لدى ال�شرطة العامة معلومات تريد �أن تنقله ��ا �إىل موظفي الأمن اخلا�ص ،يف ظروف
حمدودة ،ميكن �أن ت�ساهم يف منع اجلرمية وتعزيز �سالمة املجتمع.
ويف ح�ي�ن قد تكون هناك بالفعل عالقات خم�ص�ص ��ة الغر�ض وعالقات غري ر�سمية بني �سلطات الدولة ،كال�شرطة مث ًال،
وتل ��ك ال�شركات من �أجل تب ��ادل هذه املعلوماتَّ ،
فلعل من امل�صلحة الف�ضلى لل�سلط ��ات املخت�صة �إ�ضفاء الطابع الر�سمي
عل ��ى تلك العملية .فهذا ميكن �أن ي�ساعد عل ��ى احليلولة دون انتهاك خ�صو�صية الأفراد وعلى حماية حقوقهم وحرياتهم
ومنع �أي تع�سف حمتمل يف هذا ال�صدد .وهنا يلزم و�ضع بروتوكوالت واتفاقات ر�سمية حتدد املعلومات التي يجوز تبادلها
واجلهات التي ميكنها �أن تتبادلها وطريقة تبادلها؛ عالوة على كيفية �إر�سال تلك املعلومات وخزنها.
تو�سع النهج الذي تتبعه فيها حيال �سري ��ة معلومات الزبائن ُ
جمال �إر�سال البيانات
وم ��ن املج ��االت التي قد تود الدول �أن ِّ
�إىل اخل ��ارج .وقد يحدث ذلك عندما تك ��ون �شركة الأمن �إحدى ال�شركات املتعددة اجلن�سي ��ات وتخزن بياناتها الرقمية
عل ��ى خ ��وادم موجودة يف بلد �أجنبي؛ �أو عندما تختار �شركة الأمن �أن تخزن بياناتها الرقمية على خوادم افرتا�ضية ،وهو
ما قد ينطوي �أي�ض ًا على ا�ستعمال خادوم موجود يف بلد �أجنبي.
وم ��ن الأم ��ور التي قد ت�شغل ب ��ال الدول ت�أم ُني هذا اخلزن ،بحي ��ث ال َي ْ�سهل على الأطراف الثالث ��ة �أن ت ََّطلع دون �إذن على
املعلوم ��ات املخزون ��ة؛ �أو ت�أم�ي�ن البيان ��ات املتعلقة مب�صال ��ح الأمن الوطني �أو مبراف ��ق البنية التحتي ��ة احليوية .ويف تلك
احلاالت قد تنظر الدول يف حظر خزن معلومات الزبائن يف بلدان �أجنبية ،ويف و�ضع معايري حلماية البيانات تكون قابلة
للقيا�س وللتحقق منها.

الأ�سلحة وا�ستعمال القوة
يف كث�ي�ر من ال ��دول ال يكون موظفو الأمن املدين اخلا�ص مزودين ب�أ�سلحة نارية �أو ب�أ�سلحة �أخرى لكنهم يكونون م�سلحني يف
ع ��دد ال ُي�ستهان ب ��ه من الدول .ويف الدول التي يكون بع�ض موظفيها الأمنيني م�سلحني ،ع ��اد ًة ما ميثل ه�ؤالء املوظفون ن�سب ًة
�صغ�ي�ر ًة من �إجمايل عدد العاملني يف قطاع الأمن املدين اخلا�ص .فمث ًال وجدت الدرا�سة اال�ستق�صائية التي �أُجريت يف عام
 2011ب�ش� ��أن الأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة � َّأن من بني كل  100موظف �أم ��ن مدين خا�ص هناك موظفان م�سلح ��ان يف كل من ال�سويد
وكرواتيا والهند و 6موظفني م�سلحني يف �أملانيا .ومن الدول التي بلغت فيها هذه الن�سبة قيم ًا �أعلى تركيا ( ٢٢موظف ًا م�سلح ًا
م ��ن ب�ي�ن كل  ١٠٠موظف) ،واالحتاد الرو�سي ( ٢٣من ب�ي�ن كل  )١٠٠و�إ�سبانيا ( ٢٤من بني كل )١٠٠؛ �أ َّما �أعلى تلك الن�سب
()60
ف ُوجِ دت يف بلغاريا ( ٤٠من بني كل  )١٠٠واجلمهورية الدومينيكية ( ٨٠من بني  )١٠٠وكولومبيا ( ٨٥من بني كل .)١٠٠
وعندما يكون م�سموح ًا للموظفني الأمنيني بحمل �أ�سلحة نارية ،هناك خماوف ُ�أبديت ب�ش�أن التدريب واال�ستخدام املالئم
لتل ��ك الأ�سلحة وخزنها الآمن وامل�أم ��ون وت�سريبها �إىل ال�سوق ال�سوداء؛ وب�ش�أن ا�سته ��داف اجلماعات الإجرامية موظفي
الأم ��ن اخلا� ��ص من �أجل �سرقة �أ�سلحتهم النارية بالقوة؛ عالوة عل ��ى اخل�شية من �أن يق ِْدم بع�ض العاملني� ،إذا كان موقع
عمله ��م على م�ساف ��ة معينة من مكاتب ال�شركة ،على �أخذ �أ�سلحتهم النارية معهم �إىل ديارهم حيث قد ي�ؤدي خزنها غري
الآمن �إىل خماطر ،خا�صة عند وجود �أطفال.
وفيما يخ�ص ا�ستخدام الأ�سلحة النارية ،هناك �إر�شادات دولية تغطي هذا املو�ضوع بالن�سبة لل�شرطة العامة ،مثل املبادئ
()61
الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني.
(( .Small Arms Survey, Small Arms Survey 2011: States of Security, chap. 4 (Geneva, 2011) )60درا�س ��ة ا�ستق�صائي ��ة ب�ش� ��أن الأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة،
درا�سة ا�ستق�صائية ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية  :2011الأو�ضاع الأمنية ،الف�صل ( 4جنيف.))2011 ،
( )61من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.91.IV.2
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ويف ال ��دول الت ��ي ت�سمح ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة بحم ��ل �أ�سلحة ،ينبغي ملقدمي تلك اخلدمات وللعاملني
�أن يتق َّي ��دوا بنف�س تلك املبادئ العري�ضة ،يف ح�ي�ن ينبغي �أن ت�سرت�شد اللوائح التي حتكم تلك املجاالت مبثل هذه املعايري
والقواعد.
وت�شجع الدول على النظر يف نهوج رقابية �إزاء اال�ستخدام املدين للأ�سلحة النارية ت�شمل لوائح تتعلق ب�أمان تلك الأ�سلحة
َّ
وخزنها؛ وتوقيع عقوبات و�/أو جزاءات �إدارية مالئمة على املعتدين الذين ي�سيئون ا�ستخدام الأ�سلحة النارية �أو يحوزونها
عل ��ى نح ��و غري م�ش ��روع؛ والأ�سلحة النارية غري الآمن ��ة �أو غري املرغوب فيه ��ا؛ ونظم الرتخي�ص ،مب ��ا يف ذلك ترخي�ص
�ش ��ركات الأ�سلح ��ة النارية من �أجل �ضمان ع ��دم توزيعها على �أ�شخا�ص �أدينوا بارتكاب جرائ ��م خطرية �أو على �أ�شخا�ص
َ
امتالك �أو حيازة �أ�سلحة نارية؛ ونظم م�سك �سجالت الأ�سلحة النارية،
�آخرين حتظر عليهم قوان ُني الدولة الع�ضو املعنية
مب ��ا يف ذل ��ك نظام لتوزيع تلك الأ�سلحة النارية جتار ًّيا ،وا�شرتاط و�ض ��ع عالمات مالئمة على تلك الأ�سلحة وقت �صنعها
�أو ا�سترياده ��ا ،م ��ن �أجل م�ساندة التحقيقات اجلنائية وتثبيط حماوالت �سرقتها وكفالة عدم توزيعها �إ َّال على الأ�شخا�ص
()62
قانون الدولة الع�ضو املعنية امتال َكها �أو حيازتها.
الذين يجيز لهم ُ
ويو�ص ��ى �أي�ض ًا بو�ض ��ع تدابري ترمي �إىل مراقبة وتنظيم �صن ��ع الأ�سلحة النارية وبيعها وتوزيعه ��ا وخزنها على نحو يت�سق
َ
م ��ع ال�سالمة العامة ومنع اجلرمية ،مبا يف ذلك حيازتها وا�ستخدامه ��ا من جانب �شركات الأمن املدين اخلا�ص ،ويت�سق
م ��ع بروتوك ��ول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخ�ي�رة واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،املكمل
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
وعند تنظيم �صناعة الأمن اخلا�ص ،عاجلت بع�ض الدول تلك املخاوف بقدر �أكرب من التف�صيل مقارنة بغريها؛ ف�شملت
ِ
الرتاخي�ص
واجلهات التي ت َْ�ص ُدر من �أجلها تلك
وترخي�ص الأ�سلحة النارية
تلك املعاجل ُة نو َع الأ�سلحة النارية امل�سموح به،
ُ
َ
ٍ
َ
إر�شادات ب�ش�أن ا�ستعمالها ال�سليم
وت�سجيل و�إدار َة خمزونات تلك الأ�سلحة ،و�
(�سواء �أكانت �شركات �أم عاملني فرادى)،
والتدريب على ذلك.
وميك ��ن تن ��اول هذه امل�سائل يف الإطار الأو�سع لتنظيم �صناعة الأمن �أو عل ��ى حدة يف نظم ت�شريعية منف�صلة ،ك�أن يحدث
ذلك يف قانون وطني ب�ش�أن الأ�سلحة النارية .وهذه الت�شريعات ميكن �أن تت�ضمن �إر�شادات ا�ستحدثتها �آلية الأمم املتحدة
لتن�سيق الأعمال املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية؛ وهي الآلية التي و�ضعتها ،بالتعاون مع �شركاء من كل �أنحاء العامل ،معاي ُري
إر�شادات وردت يف املعيار  20-05اخلا�ص
الأمم املتح ��دة الدولي ُة ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية .ومن تل ��ك الإر�شادات مث ًال �
ٌ
باملنظم ��ة الدولي ��ة للتوحي ��د القيا�س ��ي (�إدارة املخزون :الأ�سلح ��ة)؛ وعلى نحو �أك�ث�ر حتديد ًا يف معي ��ار املنظمة 30-03
(ال�ضواب ��ط الوطنية املفرو�ضة على ح�ص ��ول املدنيني على �أ�سلحة �صغرية و�أ�سلحة خفيفة) ،ال ��ذي يوفر �إر�شادات ب�ش�أن
ترخي� ��ص الأ�سلحة الناري ��ة وخزنها خزن ًا �آمن ًا مبا يف ذلك ترخي�ص �شركات اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة وتدريب
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وترخي�ص موظفيها امل�سلحني.
و�إذا كانت الدولة ت�سمح ل�شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها بحمل �أ�سلحة ،كان من امل�ست�صوب ج ًّدا �أن
وكحد �أدنى ،فيما يلي:
تنظر الدولة ،ات�ساق ًا مع املعايري الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية ٍّ
• ترخي�ص ال�شركات على نحو ي�سمح لها بامتالك �أ�سلحة نارية وحيازتها وخزنها ونقلها.
• ترخي�ص فرادى العاملني فيها على نحو ي�سمح لهم بامتالك �أ�سلحة نارية وحيازتها وخزنها ونقلها.
• و�ضع معايري ب�ش�أن قيام ال�شركات مب�سك �سجالت تخ�ص الأ�سلحة النارية.
• و�ضع معايري ب�ش�أن اخلزن الآمن للأ�سلحة النارية.
( )62قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،28/1997الفقرة .5
(ُ )63ي َع� � ِّرف البن ��د  12-8من معيار املنظمة � 30-03شرك َة الأمن اخلا�ص ب�أنها �شخ�صية اعتبارية غري حكومية تعر�ض خدمات حماية مادية مقابل ر�سوم
ويحوز موظفوها (كلهم �أو بع�ضهم) �أ�سلحة نارية يحملونها �أو ي�ستخدمونها �أثناء عملهم.
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•  و�ض ��ع معاي�ي�ر ب�ش�أن ا�ستعمال الأ�سلحة النارية و�إب�ل�اغ ال�سلطة احلكومية املخت�صة بجميع الأحداث املتعلقة
بذلك اال�ستعمال.
• و�ضع معايري ب�ش�أن التدريب على خزن الأ�سلحة النارية وا�ستعمالها و�صيانتها ونقلها.
وبالإ�ضافة �إىل الأ�سلحة النارية ،ميكن للدول �أن تنظر يف تنظيم ا�ستعمال �أ�سلحة �أخرى؛ مثل الهراوات والأدوات املتعلقة
به ��ا ،والرذاذ والغ ��ازات امل�سيلة للدموع ،و�أدوات تقييد احلرك ��ة وكالب احلرا�سة ،مبا يف ذلك و�ض ��ع �إجراءات ت�شغيلية
()64
منطية �أ�سا�سية.
ويف بع�ض الدول تتوىل �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ت�شغيل ال�سجون ومراكز االحتجاز نيابة عن احلكومات؛
وه ��ي ق�ضي ��ة ال يجري التطرق �إليها يف �سي ��اق هذا الدليل .ويف هذه احلال ��ة ينطبق ك ٌّل من "القواع ��د النموذجية الدنيا
ملعامل ��ة ال�سجن ��اء" ( ،)1955و"جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال
()66
االحتجاز �أو ال�سجن" ( )65(،)1988و"املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء" (.)1990
وتتفاوت تفاوت ًا عظيم ًا طبيعة ووترية ا�ستعمال القوة من جانب موظفي الأمن املدين اخلا�ص تبع ًا لدورهم واخت�صا�صاتهم
و�صالحياته ��م و�سي ��اق عملهم .وت�شرتط بع�ض الدول ،يف النه ��ج الذي تتبعه حيال تنظيم �صناع ��ة الأمن� ،أن يتجنَّب ك ُّل
ا�ستخدام القوة �إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية؛ وحتى يف تلك الظروف ت�شرتط الدول �أن يقت�صر
العامل�ي�ن الأمنيني املرخ�صني
َ
ا�ستخ ��دام الق ��وة على احلد الأدنى ال�ضروري ،كما يف حالة الدفاع عن النف�س �أو عن الآخرين .وميكن الإ�سهاب يف تناول
ذلك يف الق�سم اخلا�ص بال�صالحيات وال�سلطات من �أق�سام نهج رقابي ُي َّتبع حيال احلوكمة.
بع�ض الدول ال�ش � ِ
�ركات الأمني َة مب�سك �سجالت و�إبالغ ال�سلطة املخت�صة
وبالإ�ضاف ��ة �إىل تقييد �أي ا�ستخدام للقوة ،تُلزِ م ُ
كلب م�سموح لل�شركة باال�ستعانة بهَّ � ،أي نوع
ع ��ن احلاالت التي َي�ستعمل فيها عام ٌل �أمن ��ي توظفه ال�شرك ُة �أو ت�ستعني به� ،أو ٌ
من �أنواع القوة �ضد �أي �شخ�ص .وميكن �أن ت�ضع الدولة بارامرتات ب�ش�أن هذا الإبالغ؛ من ذلك مث ًال الإبالغ عن �أي حالة
اعتقال �أو حادث ي�صاب خالله �أح ُد �أفراد اجلمهور ب�سبب فعل ارتكبه عام ٌل �أمني مرخ�ص �أو وكي ٌل لل�شركة .والبديل هو
عدم ا�شرتاط الإبالغ �إ َّال عند وقوع �إ�صابات ت�ستلزم عناي ًة طبية.
�أن تختار الدولة َ
ا�ستعرا�ض تفا�صيل
وتُعد هذه الأنواع من البالغات �ضرورية لعدة �أ�سباب .فالبالغات تتيح للجهة الرقيبة �أو لوكالة �أخرى
َ
احل ��ادث �إذا تل َّق ��ت �شكوى و َت َت ُّب َع احلوادث لأغرا�ض �إح�صائية .كما تتيح لل�ش ��ركات الأمنية � ْأن تقرر ما �إذا كان ا�ستعمال
القوة قد جاء متنا�سب ًا مع الظروف التي اكتنفته؛ و� ْأن توفر� ،إذا اقت�ضت احلاجة ،تدريب ًا �إ�ضاف ًّيا ملوظفيها على ا�ستعمال
القوة ا�ستعما ًال مالئم ًا� ،أو � ْأن ت�ستعر�ض �أو تنقح �سيا�ساتها و�إجراءاتها� ،أو �أن تعاقب املوظف املعني.
ويف كولومبي ��ا الربيطاني ��ة ،كنداَ ،ف َر�ض �أم ُني ال�سجل ،من �أجل �ضمان �أن تكون البالغات مكتوب ًة و ُمق َّيد ًة بالن�سبة جلميع
ح ��وادث ا�ستعم ��ال القوة التي ي�شارك فيها عاملون �أمنيون مبا فيها احلوادث التي َي�ستعمل فيها عام ٌل �أمني توظفه �شركة
غري �أمنية القو َة �ضد �شخ�ص �آخر� ،شرط ًا ترخي�ص ًّيا على جميع العاملني الأمنيني ُيلزمهم ب�إن�شاء �سجالت ب�ش�أن بالغات
ا�ستعمال القوة .ويف الإمارات العربية املتحدة �أي�ض ًاُ ،ي�شرتط على املوظفني الأمنيني ُ
ي�سجلون فيه تفا�صيل � ِّأي
حمل كت ِّيب ِّ
حادث من هذا القبيل.

( )64يف معظم احلاالت ،ال تُ�ستخدم الكالب �إال كتدبري للوقاية �أو الك�شف.
( )65قرار اجلمعية العام .173/43
( )66قرار اجلمعية العامة .111/45
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�أو�ضاع العمل
هن ��اك �أد َّل ��ة وفرية ج ًّدا من دول كثرية على خماطر العم ��ل يف قطاع الأمن املدين اخلا�ص و�سوء �أو�ضاع العاملني يف ذلك
القطاع.
ويف حني � َّأن لدى الدول عاد ًة ت�شريعات ومعايري تتعلق بالعمل و�أو�ضاع العمل (الأجر ،و�ساعات العمل والراحة ،وال�صحة،
وال�سالم ��ة) ،ف� �� َّإن هناك �سياقات معينة حتتاج فيه ��ا �صناعة الأمن املدين اخلا�ص �إىل عناي ��ة �إ�ضافية تتخذ َ
�شكل لوائح
تخ�ص الأمن حتديد ًا.
فق ��د يك َّل ��ف العامل ��ون الأمنيون بالعمل يف منطقة يكون م ��ن اخلطر �أن يعمل فيها ال�شخ�ص مبف ��رده �أو بدون التمكن من
الو�ص ��ول ف ��ور ًا �إىل �شكل من �أ�شكال �أجهزة االت�ص ��ال عند وقوع طوارئ .ومن الأمثلة الأخ ��رى � ْأن ُيك َّلف العاملون بالعمل
يف �إط ��ار �صناع ��ي يتعر�ضون فيه مل ��واد كيميائية �أو غازية خط ��رة� ،أو على مقربة �شديدة من مع ��دات ثقيلة خطرية .هنا
ق ��د تقت�ضي ال�ضرورة توف�ي�ر تدريب متخ�ص�ص ،و�إجراءات ب�ش�أن العمل امليداين ،ومع ��دات حماي ٍة �شخ�صية مثل �أجهزة
التنف� ��س والب ��ذَّ ات ال�شديدة الو�ضوح للعيان وق ��وارب النجاة و�أدوات حماي ��ة العينني والأذنني ،من �أج ��ل كفالة ال�سالمة
ال�شخ�صي ��ة واحليلول ��ة دون حدوث �إ�صابات م�ستدمية �أو حتى حدوث وفيات� .أ�ضف �إىل ذلك � َّأن احلرا�س الأمنيني الذين
يعملون يف جمال نقل الأموال قد يحتاجون �إىل دروع واقية من الر�صا�ص تكفل �سالمتهم ال�شخ�صية.
ويف بع� ��ض الدول ،ع ��اد ًة ما يكون �أجر العاملني الأمنيني منخف�ض� � ًا؛ علم ًا ب�أنهم كثري ًا ما يظ ّل ��ون يعملون ل�ساعات طويلة
دون احل�ص ��ول عل ��ى �أجر مقابل �ساعات العمل الإ�ضافية .وال ميكن ال�سماح بذل ��ك �إذا �أُريد للأمن �أن يكون خدمة ثمينة
و�أن يجتذب م�ستوى �أرفع من العاملنيَّ .
فلعل الدول تود �أن تنظر يف و�ضع معدالت �أجور دنيا للعاملني الأمنيني و�أن تنظم
�أق�صى عدد من �ساعات العمل التي ميكن للعامل � ْأن ي�ؤديها �أ�سبوع ًّيا (انظر الإطار .)13
وهن ��اك تقاري ��ر تفيد ب� َّأن �صاحب العم ��ل يطالب العاملني الأمنيني يف بع�ض الأماكن ب� ��أن يعملوا �ساعات طويلة ج ًّدا على
نح� � ٍو ي�ض� � ُّر ب�صحتهم ويجعلهم عاجزين عن �أن يظ َّلوا متيقظني بحيث ي�ستطيعون �أداء واجباتهم بكاملها كما ينبغي .ويف
مث ��ل ه ��ذه احلاالت ،ميكن �أن تكون لهذا الأم ��ر ،عالوة على كونه خطر ًا يهدد العاملني� ،آث ��ار �سلبية على �سالمة املجتمع
ومنع اجلرمية.
ويف دول عدي ��دة ،كث�ي�ر ًا ما تك ��ون هناك لوائح عامة ب�ش�أن املعاي�ي�ر الدنيا لأو�ضاع العمل ،كالأج ��ر و�ساعات العمل؛ ف�إذا
ُوجِ ��دت تلك اللوائح لزم تطبيقها على العاملني الأمنيني املدنيني اخلا�صني .ولع َّل الدول التي لي�ست لديها �أحكام قانونية
ت�سن مثل
تتناول امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان يف �أماكن العمل (كالتمييز ،والتحر�ش ،والأجر ،و�ساعات العمل) تو ُّد � ْأن َّ
ِ
االتفاقيات الأ�سا�سي َة اخلا�صة مبنظمة العمل الدولية )67(.وكما جاء يف الإعالن ال�صادر
هذه الأحكام �آخذة يف اعتبارها
()68
ع ��ن منظم ��ة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلق ��وق الأ�سا�سية يف العمل ،لع َّل الدول ت ��و ُّد � ْأن تنظر يف تلبية احتياجات
العاملني املتعلقة ب�سالمتهم من خالل و�ضع لوائح �إ�ضافية تقرتن ب�آليات ب�ش�أن ال�شكاوى والتفتي�ش امليداين .وميكن لتلك
اللوائح �أن تتناول ما يلي:
• الأجر الأدنى
•  �أق�صى عدد ل�ساعات العمل الأ�سبوعية
• فرتات الراحة املقررة
• توفري معدات احلماية ال�شخ�صية
( )67اتفاقية ال�سخرة لعام ( 1930رقم  ،)29واتفاقية حرية تكوين رابطات وحماية احلق يف التنظيم لعام ( 1948رقم  ،)87واتفاقية احلق يف التنظيم
والتفاو� ��ض اجلماع ��ي لعام ( 1949رقم  ،)98واتفاقية امل�ساواة يف الأجور لعام ( 1951رقم  ،)100واالتفاقي ��ة املتعلقة ب�إلغاء ال�سخرة لعام ( 1957رقم ،)105
واتفاقية التمييز (يف العمل واملهنة) لعام ( 1958رقم  ،)111واتفاقية �سن العمل الدنيا لعام ( 1973رقم  ،)138واتفاقية حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال لعام
( 1999رقم .)182
( )68ب�صيغته املعتمدة �أثناء الدورة ال�ساد�سة والثمانني مل�ؤمتر العمل الدويل (جنيف.)1998 ،
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•  ا�ش�ت�راط ا�ستبان ��ة الأخط ��ار املتعلقة ب�شتى مواق ��ع العمل وتقييمه ��ا ،وو�ضع تدابري للتخفي ��ف من املخاطر
املرتبطة بها
الإطار  -13اللوائح الأمنية املحددة املتعلقة ب�أو�ضاع العمل يف الإمارات العربية املتحدة
يف الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة تت�ضمن املادة  34من القرار الوزاري رقم  557ل�سن ��ة  2008بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي
رقم  37ل�سنة  2006ب�ش�أن �شركات الأمن اخلا�صة� ،أحكام ًا تف�صيلية تخ�ص �أجور موظفي الأمن و�أو�ضاع عملهم.
املادة 34
تلتزم ال�شركة عند التعاقد مع موظف الأمن بال�ضوابط التالية:
�ساعات العمل الإ�ضافية �أو قيم ُة ال�سكن �أو املوا�ص�ل�ات �أو مكاف�أ ُة نهاية اخلدمة �أو
 [...] -1ال تدخ ��ل يف قيم ��ة الرات ��ب الأ�سا�سي
ُ
�أي ُة مزايا �أخرى.
�  -2أن ال تزيد �ساعات العمل اليومية عن � 9ساعات �إال مبوافقة خطية من موظف الأمن بحيث تحُ ت�سب له عن كل �ساعة �إ�ضافية
ُ
�ضعف قيمة ال�ساعة العادية.
�  -3أن يعم ��ل موظ ��ف الأم ��ن مل َّدة � 6أيام يف الأ�سبوع فق ��ط ،ويح�صل على يوم راحة ك�إجازة �أ�سبوعي ��ة ،وال يجوز حتت �أي ظرف
ت�شغيل موظف الأمن يف يوم الإجازة ولو مت ذلك مبوافقته اخلطية.
 -4مكاف�أة نهاية اخلدمة.
 -5توفري تذكرة �سفر كاملة كل �سنتني.
�  -6إجازة مدفوعة الأجر مل َّدة �شهر عن كل �سنة.
� -7سكن مالئم �أو بدل نقدي عنه.
 -8ت�أمني �صحي �شامل.
 -9موا�صالت من ال�سكن �إىل مقر العمل وبالعك�س �أو بدل نقدي عنه.
 -10دفع كافة امل�صاريف الالزمة لإ�صدار الت�أ�شريات والإقامات والإجراءات الالزمة ملبا�شرة العمل.
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ثالثاً -الإنفاذ والتفتي�ش وال�شكاوى
مق ِّدمة
يف بع� ��ض الدول ت�ؤدي �شركات اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة �أدوار ًا ومتار�س �صالحي � ٍ
�ات �شبيه ًة ب�أدوار و�صالحيات
آليات م�ساءلة
ال�شرط ��ة ،مبا يف ذلك ا�ستخ ��دام القوة ،حيث يحمل موظفوه ��ا الأ�سلحة ويحتجزون النا�س .وت�شيع ج� � ًّدا � ُ
موظف ��ي �إنف ��اذ القانون احلكوميني؛ لكن تل ��ك الآليات تتفاوت من حيث م ��دى فعاليتها .لذا من املهم ج� � ًّدا وجود �آليات
مالئم ��ة تتعل ��ق بالإ�شراف وال�ش ��كاوى .واالمتثال هو �أي�ض ًا �أم ��ر �ضروري حتى ينجح العمل الرقاب ��ي؛ مما يتطلب الإنفاذ
والتفتي� ��ش .ومن ثم يبد�أ هذا الف�صل بالنظ ��ر يف �أف�ضل �سبل �إنفاذ اللوائح؛ ثم ينتقل �إىل االعتبارات املتعلقة بال�شكاوى.
كم ��ا �سيوا�ص ��ل هذا الف�صل النظر يف الدور الهام الذي تنه�ض به دوائر املجتمع امل ��دين والرابطات التجارية واملهنية يف
تعزيز �إنفاذ اللوائح ونظم ال�شكاوى ،عالوة على م�س�ألة الف�ساد من حيث ارتباطها ب�صناعة الأمن اخلا�ص.

الإنفاذ والتفتي�ش
يف الف�ص ��ل ال�ساب ��ق �أُ ِ
و�ض ��ح � َّأن �أح ��د �أول الق ��رارات املطل ��وب اتخاذها عن ��د تنظيم �صناع ��ة الأمن امل ��دين اخلا�ص هو
الب � ُّ�ت يف اجله ��ة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن التنظي ��م الرقاب ��ي .ويف بع�ض ال ��دول تتحمل الهيئ ��ة الرقابي ��ة �أي�ض ًا م�س�ؤولي ��ة معاجلة
ال�ش ��كاوى والتفتي� ��ش والإنفاذ� .إال � َّأن م ��ن ال�شائع يف دول �أخرى �أن ت�شارك يف تلك الأن�شط ��ة �أجهزة �أخرى �أي�ض ًا ،خا�صة
جهاز ال�شرطة.
و�أ ًّيا كان النموذج الذي تقرر الدولة الأخذ به يظل من املهم توافر ما يحتاجه الرقيب من موارد من �أجل �أداء م�س�ؤولياته؛
علم� � ًا ب� ��أن الأجهزة الرقابية كثري ًا ما تفتقر �إىل املوارد الالزم ��ة للنهو�ض بدورها .ففي كندا وجدت �إحدى الدرا�سات �أن
�أع ��داد املوظف�ي�ن العاملني يف ال ��وكاالت الرقابية منخف�ض ��ة ،و�أن بع�ضها ينا�ضل من �أجل التكيف م ��ع العدد ال�ضخم من
�أ�صح ��اب طلبات احل�صول على تراخي�ص .كما لوحظ وج ��ود ا�سرتاتيجيات حمدودة� ،أو حتى عدم وجود ا�سرتاتيجيات،
للك�ش ��ف عن عدم االمتثال يف بع�ض املقاطع ��ات؛ وذلك مع امليل �إىل الرتكيز على التحقيق يف ال�شكاوى بعد وقوع �أ�سبابها
بد ًال من ا�ستباقها بعمليات تفتي�ش ع�شوائي )69(.و�أخري ًا وجدت الدرا�سة �أن العقوبات كانت يف بع�ض احلاالت طفيفة ج ًّدا
ومن غري املرجح �أن متثل رادع ًا ملمو�س ًا .وتوحي بحوث �أجريت يف الواليات املتحدة( )70ب�أن هذه امل�شكلة ما زالت قائمة؛
�إذ ُوجِ ��د �أن  12يف املائ ��ة من املوظفني الذين �أجريت معهم مقابالت �شخ�صية يف والية نيويورك مل يتلقوا �أي تدريب على
الإط�ل�اق و�أن  17يف املائ ��ة منه ��م تلقوا تدريب ًا يقل عن التدري ��ب الإلزامي يف الوالية الذي ي�ستغ ��رق ثماين �ساعات ،و�أن
(.David Hyde, "The role of ‘Government’ in regulating, auditing and facilitating private policing in late modernity: the Canadian experience" )69
()70

Betsy Gotbaum, Undertrained, Underpaid, and Unprepared: Security Officers Report Deficient Safety Standards in Manhattan Office
)Buildings (New York, Public Advocate for the City of New York, 2005
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متو�س ��ط �ساع ��ات التدريب خ�ل�ال � 2.3سنة عمل بلغ � 19ساعة .وين� ��ص قانون الوالية على � 40ساع ��ة تدريبية �أخرى يف
ال�سن ��ة الثانية؛ لكن  6يف املائة فقط من املوظفني الذي ��ن �أجريت معهم مقابالت �شخ�صية هم الذين تلقوا هذه اجلرعة
التدريبية الدنيا .وترد يف الإطار  14بع�ض الأمثلة على الإنفاذ الفعال.
وتعتم ��د بع� ��ض الدول على �شركات الأمن يف تق ��دمي تقارير �سنوية تُو ِّثق عملي َة امتثاله ��ا للت�شريعات ذات ال�صلة .وجتري
دول �أخ ��رى عملي ��ات تفتي�شية ع�شوائية ميدانية ومراجعات لل�سجالت املكتبية �إ َّما عل ��ى نحو ُمرتَّب �أو فجائي �أو بنا ًء على
ال�ش ��كاوى املق َّدمة .وتتحقَّق تل ��ك العمليات التفتي�شية من �أن ال�شركة وموظفيها يف حال ��ة امتثال تام للت�شريعات واللوائح
احلاكمة؛ وعادة ما تكون للمفت�شني �سلط ٌة كاملة يف طلب جميع ال�سجالت املوقعية ذات ال�صلة وفح�صها.
الإطار �  -14أمثلة على الإنفاذ الفعال يف اململكة املتحدة و�سنغافورة و�شيلي
ت�ضرب اململكة املتحدة مثا ًال طيب ًا على االمتثال اال�ستباقي وعلى توافر ما يلزم من موارد لإنفاذ النظام الرقابي .فهيئة ال�صناعة
الأمني ��ة جت ��ري بانتظام عمليات تفتي� ��ش خاطفة يف مناطق حمددة .وخ�ل�ال عام � 2010أجريت  770عملي ��ة تفتي�ش ع�شوائي مت
خاللها فح�ص  2 387فرد ًا كان  97يف املائة منهم يحملون تراخي�ص �سليمة ،وهذه الن�سبة تتجاوز بكثري الن�سبة امل�ستهدفة وهي
(�أ)
 90يف املائة .كما �إن معظم موظفي الهيئة البالغ عددهم � 113شخ�ص ًا ميار�سون مهام االمتثال والإنفاذ.
ويف �سنغاف ��ورة جت ��ري �إدارة الرتخي�ص والرقابة التابعة لل�شرط ��ة مترين ًا �سنو ًّيا يهدف �إىل ت�صنيف جمي ��ع ال�شركات املرخ�صة
النتائج على امللأ يف موقع �شرطة �سنغافورة الإلكرتوين من �أجل م�ساعدة م�شرتي اخلدمات على
ح�سب م�ستويات �أدائها .وتُن�شر
ُ
الوق ��وف عل ��ى مدى جودة اخلدمات ومن �أجل حتفيز �ش ��ركات الأمن على حت�سني قدراتها الت�شغيلي ��ة وعلى االرتقاء ا�سرتاتيج ًّيا
مبعاي�ي�ر �صناع ��ة الأمن اخلا�ص يف �سنغافورة .وت�ستند التقارير �إىل "�أركان االمتياز الت�شغيلي الثالثة" :العمليات ،والتدريب على
العمليات ،ودعم العمليات.
ويف �شيل ��ي ،مت ِّث ��ل ال�شرطة الوطني ��ة (� )Carabinerosإحدى الهيئ ��ات الإ�شرافية التي تر�صد خدمات الأم ��ن اخلا�ص؛ وتتبع تلك
الهيئ َة �إدار ٌة فرعية خمت�صة مبجال الأمن اخلا�ص .وهي جتري عمليات مراجعة ت�شمل زيارات ميدانية دورية .وتخ�ص�ص الهيئة
(ب)
�أي�ض ًا� ،أثناء عملها يف مواقع ال�شركات ،بع�ض الوقت لر�صد كل الأن�شطة املنفذة يف جمال الأمن.

(�أ) ).Security Industry Authority, Annual Report and Accounts 2009/10 (London, The Stationery Office, 2010
(ب)
Lucia Dammert, Private Security: An Answer to Public Security Needs in Urban Centers? (Washington, D.C., Organization of
).American States, 2008
و�إذا كان ل ��دى اجلهاز الرقابي موظفو �إنفاذ وتفتي�ش كان م ��ن ال�ضروري عاد ًة �أن متنحهم الت�شريعات �صالحيات معينة
حت ��ى يت�سنى له ��م �أداء عملهم على النحو املالئم (انظر الإطار  .)15وتت�ضم ��ن بع�ض تلك ال�صالحيات �صالحية دخول
املب ��اين الت ��ي قد حتتوي على مواد �أو وثائ ��ق �أو �أفراد ذوي �صلة ب�شركة �أمن مدين خا� ��ص ،و�صالحية التفتي�ش و�صالحية
م�صادرة الوثائق.
الإطار  -15مثال على ت�شريعات ب�ش�أن �صالحيات موظفي الإنفاذ والتفتي�ش
يف اململك ��ة املتح ��دة يتمت ��ع مفت�ش ��و هيئ ��ة ال�صناعة الأمني ��ة ،مبوجب املادة  19م ��ن قانون �صناع ��ة الأمن اخلا�ص لع ��ام ،2001
بال�صالحيات التالية:
 -1رهن� � ًا باملادت�ي�ن الفرعيت�ي�ن ( )3و( )4يجوز لل�شخ�ص الذي ت� ��أذن له الهيئة كتاب ًة وخ�صي�ص ًا �أن يدخ ��ل �أي مبان ميلكها �أو
ي�شغله ��ا �أي �شخ� ��ص يبدو له �أنَّه �شخ�ص خا�ضع للوائح التنظيمية با�ستثناء املباين الت ��ي يقت�صر الغر�ض من �شغلها على �أغرا�ض
خا�صا.
الإقامة باعتبارها م�سكن ًا ًّ

ثالث ًا -الإنفاذ والتفتي�ش وال�شكاوى

 -2يجوز لل�شخ�ص الذي ت�أذن له الهيئة كتاب ًة وخ�صي�ص ًا �أن يطلب من �أي �شخ�ص يبدو له �أنَّه �شخ�ص خا�ضع للوائح التنظيمية
�أن ُي ْط ِل َعه على �أي وثائق �أو معلومات �أخرى تتعلق ب�أي �أمر يت�صل مبا يلي:
(�أ) �أي �سلوك خا�ضع للرتخي�ص َ�ص َدر� ،أو ميكن �أن ي�صدر ،عن ال�شخ�ص املعني؛
(ب) تقدمي ال�شخ�ص املعني � َّأي خدمات ب�ش�أن �صناعة الأمن؛
ٌ
�شروط على ال�شخ�ص املعني مبقت�ضى رخ�صة �أو موافقة ممنوحة وفق ًا للرتتيبات املن�صو�ص
(ج) �أي �أمور تُف َر�ض ب�ش�أنها
عليها يف املادة .15
 -3ال�شخ�ص الذي ميار�س ال�صالحية املعطاة مبوجب املادة الفرعية ( )1ال ميار�سها �إال يف �ساعة معقولة.
كم ��ا حتم ��ي الت�شريعات املعمول بها يف اململكة املتحدة املفت�شني من خالل توقيع عقوبات جنائية على كل َم ْن ال ميتثل لطلباتهم �أو
يعوقهم عن �أداء عملهم.

ال�شكاوى واالنتهاكات
تنط ��وي الوظائف الت ��ي ت�ؤديها �شركات اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة على احتماالت ارت ��كاب �أخطاء وجتاوزات يف
ممار�س ��ة ال�صالحيات القانونية وا�ستعمال الق ��وة ،وخرق �أمن البيانات و�سرقتها؛ علم ًا ب� ��أن االحتماالت املذكورة �أعاله
لي�س ��ت �سوى غي� ��ض من في�ض .لذا ينبغي �إن�شاء نظ ��ام لتلقي ال�شكاوى التي تت�سم بقدر معني م ��ن اخلطورة بحيث يكون
ذل ��ك النظ ��ام جزء ًا من عملية الإ�شراف العام على تلك الأن�شطة وعل ��ى ه�ؤالء امل�شغلني ،وكذلك على املوظفني امل�س�ؤولني
عن �إنفاذ القانون.
وينبغ ��ي التحقي ��ق دون تحَ ُّيز يف ال�شكاوى املقدمة �ض ��د العاملني يف قطاع الأمن املدين اخلا�ص؛ عل ��ى �أن يتوىل التحقيق
يف ال�ش ��كاوى الت ��ي تت�سم بقدر كاف م ��ن اجلدية جها ٌز مالئم غري منح ��از .ولعل الدول تود �أن تنظ ��ر يف �إر�ساء قدر من
اال�ستقاللية يف معاجلة ال�شكاوى من خالل تكليف �إدارة م�ستقلة �أو حتى جهاز قائم بذاته بالإ�شراف على عملية الف�صل
يف تلك ال�شكاوى .ومن امل�ست�صوب يف هذا ال�صدد وجود عملية طعون م�ستقلة.
وال�شكاوى التي تتعلق مبمار�سة العنف وانتهاك حقوق الإن�سان والإتيان ب�سلوك عن�صري هي �شكاوى ينبغي �أن يتعامل معها
مقد ُم اخلدمات
نظ ��ام العدالة اجلنائي ��ة؛ �أ َّما ال�شكاوى الطفيفة ،كال�شكوى من تعامل فظ ،فيمك ��ن �أن يتكفل مبعاجلتها ِّ
الأمنية بد ًال من الرقيب .وميكن االطالع على �أمثلة على الت�شريعات التي تن�شئ �آليات تَعا ُملٍ مع ال�شكاوى يف الإطار .16

الإطار �  -16أمثلة على الت�شريعات التي تن�شئ �آليات تعامل مع ال�شكاوى
كولومبيا الربيطانية ،قانون اخلدمات الأمنية يف كندا لعام  ،2007عملية معاجلة ال�شكاوى
املادة 34
 -1يج ��ب عل ��ى �أمني ال�سج ��ل �أن يتعامل ،وفق ًا لعملية ين�شئها الوزي� � ُر ،مع ال�شكاوى التي يقدمها اجلمهور ب�ش� ��أن �أمور تتعلق بهذا
القانون.
 -2بغ� ��ض النظ ��ر عن املادة الفرعية ( )1يجوز لأمني ال�سجل �أن يرف�ض التحقيق يف ال�شكوى� ،أو �أن يوقف التحقيقَ فيها� ،إذا ر�أى
�أن �أ ًّيا من الأمور التالية تنطبق عليها:
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الإطار ( -16تابع)
(�أ) انق�ضاء �أكرث من عام بني التاريخ الذي علم فيه ال�شاكي بالوقائع التي ا�ستندت �إليها ال�شكوى والتاريخ الذي تلقى
فيه �أمني ال�سجل ال�شكوى؛
(ب) احت ��واء القان ��ون عل ��ى و�سيل ��ة انت�صاف وافي ��ة لل�شاكي ،وعدم وج ��ود �أي �سبب معق ��ول ُي ِّربر امتن ��ا َع ال�شاكي عن
اال�ستفادة من تلك الو�سيلة؛
بح ْ�سن ِن َّية؛
(ج) ال�شكوى تافهة �أو كيدية �أو غري مقدمة ُ
(د) ال �ضرورة للم�ضي يف التحقيقات من �أجل النظر يف ال�شكوى؛
(ه) التحقيقات لن تعود بنفع على ال�شاكي.
 -3يج ��ب عل ��ى �أمني ال�سجل �أن يبادر فور ًا ب�إعطاء ال�شاكي �إخطار ًا مكتوب ًا بق ��رار �أمني ال�سجل بالتحقيق �أو عدم التحقيق يف
الأمر؛ ويجوز له �أن يذكر �أي �سبيل �آخر قد يكون اللجوء �إليه متاح ًا �أمام ال�شاكي.
 -4يج ��وز لأمني ال�سجل �أن ميار�س ال�صالحيات املبينة يف امل ��ادة ( 29الإجراءات العاجلة حلماية اجلمهور) نتيجة ملعلومات
ح�صل عليها �أثناء التحقيق يف ال�شكوى مبوجب هذه املادة.

العقوبات الإدارية
املادة 35
 -1يج ��وز لأم�ي�ن ال�سج ��ل ،بعد �إعطائه ال�شخ� َ��ص فر�ص ًة لال�ستماع �إلي ��ه� ،أن ُيو ِّقع على ه ��ذا ال�شخ�ص عقوب ًة �إداري ��ة �إذا انتهك
ال�شخ�ص:
(�أ) حكم ًا من�صو�ص ًا عليه يف هذا القانون �أو يف اللوائح� ،أو
(ب) �شرط ًا من �شروط الرتخي�ص.
 -2يجب على �أمني ال�سجل ،قبل توقيعه عقوب ًة �إداري ًة على ال�شخ�ص� ،أن ينظر فيما يلي:
ٍ
خمالفات ذات طابع مماثل؛
(�أ) �إجراءات الإنفاذ التي �سبق اتخاذها يف حق ال�شخ�ص الرتكابه

(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)

مدى خطورة املخالفة وحجمها؛
مدى ال�ضرر الذي حلق ب�آخرين من جراء املخالفة؛
ما �إذا كانت املخالفة متكرر ًة �أو م�ستمرةً؛
ما �إذا كانت املخالفة ُمتَع َّم َدة؛
�أي منفعة اقت�صادية ا�ستمدها ال�شخ�ص من املخالفة؛
اجلهود التي بذلها ال�شخ�ص من �أجل تَدا ُرك املخالفة.

�  -3إذا و َّق ��ع �أمني ال�سج ��ل عقوب ًة �إدارية على ال�شخ�ص مل َي ُج ْز �إقام ُة دعوى �ض ��د ال�شخ�ص على جرم من�صو�ص عليه يف هذا
القانون ينطوي على ارتكابه املخالف َة ذاتَها.
  -4ال يج ��وز �إخ�ض ��اع ال�شخ�ص ال ��ذي �أدين بارتكاب جرم مبوجب ه ��ذا القانون لعقوبة �إدارية تتعل ��ق باملالب�سات التي َ�س َّببت
�إدانتَه.
� -5إذا خالف كيا ٌن جتاري حكم ًا من�صو�ص ًا عليه يف هذا القانون �أو يف اللوائح �أو �شرط ًا من �شروط الرتخي�ص كان موظف الكيان
التج ��اري �أو مدي ��ره �أو وكيله الذي �أذن �أو �سمح بهذه املخالفة �أو واف ��ق عليها م�س�ؤو ًال �أي�ض ًا عن ارتكابها مبوجب هذه املادة� ،سواء
ُو ِّق َعت �أم مل تُوقَّع عقوب ٌة �إدارية على ذلك الكيان التجاري.

ثالث ًا -الإنفاذ والتفتي�ش وال�شكاوى

�آيرلندا ،قانون اخلدمات الأمنية اخلا�صة لعام 2004
املادة 39
 -1يجوز لأي �شخ�ص �أن يقدم �شكوى مكتوبة �إىل الهيئة �ضد حامل ترخي�ص تتعلق ب�سلوك حامل الرتخي�ص �أثناء تقدميه خدم ًة
�أمنية ،مبا يف ذلك خمالف ٌة ُيزعم �أن حامل الرتخي�ص قد ارتكبها لأي حكم من �أحكام هذا القانون �أو اللوائح املو�ضوعة مبوجبه.
بح ْ�سن ِن َّية وب�أنها لي�ست تافهة �أو كيدية ،مف�سح ًة
 -2عند تلقي هذه ال�شكوى حتقق الهيئة فيها �إذا اقتنعت ب�أن ال�شكوى مقدمة ُ
�أمام كل من حامل الرتخي�ص وال�شاكي فر�ص َة اال�ستماع �إليه �أثناء التحقيق.
 -3عند اكتمال التحقيق:
عدم ت�أييد ال�شكوى؛
(�أ) قد تقرر الهيئة َ
(ب) �إذا اقتنعت الهيئة ،بناء على �أ�سباب معقولة ،ب�أن حامل الرتخي�ص:
‘ ’1مذنب ل�سوء �سلوكه �أثناء تقدميه خدم ًة �أمنية� ،أو
‘  ’2خالف �أي حكم من �أحكام هذا القانون �أو اللوائح املو�ضوعة مبوجبه (�سواء �أُدين ُ
حامل الرتخي�ص �أم مل ُي َدن
بارت ��كاب جرم يتعلق باملخالفة) ،جاز للهيئ ��ة �أن تتخذ � َّأي �إجراء من الإجراءات التالية ب�ش�أن الرتخي�ص �أو
حامل الرتخي�ص تراه مالئم ًا بناء على مالب�سات احلالة:
�سحب الرتخي�ص،
تعليق الرتخي�ص لفرتة زمنية حمددة،
توجيه توبيخ،
توجيه �إنذار،
توجيه حتذير،
�إ�سداء م�شورة،
َ
وحامل الرتخي�ص بقرارها؛
وتُخطر الهيئ ُة ال�شاكي
(ج) �إذا اقتنع ��ت الهيئ ��ة ،بناء على �أ�سباب معقولة ،ب� ��أن يف ا�ستمرار �سريان الرتخي�ص خطر ًا يهدد �أو يحتمل �أن يهدد
َ
وحامل
الرتخي�ص �أو َع َّلقته لفرتة زمنية حمددة و�أخطرت ال�شاكي
�سالم َة �أو رفاهة � ِّأي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص َ�سحبت الهيئ ُة
َ
الرتخي�ص بقرارها؛ وال تنطبق يف هذه احلالة املادة .27
وفح�ص دفات ��ر ذلك ال�شخ�ص
قدم خدم� � ًة �أمنية
 -4يج ��وز للمفت� ��ش ،لأغرا� ��ض التحقيق يف �شكوى ،دخ ��ولُ مباين �شخ�ص ُي ِّ
ُ
ووثائقه و�سجالته؛ وتنطبق املادة  ،15مع �إدخال ما يلزم من تعديالت ،فيما يتعلق بذلك الدخول والفح�ص.

إعالن اجليد عن طبيعة ال�شكاوى ،ونوع ال�شكاوى املمكن تقدميها ،وكيفية
ومن الأبعاد الهامة الأخرى لعملية ال�شكاوى ال ُ
تق ��دمي ال�ش ��كاوى ،ونتائجها املحتملة .ويف كولومبيا الربيطانية ،كندا ،من الأمثل ��ة على املمار�سة اجليدة يف هذا ال�صدد
املوق ُع ال�شبكي "الأمن و�أنت :اعرف حقوقك" )71(.فهذا املوقع يعطي معلومات عن دور احلرا�س الأمنيني ،وحقوق النا�س
جتاههم ،وكيفية تقدمي �شكاوى مبا يف ذلك اال�ستمارات الالزمة .ويدير هذا املوق َع " ُ
حتالف حقوق الإن�سان" يف كولومبيا
الربيطانية ،ال الرقيب ،الذي ي�ضرب �أي�ض ًا مثا ًال �إيجاب ًّيا على دور املجتمع املدين يف �ضمان م�ساءلة �شركات الأمن املدين
اخلا�ص وموظفيها.

( )71متاح على العنوان الإلكرتوين .www.securityandyou.ca/index.html
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ولعل من املمار�سات اجليدة من جانب الرقباء توف ُري املعلومات التالية على مواقعهم ال�شبكية وبو�سائل �أخرى عندما تكون
معدالت ا�ستخدام الإنرتنت �ضعيفة:
• ن�شر معلومات عن ال�شكاوى التي �سيعاجلها الرقيب وغريه ،وذلك ب�أ�سلوب ي�سهل فهمه (ال بلغة قانونية).
•  �إتاحة اال�ستمارات الالزمة.
• حتديد النتائج واملهل الزمنية املحتملة.
•  �إعالن نتائج جل�سات اال�ستماع والتحقيقات.
ويت�ضمن الإطار  17بع�ض الأمثلة على مواقع رقباء �إلكرتونية تتعلق بال�شكاوى.
الإطار �  -17أمثلة على مواقع رقباء �إلكرتونية توفر معلومات عن ال�شكاوى
والية �أوهايو ،الواليات املتحدة

http://pisgs.ohio.gov/

�أونتاريو ،كندا

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

اململكة املتحدة

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

والية وا�شنطن ،الواليات املتحدة

www.dol.wa.gov/business/securityguards/sgcomplaint.html

كم ��ا ميك ��ن �أن يت�ضمن ال ُ
�ان حتقيق برملاني ًة و�أمنا َء مظامل يتمتعون يف �أحي ��ان كثرية ب�صالحيات وا�سعة تتيح
إ�شراف جل � َ
لهم �إجراء ا�ستق�صاءات م�ستقلة ب�ش�أن ال�شكاوى والف�ضائح .وقد تتوىل ال َ
إ�شراف �أي�ض ًا �أجهز ٌة �أخرى مثل �أجهزة معايري
العم ��ل ،وال�صحة وال�سالم ��ة ،وحقوق الإن�سان .ففي الواليات املتح ��دة مث ًال هناك جلنة برملانية معني ��ة بالأمن الداخلي
تغط ��ي طائف ��ة وا�سعة من امل�سائل املتعلق ��ة بالأمن التي لها �صلة باخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة .ويف اململكة املتحدة
تنظر جلنة ال�ش�ؤون الداخلية التابعة ملجل�س العموم يف طائفة عري�ضة من امل�سائل املتعلقة بال�سيا�سات والعدالة اجلنائية
ت�شمل اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .وقد �أجرت تلك اللجنة بانتظام حتقيقات ب�ش�أن جوانب معينة من ذلك القطاع،
ٍ
تو�صيات �إىل احلكومة يف هذا ال�صدد.
وقدمت

العقوبات التي يوقعها اجلهاز الرقابي
من �أجل ت�شجيع االمتثال ،كثري ًا ما تتوافر للرقباء طائف ٌة عري�ضة من العقوبات ك�أدوات ال�ستخدامها يف هذا الغر�ض.
وينبغي �أن تنظر الدول يف منح الرقباء �صالحي َة توقيع عقوبات ون�شر االنتهاكات التي قد تف�ضي �إىل توقيع تلك العقوبات.
وترد �أدناه قائم ٌة ببع�ض �أ�شيع تلك العقوبات ،وهي قد تتعلق بفرادى العاملني و�/أو مبقدمي اخلدمات:
•  �إ�صدار �إنذار

ثالث ًا -الإنفاذ والتفتي�ش وال�شكاوى

• تعليق الرتخي�ص
• و�ضع قيود على الرتخي�ص
• �سحب الرتخي�ص
• م�صادرة كفالة
• فر�ض غرامة
• �إجراء مالحقة جنائية
ويف اململك ��ة املتح ��دة التي يجري فيها حال ًّيا ا�ستعرا�ض النظام الرقابي ال ميل ��ك الرقيب ،وهو "هيئة ال�صناعة الأمنية"،
�صالحي� � َة فر� ��ض غرامات على حاملي الرتاخي�ص؛ وهو ال ي�ستطيع عمل ذلك �إ َّال من خالل مالحقة جنائية ناجحة ،وهي
عملي ��ة باهظ ��ة التكاليف وم�ضنية .والت�ش ��اور ب�ش�أن النظام الرقابي اجلديد يف اململكة املتح ��دة يزيد احتماالت �سد هذه
الثغ ��رة ب�إعطاء الرقيب �صالحي َة فر�ض غرامات� .إ َّال � َّأن الرقيب يف اململكة املتحدة د�أب على ا�ستخدام عقوباته الأخرى.
تراخي�ص �أكرث من  35 000عامل �أمن .و�شهدت
فعلى �سبيل املثال�ُ ،سحبت يف اململكة املتحدة منذ تنفيذ هذه الت�شريعات
ُ
الف�ت�رة � 2011/2010سحب  124 3ترخي�ص ًا ،و�إ�ص ��دار � 268إنذار ًا مكتوب ًا و� 36إخطار ًا بوج ��وب �إدخال حت�سينات ،من
يالحق املخالف ��ون للوائح مالحقة ق�ضائية؛ حيث �شهدت الفرتة
ب�ي�ن م ��ا جمموعه �أكرث من  360 000ترخي�ص �سارٍ .كما َ
 2009/2008ما جمموعه  89مالحق ًة ق�ضائي ًة �شملت  13كيان ًا.

املجتمع املدين ،والرابطات التجارية واملهنية
يف بع� ��ض ال ��دول يكون �أي�ض ًا للمجتمع امل ��دين واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهني ��ة والتجارية التي متثل �صناعة
الأم ��ن امل ��دين اخلا�ص دو ٌر هام يف تنظيم اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة .وقد يتخذ ذلك �ش � َ
�كل م�ساعدة على و�ضع
املعايري ،و�إبداء تعليقات ب�ش�أن اللوائح ،ودعم �إنفاذ اللوائح واالمتثال لها.
ويف االحت ��اد الأوروب ��ي بذلت الرابط ��ات التجارية واملهنية والنقاب ��ات العمالية� ،سواء على �صعيد االحت ��اد �أو على �صعيد
دول ��ه الأع�ضاء ،جهود ًا �ضخمة من �أجل ا�ستحداث معايري �أرفع وت�شجيع االمتثال وجمع �شتات العاملني و�أ�صحاب العمل.
و"احت ��اد خدمات الأمن الأوروبية" هو احت ��ا ٌد للرابطات التجارية الوطنية املعنية ب�صناع ��ة الأمن يف الدول الأع�ضاء يف
االحت ��اد الأوروب ��ي (ويف ع َّدة دول غ�ي�ر �أع�ضاء يف االحتاد الأوروبي) .وقد عمل مع نقاب ��ة العمال املناظرة له ،وهي يوين
�أوروبا ( ،)UNI Europaعلى ا�ستحداث معايري وت�شجيع االمتثال وال�ضغط على االحتاد الأوروبي وحكومات دوله الأع�ضاء.
وم ��ن بني الإجنازات التي حققها و�ض ��ع معايري للتدريب املهني ،و�إجراء حوارات اجتماعي ��ة منتظمة بني �أ�صحاب العمل
والعامل�ي�ن ،وو�ض ��ع خطط لتن�سيق جوانب التنظي ��م ،وو�ضع مدونة قواعد �سلوك ومبادئ �أخالقي ��ة لقطاع �صناعة الأمن،
ومن ��ح عقود �أمنية على نحو م�س� ��ؤول ،وا�ستحداث �أداة لتقييم املخاطر املتعلقة بال�صح ��ة وال�سالمة ،و�إ�صدار �إعالن عن
خف�ض التوتر املتعلق بالعمل.
جماعات الدفاع عن م�صالح اجلمه ��ور ا�ستق�صا ًء ب�ش�أن الفئات ال�سكاني ��ة امل�ست�ضعفة بوجه خا�ص �سعي ًا
كم ��ا ق ��د تجُ ري
ُ
وراء حتديد طبيعة ومدى تفاعلها مع موظفي الأمن املدين اخلا�ص ،ومدى �شرعية �سلوك ه�ؤالء املوظفني .وقد ُيربز ذلك
وج ��ود حاالت اعت ��داء على حقوق الإن�سان وغريها م ��ن الأفعال املحتملة غري القانونية التي ق ��د حتمل الدول على تعديل
املعايري التدريبية و�أ�ساليب تنفيذ الأن�شطة التدريبية.
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ال�شفافية
كثري ًا ما تتعلق خماوف الدولة ب�ش�أن ال�شفافية يف �صناعة الأمن اخلا�ص مب�س�ألتي امللكية والف�ساد .وت�شرتط بع�ض الدول
�أن تكون جميع �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة مملوكة ملواطن حملي معروف الهوية ،يف حني ت�سمح دول �أخرى
ب�أن يحتفظ �شخ�ص �أو كيان �أجنبي بن�سبة �ضئيلة من �أ�سهم تلك ال�شركات .وهناك �أي�ض ًا دول �أخرى تكتفي با�شرتاط �أن
تكون ال�شركة م�سجلة ت�سجي ًال قانون ًّيا داخل الدولة .وتنطبق نهوج خمتلطة مماثلة على موظفي تلك ال�شركات ومديريها.
فف ��ي جاماي ��كا مث�ل ً�ا ُع ِّدل يف عام  2010ق�س� � ٌم من قانون هيئة تنظي ��م الأمن اخلا�ص ( )1992من �أج ��ل �إدراج ا�ستثناء
يف قان ��ون ال�ش ��ركات من �أجل اخ�ت�راق ال�ستار امل�ؤ�س�سي وت�أكيد هوي ��ات مديري �شركات الأمن اخلا� ��ص وحاملي الأ�سهم
فيها.
وللم�ساع ��دة عل ��ى توخي ال�شفافية �أن�ش�أت بع�ض الدول مواقع على �شبكة الإنرتنت تعر�ض قائمة بكل �شركات الأمن املدين
اخلا� ��ص املرخ�صة ومالكيها وعناوينها و�أح ��دث حاالت انتهاك اللوائح والعقوبات املوقعة عل ��ى مرتكبيها ،وما �إذا كانت
م َّدة �صالحية الرتخي�ص ما زالت قائمة �أم انق�ضت ،وحجم العمالة املرخ�صة ،بل وزبائن ال�شركات يف بع�ض الأحيان.
ويتمث ��ل نه ��ج مو�سع حيال ال�شفافية ،ي�سته ��دف �صناعة الأمن وجماعات امل�ستخدمني وعام ��ة اجلمهور ،يف �أن تُن�شر على
امل�ل��أ معاي�ي ُ�ر ترخي�ص �شركات الأم ��ن و�أفراد الأمن عالوة على الر�س ��وم والعمليات وطريقة االمتث ��ال للوائح؛ مع �إتاحة
�إمكاني ��ة االطالع الإلك�ت�روين املبا�شر على دليل ال�سيا�سات والإجراءات الذي ت�سرت�شد ب ��ه الهيئة ِّ
املنظمة .كما ميكن �أن
تتاح للجمهور قاعدة بيانات �إلكرتونية ل�شركات الأمن املرخ�صة.
�أ�ضف �إىل ذلك � َّأن بع�ض الدول تطالب �شركات الأمن املرخ�صة ب�أن تقدم تقارير �سنوية عن التغريات الإدارية واخلدمات
املعرو�ض ��ة والعملي ��ات واحلوادث التي ا�ستُعمل ��ت فيها القو ُة (ما مل يكن مطلوب ًا الإب�ل�ا ُغ عنها وقت وقوعها) وغريها من
الأحداث �أو الأمور املقلقة .وقد تختار الدول ،لأ�سباب تتعلق باخل�صو�صية والتناف�سية ،عدم ن�شر تلك التقارير �أو هيكلتها
بحي ��ث ت�صبح قابل ��ة لإتاحتها علن ًا .وم ��ن املمكن �أن ميثل الإعالن بطريق ��ة �شفافة عن املمار�س ��ات اجليدة واملمار�سات
ال�سيئ ��ة عل ��ى ال�سواء نهج ًا �إيجاب ًّيا حيال تعزيز االمتث ��ال وت�شجيع توخي قدر �أكرب من املهني ��ة داخل �أي �صناعة خا�ضعة
للمراقبة.

املمار�سات الفا�سدة
ملَّا كان ال�شائع هو � َّأن الأمن املدين اخلا�ص خدم ٌة تقدم مقابل �أجر عقب �إر�ساء عقد ف�إن هناك مت�سع ًا لوجود ممار�سات
ٌ
�ضباط فا�سدون ذوو �سلطان ر�شاوى مقابل حماباة
فا�س ��دة .وكما هو احلال مع �ضباط ال�شرط ��ة هناك احتمال �أن يتلقى
الرا�ش�ي�ن� .أ�ض ��ف �إىل ذلك �أن احت ��دام التناف�س يف �أ�سواق معظم ال ��دول على توفري خدمات �أمني ��ة يثري خماطر الر�شو
والف�ساد يف عمليات العطاءات .ونظر ًا لهذه املخاطر ثمة حاجة �إىل اتخاذ تدابري متنع املمار�سات الفا�سدة وت�ستجيب يف
الوقت ذاته ملا يقدم �إىل ال�سلطات املخت�صة من مزاعم بوجود جتاوزات.
� َّإن اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة الف�س ��اد( )72تدعو الدول �إىل اتخاذ تداب�ي�ر تت�صدى للف�ساد ،مب ��ا يف ذلك �سيا�سات
وممار�س ��ات وقائية ،و�إن�شاء �أجهزة مناه�ضة للف�ساد ،وو�ضع مدون ��ات قواعد �سلوك للموظفني العموميني ،وتدابري تكفل
ال�شفافية ،ومبادئ توجيهية ب�ش�أن امل�شرتيات ،وخطط عمل متكاملة ملنع الف�ساد ي�شارك فيها القطاع اخلا�ص.
( )72الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
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وفيم ��ا يتعل ��ق حتدي ��د ًا بالقطاع اخلا�ص تن�ص الفقرة ( 2ب) م ��ن املادة  12من االتفاقية عل ��ى �أن تقوم الدول الأطراف
بع ��دة �أمور منها اتخاذ تدابري قد تت�ضمن تعزيز و�ضع معايري و�إج ��راءات ت�ستهدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ص
ذات ال�صل ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك و�ض ��ع مدونات قواع ��د �سلوك من �أج ��ل قيام املن�ش� ��آت التجاري ��ة وجميع امله ��ن ذات ال�صلة
مبمار�س ��ة �أن�شطته ��ا عل ��ى وجه �صحي ��ح ونزيه و�سلي ��م ومنع ت�ض ��ارب امل�صالح ،ومن �أج ��ل ترويج ا�ستخ ��دام املمار�سات
توج ��ه املادة 12
التجاري ��ة احل�سن ��ة ب�ي�ن املن�ش� ��آت التجاري ��ة ويف العالقات التعاقدي ��ة بني تل ��ك املن�ش�آت والدول ��ة .كما ِّ
�إر�ش ��ادات �إىل القط ��اع اخلا� ��ص ب�ش� ��أن اتخ ��اذ تداب�ي�ر �إ�ضافية ميك ��ن تفعيلها م ��ن �أج ��ل التخفيف من خط ��ر الف�ساد،
منها ما يلي:
• تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة.
•  تعزي ��ز ال�شفافي ��ة ب�ي�ن كيان ��ات القطاع اخلا� ��ص ،مبا يف ذل ��ك اتخاذ تدابري عن ��د االقت�ضاء ب�ش� ��أن هوية
ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية ال�ضالعة يف �إن�شاء و�إدارة ال�شركات.
ُ
�ضوابط كافي ٌة ملراجعة
•  �ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،مع �أخذ بنيتها وحجمها بعني االعتبار،
احل�ساب ��ات داخل ًّيا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفها و�ضم ��ان �أن تكون ح�سابات من�ش�آت القطاع اخلا�ص
هذه وبياناتها املالية الالزمة خا�ضعة لإجراءات مراجعة ح�سابات وت�صديق مالئمة.
وانطالق� � ًا م ��ن �أ َّن ��ه يح ��دث يف بع�ض احل ��االت �أن يرتك موظف ��و الدولة عمله ��م احلكومي م ��ن �أجل االلتح ��اق بعمل يف
القط ��اع اخلا� ��ص ،وم ��ن �أن التغيريات الوظيفي ��ة الالحق ��ة و�/أو الروابط ال�سابقة ق ��د ته ِّيئ فر�ص ًا لوق ��وع ف�ساد ،تقرتح
االتفاقي ��ة اتخ ��اذ تداب�ي�ر من �أجل من ��ع ت�ضارب امل�صال ��ح بفر�ض قي ��ود ،ح�سب االقت�ض ��اء ولفرتة زمني ��ة معقولة ،على
ممار�س ��ة املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن ال�سابق�ي�ن �أن�شط� � ًة مهني ��ة� ،أو على عم ��ل املوظفني العمومي�ي�ن يف القط ��اع اخلا�ص بعد
ا�ستقالته ��م �أو تقاعده ��م ،عندم ��ا تك ��ون لتل ��ك الأن�شط ��ة �أو ذل ��ك العمل �صل ��ة مبا�شرة بالوظائ ��ف التي تواله ��ا �أولئك
املوظف ��ون العمومي ��ون �أو �أ�شرف ��وا عليه ��ا �أثن ��اء م� � َّدة خدمته ��م .وات�ساق� � ًا م ��ع ذل ��ك حتظر بع� ��ض الدول عل ��ى �شاغلي
بع� ��ض املنا�ص ��ب احلكومي ��ة االلتح ��اقَ بالعمل يف قط ��اع �صناعة الأمن امل ��دين اخلا�ص لف�ت�رة زمنية معين ��ة بعد تركهم
عم َلهم احلكومي.
وجتنب� � ًا لت�ض ��ارب م�صال ��ح حقيق ��ي �أو ُمت�ص� � َّور حتظ ��ر ال ��دول يف بع� ��ض الأحيان عل ��ى العامل�ي�ن احلاليني م ��ن �أفراد
ال�شرط ��ة وامل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية و�أجهزة الدول ��ة الأمنية الأخرى � ْأن ميلكوا ح�ص�ص ًا يف �ش ��ركات اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة �أو � ْأن تك ��ون له ��م � ُّأي م�صال � َ�ح مالي� � ٍة �أو ت�شغيلية يف تل ��ك ال�ش ��ركات �أو � ْأن يلتحقوا ب�أي عمل فيه ��ا .بل �إن بع�ض
ال ��دول حتظ ��ر عل ��ى �أي �شخ�ص ي�شغل حال ًّي ��ا �أي وظيفة عمومي ��ة � ْأن يكون ل ��ه �أي دور ر�سمي �أو غري ر�سم ��ي يف مثل هذه
الك�شف عن
ال�ش ��ركات .ومث�ل ً�ا ي�شرتط قان ��ون اخلدمات الأمنية اخلا�ص ��ة (القانون رق ��م  12ل�سنة  )2004يف �أيرلن ��دا
َ
�أي ت�ض ��ارب م�صال ��ح حمتمل م ��ن جانب الهيئة �أو مديرها التنفي ��ذي �أو �أي موظف فيها �أو �أي ع�ض ��و يف جلنة ا�ست�شارية
�أو خب�ي�ر ا�ست�ش ��اري �أو م�ست�ش ��ار َع َّينت ��ه الهيئ ُة مت ��ى كانت لأي منه ��م م�صلح ٌة مالي ��ة �أو منفعة مادي ��ة يف �أي �أمر تنظر
فيه الهيئ ُة.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل امل ��ادة  ،12امل�ش ��ار �إليه ��ا �آنف� � ًا ،من اتفاقي ��ة مكافحة الف�س ��اد جند �أن مادتيه ��ا  21و 22وثيقت ��ا ال�صلة
بتنظي ��م اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة �إذ �أنهما تتناوالن الر�شوة واختال� ��س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص وت�شجعان
ال ��دولَ عل ��ى اعتماد م ��ا قد يلزم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري �أخ ��رى لتجرمي َت َع ُّم ��د � ِّأي �شخ�ص� ،أثن ��اء مزاولته ن�شاط ًا
�ان مبمار�س ��ات فا�س ��دة م ��ن �أجل حتقي ��ق منفعة داخ ��ل �شركات القط ��اع اخلا�ص
اقت�صاد ًّي ��ا �أو مال ًّي ��ا �أو جتار ًّي ��ا ،الإتي � َ
�أو فيما بينها.
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وبغي ��ة مكافح ��ة املمار�سات الفا�س ��دة املتعلقة بت�شغيل اخلدم ��ات الأمنية اخلا�ص ��ة عند تقدميه ��ا �إىل احلكومات ينبغي
للحكومات �أن ت�ضمن احتوا َء مبادئ اال�شرتاء التوجيهية والعقود التي تربمها احلكومات مع ال�شركات الأمنية على قواعد
حم ��ددة حتظ ��ر الر�شوة وعلى عقوب ��ات يف حالة عدم االمتثال لها ،وتنفي ��ذَ عطاءات من�صفة �شفاف ��ة و�إجراءات �شفافة
�أخ ��رى عن ��د تعاقد الأجه ��زة العامة مع مقدمي اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة (انظر الإط ��ار  .)18وبوجه �أعم َّ
لعل
الدول تود النظر فيما يلي:
• حظر الر�شوة وتعريف مفهوم الر�شوة يف القوانني الوطنية والأدلة التدريبية
•  تعيني هيئة منا�سبة للتحقيق ب�ش�أن الف�ساد �أو مراقب خارجي من هذا القبيل ل�ضمان �شفافية العقود املربمة
ب�ي�ن الأجهزة الأمني ��ة العامة و�شركات اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة ،و�ضمان �إ�ضاف ��ة بنود متنع الر�شوة
�إىل تل ��ك العق ��ود .وينبغ ��ي �أن تت�ضمن هذه العق ��ود كذلك بنود ًا ب�ش� ��أن املعلومات املتعلقة بال ��وكالء والو�سطاء
ون�ش ��ر بع�ض الوثائق املت�ضمنة يف عملية التعاقد وتعيني مراقب م�ستقل لديه �صالحية االطالع على جميع املواد
امل�ستخدم ��ة يف عملي ��ة التعاقد .وينبغي �أن يكون ه ��ذا املراقب امل�ستقل خبري ًا فن ًّيا م�ستق�ل ًّ�ا ،وينبغي �أن يراجع
جميع الوثائق للت�أكد من خلوها من املمار�سات الفا�سدة والتحيز ،وينبغي �أن ُي�سمح له ب�سماع ال�شكاوى املقدمة
من جميع الأطراف يف العقد والبت فيها
•  �ضم ��ان احتواء جمي ��ع الربامج التدريبية ل�شركات اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة على موا�ضيع معينة؛
مث ��ل الإقرار باحتمال وج ��ود ت�ضارب يف امل�صالح ،وجتنب الر�شوة والف�ساد واملمار�سات الأخرى غري القانونية،
واحلر�ص على مراعاة ال�سلوك الأخالقي يف الأعمال التجارية
•  �ضم ��ان �أن تكون مدون ��ات قواعد ال�سلوك املتعلقة ب�صناعة الأمن املدين اخلا�ص حتظر حظر ًا بات ًا الر�شو َة
واالختال�س والف�ساد واملمار�سات الأخرى غري القانونية ،مبا يف ذلك املمار�سات التجارية غري الأخالقية
موجهة �إىل م�شغلي اخلدم ��ات الأمنية اخلا�صة
•  �إ�ص ��دار مب ��ادئ توجيهي ��ة وا�ضحة ،يجري حتديثها دور ًّي ��اَّ ،
ب�ش�أن الت�صرفات املنا�سبة عندما َيعر�ض عليهم موظفٌ حكومي ر�شو ًة �أو هدي ًة �أو ا�ست�ضاف ًة
•  �إ�ص ��دار مب ��ادئ توجيهي ��ة وا�ضحة ب�ش�أن ال�سلوك املنا�س ��ب ملوظفي �أجهزة الأمن العام ��ة املرتبطني بعالقة
مبا�شرة بهيئة خدمات �أمنية مدنية خا�صة ولهم م�صالح مالية يف هذه الهيئة �أو تربطهم بها عالقة �شخ�صية
•  �إ�صدار مبادئ توجيهية وا�ضحة ب�ش�أن ح�سم حاالت ت�ضارب امل�صالح بوجه عام
•  �ضمان و�ضع لوائح تنظيمية منا�سبة ملوظفي �أجهزة الأمن العامة و�أجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
ب�ش� ��أن ف�ت�رة م ��ا بعد ترك اخلدمة ،وحتدي ��د فرتة زمنية (ترتاوح ب�ي�ن عام وعامني) ال بد م ��ن انق�ضائها قبل
متكنهم من العمل يف �شركة خدمات �أمنية مدنية خا�صة
•  كفالة وجود �ضمانات كافية حتول دون �إ�ساءة ا�ستعمال �أجهزة الأمن العامة لعمليات اال�شرتاء ،مثل ا�شرتاء
اخلدم ��ات الأمني ��ة املدني ��ة اخلا�صة من م�صدر وحيد غري م� ��أذون به (�أي تنفيذ عملية اال�ش�ت�راء دون اللجوء
�إىل �إجراءات تقدمي العطاءات على النحو الواجب)
وتن�ش� ��أ خم � ُ
ُقدم خدماتها مقابل �أج ��ر وتَطرح عطاءات
�اوف يف بع�ض الدول عندم ��ا تتوىل ال�شرطة ت�شغيل �شرك ��ة �أمن ت ِّ
عق ��ود ب�ش� ��أن ت�أم�ي�ن ح ��دث ريا�ضي جماه�ي�ري �ضخم ،تتناف� ��س فيها مع �ش ��ركات �أمن خا�ص ��ة .ويف هذه احل ��االت َّ
لعل
ال ��دول ت ��ود �أن تدر�س احتمال وق ��وع نزاع بني ال�شركات العام ��ة واخلا�صة التي تتناف�س يف �سوق واح ��دة واحتمال حدوث
ترخي�ص �صناعة
ت�ض ��ارب يف امل�صال ��ح �أو ف�س ��اد �أو وقوع �أ�ضرار عام ��ة؛ ال �سيما عندما تت ��وىل ال�شرط ُة �أي�ض ًا تنظي � َ�م �أو
َ
الأمن اخلا�ص.
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الإطار   -18مبادئ �سراييفو التوجيهية املتعلقة بالزبائن عند ا�شرتاء خدمات �شركات
الأمن اخلا�صة
ت�ض ��ع مبادئ �سراييفو التوجيهية املتعلقة بالزبائ ��ن عند ا�شرتاء خدمات �شركات الأمن اخلا�صة معايري ن�سبية ب�ش�أن منح وتوقيع
عقود اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ وتتناول معاي َري اختيار معينة مثل خربات املوظفني وم�ستوى تدريبهم وقدراتهم املهنية،
وم�سائ � َ�ل معين ��ة مثل ظروف العم ��ل وعملية االختيار والتعي�ي�ن ،وا�ستعمال الق ��وة والأ�سلحة النارية الخ .كما تق�ت�رح تلك املبادئ
التوجيهي ��ة م�ؤ�ش ��رات ب�ش�أن ر�صد الأداء بع�ضه ��ا يتعلق بنتائج الأن�شطة التدريبية ،مبا يف ذلك �إ�س ��اءة ا�ستعمال القوة �أو الأ�سلحة
الناري ��ة ،وانته ��اك قوانني حقوق الإن�سان ومدونات قواعد ال�سلوك .وتوفر تلك الوثيق ��ة نقط َة انطالق جيد ًة للدول التي ترغب يف
و�ضع مثل هذه املبادئ التوجيهية.
متاحة على العنوان الإلكرتوين .www.seesac.org/res/files/publication/545.pdf
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رابعاً -التدريب
مق ِّدمة
� َّإن تدري ��ب املوظف�ي�ن من �أهم امل�سائل املتعلق ��ة مبعايري اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة .وهن ��اك طائفة عري�ضة من
امل�سائ ��ل الت ��ي يج ��در النظر فيها؛ كم ��ا �إن هن ��اك تفاوتا �شا�سعا بني ال ��دول يف النهج ال ��ذي تتبعه حيال ه ��ذا التدريب.
ولي� ��س ل ��دى بع�ض الدول الت ��ي تنظم فيها تل ��ك اخلدمات �أي معاي�ي�ر تدريبية �إلزامي ��ة� ،إذ يرتك هذا الأم ��ر لل�صناعة
نف�سه ��ا كي تنظم ��ه .وهذا �شائع يف الواليات املتحدة مث�ل ً�ا .ويف املقابل هناك دول ت�شرتط مئ ��ات ال�ساعات من التدريب
وت�ض ��ع معاي�ي�ر فردية ل�شت ��ى الوظائف املرخ�صة .فف ��ي هنغاريا مثال تبلغ �ساع ��ات التدريب الأ�سا�س ��ي الإلزامي ملوظف
الأمن � ٣٢٠ساعة.
وميك ��ن للمعايري التدريبية الإلزامية �أن ت�ساعد عل ��ى تخفيف خماطر �أن يت�صرف العاملون ت�صرفات غري مالئمة ب�ش�أن
�سالمة اجلمهور ومنع اجلرمية ،و�أن تعزز يف الوقت نف�سه اجلهود الرامية �إىل حت�سني القدرات املهنية وجودة اخلدمات
املقدم ��ة .وجت ��در �أي�ض ًا مالحظ ��ة �أن مقدمي تلك اخلدم ��ات يف العديد من ال ��دول التي تخلو م ��ن �أي تدريب �إلزامي يف
التدريب �إىل �أدنى حد له حتى يكت�سبوا ميزة تناف�سية .لذا ف� َّإن
القطاع ��ات التي حتتدم فيها املناف�سة كثري ًا ما يقل�ص ��ون
َ
الدولة حني ت�ضع معايري �إلزامية يف قطاع �صناعة الأمن اخلا�ص �إمنا تر�سي قواعد من�صفة تنطبق على جميع ال�شركات
وتخف ��ف من ح ��دة التناف�س ال�شر�س ال ��ذي كثري ًا ما يتحول �إىل "�سب ��اق حتى النخاع" على ح�ساب ال ��روح املهنية وجودة
اخلدم ��ات )73(.وه ��ذا معناه � َّأن �إر�ساء معايري �إلزامية دنيا لتدري ��ب موظفي قطاع الأمن املدين اخلا�ص هو جزء هام من
�أي تنظيم لهذا القطاع.
وهن ��اك م�سائ ��ل عدي ��دة �أخرى حتت ��اج �إىل ح�سم من جان ��ب الدول؛ منه ��ا على �سبي ��ل املثال ال احل�ص ��ر حتديد اجلهة
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن و�ضع املعايري واجلهة التي تتوىل التدريب ومدى احلاجة �إىل تدريب تن�شيطي وحمتوى الأن�شطة التدريبية.
و�سي�ستك�شف هذا الف�صل تلك امل�سائل وغريها من امل�سائل التي تهم الدول فيما يتعلق ب�إن�شاء نظام تدريبي فعال ملوظفي
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

امل�س�ؤوليات
هن ��اك طائفة عري�ضة م ��ن امل�س�ؤوليات املتعلقة بتدريب موظفي اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة مما ي�ستوجب حتديد
اجله ��ة امل�س�ؤولة عن النهو�ض بتل ��ك امل�س�ؤوليات .وتتفاوت جتارب الدول يف طريقة �أداء هذه الوظائف؛ و�سي�ستك�شف هذا
الف�صل بع�ض تلك االختالفات .وترد �أدناه �أهم تلك الوظائف.
(" P. D’Arcy )73اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة :حتديات جديدة" ،عر� ��ض �إي�ضاحي مقدم �أثناء احلدث اجلانبي الذي ا�ست�ضافه املجل�س الأكادميي
للأمم املتحدة خالل الدورة الع�شرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،فيينا.2011 ،
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و�ضع املعايري التدريبية
يف بع� ��ض ال ��دول يكون الرقيب ه ��و الذي ي�ضع املعاي�ي�ر التدريبية .وكما نوق�ش م ��ن قبل ب�ش�أن عالق ��ات العمل الإيجابية
يالحظ �أن �إر�س ��اء املعايري التدريبية هو مث ��ال �آخر على ما ميكن
ب�ي�ن هيئ ��ات الدولة الرقابية و�صناع ��ة الأمن اخلا�ص؛ َ
�أن تقدم ��ه تل ��ك ال�صناعة من مدخ�ل�ات �إيجابية ملمو�سة ت�ث�ري عمل الهيئة الرقابي ��ة� ،ش�أنها يف ذلك �ش� ��أن امل�ؤ�س�سات
التعليمي ��ة م ��ا بعد الثانوية الت ��ي ميكن فع ًال �أن توف ��ر تدريب ًا يف جماالت عل ��م اجلرمية والعدالة اجلنائي ��ة والأمن ومنع
اجلرمي ��ة .وق ��د �أُن�شئ ��ت يف بع� ��ض الدول جل ��ا ٌن ا�ست�شاري ��ة متثيلية حت ��دد �أه ��داف التعلم وفئ ��ات التعليم حي ��ث �أَ ْث َرت
بع� ��ض تل ��ك اللج ��ان كامل املناه ��ج الدرا�سية ومعاي�ي�ر اختيار املعلم�ي�ن املحتملني .ب ��ل �إن بع�ض ال ��دول اعتمدت معايري
�صناعية �إلزامية.
ويل ��زم �أن تتخ ��ذ الدول ع َّدة ق ��رارات ب�ش�أن املعايري التدريبي ��ة؛ يف مقدمتها املحتوى الفعلي لل ��دورات التدريبية ،وهو ما
�س ُيبح ��ث �أدن ��اه .وتت�ضم ��ن القرارات الأخرى املتعلق ��ة باملعايري ما �إذا كان ��ت تلك املعايري �ستختل ��ف باختالف الوظائف
اخلا�ضع ��ة للتنظي ��م ،وم ��ا �إذا كانت هن ��اك �ضرورة لو�ضع معاي�ي�ر تخ�ص امل�شرف�ي�ن واملديرين ،وم ��ا �إذا كانت الدورات
التدريبي ��ة ّ
�ستنظ ��م قبل التعيني �أو بع ��ده يف �سياق العمل ،وم ��ا �إذا كان �سينظم تدريب تن�شيطي ،وم ��ا �إذا كانت �ستجرى
اختبارات نهائية.

تنفيذ التدريب
هن ��اك دول ت�سمح 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�شتى �أ�ش ��كال الت�صاريح .وه ��ذا هو احلا�صل مث�ل ً�ا يف �إك ��وادور و�أوروغ ��واي وكو�ستاريكا
وكولومبي ��ا واملك�سي ��ك واململك ��ة املتحدة .لك ��ن هذا النه ��ج �أدى يف بع�ض ال ��دول �إىل حدوث جتاوزات معين ��ة ،منها مثال
ع ��دم التقي ��د الواجب باملناه ��ج التدريبي ��ة ،وتقلي�ص عدد ال�ساع ��ات الإلزامية ،والغ� ��ش يف االمتحان ��ات .ونتيجة لذلك
�أ�سن ��دت بع� ��ض الدول تل ��ك املهمة �إىل جهة وحيدة؛ كم ��ا يف ال�سلفادور حيث تتوىل توفري التدري ��ب �أكادميي ُة الأمن العام
الوطني ��ة .وهذا ه ��و احلال �أي�ض ًا يف الإمارات العربية املتحدة .ولالطالع على و�صف لنخبة خمتارة من النظم احلكومية
انظر الإطار .19
وهن ��اك مناذج �أخرى عند تعدد اجلهات التي تنفذ التدريب ،مع وج ��ود معايري تخ�ص مقدمي هذا التدريب واملتعاقدين
الرقيب معاي َري تدريبي ًة خمتلفة ت�ضمن جودتَها �أجهز ٌة �أخرى تتحمل م�س�ؤولية
و�ضع
على تقدميه .ويف بع�ض تلك النماذج َ
ُ
الرقيب امل�س�ؤول عن اخلدمات الأمنية املدنية
عامة عن احلفاظ على املعايري التدريبية .ويف �أحد النماذج الأخرى يتوىل
ُ
اخلا�صة هذا الدو َر بالإ�ضافة �إىل وظائفه الإنفاذية الأخرى.

الإطار  -19امل�س�ؤوليات التدريبية يف نخبة خمتارة من النظم احلكومية
يف كن ��دا ،حيث تت ��وىل تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة كل مقاطعة من املقاطعات� ،أن�ش�أت مقاطعة كولومبيا الربيطانية
موجهة �إىل احلرا�س ومنحت ترخي�ص تنفيذه ��ا ل�شركات الأمن املدين اخلا�صة
دور ًة تدريبي ��ة �أ�سا�سية منطية �سابق ��ة للتوظيف َّ
والكلي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات التدريبي ��ة الأخرى .ومن �أج ��ل �ضمان نزاهة التدريب وم ��ا يعقبه من ترخي�ص لف ��رادى احلرا�س �أ�سندت
احلكومة �إىل �أكادميية �شرطة املقاطعة م�س�ؤولي َة مراقبة و�إدارة االمتحانات التي تعقد يف نهاية التدريب من خالل �شبكة مراقبني
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معتمدي ��ن يتولون ت�سليم ن�صو�ص االمتحانات �إىل املدار� ��س وفح�ص هوية الدار�سني والإ�شراف على االمتحانات ثم �إر�سال �أوراق
(�أ)
الإجابة على �أ�سئلة االمتحانات �إىل �أكادميية ال�شرطة من �أجل ت�صحيحها.
وم ��ن خ�ل�ال هيئات التعليم والتدريب املخت�صة بهذا القطاع يف جنوب �أفريقيا ميكن ملقدمي خدمات التدريب يف جمال الأمن �أن
خا�صا باحلكومة يرتبط ب�إطار
يح�صلوا على ما يفيد اعتماد براجمهم التدريبية باعتبارها ت�ستويف م�ستوى نظر ًّيا وعمل ًّيا وا�ضح ًا ًّ
الوطني يف جنوب �أفريقيا.
�أكرب هو �إطا ُر امل�ؤهالت
ُّ
وا�شرتط ��ت حكومة الإم ��ارات العربية املتحدة بلوغ م�ستوى معني يتمثل يف برنامج تدري ب ��ي �إلزامي مدته � 40ساعة ينفذه معلمون
متخ�ص�صون يعملون مبعهد الأمن الوطني ،وهو جهاز حكومي م�ستقل ،يف حني تتوىل ال�شرطة على نحو منف�صل وم�ستقل م�س�ؤولية
االمتحانات.
انظر

(�أ)
www.jibc.ca/programs-courses/schools-departments/school-public-safety-security/justice-public-safety-division/securitytraining-programs/basic-security-training

.

ح�صل ��ه املتد ِّربون من معارف� ،إذا كان
وترتب ��ط بتنفيذ التدريب االمتحان � ُ
�ات �أو االختبارات التي جترى للوقوف على ما َّ
ذلك مطلوب ًا .وت�سمح بع�ض الدول للمد ِّرب ب�أن يدير تلك االمتحانات؛ يف حني ت�شرتط دول �أخرى �أن تديرها جه ٌة م�ستقلة
االمتحانات �أرف َع
الرقيب هذه املهمة بنف�سه .ومن الوا�ضح �أن هناك خوف ًا من �أال ت�ستويف
�أخرى؛ بل ويف دول �أخرى يتوىل
ُ
ُ
�شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أو املتعاقدون .ففي اململكة املتحدة ،حيث يجوز �أن
املعايري �إذا تولت �إجراءها
ُ
يت ��وىل بع� ��ض املتعاقدين مهم َة �إجراء التدريب واالمتحانات حتت رقابة �أجهزة اعتم � ٍ�اد عامة ،وردت تقارير تفيد بوجود
ح ��االت غ�ش منهجي يف عملي ��ة االمتحانات .وظهرت تلك امل�شاكل �أي�ض ًا يف الإمارات العربية املتحدة مما �أدى �إىل �إن�شاء
معهد مدعوم من الدولة يتوىل كل �ش�ؤون التدريب.
املتدرب واحد ًا منها هي االختبارات الأ�سهل
توجه فيها �أ�سئل ٌة ذات اختيارات متعددة يختار
ُ
و�صحيح � َّأن االختبارات التي َّ
من حيث �إدارتُها �إال �أنها تقي�س �أ�سا�س ًا ما حفظته ذاكر ُة املتدرب ال ما اكت�سبه من معارف �أو قدرات حقيقية ي�ستطيع �أن
عدم اقت�صار
يطبقه ��ا يف امليدان تطبيق ًا مالئم� � ًا .فاالختبارات التي تتجاوز جمرد حفظ املعلومات وت�ضم ��ن �إىل ٍّ
حد ما َ
املتدرب�ي�ن على حت�صيل املعلومات ال�ضرورية و�إمنا �أي�ض ًا ا�ستيعا َبها والقدر َة على تطبيقها تطبيق ًا مالئم ًا ومن ثم القدر َة
على �شرح �أ�سباب ما يتخذونه من قرارات هي اختبارات ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال وت�ستنفد موارد الأجهزة التي جتريها .ومع
ذلك ،نظر ًا للطابع احل�سا�س الذي يت�سم به �أحيان ًا دو ُر موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وتفاع ُلهم مع اجلمهور
واجله ��ات وال�سلط ��ات املخت�صة ،ف�إن اجلهد الإ�ضايف املطلوب ل�ضمان �أن املتدرب�ي�ن ال يفهمون �أدوارهم وحدودهم فقط
و�إمنا ي�ستطيعون �أي�ض ًا �أدا َء واجباتهم على نحو يت�سق مع املمار�سات اجليدة هو جه ٌد َي�ستحق عنا َء بذله وجدي ٌر ب�أن يحقق
امل�صالح الف�ضلى لكل املعنيني.
وت�شجع ُ
الدول على ت�صميم وتنفيذ نهج حيال االختبارات الالحقة للتدريب ي�ضمن نزاه َة العملي ِة ونتائجِ ها وكونَها �أي�ض ًا
َّ
يف الوق ��ت ذات ��ه مقيا�س ًا حقيق ًّيا للمعارف والكف ��اءات املكت�سبة .ولعل الدول تود �أي�ض ًا �أن تنظ ��ر يف حتديد الن�سبة الدنيا
املتدرب حتى يجتاز تلك االختبارات بنجاح.
املالئمة التي يجب �أن يحرزها
ُ

ترخي�ص املد ِّربني
يف ح�ي�ن َت َّتب ��ع بع� ��ض ال ��دول �شك ًال م ��ن �أ�شكال النه ��ج الرقاب ��ي حيال تنفي ��ذ التدريب الأمن ��ي من خالل و�ض ��ع معايري
تدريبي ��ة وحتدي ��د املحت ��وى التدريب ��ي الفعل ��ي �أو ترخي� ��ص املدار� ��س ف� ��إن حفن ��ة من ال ��دول تتخ ��ذ خط ��وات �إ�ضافية
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تتمث ��ل يف ترخي� ��ص املد ِّرب�ي�ن الفعلي�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي تت ��وىل التدري � َ�ب �أو يف و�ض ��ع معايري له� ��ؤالء املدرب�ي�ن وتلك
امل�ؤ�س�سات.
َ
ا�شرتاط احل�صول على بع�ض اخلربة ذات ال�صلة (كالعمل ال�سابق يف جهاز
وفيما يخ�ص املد ِّربني ميكن �أن يت�ضمن ذلك
ال�شرط ��ة �أو يف الأجه ��زة الع�سكرية �أو الأمنية) وعل ��ى بع�ض اخلربة امل َو َّثقة كمعلمني �أو مد ِّرب�ي�ن يف جمال م�شابه .فمث ًال
وجوب �أن تكون جميع اجلهات التدريبية امل�سجلة الراغبة يف
ي�ش�ت�رط قانون الأمن اخلا�ص يف والي ��ة فيكتوريا الأ�سرتالية َ
تنفي ��ذ �أن�شطة تدريبية ت� ِّؤه ��ل املتد ِّربني للح�صول على ترخي�ص �أمني حامل ًة ل"ترخي� ��ص �أعمال �أمنية خا�صة" ي�سمح لها
مبزاولة ن�شاط "املد ِّربني"� .أ�ضف �إىل ذلك �أنَّه يجب على كل فرادى املد ِّربني العاملني لدى هيئة مرخَّ �صة مهمتها تدريب
الأ�شخا� ��ص بغر� ��ض ت�أهيلهم للح�صول عل ��ى ترخي�ص �أمني �أن يكونوا حاملني ل"ترخي� ��ص م�شغِّل �أمن خا�ص" ي�سمح لهم
القانون مد ِّر َب الأمنِ اخلا�ص ب�أنَّه:
مبزاولة ن�شاط "املد ِّربني" .و ُي َع ِّرف
ُ
م�سجلة لتوفري �أو تقييم تدريب على الأمن اخلا�ص؛ �أو
(�أ) �شخ�ص يعمل لدى هيئة تعليمية وتدريبية َّ
(ب) هيئة تعليمية وتدريبية م�سجلة تقوم بتوفري �أو تقييم تدريب على الأمن اخلا�ص.
ويق�ض ��ي ذلك النظام بوجوب �أن يقدم �أ�صحاب طلبات الرتخي� ��ص كمد ِّربني قائم ًة مب�ؤهالتهم وبالدورة (بالدورات) �أو
الأن�شطة الرتخي�صية التي �سيتولون تنفيذها �أو تقييمها وملخ�ص تف�صيلي حديث يحتوي على معلومات و�أدلة كافية تُقنع
الرقي ��ب احلكوم ��ي ب�أن لديهم خربة ذات �صلة يف جم ��االت االخت�صا�ص التي �سينفذون فيها مهم ��ة التدريب �أو التقييم.
ويجب على ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أن ُي ْثبتوا على نحو مو َّثق امتثالهم ملعايري الإطار االحتادي الأ�سرتايل للتدريب اجليد املتعلقة
بامله ��ارات املهنية )74(.ويحتاج املد ِّرب ��ون الأمنيون الذين يقدمون دورات متقدمة يف جم ��ال امل�ساعدات الأولية والأ�سلحة
النارية �إىل مزيد من االعتماد والرتخي�ص احلكوميني.
و�أ ًّي ��ا كان ��ت اجلهة التي تتوىل التدريب تتحمل بع�ض الدول م�س�ؤولية �إ�ص ��دار تراخي�ص �إكمال التدريب التي حتمل �أرقام ًا
ت�سل�سلية فردية ُت ْر َبط بعد ذلك بال�سجل والرتخي�ص احلكوميني لكل عامل �أمني.

املعايري التدريبية
عن ��د نظ ��ر الدول يف و�ضع معاي�ي�ر تدريبية ملوظفي اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة يجب عليه ��ا �أن تنظر يف عدد من
ن�ص على عدد �إلزامي من ال�ساعات التدريبية .وتت�ضمن
امل�سائ ��ل� .أولها حمتوى املناهج التدريبية الأ�سا�سية .وكثري ًا ما ُي ُّ
التدريب التن�شيطي ،واالختبارات ،والتدريب التخ�ص�صي ،والتدريب الإداري .و�سيتناول
امل�سائل الأخرى اجلديرة بالنظر
َ
ه ��ذا الف�صل كل تلك امل�سائل الهامة حتى يت�سن ��ى للدول �أن تتخذ �أف�ضل القرارات من �أجل �إن�شاء �أجنع النظم التدريبية
ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.

املناهج التدريبية الأ�سا�سية
بوج ��ه ع ��ام تقت�ضي طبيعة اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة من موظفي العمليات الأمامي ��ة م�ستوى معين ًا من املعارف
النظرية والكفاءات العملية يف عدد من املجاالت.
( )74متاح على العنوان الإلكرتوين .www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=38045

رابع ًا -التدريب

ويو�صى ،كحد �أدنى ،بتوفري تدريب �أ�سا�سي يغطي ما يلي قبلما يت�سنى مل�شغلي تلك اخلدمات �أن ي�ستهلوا عملهم:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�إ�سهامها يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع
الت�شريعات التي تتعلق ب�صالحيات االعتقال وجمع الأدلة وا�ستعمال القوة والتي تنظم تلك ال�صالحيات
مهارات االت�صال املتعلقة بالتقارير ال�شفوية والكتابية
 مه ��ارات ت�سوي ��ة املنازع ��ات والتخفيف من حدتها ،التي قد تت�ضمن مه ��ارات التدخل البدين العملي دفاع ًا
عن النف�س
ت�سل�سل مراحل ا�ستعمال القوة
 مدون ��ة قواع ��د ال�سلوك والأخالقي ��ات والروح املهنية ،مب ��ا يف ذلك ا�ستخ ��دام الت�شريع ��ات والأدوات اخلا�صة
باملب ِّلغني
 الزي واملظهر العام
 املهارات املتعلقة بخدمة العمالء والزبائن
 الإجراءات العاجلة يف حالة وقوع كوارث طبيعية وحوادث وطوارئ �أخرى
 حقوق الإن�سان والتقيد مبعايري وقواعد حقوق الإن�سان الوطنية والدولية املنطبقة
 م�سك ال�سجالت (كالدفاتر والتقارير و�أجهزة الت�صوير)
 التعامل مع اجلمهور ومع اجلماعات امل�ست�ضعفة
 عواقب عدم التقيد بالت�شريعات والتدريبات
 الأ�سلحة النارية� ،إن وجدت :ا�ستخدامها (متى وكيف وحدود هذا اال�ستخدام) ،والتمر�س على ا�ستعمالها،
و�سالمتها ،و�أمان خزنها ونقلها

ويج ��ري الإط ��ار  20مقارن ًة بني خم�سة �أمثلة ملناهج تدريبية �أ�سا�سية موجهة �إىل احلرا�س الأمنيني غري امل�سلحني ،تتوغل
يف تن ��اول تل ��ك املوا�ضيع و ُيفرت�ض فيها �أن تر�سي �أركان دورة �أ�سا�سية ت�ستحدثه ��ا الدولة .وهناك اختالفات يف املوا�ضيع
املغطاة ،مثل مدى التدريب املتعلق بال�صحة وال�سالمة ،والعناية بالعمالء ،و�إدارة املنازعات.

الإطار  -20مقارنة املناهج التدريبية الأ�سا�سية للحرا�س غري امل�سلحني
�أ�سرتاليا :ترخي�ص من الفئة الثانية للعمليات الأمنية (امل�ستوى الوطني)
ال�صناعة/ال�شركات حتتاج �إىل م�ؤهالت ومهارات معينة مثل:
االت�صال ،العمل اجلماعي ،حل امل�شاكل ،املبادرة واملباد�أة ،التخطيط والتنظيم ،الإدارة الذاتية ،التكنولوجيا التعليمية
من �أجل ا�ستيفاء امل�ؤهالت يجب على املر�شح �أن يثبت كفاءته يف:
�سبع وحدات �أ�سا�سية
• التوا�صل الفعال مع قطاع ال�صناعة الأمنية
• اتباع �إجراءات �سالمة مكان العمل يف قطاع ال�صناعة الأمنية
• العمل الفعال يف قطاع ال�صناعة الأمنية
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الإطار ( -20تابع)
•
•
•
•

اال�ستجابة للأو�ضاع التي تنطوي على خماطر �أمنية
العمل كجزء من فريق �أمني
تقدمي خدمات �أمنية للزبائن
تنفيذ م�ساعدات �أولية

خم�س وحدات اختيارية
• مراقبة حركة املرور وتوجيهها
• تفتي�ش الأفراد
• تفتي�ش املفردات
• تقدمي الأدلة �إىل املحكمة
• حماية �سالمة الأ�شخا�ص
• التحكم يف مداخل وخمارج املباين
• ر�صد ومراقبة �سلوك الأفراد واحل�شود
• حماية الأ�شياء الثمينة �أثناء نقلها من مكان �إىل �آخر
• ت�شغيل املعدات الأمنية الأ�سا�سية
• ت�سيري دوريات حرا�سة للمباين
• امل�ساهمة يف �أن�شطة التحقيق
• حماية الذات والآخرين با�ستخدام التقنيات الدفاعية الأ�سا�سية
• ر�صد مرفق تبليغ �إلكرتوين
• ر�صد املعدات واخلدمات البيومرتية
• حتميل وتفريغ �أموال نقدية �أثناء نقلها من مكان �إىل �آخر يف بيئة �آمنة
•  �إدارة املنازعات من خالل التفاو�ض
•  �إدارة الكالب �أثناء �أدائها مهام �أمني ًة
• توجيه الكالب امل�ستخدمة يف دوريات �أمنية
• ال�سيطرة على الأ�شخا�ص با�ستخدام تقنيات اال�شتباك باليد
• ر�صد احلالة الأمنية داخل غرف التحكم
• �صون وا�ستخدام قاعدة بيانات �أمنية
• تفتي�ش املركبات
• ا�ستخدام نظم االت�صاالت

املجل�س الكندي للمعايري العامة (املعايري الوطنية)
•  الوح ��دة �ألف -1-اجلوان ��ب الإداري ��ة ،والتق ��دمي ،وتقيي ��م مع ��ارف املر�شح�ي�ن� :إعط ��اء املر�شحني ملح ��ة مقت�ضبة عن
الرتتيبات الإدارية املتعلقة بالدورة التدريبية (� 3ساعات).
•  الوح ��دة �ألف -2-مقدم ��ة ب�ش� ��أن الواجب ��ات وامل�س�ؤولي ��ات :واج ��ب املوظف�ي�ن الأمنيني ه ��و حماية النا� ��س واملمتلكات
واملعلومات .يلقي هذا الق�سم نظرة عامة على الواجبات وامل�س�ؤوليات الرئي�سية املتعلقة بتلك املتطلبات الأمنية (�ساعتان).
•  الوحدة �ألف -3-الروح املهنية والعالقات العامة :يجب �أن يكون املوظفون الأمنيون قادرين على توجيه و�سائل الإعالم
نحو خماطبة املتحدث املالئم وعلى التعامل من وقت �إىل �آخر مع ممثلي و�سائل الإعالم .ويلقي هذا الق�سم نظرة عامة
على دور و�سائل الإعالم والعالقات بها (� 3ساعات).

رابع ًا -التدريب

• الوح ��دة �ألف -4-ال�سلط ��ات والواجب ��ات وامل�س�ؤوليات القانوني ��ة :ت�ستعر�ض هذه الوحدة م�ص ��اد َر ال�سلطات ومداها،
واحلدو َد القانونية التي تحَ ْ ُكم ممار�س َة تلك ال�سلطات .كما تغطي العواقب القانونية التي يحتمل �أن ترتتب على املمار�سة
اخلاطئة لتلك ال�سلطات (� 6ساعات).
• الوحدة �ألف -5-نظم الإنذار واحلماية :مت ُّد هذه الوحدة املر�شحني بفهم �أ�سا�سي ملبادئ نظم احلماية والإنذار بوقوع
حرائق التي يرجح �أن ت�صادفهم ،مع بع�ض املعلومات عن ت�شغيل تلك النظم (�ساعتان).
واال�ستخدام
• الوحدة �ألف -6-حركة املرور :تتناول هذه الوحدة الطريق َة ال�صحيحة لتوجيه عملية مرور املركبات واملارة
َ
ال�سليم للإ�شارات اليدوية (�ساعة واحدة).
• الوح ��دة �ألف -7-مراقب ��ة دخ ��ول العامل�ي�ن وامل ��واد :يراق ��ب املوظف ��ون الأمنيون دخ ��ول العاملني وامل ��واد �إىل املرفق
وخروجهم منهم وحتركاتهم داخله (وهي حتركات �أ�سا�سية للت�شغيل العادي) من �أجل منع �أي حتركات غري م�صرح بها.
ل ��ذا يجب على املوظفني الأمنيني �أن ي�ستوعبوا �ضوابط وتداب�ي�ر الدخول التي تنطوي على تفاعل مع املوارد الب�شرية �إىل
جانب العنا�صر الأمنية الداعمة الأخرى مثل النظم الإلكرتونية واحلواجز املادية (� 3ساعات).
• الوح ��دة �ألف -8-كتاب ��ة التقاري ��ر ،وتدوين املالحظات ،وت�سجي ��ل الأدلة ،ور�سم خمطط م�س ��رح اجلرمية :من �ش�أن
ه ��ذه الوح ��دة �أن ت�ساعد املر�شحني على �إعداد التقارير وعر�ض الوقائ ��ع ب�ش�أن حماية الأدلة وعلى الت�صرف الالئق �أمام
املحكمة (� 4ساعات).
• الوح ��دة �ألف -9-اال�ستجاب ��ة حل ��االت الط ��وارئ ،والك�ش ��ف عن احلرائ ��ق ،وتوفري الوقاي ��ة وال�سالم ��ة �إزاء الأجهزة
املتفج ��رة والتهدي ��د با�ستخ ��دام القنابل والط ��رود امل�شبوه ��ةُ :ينتظر من املوظفني الأمني�ي�ن �أن يتعاملوا مع الأمور غري
حد من الت�أث�ي�ر ال�سلبي الذي ت�سببه حاالت الطوارئ التي حت ��دث يف موقع العمل .فقد
املتوقع ��ة بحي ��ث يقللون �إىل �أدنى ٍّ
يطا َلب املوظفون الأمنيون بحماية �ساحة العمل من �أعمال �إجرامية �أو مدنية مما ي�ستوجب منهم �أن يدركوا �أهمية �إدارة
تل ��ك ال�ساحة .وت�شدد هذه الوح ��دة على العمليات التي جترى يف موقع العمل وعلى م�س�ؤوليات املوظفني الأمنيني ب�ش�أنها.
كما �سيتدرب املر�شحون على الطريقة ال�صحيحة وامل�أمونة للبحث داخل املنطقة التي حتتوي على الأ�شياء امل�شبوهة وعلى
حتديد تلك املنطقة وت�أمينها حلني و�صول ال�شرطة (� 9ساعات).
• الوحدة �ألف� -10-إجراءات ت�سيري دوريات احلرا�سة :يقوم املوظفون الأمنيون بت�سيري دوريات حرا�سة (� 4ساعات).
• الوحدة �ألف -11-نزاعات العمل :يجب على املوظفني الأمنيني �أن يكونوا على دراية ،عند �أدائهم واجباتهم ،بال�سمات
الأ�سا�سية للعالقة التي تربط ما بني �أ�صحاب العمل والعاملني وانعكا�ساتها على عملهم .وت�ستعر�ض هذه الوحدة املبادئ
العامة لعالقات العاملني بالإدارة ذات ال�صلة بعمل املوظفني الأمنيني ودور ه�ؤالء املوظفني وم�س�ؤولياتهم �أثناء النزاعات
ال�صناعية (�ساعتان).
• الوحدة �ألف -12-العالقات مع ال�شرطة :من املهم �أن يفهم املوظفون الأمنيون الأدوار املنوطة بكل من الأمن اخلا�ص
وال�شرطة واملبادئ العامة التي حتكم عالقات الطرفني (�ساعة واحدة).
• الوح ��دة �أل ��ف -13-ا�ستعمال القوة :هناك عد ٌد من املبادئ التوجيهية املتعلقة با�ستعمال القوة ُو�ضع من �أجل م�ساعدة
املمار�سني يف جمايل �إنفاذ القانون والأمن على تناول امل�سائل املعقدة املتمثلة يف "ال َب ّت" و"الربط" .وتعر�ض هذه الوحدة
تلك املبادئ التوجيهية (� 6ساعات على الأقل).
• الوح ��دة �ألف -14-التوا�ص ��ل الفع ��ال :يواجه املوظفون الأمنيون با�ستمرار مواق � َ�ف تتطلب قدر ًا معين ًا من املهارة لنزع
فتي ��ل تلك املواقف ،خا�صة عن ��د ت�صديهم للأزمات .لذا من املهم بالن�سبة لهم �أن ُي ْح ِ�سن ��وا التوا�صل فيما بينهم بل و�أن
ُي َ�سخِّ روا هذا التوا�صل ل�صاحلهم (� 8ساعات).
• الوح ��دة �ألف -15-الإ�سعاف ��ات الأولية و�إنق ��اذ امل�صابني با�ضطرابات القلب و�ضيق التنف� ��س (تخ�صي�ص ما يلزم من
�ساع ��ات �إ�ضافي ��ة م ��ن �أجل احل�صول على �شه ��ادات) :يجب على املوظفني الأمنيني �أن يكملوا دورات تدريبية ب�ش�أن تقدمي
الإ�سعافات الأولية و�إنقاذ امل�صابني با�ضطرابات القلب و�ضيق التنف�س ،و�أن يح�صلوا على �شهادات ب�إمتام تلك الدورات.
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الإطار ( -20تابع)
الدليل الأوروبي للتدريب املهني على �أ�سا�سيات احلرا�سة
• الوحدة � -1صناعة الأمن اخلا�ص
الثقافة والتاريخ
القطاعات واخلدمات
العملية الت�شاورية اخلا�صة باالحتاد الأوروبي
اللوائح واملعايري
الت�شريعات املتعلقة ب�صناعة الأمن
التعاريف وامل�صطلحات
• الوحدة  -2احلار�س الأمني
خ�صائ�ص احلار�س الأمني
متطلبات الرتخي�ص
الواجبات العامة
املهارات املفيدة
• الوحدة  -3املعدات الأمنية
املعدات ال�شخ�صية
معدات العمل
الوثائق املوقعية
النظم الإلكرتونية
• الوحدة  -4الإجراءات الأمنية العملية
ت�سيري دوريات من �أجل احلفاظ على الأمن
ت�سيري دوريات من �أجل احلفاظ على ال�سالمة
ت�سيري دوريات من �أجل منع احلرائق
مهام حرا�سة البوابات
مهام حرا�سة غرف املراقبة والتح ُّكم
مهارات املراقبة و املعاينة
• الوحدة �  -5إجراءات الطوارئ
ما املق�صود بحالة طوارئ؟
الت�صدي العام
احلرائق
تفعيل الإنذارات
االقتحام
احلادث �أو احلادثة
احلادثات الكربى
الإ�سعافات الأولية يف حاالت الطوارئ
النزاعات
خدمات الطوارئ

• الوحدة  -6القانون واحلار�س الأ�سا�سي
النظام القانوين
نظرة عامة على اجلانب الأمني
التمييز بني اجلنائي واملدين
ت�صنيف املدونات
املدونات القانونية ذات ال�صلة
النظم والإجراءات املتعلقة باملحاكم
• الوحدة  -7احلرائق
ت�أثريات احلرائق
املبادئ املتعلقة باحلرائق
 �أجهزة �إطفاء احلرائق
الإجراءات املتعلقة مبكان العمل
• الوحدة  -8ال�صحة وال�سالمة
الت�شريعات
دور ال�شركاء االجتماعيني
امل�صطلحات والتعاريف
معدات الوقاية ال�شخ�صية
• الوحدة  -9الإ�سعافات الأولية
الإ�سعافات الأولية يف حاالت الطوارئ
اللوائح
 �أطقم الإ�سعافات الأولية
ِ
إ�صابات العام ُة
أ�سباب ال
 � ُ
االحتياطات
• الوحدة  -10العناية بالزبائن ،واجلودة
مبادئ العناية بالزبائن
العناية بالزبائن وت�أمينهم
 مب ��ادئ نظام اجلودة  9000اخلا� ��ص باملنظمة الدولية
للتوحيد القيا�سي
اجلودة والأمن
م�س�ؤولية الزبائن عن اجلودة
• الوحدة  -11التوا�صل
مهارات التوا�صل
الت�سجيل والتبليغ
ف�ض النزاعات
 �إعالم اجلمهور
اتباع التعليمات
العمل اجلماعي

رابع ًا -التدريب

• الوحدة  -12عالقات العمل
التطورات التاريخية
امل�صطلحات العامة
هياكل النظم
ت�أثري ال�شركاء االجتماعيني
• الوحدة  -13لوائح العمل
ت�شريعات العمل

الإمارات العربية املتحدة (املعايري الوطنية)
• الوحدة  -1مدخل �إىل الأمن اخلا�ص
الدر�س �ألف� -إدارة الدورات
الدر�س باء -فهم الأو�ضاع يف الإمارات العربية املتحدة
الدر�س جيم -ترخي�ص �شركات الأمن واحلرا�س الأمنيني
الدر�س دال -فهم �سمات الأمن اخلا�ص
• الوحدة �  -2أدوار احلرا�س الأمنيني وم�س�ؤولياتهم
الدر�س �ألف -الروح املهنية والعمل اجلماعي
الدر�س باء -الوعي الأمني ومنع اجلرمية
الدر�س جيم -االت�صاالت الال�سلكية
الدر�س دال -التبليغ وتدوين املالحظات
الدر�س هاء -م�سارح اجلرمية
الدر�س واو -مهارات التوا�صل ال�شفوي
الدر�س زاي -ال�سالمة يف مكان العمل
• الوحدة  -3القانون وال�سلطة القانونية
الدر�س �ألف -ال�شرطة يف الإمارات العربية املتحدة
الدر�س باء -املحاكم يف الإمارات العربية املتحدة
الدر�س جيم� -صالحيات التوقيف
الدر�س دال� -صالحيات التفتي�ش
الدر�س هاء -ا�ستعمال القوة
• الوحدة  -4التعامل مع اجلمهور
الدر�س �ألف -املهارات املتعلقة بخدمة الزبائن
الدر�س باء -التنوع الثقايف
• الوحدة  -5حماية املمتلكات
الدر�س �ألف -ت�سيري الدوريات الأمنية
الدر�س باء� -إجراء عمليات التفتي�ش
الدر�س جيم -نظم الإنذار واال�ستجابة للإنذارات
الدر�س دال -مراقبة الدخول
الدر�س هاء -الدوائر التلفزيونية املغلقة
الدر�س واو -مراقبة املرور/التبليغ عن حوادث املرور
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اتفاقات العمل اجلماعية
القواعد املطبقة يف ال�شركة
عقود العمل الفردية
قوائم العاملني املرجعية
• الوحدة  -14معايري التقييم
معايري الأداء
الت�صنيف
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الإطار ( -20تابع)
الدر�س زاي� -أمن املعلومات
الدر�س حاء -التهديد با�ستخدام القنابل
• الوحدة  -6حاالت الطوارئ والت�صدي لها
الدر�س �ألف -الك�شف عن احلرائق والت�صدي لها
الدر�س باء -التعامل مع املواد اخلطرة
الدر�س جيم -الت�صدي للكوارث والطوارئ العامة
الدر�س دال -الإخالء وال�سيطرة على احل�شود

اململكة املتحدة (املعايري الوطنية الأ�سا�سية)
الوحدة � -1أدوار احلرا�س الأمنيني وم�س�ؤولياتهم
•  حتدي ��د املتطلب ��ات املتعلق ��ة بفعالية ت�سيري الدوري ��ات ،والت�صدي للحوادث التي تقع �أثناء ت�سي�ي�ر الدوريات ،والت�سجيل
العملي للبيانات اخلا�صة بالدوريات ،وحتديد متطلبات مراقبة الدخول:
�أغرا�ض مراقبة الدخول و�أنواعها واملعلومات الالزمة لها
املهام الرئي�سية التي ي�ؤديها احلار�س الأمني فيما يخ�ص مراقبة الدخول
• حتديد املتطلبات املتعلقة ب�إجراءات التفتي�ش:
�أ�سباب التفتي�ش
التفتي�ش العملي للمركبات والأفراد وممتلكاتهم
• حتديد نظم و�إجراءات الأمن والطوارئ:
عنا�صر نظم الإنذار عند اندالع حرائق
التعامل مع عمليات االقتحام
• التعرف على متطلبات مواجهة احلرائق:
طرائق ت�شغيل �أجهزة �إطفاء احلرائق
الأ�سباب ال�شائعة الندالع حرائق يف �أماكن العمل
• حتديد متطلبات ال�صحة وال�سالمة يف �أماكن العمل
الأ�سباب ال�شائعة لوقوع حوادث يف �أماكن العمل
• حتديد دور احلار�س الأمني و�صالحياته القانونية:
التوقيف و�صالحيات التوقيف
قانون التعدي
م�س�ؤوليات احلار�س الأمني مبوجب قانون حماية البيانات فيما يخ�ص الدوائر التلفزيونية املغلقة وال�سجالت
• حتديد متطلبات التعامل مع الطوارئ:
الطوارئ التي قد يواجهها احلار�س الأمني
الإجراءات الالزمة يف حالة التهديد با�ستخدام قنابل

رابع ًا -التدريب

• حتديد متطلبات العناية بالزبائن:
�أهمية العناية بالزبائن
دور احلار�س الأمني يف العناية بالزبائن
• حتديد متطلبات التوا�صل الفعال:
�أ�ساليب و�إجراءات التوا�صل
والت�سلُّم
�أهمية �إجراءات الت�سليم َ
• الإقرار بامل�ساواة والتنوع يف �أماكن العمل:
امل�ساواة يف الفر�ص و�إطالق الأحكام امل�سبقة واملُ َق ْولبة عند التعامل مع الزمالء والزوار والآخرين
�إنفاذ القوانني التالية:
 قانون امل�ساواة ،قانون العالقات العن�صرية ،قانون التمييز بني اجلن�سني ،قانون التمييز �ضد املعاقنيالوحدة � -2إدارة النزاعات من جانب احلرا�س الأمنيني
• تقييم وتقلي�ص خماطر العنف يف بيئة العمل:
تقييم خماطر العنف املوجودة يف بيئة العمل
 الت�أه ��ب والتخطي ��ط لتقلي�ص خماطر العنف قبل اال�ضطالع بن�شاط عملي ينطوي عل ��ى خماطر حمددة ،وتقييم املوقف
�أو ًال ب�أول من �أجل ا�ستبانة احتماالت حدوث عنف
•  حتديد �أمناط ال�سلوك التي تنبئ بت�صعيد ينحو �إىل العنف واتخاذ ما يلزم من تدابري من �أجل جتنب هذا الت�صعيد �أو
تهدئة املوقف ونزع فتيل ا�شتعاله:
املهارات وال�سلوكيات التي من �ش�أنها تهدئة املوقف ونزع فتيل ا�شتعاله
الت�صرف عند اندالع نزاع �شديد املخاطر بغية التقليل قدر الإمكان من احتماالت وقوع �إ�صابات
�إظهار املهارات املطلوبة لدرء امليول العدوانية
•  حتديد الدعم الالحق لوقوع احلادث ،وتقدمي تقرير عن مالب�سات احلادث من �أجل توفري معلومات مفيدة على امل�ستوى
ال�شخ�صي والتنظيمي:
 الإب�ل�اغ ع ��ن حوادث العنف التي تقع يف مكان العمل وت�سجيل تلك احلوادث م ��ن �أجل توفري معلومات تزيد من احتماالت
منع تكرارها يف املنظمة كلها
ا�ستعرا� ��ض احل ��ادث ،مبا يف ذل ��ك ت�سلل الأحداث الت ��ي �أف�ضت �إليه ،من �أج ��ل ا�ستخال�ص الدرو� ��س امل�ستفادة منه على
امل�ستوى ال�شخ�صي وتبادل املمار�سات اجليدة مع زمالء العمل

وعن ��د و�ض ��ع معاي�ي�ر تدريبية وطني ��ة تقوم بع�ض ال ��دول ،عالوة عل ��ى ا�ستعرا�ض املعاي�ي�ر التي و�ضعتها ال ��دول الأخرى
والرابط ��ات املهني ��ة الإقليمية والدولية ،بعق ��د جمال�س ا�ست�شارية مي َّثل فيه ��ا ك ٌّل من الرقيب و�صناع ��ة الأمن وجماعات
امل�ستخدم�ي�ن وجهاز ال�شرطة والأخ�صائيني الرتبويني من �أجل تقدمي توجيه ��ات ب�ش�أن املحتوى وطريقة التنفيذ ومعايري
التقيي ��م وامل�ؤه�ل�ات امل�ست�ص ��وب توافرها لدى املع ِّلمني .وميكن ملث ��ل تلك املجال�س �أن ت�ساعد عل ��ى �ضمان جودة وجدوى
الربامج التدريبية التي تدعم �صناعة الأمن وتلبية احتياجات الرقيب وجماعات امل�ستفيدين.
وهن ��اك ع� � َّدة �أجهزة �أمنية ذات �سمعة دولية �سعت �إىل و�ضع وثائ ��ق �أكرث �إ�سهاب ًا ب�ش�أن املعايري الوطنية لتدريب املوظفني
الأمني�ي�ن املدني�ي�ن اخلا�صني .ومن بني هذه الوثائق املبادئ التوجيهية الختي ��ار وتدريب املوظفني الأمنيني ،التي و�ضعتها
"امل�ؤ�س�س ��ة الأمريكي ��ة للأمن ال�صناعي"( ،ميكن �شراء تلك املبادئ التوجيهية م ��ن امل�ؤ�س�سة املذكورة) والدليل الأوروبي
للتدريب املهني على �أ�سا�سيات احلرا�سة(( )75انظر الإطار  )20الذي يرجع ال�سبب يف و�ضعه �إىل االعتقاد ب�أن امل�ؤهالت
( )75انظر .www.eesc.europa.eu/self-and-coregulation/documents/codes/private/138-private-act.pdf
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املهني ��ة �ست�ساع ��د على تطوير املعايري االحرتافية .وق ��د و�ضع ذلك الدليل حتت �إ�ش ��راف الإدارة العامة للرتبية والثقافة
التابع ��ة للمفو�ضي ��ة الأوروبية ،وتَ�شا َرك يف �إعداده ك ٌّل من "يوين �أوروبا" واحتاد خدم ��ات الأمن الأوروبية .ويغطي الدليل
ِ
ِ
إجراءات الت�أمني والطوارئ،
واملعدات الأمنية ،و�
 13جم ��ا ًال رئي�س ًّيا ت�شم ��ل �صناع َة الأمن اخلا�ص ،ودو َر احلار�س الأمني،
ِ
َ
ولوائح
وعالقات العمل،
والتوا�صل،
�ون ،واحلرائ ��قَ  ،وال�صح َة وال�سالمة ،والإ�سعافات الأولية ،والعناية بالزبائ ��ن،
والقان � َ
َ
العم ��ل .وه ��و ير�سي الأ�سا�س الذي ُي�ستن ��د �إليه يف ا�ستحداث مدخالت حم ��ددة تتعلق بالقانون عل ��ى �صعيد الدولة؛ كما
معظم الدول .ويركز هذا الدلي ��ل الأوروبي على التدريب العملي؛ ويقرتح،
يغط ��ي طائف� � ًة عري�ضة من املوا�ضيع التي تهم َ
خالف ًا لبع�ض املعايري التي و�ضعتها رابطات �صناعة الأمن ،مناهج تف�صيلية ذات �أهداف تعليمية ومقايي�س �أداء حمددة.
وه ��و يعطي للنهج التعليمي القائم عل ��ى التجريب العملي الأولوي َة على النهج الأكرث �شيوع� � ًا املتمثل يف �إلقاء املحا�ضرات
َ
معارف جديد ًة ي�ستطيعون تطبيقها على
النظرية؛ وذلك �إميان ًا ب�أن ذلك النهج التعليمي هو الأقدر على �إك�ساب البالغني
النحو املالئم يف ميادين العمل .و�ستجد ُ
الدول التي تتطلع �إىل ا�ستلهام مناهج تدريبية ب�ش�أن �أ�سا�سيات احلرا�سة �أن هذا
الدليل الأوروبي ير�سي ،جنب ًا �إىل جنب مع عنا�صر موجودة يف بع�ض الأدلة الأخرى� ،أ�سا�س ًا متين ًا ميكن �أن ي�ساعدها يف
هذا ال�صدد.

الإعفاءات من املتطلبات التدريبية
ق َّررت �أي�ض ًا بع�ض الدول ،عند �إن�شائها معاي َري تدريبي ًة للعاملني الأمنيني� ،إعفا َء فئات معينة من النا�س اعتقاد ًا منها ب�أن
ل ��دى تلك الفئات قدر ًا من اخلربة احلديثة والتدري ��ب واملعارف ي�ساوي �أو يتجاوز قد َر التدريب الذي يح�صل عليه حال ًّيا
َ
�ضباط ال�شرطة �أو اجلي�ش الذين تقاع ��دوا حال ًّيا �أو منذ عهد قريب
الفئات
العامل ��ون الأمني ��ون .وكثري ًا ما تت�ضمن تل ��ك
ُ
ج� � ًّدا� .إ َّال �أنَّه يبدو � َّأن هذا الإعفاء يفرت� ��ض �أن اخلدمات ال�شرطية والع�سكرية مماثل ٌة للعمل الأمني مبا يكفي لكي تنتفي
احلاج ��ة �إىل اكت�س ��اب �أي معارف �أو مهارات جديدة .وهذا الإعفاء ال ي�أخذ يف اعتباره احتمالَ �أن يكون بع�ض الأ�شخا�ص
امل�شمول�ي�ن به غري مطلعني على الت�شريع ��ات الإر�شادية واملمار�سات الأمنية احلديثة التي تختلف عما كان معمو ًال به لدى
جهة عملهم ال�سابقة .ولع َّل �أحد احللول يتمثل هنا يف �إعداد برنامج تدريبي مع َّدل وخمت�صر له�ؤالء الأ�شخا�ص.

عدد �ساعات التدريب
� َّإن �أحد اجلوانب الهامة للمعايري التدريبية املعمول بها يف كثري من الدول هو حتديد عدد �ساعات التدريب .ويف الواليات
املتح ��دة ،حي ��ث تتحمل كل والي ��ة م�س�ؤولية و�ضع معايري تدريبي ��ة ،عادة ما يكون عدد �ساع ��ات التدريب يف الواليات التي
حت ��دد تل ��ك ال�ساعات هو يوم واحد �أو �أقل .ففي والية وا�شنطن مث ًال يبلغ عدد �ساعات التدريب الإلزامي للحار�س الأمني
ثم ��اين �ساع ��ات يتعني �أن جترى �أربع �ساعات منها على الأقل داخل قاع ��ات التدريب .ومن الناحية املقابلة جند � َّأن والية
كاليفورنيا ت�شرتط �أن يكون عدد �ساعات التدريب الإلزامي � 40ساعة .ويف �أوروبا هناك تفاوت �شا�سع بني البلدان يف هذا
ال�صدد .فعلى �سبيل املثال يحتاج احلار�س الأمني �إىل � 320ساعة تدريب يف هنغاريا ،و 288يف ال�سويد ،و 180يف �إ�سبانيا،
و 127يف بلجي ��كا ،و 70يف فرن�س ��ا ،و 40يف كل من بلغاريا و�أملانيا .ومن الناحية املقابلة جند � َّأن النم�سا وبولندا ت�شرتطان
�أقل من � 10ساعات ( 7.5و� 8ساعات على التوايل) )76(.وتكتفي بع�ض الدول بتحديد امل�ستويات الواجب بلوغها بد ًال من
ا�شرتاط عدد معني من ال�ساعات؛ ومن هذه الدول �أ�سرتاليا مث ًال حيث �أ�صبح امل�ستوى  CPP07هو امل�ستوى الواجب بلوغه
()77
على ال�صعيد الوطني.
( )76البيانات الواردة يف هذا الق�سم م�أخوذة من احتاد خدمات الأمن الأوروبية� ،إىل جانب مواقع �شبكية خا�صة بجهات رقابية بعينها.
( )77متاح على املوقع التايل.https://training.gov.au/Training/Details/CPP07 :
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التدريب التن�شيطي
م ��ن امله ��م �أي�ض ًا �أن يحر�ص موظفو الأم ��ن املدين اخلا�ص على حتديث مهاراتهم ومعارفه ��م .وت�ستخدم الدول جمموعة
قانون �صناعة اخلدمات الأمنية ()1976
متنوعة من النماذج من �أجل �ضمان ذلك التحديث .ففي جمهورية كوريا ُيلزم ُ
ك َّل حار�س �أمني ب�أن يح�صل �شهر ًّيا على تدريب داخلي وتدريب تن�شيطي يف موا�ضيع معينة مثل قانون �صناعة اخلدمات
الأمني ��ة ،ومن ��ع اجلرمية ،وتداب�ي�ر مكافحة الإرهاب ،والدف ��اع عن النف�س ،و�أم ��ن املعلومات ،والرماي ��ة ،والتخل�ص من
املتفج ��رات ع�ل�اوة على موا�ضيع �أخ ��رى .ويف بلجيكا هناك تدريب تن�شيط ��ي �إجباري يتعلق بالقان ��ون كل خم�س �سنوات
وي�ستغ ��رق ثم ��اين �ساع ��ات� .أ َّما يف الإمارات العربي ��ة املتحدة ،فيتعينَّ عل ��ى احل َّرا�س � ْأن يلتحقوا �سنو ًّي ��ا بدورة تن�شيطية
ت�ستغرق يومني.

التدريب التخ�ص�صي
بع�ض الدول على �إن�ش ��اء تدريب �إلزامي
َح َم ��ل م ��ا يت�سم به قطاع الأمن امل ��دين اخلا�ص املتزايد التعقيد من تن ��وع وحتد َ
يخ�ص خمتلف الأدوار.
ولع ��ل الدول تود �أن تن�ش ��ئ معايري تدريبية من �أجل منح تراخي�ص �أمنية تخ�ص�صية وب�ش� ��أن الوظائف التي تت�سم ب�سياق
ت�شغيل ��ي فريد م ��ن نوعه وتتطلب معارف وخربات فني ��ة �إ�ضافية ،خا�صة عندما ت�ؤدي طبيعة العم ��ل �إىل تعري�ض كل من
العاملني و�أفراد اجلمهور ملخاطر �أكرب .ومن �أمثلة ذلك ما يلي:
•  �أمن املرافق التحتية احليوية (كمرافق الطاقة واملكاتب احلكومية)
والت�صدي للطوارئ والكوارث (باعتبار ذلك مث ًال �أحد مكونات تخطيط الدولة و�إجراءات ت�صديها
•  التخطيط
ِّ
املن�سقة)
•  �أمن النقل (كاملطارات :املناطق العامة ،فح�ص الركاب ،الت�صدي للطوارئ ،املناطق امل�أمونة)
•  �أم ��ن الأح ��داث اجلماهريية ال�ضخمة (كمراقبة الدخول �أثناء الأح ��داث الريا�ضية الكربى وال�سيطرة على
احل�شود احلا�ضرة)
•  �أمن ال�شخ�صيات املرموقة (كحماية امل�س�ؤولني التنفيذيني)
•  �أمن نقل الأموال (كالأمن امل�سلح)
�أ�س ��وة بالنه ��ج الت�شاوري الذي ا ُّتبِع ب�ش�أن ت�صميم معايري التدريب الأ�سا�سي ��ة للعاملني الأمنيني ،لع َّل الدول تود �أن ت�سلك
م�سار ًا مماث ًال عند �إن�شاء برامج تدريبية تخ�ص�صية .ففي بلجيكا مث ًال ،هناك معايري تدريبية تخ�ص�صية مربوطة مبنح
تراخي� ��ص ملجموع ��ة متنوعة من الوظائف الأمني ��ة املدنية اخلا�صة اخلا�ضعة للرتخي�ص ،وت ��رد �أدناه قائمة مبعظم تلك
()78
الوظائف:
• احلرا�سة الأ�سا�سية (� 127ساعة)
• دوريات احلرا�سة ملناطق بعينها (� 40ساعة)
• الأمن الذي يوفره موظفون داخليون (� 132ساعة)
• الإ�شراف على البوابات (� 32ساعة)
• وظائف احلرا�سة ال�شخ�صية (� 51ساعة)
• الإنذار والر�صد بوا�سطة دوائر تليفزيونية مغلقة (� 70ساعة)
•  �أمن الطريان (� 40ساعة)
(( ،Confederation of European Security Services, Private Security in Europe )78احتاد خدمات الأمن الأوروبية ،الأمن اخلا�ص يف �أوروبا).
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•
•
•
•

الأمن البحري (� 16ساعة)
التحقيق اخلا�ص (� 250ساعة)
موظفو الإدارة الو�سطى (� 52ساعة)
موظفو الإدارة العليا (� 100ساعة)

وم ��ن ال ��دول الأخرى التي تتبع هذا النهج الإمارات العربية املتحدة( )79التي ت�شرتط ،عالو ًة على التدريب على �أ�سا�سيات
احلرا�سة الأمنية مل َّدة �أ�سبوع (� 40ساعة) الذي يجب �أن يتلقَّاه جميع موظفي الأمن املدين اخلا�ص ،احل�صول �أي�ض ًا على
تدريب تخ�ص�صي ب�ش�أن ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 �أمن الأحداث اخلا�صة (يومان)
الإ�شراف الأمني (� 5أيام)
 �أمن نقل الأموال (� 5أيام)
 �أمن الفنادق (� 3أيام)
 �أمن امل�صارف (� 3أيام)
 �أمن امل�ست�شفيات (� 3أيام)
 �أمن مكافحة احلرائق (يومان)
الفح�ص بالأ�شعة ال�سينية (يومان)
الدوائر التلفزيونية املغلقة (� 5أيام)
املرافق التحتية الوطنية احليوية (� 5أيام)
خدمة الزبائن (� 5أيام)
 �أمن خطوط النفط والغاز (� 10أ�سابيع)

وق ��د ح� � َّدد ك ٌّل من جنوب �أفريقي ��ا واململكة املتحدة( )80املعارف والكف ��اءات الأ�سا�سية الالزم توافره ��ا حتى يت�سنى منح
ترخي� ��ص تق ��دمي اخلدمات الأمنية املتعلق ��ة بحماية ال�شخ�صيات املرموق ��ة وباحلماية الل�صيق ��ة .وتن�ص معايري جنوب
�أفريقي ��ا على � َّأن م ��ن املفرت�ض يف املتد ِّربني الأكفاء �أن يكونوا قادرين على البحث ع ��ن املعلومات املتعلقة بدرء املخاطر،
وعل ��ى حتديد �سمات تلك املخاطر ،والتخطي ��ط والت�أهب لعمليات احلماية الل�صيقة ،وتنفي ��ذ تدابري احلماية الل�صيقة،
والتوا�ص ��ل مع اجلهات الفاعلة يف �سي ��اق عمليات احلماية .ويتوقف الرتخي�ص على �إثبات توافر الكفاءات املطلوبة وعلى
االمتثال للمعايري املتعلقة با�ستعمال املركبات والأ�سلحة النارية وتقدمي الإ�سعافات الأولية يف حاالت الطوارئ.

التدريب على مهام الإ�شراف والإدارة
عن ��د و�ضع معايري �إلزامية ب�ش�أن تدريب العاملني الأمنيني ت�ش�ت�رط بع�ض الدول على جميع العاملني الأمنيني املرخ�صني
�أن يكمل ��وا تدريبه ��م بنجاح كجزء م ��ن الرتخي�ص الذي يحملون ��ه .وميكن �أن يت�ضمن هذا اال�ش�ت�راط موظفي اخلطوط
الأمامي ��ة وامل�شرف�ي�ن واملديري ��ن على اعتبار وجوب �أن تتواف ��ر لدى كل من يوجهون عمل العامل�ي�ن الأمنيني يف اخلطوط
كحد �أدنى .بل � َّإن بع�ض الدول تُلزم �أ�صحاب
الأمامية نف�س املعارف الأمنية الت�شغيلية التي ميلكها ه�ؤالء العاملون؛ وذلك ٍّ
ال�شركات ومديريها باحل�صول على هذا التدريب ،مع ا�ستبعاد موظفي الدعم الإداري الذين ال ميار�سون �سلطة ت�شغيلية
على العاملني يف اخلطوط الأمامية.
( )79وثائق قدمتها الإمارات العربية املتحدة.
( )80انظر  http://allqs.saqa.org.za/showQualification.php?id=58696و .www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/licensing-close-protection.aspx

رابع ًا -التدريب

وهناك حجج قوية تدعو الدول �إىل و�ضع معايري دنيا ب�ش�أن ح�صول املديرين وامل�شرفني على تدريب ُيك�سبهم ما يحتاجونه
م ��ن مه ��ارات �إدارية و�إ�شرافية )81(.ف�أو ًال من املفرت�ض يف ه�ؤالء املديرين وامل�شرفني �أن يكونوا قدو ًة تدفع زمالءهم الأقل
مرتب� � ًة �إىل بل ��وغ معايري �أرفع .وثاني ًا م ��ن املهم �أن تتوافر لديهم ،باعتبارهم قاد ًة ومديري ��ن ،م�ستويات الكفاءة املطلوبة
خا�ص ��ة يف قط ��اع احلرا�سة ال ��ذي يت�سم يف دول كثرية مبعدل تبدي ��ل عالٍ للعمالة مما يعني احتم ��الَ �أال تكون لدى بع�ض
احلرا� ��س خ�ب�رات وا�سعة .ومن ثم َّ
لعل الدول تود �أن تنظر يف �أن ت�ضع ،عالوة عل ��ى التدريب الأ�سا�سي ،مقررات تعليمية
�إلزامية تتعلق حتديد ًا بالإ�شراف والإدارة يف جمال �صناعة اخلدمات الأمنية وميكن �أن تت�ضمن موا�ضي َع معين ًة مثل �إدارة
املخاطر ،واملوارد الب�شرية ،والأخالقيات ،والروح املهنية.
وم ��ن املمك ��ن �أن تركز تل ��ك املقررات على �أم ��ور بعينها؛ مثل الف�ساد ،وحق ��وق الإن�سان ،والتبلي ��غ .ويف بلجيكا يجب على
موظفي الإدارة الو�سطى ،عالوة على �إكمال دورة �إلزامية مدتها � 127ساعة ب�ش�أن �أ�سا�سيات احلرا�سة� ،أن يح�صلوا على
تدري ��ب �إلزام ��ي �آخر مدته � 52ساعة؛ علم ًا ب�أن م� � َّدة هذا التدريب الإلزامي الإ�ضايف ت�ص ��ل �إىل � 100ساعة فيما يخ�ص
موظف ��ي الإدارة العلي ��ا )82(.ويف مثال �آخر يطرح معه ��د �صناعة الأمن يف �سنغافورة (وهو م�ؤ�س�س ��ة عامة م�ستقلة) نهج ًا
متدرج� � ًا ب�ش�أن تدريب العامل�ي�ن الأمنيني متهيد ًا ملنحهم تراخي�ص مزاولة املهنة؛ مب ��ا يف ذلك "ترخي�ص ب�أداء عمليات
�أمني ��ة" ( 32يوم ًا درا�س ًّي ��ا) ،و"ترخي�ص متقدم ب�أداء عمليات �أمنية" ( 31يوم ًا درا�س ًّي ��ا) ،و"�شهادة يف الإدارة الأمنية"
()83
( 46يوم ًا درا�س ًّيا).
ويف بع� ��ض ال ��دول� ،أ َّدت �أهمي ��ة تكوي ��ن مديرين يف قطاع الأم ��ن املدين اخلا� ��ص �إىل ت�شجيع و�ضع مق ��ررات جامعية يف
ه ��ذا املج ��ال .ويف بع�ض البل ��دان ،ك�إ�سبانيا مث ًال ،تتاح للمديري ��ن الأمنيني مقررات جامعية حم ��ددة من �أجل دعم هذا
التخ�ص� ��ص .ويف قطاع رعاية ال�صحة العامة يف اململك ��ة املتحدة هناك نظام �إلزامي ُي ْجرب جميع املديرين الأمنيني على
اجتي ��از دورة تدريبي ��ة مدتها خم�سة �أ�سابي ��ع تندرج �ضمن �شهادة جامعية للتعلم عن ُبع ��د .ويف بع�ض الواليات الأمريكية
أ�صحاب ال�شركات الأمنية باحل�ص ��ول على ق�سط معني من التعليم اجلامعي .ففي والية ميت�شيغان مث ًال ال ي�ستطيع
ُيل ��زَ م �
ُ
�أي �شخ� ��ص احل�ص ��ول على ترخي� ��ص ب�إن�شاء وكالة حرا�سة �أمني ��ة خا�صة �إال �إذا كان حا�ص ًال عل ��ى �شهادة البكالوريا يف
الإدارة ال�شرطي ��ة �أو ال�صناع ��ة الأمني ��ة من كلية �أو جامعة معرتف بها وكانت لديه خ�ب�رة مدتها عامان يف العمل املتفرغ
كموظف يف وكالة حرا�سة �أمنية مرخ�صة �أو كمدير �أمني يف �شركة خا�صة.
ولعل الدول تود �أن تنظر ،عندما يكون العاملون الأمنيون م�سلحني ،يف و�ضع معايري وبرامج تدريبية للم�شرفني واملديرين
فيما يخ�ص �أمن و�إدارة خمزونات الأ�سلحة وم�سك ال�سجالت املتعلقة بها ،بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاط احل�صول على ترخي�ص
مع�ي�ن .وعل ��ى غرار التدريب التخ�ص�صي املتقدم الذي نوق�ش من قبل ،ميك ��ن للدول �أن تتعاون مع ال�شركاء املحليني على
و�ض ��ع معايري تدريبية للم�شرفني واملديرين تغطي جماالت تقييم املخاطر و�إدارتها وتخطيط و�إدارة �أمن املرافق التحتية
الوطنية واحليوية.
وثم ��ة جمموع ��ة متنوع ��ة من ال�شهادات التدريبي ��ة املعرتف بها دول ًّيا ،الت ��ي ميكن للدول �أن ت�أخذ به ��ا ،يف جمال الإدارة
والإ�ش ��راف الأمنيني .وم ��ن �أمثلة ذلك ترخي�ص مزاولة مهن ��ة احلماية والأمن املادي الذي ت�ص ��دره امل�ؤ�س�سة الأمريكية
للأمن ال�صناعي ،وترخي�ص و�شهادة �إدارة الأمن اللذان ي�صدرهما معهد الأمن يف اململكة املتحدة .ومن منطلق الإقرار
ب� ��أن الأمن مهن ��ة متنامية ،يعر�ض الآن العديد م ��ن امل�ؤ�س�سات ما بعد املرحلة الثانوية مناه � َ�ج تعليمية وتدريبية متقدم ًة
ت�شم ��ل درج ��ات جامعية يف التخ�ص�صات املتعلق ��ة بالأمن ،منها مث�ل ً�ا ال�سيا�سات ،واملرافق التحتي ��ة احليوية ،ومكافحة
()81

Mark Button, "The Private Security Industry Act 2001 and the security management gap in the United Kingdom", Security Journal, vol.24,
No.2 (2011), pp. 118-132

.
( )82احتاد خدمات الأمن الأوروبية ،الأمن اخلا�ص يف �أوروبا.
( )83انظر .www.sii.edu.sg/sii_home.htm
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الإره ��اب ،والقي ��ادة الأمني ��ة؛ بالإ�ضافة �إىل برامج تراخي�ص و�شه ��ادات درا�سية تركز بقدر �أكرب عل ��ى املجاالت التقنية
والتكتيكي ��ة ،ومنه ��ا مث ًال ت�صمي ��م ور�صد نظم الأم ��ن ،وتقييم التهديدات واحلد م ��ن �آثارها ،والت�ش ��اور الأمني ،و�إدارة
ال�شركات الأمنية.
وت�ش�ت�رط حفنة من الدول ،قبل ترخي�ص �أي �شرك ��ة �أمن مدين خا�صة جديدة� ،إثبات � َّأن موظفي الإدارة العليا ال ميلكون
وت�شجع ُ
الدول على و�ضع برامج للح�صول على
اخلربة يف ذلك امليدان فقط و�إمنا لديهم �أي�ض ًا درجة جامعية ذات �صلةَّ .
�شه ��ادات جامعية و�شهادات علي ��ا يف جمال الأمن باعتبار ذلك �أحد مكونات ا�سرتاتيجي ��ات تلك الدول الوطنية الرامية
�إىل منع اجلرمية.

ت�شجيع التدريب املتقدم
م ��ن املهم �أي�ض ًا و�ضع نظ ��ام تدريبي ي�شجع على تدريب متقدم �إ�ضايف يتجاوز امل�ست ��وى الأ�سا�سي .وي�سمح كل من فنلندا
واململك ��ة املتح ��دة� ،إق ��رار ًا منهما ب�أن الرت ��داء زي موحد �أهمي ًة معين ��ة ،بارتداء �شارات خا�صة تدل عل ��ى �إكمال م�ستوى
مما ي�ساعد �أي�ض ًا على ت�شجيع بلوغ م�ستويات تدريبية �أعلى تتجاوز املتطلبات الأ�سا�سية .ويف فنلنداُ ،ي�سمح
تدريبي �أرفع؛ َّ
للحرا� ��س الذين �أكملوا دورات تدريبية ذات م�ستوى يتجاوز التدريب الأ�سا�سي الإجباري الذي ي�ستغرق � 100ساعة بحمل
�ش ��ارة على �أكتافهم مكت ��وب عليها احلرف " ."Aويف اململكة املتحدة ،ميكن للعامل�ي�ن الأمنيني الذين يرتدون ز ًّيا موحد ًا
و�أكملوا دورة تدريبية �إ�ضافية �أن ُيعتمدوا من جانب رئي�س ال�شرطة املحلية �ضمن "خمطط اعتماد �أمن املجتمع املحلي"،
و�أن ي�ضعوا �شارة خا�صة على زيهم املوحد تدل على ذلك.

الأ�سلحة النارية ،والأ�سلحة الأخرى ،وا�ستعمال القوة
يف الف�صل الأول نوق�ش مو�ضو ُع ا�ستعمال الأ�سلحة النارية والأ�سلحة الأخرى وا�ستعمال القوة من جانب العاملني الأمنيني
املدني�ي�ن اخلا�ص�ي�ن .ومن املهم ج ًّدا �أن يغطي التدريب هذه الق�ضايا .ويف بع�ض الدول يجوز للعاملني الأمنيني �أن يحملوا
�أ�سلحة نارية �أو �أ�سلحة �أخرى �أو �أدوات �سيطر ٍة ،قد تت�ضمن �أ�صناف ًا معينة مثل امل�سد�سات والأ�سلحة النارية ذات املوا�سري
الطويلة (بنادق ر�صا�ص وبنادق ر�ش) والهراوات والأ�صفاد وال�صواعق الكهربائية واملهيجات الكيميائية.
وتتفاوت من دولة �إىل �أخرى معايري التدريب على الأ�سلحة .ويف بع�ض الدول ،ومنها �أ�سرتاليا ،ال ُي�سمح للعاملني الأمنيني
بحم ��ل �أدوات ق�سري ��ة مثل الهراوات والأ�صف ��اد والأ�سلحة الناري ��ة �إال عندما يرخ�ص لهم بذلك حتدي ��د ًا وبعد �إكمالهم
تدريب� � ًا �إ�ضاف ًّي ��ا تقدمه جهة تدريبية معتمدة لدى احلكومة؛ بل وال ُي�سمح لهم بحملها �إال عند �أداء مهام بعينها ،مثل نقل
()84
�أو حماية كميات �ضخمة من الأموال وغريها من الأ�شياء الثمينة.
وعن ��د ال�سم ��اح للعاملني الأمنيني بحمل �أ�سلح ��ة� ،سواء �أكانت م�ص َّممة لكي تكون فتاكة �أو غ�ي�ر فتاكة �أو مق�صود ًا بها �أن
تك ��ون كذلك ،يل ��زم تدريبهم على �إجراءات الت�شغيل النمطية الأ�سا�سية لتل ��ك الأ�سلحة؛ مبا يف ذلك ا�ستخدامها امل�أمون
وال�سلي ��م ،واحلاالت التي يكون فيه ��ا ا�ستعمالها مالئم ًا وم َّربر ًا من الناحية القانونية ،وكيفي ��ة ا�ستعمالها ،وكيفية توثيق
هذا اال�ستعمال و�إبالغ ال�سلطة املخت�صة ب�ش�أنه.
ويتع�ي�ن �أن ي�ستند التدريب �إىل مع ��ارف حمددة ومعايري كفاءة تت�سق واملمار�سات الدولي ��ة اجليدة .وعند ال�سماح له�ؤالء
املوظفني بحمل �أ�سلحة �أو با�ستعمال القوة من الأف�ضل لهم ،بالإ�ضافة �إىل �إكمالهم برناجم ًا تدريب ًّيا �أول ًّيا قبل �أول عملية
( )84انظر .www.police.wa.gov.au/Ourservices/PoliceLicensingServices/Security/Licenceinformation/tabid/1811/Default.aspx

رابع ًا -التدريب

انت�ش ��ار عمليات ��ي لهم� ،أن يواظبوا على ح�ض ��ور دورات تدريبية تن�شيطية تُخترب خاللها معار ُفه ��م وقدراتهم .ففي والية
نيوي ��ورك مث�ل ً�ا يجب على طالبي العم ��ل كحرا�س م�سلحني ،مبوجب القانون اجلنائ ��ي � ،400.00أن يكونوا حا�صلني على
ترخي�ص �سا ٍر بحمل م�سد�سات من جانب والية نيويورك و�أن يكملوا دورة تدريب احلرا�س الأمنيني على الأ�سلحة النارية
الت ��ي ت�ستغ ��رق � 47ساعة قبل تقدميهم طلب� � ًا للح�صول على بطاقة ت�سجيل حار�س م�سلح خا� ��ص .وبعد انق�ضاء عام على
تاريخ �إكمال تلك الدورة يجب على حاملي بطاقة الت�سجيل �أن يكملوا� ،سنو ًّيا بعد ذلك ،دور ًة تدريبية �سنوية �أثناء اخلدمة
()85
حلرا�س الأمن امل�سلحني مدتها ثماين �ساعات.

( )85انظر .www.criminaljustice.ny.gov/ops/sgtraining/
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مق ِّدمة
يف ح�ي�ن ال توج ��د يف الوقت الراهن �أي �صكوك �أو معايري �أو قواعد خا�صة بالأمم املتحدة تتناول اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�ص ��ة ف� ��إن هناك طائفة عري�ضة من املعايري التي تنطبق على قطاع الأمن؛ مبا فيها املعايري املتعلقة مب�س�ؤولية الدولة
حي ��ال من ��ع اجلرمية وحماية حقوق الإن�سان والتحك ��م يف ا�ستعمال القوة واالحتجاز واالعتق ��ال ،عالوة على العالقة بني
دوائر الأعمال التجارية وحقوق الإن�سان وحماية حقوق العاملني.
وقد �أو�ضح هذا الدليل طائف ًة متن ِّوع ًة من تلك املعايري والقواعد .و�سيعيد هذا الف�صل تناولَ بع�ض تلك املعايري والقواعد؛
مبا فيها �صكوك حقوق الإن�سان 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 للأمم املتحدة متفق عليها ب�ش� ��أن تنظيم ومراقبة اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�صة يف حد ذاتها ف�إن هناك مناق�شات جترى حول هذا املو�ضوع .وكما �أُبرز يف بداية هذا الدليل قامت الدول ،داخل
�إط ��ار جلن ��ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائي ��ة القائمة يف فيينا وهي جلنة فنية تابعة للمجل� ��س االقت�صادي واالجتماعي،
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وبتقييم �إ�سهام تلك اخلدمات يف منع اجلرمية
بدرا�سة الدور الذي ت�ؤديه يف �أرا�ضيها
ُ
و�سالمة املجتمع بغية حتديد ما �إذا كانت الت�شريعات الوطنية توفر �إ�شراف ًا وافي ًا على تلك اخلدمات .وقد ُعقدت �سل�سل ٌة
م ��ن اجتماع ��ات اخلرباء �سلطت ال�ضو َء على �أهمية و�ضع مبادئ توجيهي ��ة ولوائح تنظيمية حكومية يف هذا ال�صدد .وقد
�أف�ضت هذه العملية �إىل م�شاريع تو�صيات �أبو ظبي الأولية ب�ش�أن مراقبة وتنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة (انظر
املرف ��ق الثالث به ��ذا الدليل)؛ وهي التو�صي ��ات التي ُلفت انتبا ُه اللجن ��ة �إليها يف دورتها احلادي ��ة والع�شرين املعقودة يف
()86
ني�سان�/أبريل  2012والتي ا�ستُخدمت ك�أ�سا�س ا�ستند �إليه هذا الدليل التمهيدي.
وع�ل�او ًة عل ��ى ذل ��ك �أن�ش�أت الدول الأع�ض ��اء ،يف عملية خمتلف ��ة ذات نطاق �أو�سع �شمل ��ت ال�ش ��ركات الع�سكرية والأمنية
اخلا�صة ،فريق ًا عام ًال حكومي ًا دولي ًا مفتوح الع�ضوية �ضمن �إطار جمل�س حقوق الإن�سان القائم يف جنيف .ومتثلت مهمة
ذل ��ك الفري ��ق يف النظر يف �إمكانية و�ضع �إطار رقاب ��ي دويل على نحو ي�شمل خيار �إعداد �صك مل ��زم قانون ًا ب�ش�أن تنظيم
ور�صد ومراقبة �أن�شطة ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة مبا يف ذلك خ�ضوعها للم�ساءلة.

( )86انظر .UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2
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�صكوك حقوق الإن�سان
� َّإن تنام ��ي دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف بع�ض ال ��دول ،خا�صة حيثما �أ�صبحت ت�ضطلع بوظائف كانت تتوالها
م ��ن قبل ال�شرطة العامة� ،أبرز بقدر �أكرب من الو�ض ��وح احلاج َة �إىل ا�ستحداث معايري تهدف �إىل احرتام حقوق الإن�سان
م ��ن جانب ال�شركات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة وموظفيها .وقد حتدو اخل�صخ�صة بال�شرط ��ة العامة �إىل �إيالء عناية �أقل
مما يف�ض ��ي �إىل الم�ساواة �أمني ��ة و�إىل وجود جم ��االت معينة تفتق ��ر �إىل م�ستويات احلماية
لوظائ ��ف وجم ��االت معينةَّ ،
الأ�سا�سي ��ة من العنف )87(.لذا من املهم الت�أكيد على قابلية تطبي ��ق �صكوك حقوق الإن�سان على اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�صة .والدول ملتزمة يف نهاية املطاف ب�ضمان امتثال تلك ال�شركات وموظفيها ل�صكوك حقوق الإن�سان ،مثلما تلتزم
بها الدول نف�سها.
� َّإن العه ��د ال ��دويل اخلا�ص باحلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية( )88والعه ��د الدويل اخلا�ص باحلق ��وق االقت�صادية واالجتماعية
ين�ص ��ان على مبادئ تتعلق باحلق ��وق الأ�سا�سية للأفراد ،يتعني على ال ��دول �أن حترتمها .كما تت�ض َّمن ع َّدة
والثقافي ��ة(َّ )89
معاهدات ومبادئ �أحكام ًا تنطبق على مقدمي اخلدمات الأمنية اخلا�صة والعامة� ،سواء فيما يخ�ص ال�سلوكيات املحظورة
(كالتعذيب مث ًال) �أو الأولويات امل�ست�صوبة التي يتعني على مقدمي تلك اخلدمات مراعاتها يف �أن�شطتهم .ومن �أمثلة ذلك
اتفاقي ��ة الق�ض ��اء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد امل ��ر�أة )90(،واتفاقية حقوق الطفل )91(،واالتفاقي ��ة الدولية للق�ضاء على
()92
جميع �أ�شكال التمييز العن�صري.
وهن ��اك معاه ��دات تر�س ��ي واجبات ملزم ��ة قانون ًا �ص َّدقت عليه ��ا �أغلبية مطلقة م ��ن الدول ،مثل العه ��د الدويل اخلا�ص
باحلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سية ،ومن املفاهيم الأ�سا�سية الت ��ي يعتمد عليها الإطار القانوين ال ��دويل حق االنت�صاف الذي
يعني � َّأن على الدول � ْأن تن�شئ �آل َّي ًة ي�ستطيع النا�س مبوجبها �أن يلتم�سوا االنت�صاف �إذا انتُهكت حقو ُقهم.
َّثم � َّإن �أحكام الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان( )93تنطبق على عالقات �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة باجلمهور
ومبوظفيها ،مبا يف ذلك ما يلي:
• حق كل فرد يف احلياة واحلرية والأمان.
• عدم جواز ا�سرتقاق �أحد �أو ا�ستعباده �أو� إخ�ضاعه ملعاملة �أو عقوبة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة.
•  حق كل �شخ�ص يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية املخت�صة لإن�صافه عن �أعمال تنطوي على انتهاك للحقوق
الأ�سا�سية التي مينحها له الد�ستور �أو القانون.
•  عدم جواز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سف ًا.
•  عدم جواز تعري�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو �أ�سرته �أو م�سكنه �أو مرا�سالته �أو حلمالت على
�شرفه و�سمعته ،وحق كل �شخ�ص يف حماية القانون له من مثل هذا التدخل �أو تلك احلمالت.
•  حق كل �شخ�ص يف حرية اال�شرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية.
(.David A. Sklansky, "Private Policing and Human Rights," Law and Ethics of Human Rights, vol. 5, No. 1 (2011), pp. 111-136 )87
( )88مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
( )89املرجع نف�سه.
( )90الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
( )91املرجع نف�سه ،املجلد  ،1577الرقم .27531
( )92املرجع نف�سه ،املجلد  ،660الرقم .9464
( )93قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
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•  حق كل �شخ�ص يف العمل ،ويف حرية اختيار هذا العمل ب�شروط عادلة مر�ضية كما �أن له حق احلماية من
البطالة.
وين�ضم �إىل نقابات حماي ًة مل�صاحله.
•  حق كل �شخ�ص يف �أن ين�شئ
َّ
•  حق كل �شخ�ص يف الراحة ،ويف �أوقات الفراغ ،وال� سيما يف حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف عطالت دورية
ب�أجر.

�صكوك الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة اجلرمية
تن� ��ص امل ��ادة  31من اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية( )94عل ��ى � َّأن على الدول الأطراف �أن
ت�سع ��ى ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخل ��ي� ،إىل تقليل الفر�ص التي تتاح حال ًّيا �أو م�ستقب ًال للجماعات الإجرامية
ّ
املنظم ��ة لكي ت�شارك يف الأ�سواق امل�شروع ��ة بعائدات اجلرائم ،وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابري الت�شريعية �أو الإدارية
�أو التدابري الأخرى .وينبغي �أن تركز هذه التدابري على ما يلي:
(�أ) تدعي ��م التعاون ب�ي�ن �أجهزة �إنفاذ القانون �أو �أع�ضاء النيابة العامة وبني الهيئات اخلا�صة املعنية ،مبا فيها
قطاع ال�صناعة؛
(ب) العم ��ل عل ��ى و�ض ��ع معاي�ي�ر و�إجراءات بق�ص ��د �صون �سالم ��ة الهيئات العام ��ة والهيئات اخلا�ص ��ة املعنية،
وكذل ��ك لو�ضع مدون ��ات لقواعد ال�سلوك للمهن ذات ال�صلة ،وخ�صو�صا املحام�ي�ن وكتاب العدل وخرباء ال�ضرائب
اال�ست�شاريني واملحا�سبني؛
(ج) من ��ع �إ�س ��اءة ا�ستغ�ل�ال اجلماعات الإجرامي ��ة َّ
املنظمة للمناق�ص ��ات التي جتريها الهيئ ��ات العامة وكذلك
للإعانات والرخ�ص التي متنحها الهيئات العامة للن�شاط التجاري.
� َّإن من ��ع �أي ت ��ورط لل�شركات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة �أو موظفيها يف اجلرمية َّ
خا�ص ًة عند
املنظمة هو �أم ��ر بالغ الأهميةَّ ،
قيامها بحماية مرافق حتتية حيوية �أو بتقدمي خدمات �إىل احلكومات ب�ش�أن منع اجلرمية وحتقيق الأمن.
وق ��د �سب ��ق الت�أكيد على � َّأن اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد توفر للدول تدابري ترم ��ي �إىل مكافحة الف�ساد ،ت�شمل
الأخ ��ذ ب�سيا�سات وممار�سات وقائية ،و�إن�شاء �أجهزة م�ضادة للف�ساد ،وو�ضع مدونات قواعد �سلوك للموظفني العموميني،
وتوخ ��ي ال�شفافية ،وا�ستح ��داث مبادئ �شراء توجيهية ،و�إع ��داد خطط عمل متكاملة من �أجل من ��ع الف�ساد ي�شارك فيها
القطاع اخلا�ص.
وفيم ��ا يخ�ص حتدي ��د ًا القطاع اخلا�ص تن�ص االتفاقية عل ��ى �أن تتخذ الدول الأطراف ،يف جمل ��ة �أمور ،تدابري ميكن �أن
تت�ضمن ت�شجيع و�ضع معايري و�إجراءات ترمي �إىل �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة.
وتعط ��ي املادة  12م ��ن االتفاقية �إر�شادات للقطاع اخلا�ص ب�ش� ��أن تدابري �إ�ضافية ميكن اتخاذها م ��ن �أجل التخفيف من
التهديد الذي ميثله الف�ساد ،منها ما يلي:
• تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة.
•  تعزي ��ز ال�شفافي ��ة ب�ي�ن كيان ��ات القطاع اخلا� ��ص ،مبا يف ذل ��ك اتخاذ تدابري عن ��د االقت�ضاء ب�ش� ��أن هوية
ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية ال�ضالعة يف �إن�شاء و�إدارة ال�شركات.
( )94قرار اجلمعية العامة .25/55
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•  �ضم ��ان �أن تك ��ون ل ��دى من�ش� ��آت القطاع اخلا�ص ،م ��ع �أخذ بنيته ��ا وحجمها بعني االعتب ��ار� ،ضوابط كافية
ملراجع ��ة احل�سابات داخل ًّيا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفه ��ا و�ضمان �أن تكون ح�سابات من�ش�آت القطاع
اخلا�ص هذه وبياناتها املالية الالزمة خا�ضعة لإجراءات مراجعة ح�سابات وت�صديق مالئمة.
وتتناول املادة  21من االتفاقية عن الر�شوة يف القطاع اخلا�ص ،وت�شجع الدول الأطراف على النظر يف اعتماد ما قد يلزم
م ��ن ت�شريعات وتدابري �أخرى من �أجل جترمي ما يرتكب يف �سي ��اق مزاولة الأن�شطة االقت�صادية �أو املالية �أو التجارية من
ممار�سات الف�ساد التي تنتفع منها من�ش�آت القطاع اخلا�ص.

معايري وقواعد الأمم املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية
هناك ع َّدة معايري وقواعد و�ضعتها الأمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تزود الدول الأع�ضاء ال�ساعية
�إىل تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ب�إر�شادات و�أفكار مفيدة.
وتع�ت�رف املب ��ادئ التوجيهية للتع ��اون وامل�ساعدة التقنية يف مي ��دان منع اجلرمية يف املدن( )95ب� ��أن اجلرمية تت�سم بتعدد
عواملها و�أ�شكالها وب�أن الأخذ بنهج من�سق فيما بني الوكاالت على ال�صعيد املحلي ،على نحو ي�شارك فيه القطاع اخلا�ص،
كث�ي�ر ًا م ��ا يكون مفي ��د ًا .وتدعم تلك املبادئ توثيقَ ال�صالت ب�ي�ن اجلهات الفاعلة ،مبا ي�شمل تب ��ادل املعلومات ،وت�ضاف َر
اجلهود وو�ض َع ا�سرتاتيجية مت�سقة ت�ستند �إىل خطة عمل متكاملة ترمي �إىل منع اجلرمية .وي�شجع البند ( 3د) ‘ ’1من
تل ��ك املب ��ادئ الدولَ على النظر يف اتخاذ �إجراءات وقائية �أولية م ��ن خالل النهو�ض بتدابري منع اجلرمية الظرفية ،مثل
تدعيم الأهداف وتقليل الفر�ص ،وهي خدمات تقدمها ال�شركات الأمنية املدنية اخلا�صة.
وتن� ��ص مب ��ادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية لعام  )96(2002عل ��ى � َّأن منع اجلرمية يت�ضمن و�ض َع ا�سرتاتيجيات
وتداب�ي�ر ت�سع ��ى �إىل تقلي�ص احتم ��االت وقوع اجلرائم وما يرتتب عليه ��ا من �آثار �ضارة تلحق بالأف ��راد واملجتمعات ،مبا
يف ذل ��ك ال�شعور باخلوف م ��ن اجلرائم .و�ضمن هذا الإطار املرجعي املفاهيمي ،تن� ��ص الفقرة الفرعية ( 6ج) من تلك
املبادئ على � َّأن منع وقوع اجلرائم يتم من خالل تقلي�ص فر�ص ارتكابها وزيادة احتماالت القب�ض على مرتكبيها وتقليل
املنافع املرتتبة عليها ،مبا يف ذلك من خالل الت�صميم البيئي وتوفري امل�ساعدات واملعلومات لل�ضحايا املحتملني والفعليني
ُ
التعريف ملنع اجلرائم ولإطار العمل جزء ًا كبري ًا من الأن�شطة التي
(منع اجلرائم الظرفية) .ويف بع�ض الدول َي ِ�صف هذا
ت�ضطلع بها ال�شركات الأمنية املدنية اخلا�صة.
وهن ��اك مرجعي ��ات �أخ ��رى متف ��ق عليه ��ا يف جم ��ال منع اجلرمي ��ة و�إ�ص�ل�اح العدال ��ة اجلنائية ميك ��ن �أن تفي ��د مقرري
ال�سيا�س ��ات عن ��د و�ض ��ع لوائ ��ح تنظيمية للخدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�ص ��ة؛ منها "مدون ��ة قواعد ال�سل ��وك للموظفني
املكلف�ي�ن ب�إنف ��اذ القوان�ي�ن" الت ��ي �أ�ش�ي�ر �إليه ��ا يف الف�صل الث ��اين من ه ��ذا الدليل والت ��ي تتن ��اول �شتى وظائ ��ف �إنفاذ
القوان�ي�ن .و�أي�ض� � ًا ال ت ��زال "املب ��ادئ الأ�سا�سية ب�ش� ��أن ا�ستخدام الق ��وة والأ�سلح ��ة النارية من جان ��ب املوظفني املكلفني
ب�إنف ��اذ القوان�ي�ن" متث ��ل �إط ��ار ًا ها ًّم ��ا يوف ��ر بارام�ت�رات رئي�سية ت�ساع ��د على حتدي ��د مدى �شرعي ��ة ا�ستخ ��دام ه�ؤالء
( )95قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .9/1995
( )96مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2002
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املوظف�ي�ن للق ��وة ،و ُيل ��زِ م مب�ساءل ��ة ه� ��ؤالء املوظف�ي�ن �إذا �أدى ا�ستخ ��دام الق ��وة �أو الأ�سلحة الناري ��ة �إىل وق ��وع �إ�صابات
�أو وفيات.
وم ��ن املعاي�ي�ر والقواع ��د الأخرى التي ميك ��ن �أن تكون وثيقة ال�صل ��ة بهذا املو�ض ��وع "القواعد النموذجي ��ة الدنيا ملعاملة
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ال�سجناء" و"�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة" و"املبادئ التوجيهية ملنع جنوح الأحداث".

معايري �أخرى
يف ع ��ام � ،2011أق� � َّر جمل� ��س حقوق الإن�س ��ان التابع للأمم املتح ��دة ،ت�سليم ًا منه ب� �� َّأن الدول لي�س ��ت م�س�ؤولة وحدها عن
اح�ت�رام حقوق الإن�س ��ان وحمايتها ،جمموع ًة جديدة م ��ن املبادئ التوجيهية ب�ش� ��أن الأعمال التجاري ��ة وحقوق الإن�سان:
تنفي ��ذ �إط ��ار الأمم املتح ��دة املعن ��ون "احلماي ��ة واالح�ت�رام واالنت�ص ��اف"؛ وذلك م ��ن �أجل �أن يك ��ون هن ��اك لأ َّول م َّرة
معي ��ار عامل ��ي ب�ش� ��أن منع وجمابهة م ��ا يت�صل بالأن�شط ��ة التجارية م ��ن خماطر امل�سا�س بحق ��وق الإن�سان� ،س ��واء �أكانت
�أن�شط� � ًة ع�ب�ر وطني ��ة �أَ ْم غ�ي�ر ذل ��ك ،وبغ� ِّ��ض النظر عن حج ��م املن�ش� ��أة التجاري ��ة والقطاع ال ��ذي تنتمي �إلي ��ه ومكانها
ومالكه ��ا وهيكله ��ا .وت�ستن ��د تل ��ك املب ��ادئ التوجيهي ��ة� ،ضمن �إط ��ار "احلماي ��ة واالح�ت�رام واالنت�ص ��اف"� ،إىل الإقرار
مبا يلي:
(�أ) التزامات الدول القائمة باحرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها و�إعمالها؛
(ب) دور امل�ؤ�س�س ��ات التجاري ��ة بو�صفها ٍ
متخ�ص�صة ،و ُيطلب منها
متخ�ص�ص ًة من املجتمع ت�ضطلع مبهام
هيئات
ِّ
ِّ
االمتثال جلميع القوانني املعمول بها وحماية حقوق الإن�سان؛
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(ج) احلاجة �إىل مقابلة احلقوق وااللتزامات ب�سبل انت�صاف منا�سبة وف َّعالة عندما تُنتهك.
وم ��ن امله ��م بالن�سب ��ة للخدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة � ْأن تن� َّ��ص املبادئ التوجيهي ��ة على وج ��وب � ْأن تتوخَّ ى ال�شركات
التجارية احلر�ص الالزم لتجنب حدوث �أي انتهاك حلقوق الآخرين ولتدارك �أي �آثار �سلبية ترتتَّب على �أي عمل ت�شارك
فيه .وهذا يت�ضمن حقوقَ عام ِة اجلمهور الذين قد تتعامل معهم ومنتهكي القانون الذين قد ت�صادفهم عالوة على زبائن
تل ��ك املن�ش�آت وموظفيه ��ا .وير�سي هذا املبد�أ عملي ًة تتيح لل�شركات معرفة التزاماته ��ا وكيفية الوفاء بها .ومن �ش�أن ذلك
�أن ي�ساعد على توعيتها بتعهداتها وواجباتها وعلى اتخاذها تدابري تكفل امتثالها لتلك التعهدات والواجبات وحتول دون
متل�صه ��ا منه ��ا وتُخَ فِّف من �أي �آثار مناوئ ��ة ُيحتمل �أن ترتتب على م�سا�سها بحقوق الإن�س ��ان .وبو�سع ال�شركات �أن جتري
تقييم� � ًا للآث ��ار الفعلية واملحتمل ��ة املتعلقة بحقوق الإن�سان و�أن تعل ��ن التزامها بتلك احلقوق و�أن تق � ِّ�دم ،على نحو �شفَّاف
وعلني ،تقاري َر ع َّما حترزه من تق ُّدم يف هذا ال�صدد.
كم ��ا تتن ��اول تلك املب ��ادئ التوجيهية ك ًّال م ��ن م�س�ؤولية الدولة عن توف�ي�ر �سبل االنت�صاف من خ�ل�ال الو�سائل الق�ضائية
وجبرْ �أي انته ��اك للحقوق ق ��د ت�ساهم يف حدوث ��ه .و ُيعترب وجود
والإداري ��ة والت�شريعي ��ة وم�س�ؤولي ��ة ال�ش ��ركات عن من ��ع َ
آليات ال�ش � ِ
�ركات الداخلي ُة
ت�شج ��ع � ُ
�آلي ��ات �ش ��كاوى ف َّعالة �أم ��ر ًا حيو ًّيا للوف ��اء ب�أول مبد�أي ��ن توجيهيني .ويف الوق ��ت ذاته َّ
عل ��ى �إعم ��ال لغ ��ة التح ��اور والتوا�ص ��ل ب ��د ًال م ��ن �أن تت�ص ��رف ال�شرك ��ة وك�أ َّنه ��ا هي وحده ��ا الت ��ي متلك ا ُ
حلك � َ�م على
�أفعالها.
( )97لإلق ��اء نظ ��رة عام ��ة على تل ��ك املعايري والقواع ��د ،انظر خال�صة وافية ملعاي�ي�ر الأمم املتحدة وقواعده ��ا يف جمال منع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائية
(نيويورك ،الأمم املتحدة.)2006 ،
( )98عر�ض قدمه جون غ .روغي ،املمثل اخلا�ص للأمني العام املعني بالأعمال التجارية وحقوق الإن�سان ،ب�ش�أن تقرير جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة ،جنيف� 30 ،أيار/مايو .2011
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� َّإن اعتم ��اد املب ��ادئ التوجيهية مي ِّيز �شرك ��ة اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة عن مناف�سيها ،ويع ��زِّ ز االمتثال للمعايري
احلكومي ��ة والرقابية ،ويق ِّل�ص خماطر حدوث انتهاك مق�صود �أو عف ��وي للقوانني وحقوق الإن�سان ،ويز ِّين �صور َة �صناعة
الأم ��ن و ُي َج ِّمله ��ا� .إ َّال � َّأن ه ��ذا ال يعني عدم وج ��ود �صعوبات تكتنف اجلم َع ب�ي�ن حقوق الإن�سان والأعم ��ال التجارية .فهذه
ال�صعوبات موجودة لكن العديد من الأمثلة الدولية تبينِّ � َّأن من املمكن التغلب عليها.
ويف �أعق ��اب اعتم ��اد املب ��ادئ التوجيهية ب�ش� ��أن الأعمال التجاري ��ة وحقوق الإن�س ��ان ،قامت منظمة التع ��اون والتنمية يف
املي ��دان االقت�ص ��ادي بتحدي ��ث مبادئه ��ا التوجيهية للم�ؤ�س�س ��ات املتع ��ددة اجلن�سيات؛ حي ��ث �أ�ضافت �إليه ��ا ف�ص ًال عن
حق ��وق الإن�س ��ان يعتم ��د اعتم ��اد ًا �صريح ًا على املب ��ادئ التجاري ��ة ب�ش�أن الأعم ��ال التجارية وحق ��وق الإن�س ��ان ويتما�شى
معه ��ا متام� � ًا �إذْ ي�ؤ ِّك ��د عل ��ى � َّأن ال�ش ��ركات م�س�ؤول ��ة عن احرتام تل ��ك احلق ��وق .و�أ�ضاف ��ت يف الوقت ذاته حكم� � ًا ين�ص
عل ��ى وج ��وب �أن تتوخَّ ��ى ال�ش ��ركات العناية الواجب ��ة ا�ستن ��اد ًا �إىل املخاط ��ر القائمة من �أج ��ل حتديد وجمابه ��ة �آثارها
ال�ض ��ارة يف كل املج ��االت الت ��ي تغطيه ��ا مب � ُ
�ادئ املنظم� � ِة التوجيهي� � ُة ،ال جم ��ال حق ��وق الإن�س ��ان وح ��ده ،ووج ��وب �أ َّال
تكتف ��ي ال�ش ��ركات بعم ��ل ذلك فيم ��ا يخ�ص �أن�شطتها ه ��ي و�إنمَّ ا �أي�ض� � ًا فيما يخ� ��ص عالقاتها التجارية عل ��ى نحو ي�شمل
�سال�سل الإمدادات.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �أي�ض� � ًا �إىل وثيق ��ة مونرتو )99(،الت ��ي �ص َّدقت عليه ��ا جمموعة �أ َّولية من ال ��دول يبلغ عدده ��ا  17دول ًة يف
ع ��ام  ،2008فيما يخ�ص �إعادة ت�أكيد الت ��زام الدول ب�ضمان �أن تكون ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة العاملة �أثناء
النزاع ��ات امل�سلحة ممتثل ًة للقانون الإن�ساين الدويل ولقوانني حقوق الإن�سان� .إ َّال � َّأن وثيقة مونرتو لي�ست ُملزِ مة قانون ًا يف
حد ذاتها و�إنمَّ ا هي تت�ض َّمن جتميع ًا لاللتزامات القانونية الدولية واملمار�سات اجل ِّيدة ذات ال�صلة .وتقدم وثيقة مونرتو،
الت ��ي اتخذت زم ��ام املبادرة ب�ش�أنها حكومة �سوي�سرا واللجنة الدولية لل�صليب الأحم ��ر ،نحو  70تو�صي ًة ب�ش�أن املمار�سات
احلكومية اجل ِّيدة ،مثل التحقق من �سجل �سوابق ال�شركة ومن الإجراءات التي تتبعها لفح�ص موظفيها.
ويف ع ��ام � ،2000أُطلق ��ت املبادئ الطوعي ��ة ب�ش�أن الأمن وحقوق الإن�س ��ان ،التي تر ِّكز على اال�ستعان ��ة باخلدمات الأمنية
املدني ��ة اخلا�صة داخل قطاع ال�صناعة اال�ستخراجي ��ة يف الدول اله�شة وذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،من �أجل توفري
�إر�ش ��ادات ب�ش� ��أن �سلوك ال�شركات الأمني ��ة من منظور حقوق الإن�س ��ان عندما ت�ستعني بها ال�ش ��ركات اال�ستخراجية ومن
�أج ��ل �إف�س ��اح املجال �أمام الدول واملنظمات غري احلكومية و�شركات اخلدمات الأمنية لتبادل اخلربات العملية والدرو�س
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امل�ستفادة.
وكم ��ا جاء يف الف�صل الثاين ،تت�ض َّم ��ن الأمثل ُة على مد َّونات قواعد ال�سلوك الطوعية املتعلقة بقطاع الأمن اخلا�ص مدون َة
�سراييفو لقواعد �سلوك �شركات الأمن اخلا�صة التي و�ضعت جمموع ًة من املعايري الأ�سا�سية ب�ش�أن التحلي بالروح املهنية
موجه ًة يف الأ�صل �إىل �شركات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف البو�سنة
عند �أداء اخلدمات؛ وهي املدونة التي كانت َّ
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ُ
مبادئ
والهر�س ��ك والت ��ي يتعينَّ على جميع �أ�صحاب العمل والعاملني يف القطاع الأمن ��ي تنفيذها .وتدعم تلك املدون َة
املوجه ��ة �إىل الزبائن عند ا�شرتاء خدمات �شركات الأمن اخلا�صة ،علم ًا ب� َّأن تلك املبادئ التوجيهية
�سراييف ��و التوجيهي ُة َّ
تن�ص على توخِّ ي الإن�صاف وال�شَّ فافية يف عمليات اال�شرتاء؛ وه ��و �أمر عظيم القيمة يف ال�سياقات التي
تت�ض َّم ��ن �أحكام� � ًا ُّ
مقدمي اخلدمات الأمنية
ق ��د ي�شوبه ��ا الف�ساد على نحو يزعزع اال�ستق ��رار .وهناك �أي�ض ًا املد َّونة الدولية لقواعد �سل ��وك ِّ
( )99وثيق ��ة مون�ت�رو ب�ش�أن االلتزامات القانونية واملمار�سات ال�سليمة للدول ذات ال�صلة بعمليات ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة �أثناء النزاع امل�سلح
(مرفق وثيقة الأمم املتحدة .)A/63/467-S/2008/636
( )100انظر .www.voluntaryprinciples.org
( )101اع َتم ��دت املدون� � ُة ،عند و�ضعها ،على املبادئ الطوعية ب�ش� ��أن الأمن وحقوق الإن�سان وعلى وثيقتني تَ�شا َرك يف �إعدادهما ك ٌّل من احتاد خدمات الأمن
الأوروبي ��ة وم�ؤ�س�س ��ة ي ��وين �أوروب ��ا؛ وهم ��ا )1999( Selecting Best Value: A Manual for Organizations Awarding Contracts for Private Guarding Services
(انظر  )www.securebestvalue.orgو) ،the Code of Conduct and Ethics for the Private Security Sector (2003متاحة على املوقع www.coess.org/_Uploads/
.dbsAttachedFiles/Code_of_Conduct_and_Ethics_EN.pdf

خام�س ًا -املعايري والقواعد

املوجهة �إىل ال�ش ��ركات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة التي تق � ِّ�دم يف املقام الأ َّول
اخلا�ص ��ة الت ��ي تطرح جمموع ًة من املب ��ادئ َّ
خدم ��ات (م�سلح ��ة) يف بيئات معقدة كالبيئ ��ات التي ت�سود يف الدول الت ��ي تواجه �أو واجهت نزاع ��ات �أو يف البلدان التي
عانت من كوارث طبيعية .و�أخري ًا هناك �أي�ض ًا مدونة قواعد و�ضعتها الرابط ُة الدولية ل�شركات املراقبة ،وهي �إحدى �أقدم
الرابطات التي متثل �شركات الأمن اخلا�صة املوجودة يف  34دولة على �صعيد العامل كله؛ وقد اعتُمدت تلك املدونة يف عام
 .2012وه ��ي تغطي حقوق الإن�سان والقوانني واللوائح التي حتكم الأمن اخلا�ص ،و�أخالقيات الأعمال التجارية ،و�أو�ضاع
()102
العمل ،والبيئة ،واالمتثال ،والإنفاذ.

( )102متاحة يف املوقع ال�شبكي .http://www.security-ligue.org
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املرفق الأول -م�سرد امل�صطلحات الرئي�سية
ي�ستخ ��دم هذا الدليل التمهيدي عدد ًا من امل�صطلحات الرئي�سية الت ��ي من املفيد و�ضع تعاريف لها نظر ًا لأهميتها ال�شديدة التي
تعود �إىل طريقة ا�ستعمالها يف الدليل.

اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
ي�ستخدم هذا الدليل ،عند �إ�شارته �إىل اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،جمموعة املعايري التي حددتها م�شاريع تو�صيات

�أبو ظبي الأولية (انظر املرفق الثالث)� ،أال وهي:
(�أ) تُو ِّف ��ر م�ؤ�س�س ��ات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدمات ذات �صلة بالأمن تهدف بوجه عام �إىل حماية �أو
ت�أم�ي�ن النا�س والب�ضائع واملواقع والأماكن والأح ��داث والعمليات واملعلومات من خماطر تتعلق يف الغالب باجلرمية.
�أ ّما اخلدمات التي تنطوي �صراح ًة �أو �ضمن ًا على مهام هجومية ،فال تندرج يف فئة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
(ب) يقوم بتقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أ�شخا�ص اعتباريون �أو طبيعيون يعملون مقابل �أجر؛
مقدم ��و اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هم �أ�شخا�ص اعتباريون �أو طبيعيون من غري الهيئات العامة .وقد
(ج)
ِّ
ت�شمل هذه اجلهات �شركات جتارية �أو منظمات غري ربحية وكذلك �أفرادا؛ً
(د)
مقدم ��و اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة هم جهات حت�صل على اعتماد ر�سم ��ي مرخ�ص من الدولة التي
ِّ
ِّ
تنظم عملها وتراقبها؛
(ه) ميك ��ن �أن تكون اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة خدمات وقائية �أو داعمة لأجه ��زة �إنفاذ القانون العامة،
مكمل ًة لتلك الأجهزة ،حيثما ُي�سمح بذلك.
وميكن �أن تكون ِّ

ومت�شي ًا مع م�شاريع التو�صيات الأولية ال تدخل ال�شركات الع�سكرية اخلا�صة �أو ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة �ضمن نطاق
ه ��ذا التعري ��ف ،حت ��ى و�إن كان جزء من عملياتها يندرج يف نط ��اق اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .وم ��ع � َّأن اخلدمات الأمنية
املدني ��ة اخلا�صة تت�ض َّمن توفري اخلدمات يف ال�سجون ومرافق االحتجاز اخلا�صة يف بلدان خمتلفة ،ف� َّإن هذه الفئة من اخلدمات
تعترب جما ًال بحاجة �إىل عناية و�إر�شادات خا�صة ،ومن َّثم فهي خارج نطاق هذا الدليل.

ال�شركة الأمنية املدنية اخلا�صة
تقدم خدمات �أمنية
هي كيان جتاري ميكن �أن يكون مملوك ًا جلهة واحدة �أو �أن يكون �شراك ًة �أو رابط ًة �أو �شرك ًة �أو م�ؤ�س�س ًة ِّ
مدنية خا�صة.

العامل الأمني املدين اخلا�ص
تقدم خدمات �أمنية مدنية خا�صة.
هو �شخ�ص يعمل يف منظمة ِّ

منع اجلرمية و�سالمة املجتمع
يت�ضم ��ن "منع اجلرمية" ا�سرتاتيجيات وتداب�ي�ر ت�سعى �إىل التقليل من احتماالت حدوث جرائم واحلد من �آثارها ال�ضارة
التي قد تلحق بالأفراد واملجتمع ،مبا يف ذلك اخلوف من اجلرمية ،وذلك بالتدخل للت�أثري يف �أ�سبابها املتعددة .وينبغي �أن
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يكون التعاون وال�شراكات جزءا �أ�سا�س ًّيا من منع اجلرمية الف ّعال ،نظرا للطابع الوا�سع النطاق لأ�سباب اجلرمية واملهارات
وامل�س�ؤولي ��ات املطلوبة للت�صدي لها .وي�شمل ذلك ال�شراكات فيما بني ال ��وزارات وكذلك بني الهيئات واملنظمات املجتمعية
املحلية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الأعمال واملواطنني الأفراد.

االحتجاز
هو حرمان �شخ�ص من حريته ال�شخ�صية �إال �إذا كان �سبب ذلك احلرمان هو �إدانته بارتكاب جرمية.

الرتخي�ص
ه ��و عملي ��ة ر�سمية عاد ًة م ��ا حتددها احلكومة يف قان ��ون و ُي�شرتط فيها على العام ��ل و�/أو ال�شركة ا�ستيف ��ا ُء جمموعة من
املعايري من �أجل العمل يف جمال ن�شاط معني .وعاد ًة ما يقرتن احلفاظ على الرتخي�ص ب�شروط مع َّينة ينجم عن الإخالل
به ��ا فق ��دان الرخ�صة ومن ثم ع ��دم القدرة على مزاولة مهنة الأمن املدين اخلا�ص �س ��واء كعامل �أو ك�شركة .وفيما يخ�ص
العامل�ي�ن ع ��اد ًة ما تتعلق تلك املعايري بال�سم ��ات ال�شخ�صية والتدريب؛ �أ َّما بالن�سبة لل�شركات فع ��اد ًة ما تتعلق تلك املعايري
بجمل ��ة �أم ��ور منها املوارد والت�أمينات واملرافق وامل�ؤهالت اخلا�صة مبالكيها .ويف معظم الدول التي يط َّبق فيها الرتخي�ص،
يكون عدم االمتثال للوائح املتعلقة به جرمي ًة �أي�ض ًا .وت�ستخدم بع�ض الدول
م�صطلح "الت�سجيل" بد ًال من "الرتخي�ص".
َ

�آلية الإ�شراف
ه ��ي �آلية ر�سمية كثري ًا ما تُ�ستخدم من �أجل �ضمان االمتث ��ال لل�صناعة اخلا�ضعة للتنظيم ،ك�صناعة الأمن املدين اخلا�ص
مث�ل ً�ا ،بحي ��ث متتثل ال�شركات والأفراد احلا�صلون على ترخي�ص ملعايري حم ��ددة .وميكن الإ�شراف على االمتثال والتحقق
منه من خالل الرتخي�ص والر�صد والتفتي�ش واملراجعة .وميكن �أي�ض ًا �أن يتم ذلك من خالل عملية �شكاوى وانت�صاف.

الرقيب
ه ��و جه ��ة حكومية �أُ�سندت �إليها قانون ًا م�س�ؤولي ُة و�ضع وكفالة معايري دني ��ا تنطبق على من ي�ؤدون وظائف تتعلق باخلدمات
ترخي�ص العامل�ي�ن و�/أو ال�شركات و� ُ
إنفاذ
الأمني ��ة املدنية اخلا�صة .وم ��ن بني الأن�شطة التي ي�شيع تكلي ��ف الرقيب ب�أدائها
ُ
الت�شريعات ومعاجل ُة ال�شكاوى.

املعايري والقواعد
هي مبادئ معيارية تخ�ص ال�سلوك و�/أو الأداء وي�سعى الإطار �إىل �إعالئها .وقد َق َّدمت معاي ُري الأمم املتحدة وقواع ُدها يف
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ر�ؤي ًة جماعية عن الكيفية التي ينبغي بها هيكلة نظام العدالة اجلنائية .وعلى الرغم
م ��ن الطبيع ��ة القانونية "الل ّينة" ،غ�ي�ر امللزمة ،التي تت�سم بها ه ��ذه املعايري والقواعد ،ف�إنها ق ّدم ��ت �إ�سهام ًا بالغ الأهمية
يف الرتوي ��ج لنظ ��م عدالة جنائية �أك�ث�ر فعالية و�إن�صاف ًا ،وذلك يف ثالثة �أبعاد� .أولها �أنه ��ا ميكن �أن تُ�ستخدم على ال�صعيد
الوطن ��ي يف العناية بالقي ��ام بعمليات تقييم متع ّمق ت�ؤدي �إىل اعتماد �إ�صالحات �ضروري ��ة لنظم العدالة اجلنائية .وثانيها
�أنه ��ا ميك ��ن �أن ت�ساعد البلدان على و�ضع اال�سرتاتيجيات على ال�صعيدين دون الإقليمي والإقليمي .وثالثها �أن هذه املعايري
والقواع ��د متثل ،على ال�صعيدين العاملي والدويل�" ،أف�ضل املمار�سات" التي ميكن �أن تع ّدلها الدول لأجل تلبية احتياجاتها
الوطنية.

التدريب
ه ��و تعلي ��م يركز على اكت�ساب وتطوير املعارف واملهارات والكفاءات .وع ��اد ًة ما تتمثل � ُ
أهداف التدريبِ املحدد ُة يف حت�سني
قدرات ال�شخ�ص و�إمكانياته و�أدائه ومعارفه.

املرفقات
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ا�ستعمال القوة
ا�ستعمال القوة يعني الإجبار �أو الإكراه الذي ينطوي على ا�ستخدام العنف �أو التهديد با�ستخدامه .وقد ميا َر�س هذا ُ
العنف
بو�سائل دينامية �أو غري دينامية ،خا�صة با�ستخدام �أ�سلحة فتاكة �أو يحتمل �أن تكون فتاكة �أو �أ�سلحة �أقل فتك ًا.
ويف بع� ��ض ال ��دول يحق قانون ًا ملوظفي الأم ��ن اخلا�ص ا�ستخدام الو�سائ ��ل املالئمة ،مبا فيها القوة ،م ��ن �أجل ف�ض �أو�ضاع
معينة ،واعتقال جمرمني مزعومني ومن �أجل حماية �أنف�سهم وغريهم .ويف �أحيان كثرية يكون هذا احلق مماث ًال ملا يتمتع
به املواطنون العاديون من �سلطة ا�ستخدام القوة دفاع ًا عن �أنف�سهم �أو عن غريهم �ضد �أي �أذى .ومناط الأمر هنا هو مدى
معقولي ��ة ه ��ذا اال�ستخدام يف �ضوء الظروف الت ��ي تكتنفه والقوانني التي تنطبق عليه .ويف بع� ��ض الواليات الق�ضائية يقوم
ا�ستعمال القوة على مفهوم "الت�سل�سل" الذي يت�ضمن ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

الوجود (ا�ستخدام ت�أثري وجود �شخ�ص ذي �سلطة على ال�شخ�ص املراد �إخ�ضاعه)
توجيه �ألفاظ (توجيه �أوامر �إىل ال�شخ�ص املراد �إخ�ضاعه)
 ال�سيط ��رة باليدين العاريت�ي�ن (ا�ستخدام اليدين العاريت�ي�ن يف تفتي�ش ال�شخ�ص امل ��راد �إخ�ضاعه �أو يف انتزاع
�أ�سلحته �أو �شل حركته �أو ال�سيطرة عليه على نحو �آخر)
 الأ�سلح ��ة الو�سيط ��ة (ا�ستخ ��دام �أ�سلحة كيميائي ��ة �أو �إلكرتوني ��ة �أو �صدمية غ�ي�ر فتاكة �ض ��د ال�شخ�ص املراد
�إخ�ضاعه)
رجح �أن تلحق بال�شخ�ص املراد �إخ�ضاعه �إ�صابة دائمة �أو �أن ت�ؤدي �إىل وفاته)
القوة املُ ِميتَة (ا�ستخدام �أي قوة ُي َّ

توجيهات بتجنب �أي ا�ستعمال للقوة من �أجل الرتكيز يف املقام
ويف بع� ��ض الدول ت َْ�صدر �إىل موظفي الأمن امل ��دين اخلا�ص
ٌ
الأول عل ��ى �إنه ��اء الت�صعيد ثم االن�سحاب وبعدم ا�ستعمال الق ��وة �إال كمالذ �أخري .وعند ا�ستعمال القوة يلزم �أن يكون ذلك
ب�أق ��ل قدر ممك ��ن و�أن يقت�صر ا�ستعمالها على حماية املوظفني �أو غريهم من �أي �إ�صاب ��ات �أو هجمات خطرية و�شيكة� ،إذا
تعذر عليهم الهروب.
� َّإن املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني(�أ) تُلزِ م احلكومات
و�أجه ��زة �إنف ��اذ القان ��ون باتباع وتنفيذ قواع ��د ولوائح ب�ش�أن ا�ستعمال الق ��وة والأ�سلحة النارية �ض ��د الأ�شخا�ص من جانب
موظفي �إنفاذ القانون .وتن�ص تلك املبادئ على �أنَّه يتعني على موظفي �إنفاذ القانون �أن يحر�صوا قدر الإمكان ،يف �أدائهم
واج َبه ��م ،على ا�ستخدام و�سائل غري عنيفة قبل جلوئهم �إىل ا�ستعمال القوة والأ�سلحة النارية .ويف الدول التي ُي�سمح فيها
ملوظف ��ي اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة بحمل �أ�سلحة ينبغي ملقدمي تلك اخلدم ��ات وموظفيهم �أن يتقيدوا بنف�س تلك
املبادئ العامة؛ كما ينبغي للوائح التي تحَ ُكم تلك املجاالت �أن ت�سرت�شد بتلك املعايري والقواعد.

(�أ) من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.91.IV.2

املرفق الثاين -املوارد املتاحة باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر
هناك عدد هائل من املوارد املتاحة باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر ب�ش�أن اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛ على نحو ي�شمل لوائح
ومعاي�ي�ر و�أمثلة على ممار�سات جيدة ورابطات مهنية مب ��ا فيها ما �سبقت الإ�شارة �إليه يف هذا الدليل التمهيدي .وبالإ�ضافة �إىل
الأدوات واملن�ش ��ورات ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ��درات واجلرمية واملتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
متثل املوارد الواردة �أدناه حفنة موارد قد تكون مفيدة ملقرري ال�سيا�سات واملمار�سني.
ال�شركة الأمريكية الدولية للأمن ال�صناعي
www.asisonline.org

مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإن�سان
www.business-humanrights.org

احتاد خدمات الأمن الأوروبية
www.coess.org/

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة  -تنظيم الأمن اخلا�ص
www.privatesecurityregulation.net/

املركز الدويل ملنع اجلرمية
www.crime-prevention-intl.org

الرابطة الدولية ِّ
ملنظمي خدمات الأمن والتحقيق
www.iasir.org/

املدونة الدولية لقواعد �سلوك مقدمي اخلدمات الأمنية اخلا�صة
www.icoc-psp.org/

الرابطة الدولية ل�شركات املراقبة
www.security-ligue.org/

رابطة الأمن الأفريقية
www.pasa-africa.org/default.aspx

م�ؤ�س�سة ا�ستق�صاء الأ�سلحة ال�صغرية
www.smallarmssurvey.org

مركز الأمم املتحدة الإقليمي لل�سلم ونزع ال�سالح والتنمية يف منطقة �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
www.unlirec.org
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جامعة دنفر ،م�شروع ر�صد الأمن اخلا�ص
http://psm.du.edu/

االحتاد العاملي للأمن
http://wwwh2.bwebsite.com.br/site/default_eng.asp

املرفق الثالث -م�شاريع تو�صيات �أبوظبي الأولية
م�شاريع تو�صيات �أبوظبي الأولية ب�ش�أن مراقبة وتنظيم
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�إ�سهامها يف منع اجلرمية
(�أ)
و�سالمة املجتمع
�ألف -تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
 -1لع ّل الدول تنظر يف تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .ونظر ًا لأنَّه ال يوجد حال ًّيا تعريف مقبول بوجه عام للخدمات
الأمنية املدنية اخلا�صة ،تُعترب املعايري التالية معايري �إر�شادية لتو�ضيح ماه ّية هذه اخلدمات:
(�أ) تُو ِّف ��ر م�ؤ�س�سات اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدمات ذات �صلة بالأمن تهدف بوجه عام �إىل حماية �أو ت�أمني
النا�س والب�ضائع واملواقع والأماكن والأحداث والعمليات واملعلومات من خماطر تتعلق يف الغالب باجلرمية� .أ ّما اخلدمات
التي تنطوي �صراح ًة �أو �ضمن ًا على مهام هجومية فال تندرج يف فئة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
(ب) يقوم بتقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أ�شخا�ص اعتباريون �أو طبيعيون يعملون مقابل �أجر؛
مقدمو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة هم �أ�شخا�ص اعتباريون �أو طبيعيون من غري الهيئات العامة .وقد ت�شمل
(ج)
ِّ
هذه اجلهات �شركات جتارية �أو منظمات غري ربحية وكذلك �أفراد ًا؛
مقدم ��و اخلدم ��ات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة هم جهات حت�صل عل ��ى اعتماد ر�سمي من الدول ��ة التي ّ
(د)
تنظم عملها
ِّ
وتراقبها؛
(ﻫ) ميك ��ن �أن تك ��ون اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة خدم ��ات وقائية �أو داعمة لأجهزة �إنفاذ القانون العامة ،وميكن
مكمل ًة لتلك الأجهزة ،حيثما ُي�سمح بذلك.
�أن تكون ِّ
 -2ومما هو جدير باملالحظة � َّأن �شركات الأمن اخلا�صة التي توفّر خدمات احلماية على منت ال�سفن التجارية قد تنطبق عليها
املعايري ال�سابقة للخدمات الأمنية اخلا�صة املدنية ب�شرط �أن تكون وظيفتها الأوىل دفاعية ولي�ست هجومية.
 -3وال تدخ ��ل ال�شركات الع�سكرية اخلا�صة �أو ال�شركات الع�سكري ��ة والأمنية اخلا�صة �ضمن نطاق هذا التعريف ،حتى و�إن كان
جز ٌء من عملياتها يندرج يف نطاق اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.
 -4ومع � َّأن اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تت�ض ّمن توفري اخلدمات يف ال�سجون ومرافق االحتجاز اخلا�صة يف بلدان خمتلفة،
ف� �� َّإن ه ��ذه الفئة من اخلدمات تعترب جم ��ا ًال بحاجة �إىل عناية و�إر�ش ��ادات خا�صة ،ومن ّثم فهي خارج نط ��اق م�شاريع التو�صيات
الأولية املق َّدمة هنا.
(�أ) ب�صيغته ��ا ال ��واردة يف تقري ��ر اجتماع فريق اخلرباء املعني باخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة ،الذي عقد يف فيينا يف الف�ت�رة من � 12إىل  14ت�شرين
الأول�/أكتوبر ( 2011الوثيقة .)UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2
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باء -الرقابة على اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وتنظيمها
 -5لع � َّ�ل ال ��دول تق ��وم با�ستعرا�ض وتقيي ��م وتنقيح اللوائ ��ح احلالية الت ��ي ِّ
تنظم اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة ،ويف حال
ع ��دم وج ��ود لوائ ��ح تنظيمية حال ًّي ��ا ،ت�س � ّ�ن ت�شريعات �شامل ��ة ب�ش�أن تنظي ��م هذه اخلدم ��ات الأمني ��ة املدنية اخلا�ص ��ة ،تت�ض َّمن
ما يلي:
(�أ) تعريف اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
(ب) حتدي ��د �أن�شط ��ة اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة وم�س�ؤولياتها ،مبا يف ذلك واجباتها ب�ش� ��أن �إن�شاء �سجل يوفّر
ب�شفافي ��ة وكفاءة معلومات عن �إجراءات ال�سيطرة عل ��ى املن�ش�آت والأ�سلحة والذخرية واملعدات ذات ال�صلة ،وكفالة �إتاحة
هذه املعلومات لل�سلطات املخت�صة؛
(ج) حتديد � ِّأي �صالحيات تبعية ملق ّدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وموظفيها؛
(د) حتدي ��د الأن�شط ��ة املحظور على مق ّدمي اخلدمات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة وموظفيها اال�ضطالع بها ،واحل ّد على
نحو �صارم من ا�ستخدام القوة ،و�إن�شاء نظام لفر�ض عقوبات على املخالفني؛
(ﻫ) كفالة �إن�شاء �آليات �أو هيئات تنظيمية ف ّعالة للإ�شراف على �إدارة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �ضمن احلدود
الوطنية ،على �أن ت�شمل هذه امله ّم ُة ال َ
إ�شراف على �إ�صدار �شهادات االعتماد والتدريب؛
(و) توف�ي�ر �آلي ��ة دورية ال�ستعرا�ض وتقييم م ��دى فعالية اللوائح التنظيمية واقرتاح �إ�صالحات لعالج � ِّأي َمواطن �ضعف
فيها؛
(ز) توفري مدونة لقواعد �سلوك موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.
مقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،تت�ض ّمن ما يلي:
 -6ولع ّل الدول تنظر �أي�ض ًا يف �إر�ساء معايري لعمل ِّ
مقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة لتوفري تلك اخلدمات ،ت�شمل تدابري رقابية
(�أ) و�ضع معايري ُدنيا ل�صالحية ِّ
ل�ضمان احلر�ص الواجب لدى مالكي م�ؤ�س�سات هذه اخلدمات بغية منع �سيطرة املجرمني عليها؛
مقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�إدارة �ش�ؤونها؛
(ب) و�ضع معايري ُدنيا ت�شمل جميع جماالت عمل ِّ
مقدم ��ي اخلدم ��ات الأمني ��ة املدني ��ة اخلا�ص ��ة جلمي ��ع القوان�ي�ن واللوائ ��ح التنظيمي ��ة الوطني ��ة،
(ج) كفال ��ة امتث ��ال ِّ
مب ��ا فيه ��ا القوان�ي�ن الدولي ��ة الواج ��ب تطبيقه ��ا ،وقوان�ي�ن العم ��ل واملمار�س ��ات واللوائ ��ح التنظيمي ��ة الوطني ��ة املتعلق ��ة
باملوظف�ي�ن العامل�ي�ن لديهم ،وقواع ��د ال�صحة وال�سالم ��ة ذات ال�صلة ،واحرتامهم حق ��وق الإن�س ��ان يف التعامل مع جميع
الأ�شخا�ص؛
تن�ص
(د) توف�ي�ر لوائ ��ح تنظيمي ��ة منا�سبة للرتخي�ص مبمار�س ��ة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،مب ��ا يف ذلك بنود ّ
على فئات خمتلفة من الرتاخي�ص حيثما يكون منا�سب ًا ،ويجوز خ�صو�صا �أن ت�شمل اللوائح التنظيمية �ضرورة كفالة �إ�صدار
وثائ ��ق ترخي�ص مالئمة ملوظفي اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة ،و�أن تكون تلك الوثائق مق ّيدة زمن ًّيا وتت�ض ّمن على �أقل
تقدير �صورة �شخ�صية و�سائر املعلومات امله ّمة املتعلقة بالهوية.
 -7ولع� � ّل ال ��دول تنظر �إ�ضافة �إىل ذلك يف كفالة تهيئة ظروف عمل منا�سبة ت�ساعد على زيادة فعالية موظفي اخلدمات الأمنية
املدنية اخلا�صة �إىل �أعلى درجة .وينبغي لظروف العمل تلك �أن ت�شمل ما يلي:
مقدمي اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة املرخَّ �صني على �أن يو ّف ��روا ملوظفيهم بيئة عمل وتدريب
(�أ) حر� ��ص جميع ِّ
ُيحاف َُظ فيها على املعايري الدنيا لل�صحة وال�سالمة؛
(ب) كفالة دفع �أجور عمل جمزية ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وفق ًا للم�ستويات املحددة للمرتبات.

املرفقات

 -8ولع� � ّل الدول تنظر يف �إر�ساء مقايي�س ُدنيا ملعايري توظيف واختي ��ار موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة على �أن ت�شمل
ما يلي:
(�أ) مقايي�س التعليم والقدرة على القراءة والكتابة واملهارات اللغوية؛
(ب) مقايي�س ال�صفات ال�شخ�صية غري املنا�سبة ملوظفني يعملون يف قطاع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،مبا ي�شمل
ال�سوابق امل�سجلة يف �صحيفة احلالة اجلنائية (والإدانات ال�سابقة)؛
(ج) مقايي�س التدريب والكفاءة لكل مهام موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
(د) مراجع ��ة م� ّؤه�ل�ات موظفي اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة بانتظام للتحقّق من ا�ستم ��رار ا�ستيفائهم املعايري
املذكورة �أعاله.
 -9ولع� � ّل ال ��دول تنظر �أي�ض ًا يف ت�شجيع املنظمات غري احلكومي ��ة ذات ال�صلة على اال�ضطالع بدور يف الإ�شراف على اخلدمات
الأمنية املدنية اخلا�صة من خالل ما يلي:
(�أ) ك�شف ومنع � ِّأي جتاوزات يرتكبها موظفو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ومق ّدمو هذه اخلدمات؛
(ب) التوعية باملعايري التي يجب �أن ي�ستوفيها موظفو اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ومق ّدمو هذه اخلدمات.
 -10ول ��دى النظ ��ر يف قابلية تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  -وخ�صو�صا املادة ( 12القطاع اخلا�ص) ،واملادة 21
(الر�ش ��وة يف القط ��اع اخلا�ص) ،واملادة ( 22اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص)  -عل ��ى اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة،
َّ
لعل الدول تُعنى مبا يلي:
(�أ) كفال ��ة احت ��واء العقود املربمة مع اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة على �أحكام حمددة ب�ش� ��أن اجتناب الر�شوة
وعقوبات على عدم االمتثال لها؛
(ب) تعي�ي�ن هيئة منا�سب ��ة للتحقيق ب�ش�أن الف�ساد �أو مراقب خارجي من هذا القبيل ل�ضمان �شفافية العقود املربمة بني
الأجهزة الأمنية العامة واخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
(ج) �ضم ��ان ا�شتم ��ال جمي ��ع برامج تدريب العاملني يف جم ��ال اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة عل ��ى موا�ضيع ب�ش�أن
اجتناب الر�شوة والف�ساد واملمار�سات الأخرى غري امل�شروعة وب�ش�أن ال�سلوك الأخالقي يف العمل التجاري؛
ن�صا �صريح ًا على
(د) �ضم ��ان �أن تن� ّ��ص مد ّون ��ات قواعد �سلوك العاملني يف جمال اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة ًّ
حظر الر�شوة واالختال�س والف�ساد وغري ذلك من املمار�سات غري امل�شروعة ،مبا يف ذلك املمار�سات التجارية الال�أخالقية؛
موجهة �إىل م�شغّلي اخلدمات الأمني ��ة اخلا�صة ب�ش�أن
(ﻫ) �إ�ص ��دار مب ��ادئ توجيهي ��ة وا�ضحة ،يجري حتديثها دور ًّي ��اّ ،
الت�ص ّرفات املنا�سبة عندما تُعر�ض عليهم ر�شو ٌة �أو هدية �أو �ضيافة؛
(و) �إ�ص ��دار مب ��ادئ توجيهية وا�ضحة ب�ش�أن ال�سلوك املنا�سب ملوظف ��ي �أجهزة الأمن العامة املرتبطني بعالقة مبا�شرة
بهيئة خدمات �أمنية مدنية خا�صة ولهم م�صالح مالية يف هذه الهيئة �أو تربطهم بها عالقة �شخ�صية؛
(ز) �إ�صدار مبادئ توجيهية وا�ضحة ب�ش�أن معاجلة حاالت ت�ضارب امل�صالح عموم ًا؛
(ح) �ضمان و�ضع لوائح تنظيمية منا�سبة ملوظفي �أجهزة الأمن العامة و�أجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ب�ش�أن
فرتة ما بعد ترك اخلدمة؛
(ط) كفال ��ة وج ��ود �ضمان ��ات كافية حتول دون �إ�س ��اءة ا�ستعمال �أجهزة الأم ��ن العامة لعمليات اال�ش�ت�راء ،مثل ا�شرتاء
اخلدم ��ات الأمنية املدني ��ة اخلا�صة من م�صدر وحيد على نحو غري م�أذون به (�أي تنفي ��ذ عملية اال�شرتاء من دون اللجوء
لإجراءات تقدمي العطاءات على النحو الواجب)؛
(ي) �ضم ��ان �أن يك ��ون قيام �أجهزة الأم ��ن العامة باال�ستعانة ب�أجهزة اخلدمات الأمني ��ة املدنية اخلا�صة يف العمل وفق
مناق�صات و�إجراءات �أخرى �شفافة ومن�صفة؛
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(ك) �ضمان احلظر التام على اختال�س م�شغِّلي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ل ِّأي ممتلكات �أو �أموال �أو �أ�شياء ذات
قيمة تو�ضع يف عهدتهم �أو يح�صلون عليها بحكم مركزهم؛
(ل) �ضم ��ان وج ��ود لوائح تنظيمية منا�سبة يف ال ��دول التي ُي�سمح فيها ملوظفي �إنفاذ القانون بالعمل ب�صفة موظفني يف
اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة عندما ي�صبحون خارج اخلدمة.

ال�شكاوى وعمليات التفتي�ش واجلزاءات
 -11دون امل�سا� ��س بالإج ��راءات العادي ��ة لنظم العدالة اجلنائية ،لع� � َّل الدول تنظر يف �إخ�ضاع �أجه ��زة اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�صة وموظفيها لإجراءات تتعلق بتلقّي ال�شكاوى املق ّدمة �ضدها والتحقيق فيها .ولبلوغ هذه الغاية ،لع َّل الدول تقوم مبا يلي:
(�أ)  �إن�ش ��اء �آليات لتلقِّي ال�شكاوى املق َّدمة من � ِّأي �شخ�ص �ضد موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ومق ّدمي هذه
اخلدمات والتحقيق فيها بنزاهة؛
(ب) حتديد نوع ال�شكاوى التي �ستخ�ضع لهذه الآليات؛
(ج) ا�ستخدام هيئة حمايدة لتقرير الذنب والعقوبة يف �أ�ش ّد ال�شكاوى خطورةً ،وترتيب �إجراءات ا�ستئناف منا�سبة؛
(د) الإعالن عن وجود هذه الأحكام القانونية؛
(ﻫ) �ضمان �إحالة الق�ضايا اخلطرية �إىل نظام العدالة اجلنائية ملالحقة مرتكبيها ق�ضائ ًّيا.
 -12ولع� � ّل ال ��دول تنظر �أي�ض ًا يف و�ضع معايري ب�ش�أن تقدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
التي تق ّدمها على و�ضع مدونات قواعد �سلوك يف هذا ال�ش�أن.
 -13ولع� � ّل ال ��دول تنظر �أي�ض ًا يف �ضمان �إخ�ضاع مق ّدمي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�ص ��ة لعمليات تفتي�ش منتظمة بغية زيادة
االمتثال �إىل �أعلى ح ّد ،وكذلك تخ�صي�ص الدولة ملوارد كافية لذلك الغر�ض.
 -14ولع� � ّل الدول تنظر يف حتديد عقوبات منا�سبة حلاالت جتاوز �أو انتهاك اللوائح التنظيمية للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
وحلاالت عدم االمتثال لها.

تدريب موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة
 -15حيثم ��ا تق� � ّرر الدول اعتماد معايري ب�ش�أن تدريب موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،يجوز �أن تُ�ض َّمن يف تلك املعايري
العنا�ص ُر التالية:
(�أ) توجيهات حم ّددة ب�ش�أن املوا�ضيع التي ي�شملها التدريب؛
كحد �أدنى .وت�شمل هذه املوا�ضيع
(ب) توجيه ��ات حم� � ّددة ب�ش�أن املوا�ضيع التي يجب على جميع املوظفني التد ّرب عليها ٍّ
ما يلي:
‘ ’1دور اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�إ�سهامها يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع؛
‘ ’2الت�شريعات ذات ال�صلة ب�صالحيات القب�ض على اجلناة وجمع الأدلة وا�ستعمال القوة؛
‘ ’3مهارات االت�صال املتعلقة بالبالغات ال�شفوية والتقارير املكتوبة؛
‘ ’4مهارات ت�سوية النزاعات والتخفيف من ح ّدتها؛
‘ ’5مهارات التعامل مع الزبائن وخدمتهم؛
‘�  ’6إجراءات الطوارئ يف حاالت الكوارث الطبيعية واحلوادث وغريها؛
‘ ’7حقوق الإن�سان والتق ّيد باملعايري والقواعد الوطنية والدولية حلقوق الإن�سان؛

املرفقات

(ج) إ�ج ��راءات الت�شغي ��ل املعيارية الأ�سا�سية اخلا�ص ��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�شيطية)؛
(د) جمموع ��ة معاي�ي�ر تدريبية لكل جمال ميك ��ن جلميع م�ستويات موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أن يعملوا
فيه؛
(ﻫ) توجيهات ب�ش�أن املنهجيات التقديرية والتقييمية املنا�سبة لقيا�س كفاءات املوظفني؛
(و) ا�شرتاط تلقّي جميع موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة تدريب ًا �أ�سا�س ًّيا منا�سب ًا قبل بدء � ِّأي تدريب �آخر.
َّ -16
ولعل الدول تنظر يف ا�ستحداث �آلية العتماد مد ِّربي موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة واجلهات التي تقوم بتدريب
ه�ؤالء املوظفني ،وينبغي �أن ت�شمل هذه الآلية ما يلي:
(�أ) �ضم ��ان �أن تك ��ون م�ؤ�س�سات التدريب م� َّؤهل ��ة وجم َّهزة على نحو منا�سب لتدريب موظف ��ي اخلدمات الأمنية املدنية
اخلا�صة؛
(ب) منح تراخي�ص ملزاولة هذا النوع من التدريب.
التخ�ص�ص واالحرتاف لدى موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وذلك با�ستحداث
 -17ولع ّل الدول تنظر �أي�ض ًا يف ت�شجيع
ّ
�آلية منا�سبة لتزويد ه�ؤالء املوظفني بامل� ّؤهالت املهنية .وينبغي �أن تقوم هذه الآلية مبا يلي:
(�أ) تزويد موظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ب�شهادات اعتماد �أو تراخي�ص منا�سبة �صادرة عن جهات خمت�صة
تبينّ اخلدمات الأمنية املحددة امل�سموح له�ؤالء الأ�شخا�ص بتوفريها؛
(ب) �ضمان �إجراء حتديث دوري لربامج تدريب املوظفني.
 -18ولع ّل الدول تنظر كذلك يف الت�شجيع على �إعداد برامج مهنية م�ستمرة ذات �صلة باخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة .وهذه
الربامج ميكن:
(�أ)  �أن تو�ض ��ع بالت�شاور مع ال�سلطة التنظيمية ،و�أجه ��زة �إنفاذ القانون ،والرابطات املهنية والتجارية ،واملنظمات غري
احلكومية ،والزبائن؛
(ب) �أن توفَّر ملوظفي اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة بجميع م�ستوياتهم؛
(ج) �أن تعتمدها هيئات خمت�صة ،حيثما يكون منا�سب ًا؛
(د) �أن تُ�ستخدم ك�أ�سا�س للتطوير املهني امل�ستمر والتق ّدم الوظيفي.
جيم�  -إ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع
َّ -19
تدعم �إ�سهام اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة يف منع اجلرمية و�سالمة
لعل الدول تنظر يف املبادئ التالية باعتبارها �أ�س�س ًا ّ
املجتمع:
(�أ) ينبغ ��ي �أن ت�ضطل ��ع احلكومة عل ��ى جميع م�ستوياتها بدور قي ��ادي يف و�ضع برامج ملنع اجلرمي ��ة ويف تعزيز �سالمة
املجتمع؛
(ب) ينبغي للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة �أن ت�ضطلع بدور تكميلي مهم يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع؛
(ج) ينبغ ��ي �أن تخ�ض ��ع اخلدم ��ات الأمنية املدنية اخلا�صة للوائح تنظيمية وبرام ��ج حكومية ترتقي مبعايريها من �أجل
تعزيز �إ�سهام هذه اخلدمات يف منع اجلرمية و�سالمة املجتمع.
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 -20ولع� � َّل ال ��دول تنظ ��ر �أي�ض ًا يف �إيالء �أولوية للنهو�ض بالتع ��اون بني قطاعي الأمن العام واخلا� ��ص .وينبغي �أن ُيعرتف يف هذا
التعاون بدور احلكومات املركزي يف تنظيم اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�أن يكون مت�سق ًا مع مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية
ملنع اجلرمية وغريها من معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية .ويف هذا ال�صدد ،لع َّل الدول
تقوم مبا يلي:
(�أ) ت�شجيع ال�شراكات بني �أجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة و�أجهزة الأمن العامة؛
(ب) توفري التمويل لإجراء بحوث ب�ش�أن التعاون بني اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة وقطاع الأمن العام ولتقييم هذا
التعاون؛
(ج) �إن�شاء برامج تدريبية حمددة تر ّكز على التعاون وت�شجيعها؛
(د) �إن�ش ��اء هيئ ��ة �أو �آلي ��ة منا�سب ��ة للإ�شراف على تنفيذ جهود التع ��اون يف العمل بني الأجهزة الأمني ��ة التابعة للدولة
و�أجهزة اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة.
 -21واخلدم ��ات الأمني ��ة املدني ��ة اخلا�صة ملزمة عموم� � ًا بنقل املعلومات �إىل �سلط ��ات �إنفاذ القانون .وال ��دول التي تق ّرر تبادل
املعلوم ��ات م ��ع اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة كو�سيل ��ة لتعزيز منع اجلرمية و�سالمة املجتمع ميكنه ��ا �أن تقوم بذلك يف �إطار
املعايري التالية:
(�أ) ت�صنيف خمتلف �أنواع املعلومات وم�ستوى الو�صول �إىل 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) �إن�شاء �شبكات �آمنة لتبادل املعلومات؛
�سن قوانني حتمي املعلومات التي توفّرها اخلدمات الأمنية املدنية اخلا�صة؛
(د)
ّ
(ﻫ) تطوي ��ر التن�سي ��ق ب�ي�ن جميع م�ستوي ��ات الأجهزة الأمنية العامة يف تب ��ادل املعلومات مع اخلدم ��ات الأمنية املدنية
اخلا�صة؛
(و) �إدراج قواع ��د باال�ستخ ��دام الأخالق ��ي وامل�شروع للمعلومات يف � ِّأي مدونة لقواع ��د �سلوك م�شغّلي اخلدمات الأمنية
املدنية اخلا�صة.

400

*1400443*

V.14-00443

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

