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    مقدِّمة  -أوالً  
اخلدمات األمنيـة   "املعنون  ،  ١٨/٢دالة اجلنائية، يف قرارها     الحظت جلنة منع اجلرمية والع      -١

، أمهيـة قيـام     "وسـالمة اجملتمـع   دورهـا ومراقبتـها وإسـهامها يف تعزيـز منـع اجلرميـة              : املدنية اخلاصة 
السلطات املختصة يف الدول مبراقبة اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة مراقبة فّعالة من أجـل ضـمان              

 عناصر إجرامية، مبـا يف ذلـك اجلماعـات         عدم إساءة استعماهلا على يد    عدم اإلخالل هبا وضمان     
احلكومـات إىل أن تفحـص الـدور الـذي          ويف ذلك القرار أيضاً، دعت اللجنة        .نظَّمةاإلجرامية امل 

سق مـع   ومبا يتَّـ انطباق احلال يه اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة على أراضيها، مع القيام، عند           تؤّد
قوانينها الوطنية وسياساهتا اإلدارية، بتقيـيم مـدى إسـهام تلـك اخلـدمات يف منـع اجلرميـة ومحايـة                      

إضـافة إىل  و. الوطنية تتيح ما يكفي من الرقابة عليهـا    ر ما إذا كانت التشريعات      اجملتمع، وأن ُتقرّ  
رت اللجنــة أن تنــشئ فريقــا حكوميــا دوليــا مفتــوح العــضوية مــن اخلــرباء، وأن تــدعو  قــرَّذلــك، 

اخلـرباء مـن األوسـاط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص إىل االنـضمام إىل ذلـك الفريـق، لكـي يـدرس            
امها يف منـع اجلرميـة ومحايـة اجملتمـع، وينظـر يف             دور اخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة ومـدى إسـه         

 لعقـد   حتـضرياً و. ة مسائل منها املسائل املتعلقة بقيام السلطات املختصة مبراقبة هـذه اخلـدمات            عّد
رات واجلرميـة، مبـسامهة ماليـة مـن         اجتماع فريق اخلرباء، نظّم مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ          

حــضره خــرباء  ، اجتماعــا لتخطــيط أعمــال التحــضري الالزمــةحكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
 .٢٠١٠مايو / أيار١١ و١٠يف أبو ظيب يومي  بصفتهم الفردية،

ــرار    -٢ ــة   وعمــالً بق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــق اخلــرباء   ١٨/٢ جلن ــد اجتمــاع فري ، ُعق
 ١٤ إىل ١٢ يف فيينـا مـن   ،احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة     

  . بفضل تربُّع مايل إضايف من حكومة اإلمارات العربية املتحدة٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
    

     األولية التوصياتمشاريع  -ثانياً  
ر عرضـها علـى اللجنـة      وقـرَّ  مـة أدنـاه،   املقدَّ  األوليـة  التوصياتمشاريع   فريق اخلرباء    أقرَّ  -٣

  .٢٠١٢ين يف عام  دورهتا احلادية والعشرإّبان
    

    تعريف اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة  - ألف  
 ألنــه ال يوجــد ونظــراً. لعــلّ الــدول تنظــر يف تعريــف اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة  -٤

معـايري  حاليا تعريف مقبول بوجـه عـام للخـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة، ُتعتـرب املعـايري التاليـة                   
 :ه اخلدماتة هذ لتوضيح ماهّيإرشادية
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 بـاألمن   ذات صـلة   اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة خـدمات             مؤسسات ُتوفِّر  )أ(  
هتدف بوجه عام إىل محاية أو تأمني الناس والبضائع واملواقع واألماكن واألحـداث والعمليـات               

ا اخلـدمات الـيت تنطـوي صـراحةً أو ضـمناً            أمّـ .  يف الغالب باجلرميـة    تتعلقواملعلومات من خماطر    
 ى مهام هجومية فال تندرج يف فئة اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛عل

 اخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة أشـخاص اعتبـاريون أو طبيعيـون            يقوم بتقدمي   )ب(  
  أجر؛مقابليعملون 

مو اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة أشخاص اعتباريون أو طبيعيون من غـري            مقدِّ  )ج(  
 ؛اًأفرادكذلك  شركات جتارية أو منظمات غري رحبية ومل هذه اجلهاتتشوقد . اهليئات العامة

مو اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة هم جهات حتـصل علـى اعتمـاد رمسـي          مقدِّ  )د(  
 م عملها وتراقبها؛من الدولة اليت تنظّ

 ميكــن أن تكــون اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة خــدمات وقائيــة أو داعمــة   )ه(  
 .، حيثما ُيسمح بذلكلةً لتلك األجهزةأن تكون مكمِّالقانون العامة، وميكن ألجهزة إنفاذ 

 باملالحظة أنَّ شركات األمن اخلاصـة الـيت تـوفّر خـدمات احلمايـة علـى                 هو جدير ومما    -٥
منت السفن التجارية قد تنطبق عليها املعـايري الـسابقة للخـدمات األمنيـة اخلاصـة املدنيـة بـشرط                    

 .وىل دفاعية وليست هجوميةأن تكون وظيفتها األ

ــة اخلاصــة       -٦ ــشركات العــسكرية واألمني ــشركات العــسكرية اخلاصــة أو ال ــدخل ال وال ت
دمات األمنيـة   ضمن نطاق هذا التعريف، حىت وإن كان جزءاً من عملياهتا يندرج يف نطاق اخل             

 .املدنية اخلاصة

ات يف الـسجون ومرافـق       أنَّ اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة تتـضّمن تـوفري اخلـدم           ومع  -٧
عتـرب جمـاالً حباجـة إىل عنايـة     ت مـن اخلـدمات   هـذه الفئـة  ، فـإنَّ   يف بلدان خمتلفـة االحتجاز اخلاصة 

  . هنامة املقدَّ األولية التوصياتمشاريع خارج نطاق فهي وإرشادات خاصة، ومن مثّ
    

    الرقابة على اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وتنظيمها  - باء  
 الـيت تـنظِّم اخلـدمات األمنيـة        احلاليةاستعراض وتقييم وتنقيح اللوائح     ب دول تقوم لعلّ ال   -٨

 بــشأنسّن تــشريعات شــاملة تــ حاليــاً، ةتنظيميــاملدنيــة اخلاصــة، ويف حــال عــدم وجــود لــوائح  
 :ن ما يلياألمنية املدنية اخلاصة، تتضمَّتنظيم هذه اخلدمات 

 تعريف اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛  )أ(  
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حتديــد أنــشطة اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة ومــسؤولياهتا، مبــا يف ذلــك           )ب(  
 على املنشآت إجراءات السيطرةر بشفافية وكفاءة معلومات عن واجباهتا بشأن إنشاء سجل يوفّ

 واألسلحة والذخرية واملعدات ذات الصلة، وكفالة إتاحة هذه املعلومات للسلطات املختصة؛

 مي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وموظفيها؛ تبعية ملقّدحياتصالحتديد أيِّ   )ج(  

مي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة وموظفيهـا        حتديد األنشطة احملظور على مقدّ      )د(  
   علــى حنــو صــارم مــن اســتخدام القــوة، وإنــشاء نظــام لفــرض عقوبــات    االضــطالع هبــا، واحلــدّ 

 على املخالفني؛

 هيئـات تنظيميـة فّعالـة لإلشـراف علـى إدارة اخلـدمات              كفالة إنشاء آليات أو     )ه(  
ة اإلشراف علـى إصـدار   األمنية املدنية اخلاصة ضمن احلدود الوطنية، على أن تشمل هذه املهمّ        

  والتدريب؛شهادات االعتماد

 آليـة دوريـة السـتعراض وتقيـيم مـدى فعاليـة اللـوائح التنظيميـة واقتـراح             توفري  )و(  
 اطن ضعف فيها؛وإصالحات لعالج أيِّ َم

 .سلوك موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةتوفري مدونة لقواعد   )ز(  

 ،مي اخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة       إرساء معايري لعمل مقدِّ    لعلّ الدول تنظر أيضاً يف      -٩
 :ن ما يليتتضّم

 مي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة لتــوفرينيــا لــصالحية مقــدِّوضــع معــايري ُد  )أ(  
 مـالكي مؤسـسات هـذه     تلك اخلـدمات، تـشمل تـدابري رقابيـة لـضمان احلـرص الواجـب لـدى                  

 اخلدمات بغية منع سيطرة اجملرمني عليها؛

ة املدنيـة   ي اخلـدمات األمنيـ    منيا تشمل مجيع جماالت عمـل مقـدِّ       وضع معايري دُ    )ب(  
 اخلاصة وإدارة شؤوهنا؛

نية اخلاصة جلميع القـوانني واللـوائح       مي اخلدمات األمنية املد   كفالة امتثال مقدِّ    )ج(  
، وقــوانني العمــل واملمارســات الواجــب تطبيقهــاالتنظيميــة الوطنيــة، مبــا فيهــا القــوانني الدوليــة  

واللوائح التنظيمية الوطنية املتعلقة بـاملوظفني العـاملني لـديهم، وقواعـد الـصحة والـسالمة ذات                 
 ع األشخاص؛الصلة، واحترامهم حقوق اإلنسان يف التعامل مع مجي

ــوائح    )د(   ــوفري ل ــة ت ــة     تنظيمي ــة املدني ــرخيص مبمارســة اخلــدمات األمني مناســبة للت
جيـوز  ، وبنود تنّص على فئات خمتلفة مـن التـراخيص حيثمـا يكـون مناسـباً             اخلاصة، مبا يف ذلك     

 ملـوظفي  أن تـشمل اللـوائح التنظيميـة ضـرورة كفالـة إصـدار وثـائق تـرخيص مالئمـة             خصوصا  
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مقّيدة زمنيـا وتتـضّمن علـى أقـل تقـدير        تلك الوثائق   تكون  أن  ة املدنية اخلاصة،    اخلدمات األمني 
  .ة املتعلقة باهلويةصورة شخصية وسائر املعلومات املهّم

 كفالـة هتيئـة ظـروف عمـل مناسـبة تـساعد علـى        ولعلّ الدول تنظر إضافة إىل ذلـك يف       -١٠
وينبغـي لظـروف العمـل      . أعلـى درجـة    إىل    فعالية موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة      زيادة

 :تلك أن تشمل ما يلي

ــع مقــدِّ حــرص  )أ(   ــة اخلاصــة املرخَّــصني   مجي ــة املدني ــى أن مي اخلــدمات األمني  عل
  ملوظفيهم بيئة عمل وتدريب ُيحافَظُ فيها على املعايري الدنيا للصحة والسالمة؛يوفّروا

 املدنيـة اخلاصـة وفقـا    ملـوظفي اخلـدمات األمنيـة   جمزيـة  كفالة دفع أجـور عمـل         )ب(  
 . احملددة للمرتباتللمستويات

نيـا ملعـايري توظيـف واختيـار مـوظفي اخلـدمات             إرسـاء مقـاييس دُ     ولعلّ الدول تنظر يف     -١١
 :األمنية املدنية اخلاصة على أن تشمل ما يلي

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

ات الشخــصية غــري املناســبة ملــوظفني يعملــون يف قطــاع اخلــدمات مقــاييس الــصف  )ب(  
 ؛)واإلدانات السابقة(األمنية املدنية اخلاصة، مبا يشمل السوابق املسجلة يف صحيفة احلالة اجلنائية 

 مقاييس التدريب والكفاءة لكل مهام موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛  )ج(  

مات األمنية املدنية اخلاصة بانتظام للتحقّق مـن        الت موظفي اخلد  مراجعة مؤهّ   )د(  
 .يفائهم املعايري املذكورة أعالهاستمرار است

 تـــشجيع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات الـــصلة علـــى ولعـــلّ الـــدول تنظـــر أيـــضاً يف  -١٢
 :االضطالع بدور يف اإلشراف على اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة من خالل ما يلي

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

ــة باملعــايري الــيت جيــب أن يــستوفيها موظفــو اخلــدمات األمنيــة املدنيــة          )ب(   التوعي
 .مو هذه اخلدماتاخلاصة ومقّد

 ١٢ادة   وخصوصا املـ   - اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       قابلية تطبيق النظر يف   ولدى    -١٣
اخـتالس املمتلكـات يف    (٢٢، واملـادة    )الرشـوة يف القطـاع اخلـاص       (٢١، واملـادة    )القطاع اخلاص (

 : مبا يليأن ُتعىنلدول ولعلّ ا ، على اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة-) القطاع اخلاص
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  علـى أحكـام     العقود املربمة مع اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة          احتواءكفالة    )أ(  
  بشأن اجتناب الرشوة وعقوبات على عدم االمتثال هلا؛حمددة

تعيني هيئة مناسبة للتحقيق بشأن الفساد أو مراقـب خـارجي مـن هـذا القبيـل                )ب(  
 لضمان شفافية العقود املربمة بني األجهزة األمنية العامة واخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛

جمال اخلـدمات األمنيـة املدنيـة       ضمان اشتمال مجيع برامج تدريب العاملني يف          )ج(  
اخلاصــة علــى مواضــيع بــشأن اجتنــاب الرشــوة والفــساد واملمارســات األخــرى غــري املــشروعة   

 ؛ يف العمل التجاريوبشأن السلوك األخالقي

ســلوك العــاملني يف جمــال اخلــدمات األمنيــة قواعــد  مــدّونات ضــمان أن تــنّص  )د(  
واالختالس والفـساد وغـري ذلـك مـن املمارسـات      ا صرحيا على حظر الرشوة    املدنية اخلاصة نصّ  

 غري املشروعة، مبا يف ذلك املمارسات التجارية الالأخالقية؛

هــة إىل مــشّغلي إصــدار مبــادئ توجيهيــة واضــحة، جيــري حتــديثها دوريــا، موّج  )ه(  
 فات املناسبة عندما ُتعرض عليهم رشوة أو هدية أو ضيافة؛اخلدمات األمنية اخلاصة بشأن التصّر

إصدار مبادئ توجيهية واضحة بشأن السلوك املناسب ملوظفي أجهـزة األمـن              )و(  
العامة املرتبطني بعالقـة مباشـرة هبيئـة خـدمات أمنيـة مدنيـة خاصـة وهلـم مـصاحل ماليـة يف هـذه                         

 اهليئة أو تربطهم هبا عالقة شخصية؛

 ؛عموماًإصدار مبادئ توجيهية واضحة بشأن معاجلة حاالت تضارب املصاحل   )ز(  

ضــمان وضــع لــوائح تنظيميــة مناســبة ملــوظفي أجهــزة األمــن العامــة وأجهــزة     )ح(  
 اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة بشأن فترة ما بعد ترك اخلدمة؛

كفالــة وجــود ضــمانات كافيــة حتــول دون إســاءة اســتعمال أجهــزة األمــن العامــة    )ط(  
اصة من مصدر وحيد على حنو غري مأذون لعمليات االشتراء، مثل اشتراء اخلدمات األمنية املدنية اخل

 ؛)دون اللجوء إلجراءات تقدمي العطاءات على النحو الواجبمن أي تنفيذ عملية االشتراء (به 

ــأجهزة اخلــدمات      أن يكــون ضــمان   )ي(   ــة باالســتعانة ب ــن العام ــزة األم ــام أجه قي
 صفة؛األمنية املدنية اخلاصة يف العمل وفق مناقصات وإجراءات أخرى شفافة ومن

لي اخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة أليِّ   اختالس مشغِّ على  ضمان احلظر التام      )ك(  
 ممتلكات أو أموال أو أشياء ذات قيمة توضع يف عهدهتم أو حيصلون عليها حبكم مركزهم؛
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مناسـبة يف الــدول الـيت ُيـسمح فيهــا ملـوظفي إنفــاذ     تنظيميـة  ضـمان وجـود لــوائح     )ل(  
  . خارج اخلدمةيصبحونموظفني يف اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة عندما بصفة القانون بالعمل 

    
    الشكاوى وعمليات التفتيش واجلزاءات    

 إخـضاع   لعـلّ الـدول تنظـر يف      دون املساس باإلجراءات العادية لنظم العدالـة اجلنائيـة،            -١٤
مـة  الـشكاوى املقدّ  ي  أجهزة اخلدمات األمنية املدنيـة اخلاصـة وموظفيهـا إلجـراءات تتعلـق بتلقّـ              

 :لدول تقوم مبا يليلعلّ ا، ولبلوغ هذه الغاية. ضدها والتحقيق فيها

إنشاء آليات لتلقِّي الشكاوى املقدَّمة من أيِّ شخص ضـد مـوظفي اخلـدمات                )أ(  
 مي هذه اخلدمات والتحقيق فيها بنـزاهة؛األمنية املدنية اخلاصة ومقّد

 ه اآلليات؛حتديد نوع الشكاوى اليت ستخضع هلذ  )ب(  

 ، الــشكاوى خطــورةًاســتخدام هيئــة حمايــدة لتقريــر الــذنب والعقوبــة يف أشــدّ   )ج(  
 وترتيب إجراءات استئناف مناسبة؛ 

 اإلعالن عن وجود هذه األحكام القانونية؛   )د(  

 .ضمان إحالة القضايا اخلطرية إىل نظام العدالة اجلنائية ملالحقة مرتكبيها قضائيا  )ه(  

 اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة بــشأن تقــدمي وضــع معــايري ل تنظــر أيــضاً يفولعــلّ الــدو  -١٥
 .سلوك يف هذا الشأنقواعد مها على وضع مدونات  القطاع اخلاص اليت تقّدمؤسساتوتشجيع 

مي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة         ضـمان إخـضاع مقـدّ      ولعلّ الدول تنظـر أيـضاً يف        -١٦
ختـصيص الدولـة ملـوارد      كـذلك   ، و  إىل أعلـى حـدّ      االمتثـال  ادةزيـ لعمليات تفتيش منتظمة بغيـة      

 .كافية لذلك الغرض

 حتديــد عقوبــات مناســبة حلــاالت جتــاوز أو انتــهاك اللــوائح       ولعــلّ الــدول تنظــر يف    -١٧
  .التنظيمية للخدمات األمنية املدنية اخلاصة وحلاالت عدم االمتثال هلا

    
    اصةتدريب موظفي اخلدمات األمنية املدنية اخل    

 تــدريب مــوظفي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة  حيثمــا تقــّرر الــدول اعتمــاد معــايري بــشأن    -١٨
 :جيوز أن ُتضمَّن يف تلك املعايري العناصر التاليةاخلاصة، 

 توجيهات حمّددة بشأن املواضيع اليت يشملها التدريب؛  )أ(  
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ب عليهـا  لتـدرّ  على مجيع املوظفني ا   جيبدة بشأن املواضيع اليت     توجيهات حمدّ   )ب(  
 :وتشمل هذه املواضيع ما يلي. كحد أدىن

 دور اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وإسهامها يف منع اجلرمية وسالمة اجملتمع؛  ‘١‘  

ــشريعات   ‘٢‘   ــصلةالتـ ــة     ذات الـ ــع األدلـ ــاة ومجـ ــى اجلنـ ــبض علـ ــصالحيات القـ  بـ
 واستعمال القوة؛

 والتقارير املكتوبة؛مهارات االتصال املتعلقة بالبالغات الشفوية   ‘٣‘  

 مهارات تسوية النـزاعات والتخفيف من حّدهتا؛  ‘٤‘  

 مهارات التعامل مع الزبائن وخدمتهم؛  ‘٥‘  

 إجراءات الطوارئ يف حاالت الكوارث الطبيعية واحلوادث وغريها؛  ‘٦‘  

  الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان؛حقوق اإلنسان والتقّيد باملعايري والقواعد  ‘٧‘  

 بكيفية استخدام األسلحة الناريـة      اخلاصةجراءات التشغيل املعيارية األساسية     إ  )ج(  
واألسلحة غري املميتة واملعـايري الـدنيا لتـدريب املـوظفني الـذين حيملـون تلـك األسـلحة وغريهـا               

 ؛)ك تنظيم دورات تدريبية تنشيطيةمبا يف ذل(من األسلحة 

ع مـستويات مـوظفي اخلـدمات    جمموعة معايري تدريبية لكـل جمـال ميكـن جلميـ            )د(  
 األمنية املدنية اخلاصة أن يعملوا فيه؛

 التقييمية املناسبة لقياس كفاءات املوظفني؛و  التقديريةتوجيهات بشأن املنهجيات  )ه(  

اشتراط تلقّـي مجيـع مـوظفي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة تـدريبا أساسـيا                     )و(  
 .مناسبا قبل بدء أيِّ تدريب آخر

يب مـوظفي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة          استحداث آلية العتماد مدرِّ     الدول تنظر يف   ولعلّ  -١٩
 :تدريب هؤالء املوظفني، وينبغي أن تشمل هذه اآللية ما يلياليت تقوم بهات اجلاخلاصة و

 على حنو مناسـب لتـدريب       زةلة وجمهَّ مؤهَّ مؤسسات التدريب    أن تكون ضمان    )أ(  
 ة اخلاصة؛موظفي اخلدمات األمنية املدني

 .منح تراخيص ملزاولة هذا النوع من التدريب  )ب(  

ص واالحتــراف لــدى مــوظفي اخلــدمات  تــشجيع التخــّص يف أيــضاًولعــلّ الــدول تنظــر  -٢٠
. الت املهنيـة باستحداث آلية مناسبة لتزويد هؤالء املوظفني بـاملؤهّ     وذلك  األمنية املدنية اخلاصة    

 :وينبغي أن تقوم هذه اآللية مبا يلي
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أو تــراخيص اعتمــاد تزويــد مــوظفي اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة بــشهادات     )أ(  
 مناسبة صادرة عن جهات خمتصة تبّين اخلدمات األمنية احملددة املسموح هلؤالء األشخاص بتوفريها؛

 .ضمان إجراء حتديث دوري لربامج تدريب املوظفني  )ب(  

 بـرامج مهنيـة مـستمرة ذات صـلة          دإعـدا  التـشجيع علـى      ولعلّ الدول تنظـر كـذلك يف        -٢١
 :وهذه الربامج ميكن. اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةب

أن توضع بالتشاور مع السلطة التنظيمية، وأجهزة إنفـاذ القـانون، والرابطـات               )أ(  
 ملنظمات غري احلكومية، والزبائن؛املهنية والتجارية، وا

 خلاصة جبميع مستوياهتم؛املدنية اأن توفَّر ملوظفي اخلدمات األمنية   )ب(  

 ؛حيثما يكون مناسباًمدها هيئات خمتصة، أن تعت  )ج(  

  .م الوظيفيأن ُتستخدم كأساس للتطوير املهين املستمر والتقّد  )د(  
    

    إسهام اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف منع اجلرمية وسالمة اجملتمع  - جيم  
إســهام اخلــدمات األمنيــة رهــا أســساً تــدّعم باعتبا املبــادئ التاليــة لعــلّ الــدول تنظــر يف  -٢٢

 :املدنية اخلاصة يف منع اجلرمية وسالمة اجملتمع

ينبغي أن تضطلع احلكومة على مجيع مستوياهتا بدور قيـادي يف وضـع بـرامج                 )أ(  
 جلرمية ويف تعزيز سالمة اجملتمع؛ملنع ا

مهـم يف منـع     ينبغي للخدمات األمنية املدنية اخلاصة أن تضطلع بدور تكميلي            )ب(  
 اجلرمية وسالمة اجملتمع؛

ــوائح و      )ج(   ــة اخلاصــة لل ــة املدني ــة ينبغــي أن ختــضع اخلــدمات األمني ــرامج تنظيمي ب
 . يف منع اجلرمية وسالمة اجملتمعحكومية ترتقي مبعايريها من أجل تعزيز إسهام هذه اخلدمات

 إيـالء أولويـة للنـهوض بالتعـاون بـني قطـاعي األمـن العـام                 ولعلّ الـدول تنظـر أيـضاً يف         -٢٣
وينبغــي أن ُيعتــرف يف هــذا التعــاون بـدور احلكومــات املركــزي يف تنظــيم اخلــدمات   .واخلـاص 

 مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرميـة وغريهـا     متسقاًاألمنية املدنية اخلاصة وأن يكون      
 لعـلّ ويف هذا الصدد،    . يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     من معايري األمم املتحدة وقواعدها      

 :مبا يليتقوم الدول 
  تــشجيع الــشراكات بــني أجهــزة اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة وأجهــزة           )أ(  

 األمن العامة؛
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ــة        )ب(   ــة املدني ــشأن التعــاون بــني اخلــدمات األمني ــل إلجــراء حبــوث ب ــوفري التموي ت
 ام ولتقييم هذا التعاون؛ العاخلاصة وقطاع األمن

 إنشاء برامج تدريبية حمددة تركّز على التعاون وتشجيعها؛  )ج(  

بـني  يف العمـل  إنشاء هيئة أو آلية مناسبة لإلشراف على تنفيذ جهـود التعـاون            )د(  
 .اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةاألجهزة األمنية التابعة للدولة وأجهزة 

لومــات إىل ســلطات إنفــاذ  اخلاصــة ملزمــة عمومــاً بنقــل املعواخلــدمات األمنيــة املدنيــة  -٢٤
ر تبادل املعلومات مع اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة كوسيلة لتعزيـز           والدول اليت تقرّ  . القانون

 :منع اجلرمية وسالمة اجملتمع ميكنها أن تقوم بذلك يف إطار املعايري التالية

الوصـول إىل تلـك املعلومـات بـني         تصنيف خمتلف أنواع املعلومات ومـستوى         )أ(  
 الدولة واخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وحتديد ما ميكن مجعه من معلومات؛

ــة       )ب(   ــة اخلاصـ ــة املدنيـ ــدمات األمنيـ ــادل املعلومـــات بـــني اخلـ ــز عمليـــات تبـ تعزيـ
 واألجهزة األمنية العامة؛

 إنشاء شبكات آمنة لتبادل املعلومات؛  )ج(  

 ملعلومات اليت توفّرها اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛سّن قوانني حتمي ا  )د(  

 التنسيق بني مجيع مستويات األجهزة األمنيـة العامـة يف تبـادل املعلومـات      تطوير  )ه(  
 مع اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛

ات يف أيِّ مدونـة لقواعـد       إدراج قواعد باالستخدام األخالقي واملشروع للمعلوم       )و(  
  .اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةسلوك مشّغلي 

    
    تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

 إىل  ١٢ يف فيينا مـن      ،قد اجتماع فريق اخلرباء املعين باخلدمات األمنية املدنية اخلاصة        ُع  -٢٥
وافتتحت االجتماع املوظفة املسؤولة عن شعبة العمليـات،        . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤
  .رات واجلرمية عن املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّنيابةً
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    احلضور  - باء  
 . خبريا١٣١ًحضر االجتماع   -٢٦

ــدول ال   -٢٧ ــة٥٠ وكانــت ال ــةً التالي ــتني، االحتــاد الروســي،  :  يف االجتمــاع ممثَّل األردن، األرجن
ــستان، ســبانيا، إ ــا، إكــوادور، أفغان ــارات اأملاني ــة املتحــ اإلم ــا، دة، لعربي ــران أوكراني ــة(إي -مجهوري

اجلمهوريــة ، اجلزائــر، تــونس، تركيــا، تايلنــد، بــريو، بنمــابلجيكــا، الربازيــل، إيطاليــا، ، )اإلســالمية
، سويــسرا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، زمبــابوي، جنــوب أفريقيــا، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، التــشيكية
، كوبـا ،  كنـدا ،  فنلنـدا  ،)البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فن،  الفلبني،  غواتيماال،  اقالعر،  الصني،  صربيا

اململكــة ، املكــسيك، املغــرب، مــصر، مدغــشقر، ماليزيــا، مــايل، لبنــان، كولومبيــا، كــوت ديفــوار
لواليـات املتحـدة    ا،  النـرويج ،  يرلنـدا الـشمالية   ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإ    امل،  العربية السعودية 

 .هولندا، اهلند، األمريكية

ــسطنيوكانــت  -٢٨ ــةً فل ــضاً ممثَّل ــان تلقَّــ  أي ــة    ، وهــي كي ــة العام ى دعــوة دائمــة مــن اجلمعي
 .للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد برعايتها

 . األمن والتعاون يف أوروبامنظَّمةل عن وحضر ممثّ  -٢٩

ل عـن املركـز الـدويل ملنـع اجلرميـة، وهـو أحـد معاهـد شـبكة برنـامج األمـم              وحضر ممثّ   -٣٠
 .املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 غــري منظَّمــةل عــن اجمللــس األكــادميي املعــين مبنظومــة األمــم املتحــدة، وهــو وحــضر ممثّــ  -٣١
 .حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 .أكادمييةوحضر االجتماع مخسة خرباء من مؤسسات   -٣٢

  .وحضر االجتماع اثنا عشر خبرياً من القطاع اخلاص  -٣٣
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
، أعـضاء   أكتـوبر / تشرين األول  ١٢انتخب فريق اخلرباء، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -٣٤

 :املكتب التالية أمساؤهم

 )األرجنتني(وريا أوخينيو ماريا ك   :الرئيس  

 )اهلند(كوزيكودي موراليدهاران   :نائب الرئيس  

      )جنوب أفريقيا(جوزيف كغولينيا     :املقّرر  
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    إقرار جدول األعمال  - دال  
أكتوبر، جـدول األعمـال   / تشرين األول ١٢ فريق اخلرباء، يف جلسته األوىل املعقودة يف         أقّر  -٣٥

 ):UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/1(التايل 

 :ملسائل التنظيميةا  -١  

 افتتاح االجتماع؛  )أ(    

 انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(    

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ج(    

دورهـا ومراقبتـها وإسـهامها    : مناقـشة حـول اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة        -٢  
 .يف تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع

 .االستنتاجات والتوصيات  -٣  

 .تقرير االجتماعاعتماد   -٤  

 .اختتام االجتماع  -٥  

 :واتفق فريق اخلرباء على االستناد يف مناقشاته إىل املواضيع التالية  -٣٦

 الرقابة على اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وتنظيمها؛  )أ(  

 الشكاوى وعمليات التفتيش واجلزاءات؛  )ب(  

 رمية وسالمة اجملتمع؛إسهام اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة يف منع اجل  )ج(  

  .اخلدمات األمنية املدنية اخلاصةتدريب موظفي   )د(  
    

    ملّخص املداوالت  -رابعاً  
ــة اجلنائيــة       -٣٧ اســتذكر الــرئيس يف مالحظاتــه االســتهاللية قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدال
 وشّدد على أنَّ االجتمـاع ينبغـي أن يركّـز علـى خـدمات األمـن ولـيس علـى خـدمات                       ١٨/٢

ومن مث فإنَّ عمليات املرتزقة والعمليات العسكرية وشبه العسكرية اليت تقـوم هبـا هـذه           . الدفاع
فريـق اخلـرباء أن     ل وذكر أنه ينبغي  . اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة تقع خارج نطاق االجتماع       

لمـشاركني  ل كمـا أنـه ينبغـي   يركّز على املبادئ العامة املتعلقة باخلدمات األمنية املدنية اخلاصة،     
 . خربات بلداهنم يف هذا اجملاليستندوا إىلأن 
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ــدور          -٣٨ ــصلة ب ــسائل املت ــة اجتماعــات حتــّدد امل ــة غرف ــق اخلــرباء ورق ــى فري وعرضــت عل
ــه       ــسري مداوالتـ ــل تيـ ــن أجـ ــا، مـ ــة عليهـ ــدها والرقابـ ــة ورصـ ــة اخلاصـ ــة املدنيـ ــدمات األمنيـ اخلـ

)UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/CRP1.( 

أكتـوبر،  / تـشرين األول   ١٢لـستني األوىل والثانيـة املعقـودتني يف         بدأ االجتماع، يف اجل     -٣٩
ــة مــن التعليقــات العامــة علــى اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة    وشــّدد املتكلمــون علــى  . جبول

ضــرورة فهــم اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة وتنظيمهــا تنظيمــا رقابيــا وإضــفاء طــابع مهــين    
جلـة املـسائل املتعلقـة برقابـة الدولـة علـى هـذا النـوع مـن                  عامب العنايـة خـصوصاً   عليها، وضرورة   

ناقـشة  مل بالفرصـة املتاحـة   ورّحبـوا    .اخلدمات من أجل منع اختراقها من قبل العناصر اإلجراميـة         
 وسـلَّموا بـضرورة     ، باخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة علـى الـصعيد الـدويل             ذات الصلة املسائل  

د بعـض املـتكلمني أيـضا علـى     وشّد. نظيم هذه اخلدماتوضع مبادئ توجيهية وقواعد دولية لت 
 .ضرورة استنباط ممارسات جيدة يف هذا اجملال

وأشار متكلمون إىل تبـاين حالـة ومـستوى عمليـات اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة                     -٤٠
 قـة ملختلـف األدوار الـيت ميكـن       فيما بني البلدان، مما يربز احلاجـة إىل إجـراء دراسـة حتليليـة معمّ              

 واملـشاكل  ،للخدمات األمنية املدنية اخلاصة أن تضطلع هبا يف جمال منع اجلرمية وسالمة اجملتمـع        
د املتكلمـون علـى الـدور       وشـدّ .  هذه اخلدمات يف خمتلـف اجملتمعـات       وجوداليت قد تنشأ نتيجة     
. ةسلطات العدالة اجلنائية فيمـا يتعلـق باخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـ            دى  املركزي واحليوي ل  

ــه جيــب علــى   ــة اخلاصــة   وذكــروا أن ــة املدني ــع اخلــدمات األمني ــوانني  أن تعمــل  مجي مبوجــب الق
 .واللوائح التنظيمية الوطنية

ــة اخلاصــة       -٤١ ــة املدني ــاد اضــطالع اخلــدمات األمني ــدعم وســلّم املتكلمــون بازدي ــوفري ال  بت
ــدان، وبيّ     ــدة بل ــها يف ع ــة ومكافحت ــع اجلرمي ــود من ــد  جله ــوا األســباب وراء تزاي ــى  ن ــب عل  الطل

ــة  ــوحظ أنَّ. اخلــدمات األمني ــد مــن     ول ــة اخلاصــة، يف العدي ــة املدني  منــو قطــاع اخلــدمات األمني
ولـوحظ  . احلاالت، مل تواكبه زيادة يف قدرة الدولة على تنظيم تلـك اخلـدمات والرقابـة عليهـا                

 بطـابع دويل  ساماً قطاع اخلدمات األمنية املدنية اخلاصـة يـزداد، يف بعـض احلـاالت، اتِّـ          أيضاً أنَّ 
 .ربون احلدود لتقدمي تلك اخلدمات عدداً كبرياً من موظفيه يعوأنَّ

ــم  -٤٢ ــون وأعلـ ــرباء  املتكلمـ ــق اخلـ ــة،     فريـ ــا الرقابيـ ــة وآلياهتـ ــداهنم الداخليـ ــشريعات بلـ  بتـ
وشـّدد  . دمات األمنية املدنية اخلاصـة    والشراكات القائمة يف بلداهنم بني قطاع األمن العام واخل        

 مـن قطـاعي األمـن العـام واألمـن اخلـاص       لـى أمهيـة فهـم األدوار املنوطـة بكـلٍ       ة ع متكلمون عدّ 
 .فهما واضحا
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وُضربت أمثلة على الدور الـذي تـسهم بـه اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة يف تعزيـز                       -٤٣
ظيفهـا أعـدادا   وأشري إىل أمهيـة إسـهام هـذه اخلـدمات يف اقتـصادات البلـدان بتو              . سالمة اجملتمع 
 .عاملنيكبرية من ال

اخلـرباء  فريـق   ملتكلمـون ذات أمهيـة وأرادوا مـن         وتشمل املسائل األخرى اليت اعتربهـا ا        -٤٤
؛ أن يعاجلها، مسألة استخدام اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة لألسلحة النارية وملعـدات أخـرى             

ــا خيــصّ       ــة فيم ــا األســلحة الناري ــل أن تثريه ــيت ُيحتم ــسان    واملخــاطر ال ــوق اإلن ــهاكات حق انت
 كمـا أشـري إىل ضـرورة معاجلـة          .املنـصفة تنظـيم العمـل والتعويـضات        ومسائل تتعلق ب   والفساد؛

مسألة إخضاع تلك اخلـدمات للمـساءلة عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان وأمهيـة تـوفري أقـصى                     
 .قدر من تدابري االنتصاف للمتضررين من األفراد واجلماعات

صيل، فناقش تعريف اخلـدمات األمنيـة     وعكف الفريق على حبث املسائل املطروحة بتف        -٤٥
وجــرى  .املدنيــة اخلاصــة والعناصــر املختلفــة الــيت ينبغــي أخــذها يف احلــسبان يف هــذا التعريــف   

 والوقائيــة، ونــوقش مفهــوم املخــاطر   منــها اهلجوميــة املــسَندةالتــشديد علــى التمييــز بــني املهــام 
 .خاطر األخرى املهّددة للسالمةاملتصلة باجلرمية مقابل امل

 الــسلطات  فأشــاروا إىل أنَّ، بالرقابــة والتنظــيمذات الــصلةوتنــاول املتكلمــون املــسائل   -٤٦
أن تكون قادرة على حتديد ماهّية اجلهة الـيت تـسيطر يف هنايـة املطـاف علـى                  هلا  احلكومية ينبغي   

 من هذا القبيل تتـيح      شركات ذلك أنَّ السيطرة على      .اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة   شركات  
مجرمني سبل احلصول على األسـلحة وفـرص غـسل األمـوال والوصـول إىل املـوظفني الـذين                   لل
 ولــذلك ينبغــي تــوافر آليـة للتحقّــق مــن اخلــدمات  .أنــشطة إجراميـة القيــام بكـن اســتغالهلم يف  مي

 وتلــك الــيت تــستخدم مــوظفني حملــيني، األمنيــة املدنيــة اخلاصــة الــيت تــستخدم مــوظفني أجانــب
 .جملرمني على هذه اخلدمات وكشف أي سيطرة من هذا النحورة امن أجل منع سيطوذلك 

وأثريت مسألة ضمان مـنح مرتبـات مناسـبة ملـوظفي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة                     -٤٧
.  يقبلـون مرتبـات منخفـضة      ممن قد الت الضعيفة   منع استخدام موظفني من ذوي املؤهّ     مسألة  و

 . اخلدمة دنيا بشأن األجور وشروطوينبغي حتديد معايري

 حتديـد   إمكانيـة  تونوقشت مسألة تعيني مراقبني مناسبني لعمليـة التعاقـد، كمـا نوقـش              -٤٨
  مـستقلون  وهـم موظفـون   (احملكّمون املتعاقـدون، وأمنـاء املظـامل         :ثالثة أنواع من املراقبني وهم    

ــانونيون يتولّــ    ــري ق ــانونيون أو غ ــدمي     ق ــا وتق ــق فيه ــشكاوى والتحقي ــتماع لل ــسؤولية االس ون م
 اتفاقيـة األمـم   مبقتـضى ، وهيئات مكافحـة الفـساد املنـشأة    )صيات بشأن كيفية االستجابة هلا   تو
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 لتنظـيم اخلـدمات األمنيـة اخلاصـة         كرت مسألة إنشاء هيئـة قانونيـة      وذُ .املتحدة ملكافحة الفساد  
 .رصد تلك اخلدماتباعتبار ذلك طريقة أخرى من طرائق 

ه نـ اخلدمـة، أبـرز املتكلمـون أ       فترة مـا بعـد انتـهاء         بشأنوفيما يتعلق باللوائح التنظيمية       -٤٩
 الدولـة حلـساب    موظفـو شكل خطري من أشكال تضارب املـصاحل، إذا مـا عمـلَ      ميكن حدوث 

 .ساعات الدوامانتهاء اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة بعد مؤسسات 

دمات وناقش املشاركون مسألة اآلليات اليت ينبغـي إنـشاؤها للتعامـل مـع مـوظفي اخلـ                  -٥٠
 أو الـذين صـدرت يف حقهـم أحكـام           عملـهم األمنية املدنية اخلاصة الذين يرتكبون جرائم أثناء        
 .إدانة قبل التماسهم التوظيف يف هذه اخلدمات

 الــشكاوى والتفتــيش والعقوبــات، جــرت مناقــشة حــول ضــرورة  ويف معاجلــة مــسائل  -٥١
ــبلِّ  ــة امل ــضاً غني واملخــربين محاي ــا أي ــذين يفــضحون املخالف ــة    .تال ــة اهليئ  -كمــا نوقــشت طبيع

 . اليت ُيوَصـى بإنـشائها علـى الـصعيد الـوطين لتحديـد اإلدانـة والعقوبـات                 -القانونية أو سواها    
دون تراخيص؛ ولوحظ أنه ينبغـي يف هـذه الظـروف    وطرحت مسألة الشركات اليت تعمل من       

 . اإلدارية أو القضائية املناسبةتطبيق اإلجراءات

 / تــشرين األول١٣اء، يف جلــستيه الثالثـة والرابعـة، املعقـودتني يف    وواصـل فريـق اخلـرب     -٥٢
ــع اجلرميــة        ــة اخلاصــة يف من ــة املدني ــة بإســهام اخلــدمات األمني ــوبر، النظــر يف املــسائل املتعلّق أكت

 .وسالمة اجملتمع، وكذلك يف تدريب العاملني يف تلك اخلدمات

 مــن بلــد إىل دنيــة اخلاصــة خيتلــفالحــظ املتكلمــون أنَّ دور اخلــدمات األمنيــة املقــد و  -٥٣
م ه، مــع االعتــراف باحتمــال اضــطالع اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة بــدور داعــ  آخــر، وأنــ

 أالَّ يـسعى إىل حتديـد وظـائف تلـك اخلـدمات ألّنـه                اخلـرباء  فريقخلدمات األمن العاّمة، ينبغي ل    
 أنَّ اخلـدمات األمنيـة      كما جرى التشديد علـى     . خمتلف أنواع األوضاع الوطنية    سيصعب تبيان 

ختـضع للمراقبـة األمنيـة    يف احلني نفـسه    م دعماً خلدمات األمن العامة ولكنَّها       املدنية اخلاصة تقدّ  
ونوقشت مسألة الشراكات بـني اخلـدمات العاّمـة واخلاصـة؛ ولـوحظ أنَّ علـى كـل                  . احلكومية

 .دولة أن ُتحّدد مستوى ما ينبغي أن ُيقام من تعاون وشراكات

ي فيهـا اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة       يف البلدان اليت تـؤدّ    ّدد املتكلمون على أنَّ   وش  -٥٤
ى مـسؤولية الرقابـة علـى التعـاون،         دورا ضئيال، قد ال يوجد ما ُيسوِّغ إنشاء هيئة ُمحّددة تتـولّ           

 .ما دام مثة إجراءات فّعالة ومناسبة، مبا يف ذلك آلية قائمة للرقابة
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 .مــسألة تبــادل املعلومــات بــني اخلــدمات األمنيــة اخلاصــة والعاّمــةونوقــشت باستفاضــة   -٥٥
وشّدد املتكلمون على أنَّ أجهزة اخلدمات األمنية اخلاصة والعاّمة ال ميكـن أن تعامـل علـى قـدم                   

 إىل أنَّ اخلــدمات األمنيــة العامــة غــري  اوأشــارو .املــساواة عنــدما يتعلّــق األمــر بتبــادل املعلومــات 
ال تكـون يف وضـع   كـثريا مـا   ملعلومات مع اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة و  ا بالتشارك يف ملزمة  

وذكر أنَّ املعلومات احلـّساسة والـسّرية الـيت حتـتفظ هبـا أجهـزة اخلـدمات                  .يتيح هلا القيام بذلك   
 . مــع اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــةللتــشارك فيهــااألمنيــة العاّمــة خــصوصا ال تكــون متاحــة 

ــّر بــأنَّولكــْن ــة    أُق  معلومــات ّحمــددة وخمّصــصة  التــشارك يف الــشرطة قــد تقــّرر يف حــاالت معيّن
  رتكــاب جرميــة مــا علــى الغــرض مــع أجهــزة اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة، مــن أجــل منــع ا 

 .سبيل املثال

بـإبالغ  عمومـاً   وشّدد عّدة متكلمني علـى أنَّ اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة ملزمـة                   -٥٦
املدنيــة  هــذه اخلــدمات األمنيــة  ولــوحظ أنَّ .القــانون مبــا لــديها مــن معلومــات ســلطات إنفــاذ 

املعلومات الـيت حتـصل عليهـا مـن خـالل أداء            اخلاصة يكون مبستطاعها، عن طريق التشارك يف        
والحــظ املتكلمــون أنَّ الدولــة ينبغــي أن حتــّدد  .ي دورا هاّمــا يف منــع اجلرميــةمهامهــا، أن تــؤّد

نــوات املناســبة لتبادهلــا وكــذلك نــوع املعلومــات الــيت ميكــن تبادهلــا، مــع  نطــاق املعلومــات والق
 .قوانني الواجبة التطبيقمراعاة ال

ــة         -٥٧ ــة املدني ــاملني يف اخلــدمات األمني ــسليم للع ــدريب ال ــة الت ــى أمهي وشــدَّد املتكلمــون عل
لّبـــي ف لتكيَّـــم وُتاحلاجـــة إىل وضـــع منـــاذج ومعـــايري فّعالـــة ميكـــن أن ُتـــستخدَ علـــى اخلاصـــة و

ولوحظ أنَّ ختطيط أنشطة التدريب ينبغي أن يراعي خمتلـف أنـواع األنـشطة               .االحتياجات احمللية 
اليت تضطلع هبا تلك اخلدمات والكفاءات املطلوبـة لتنفيـذ تلـك األنـشطة، والـيت ختتلـف حبـسب                    

ى جرى التـشديد علـى أنَّ بـرامج التـدريب ينبغـي أن تكـون قائمـة علـ                  كما  و .املهام املضطلع هبا  
ــاءة ــل  .الكف ــهوقي ــد    ينبإنَّ ــارات ال ــدول أن ُتحــّدد امله ــن   غــي لل ــة، وكــذلك الغــرض م نيا املطلوب

ق ممـا إذا    م بانتظـام مـن خـالل التحقُّـ        ولوحظ أنَّ تأثري التـدريب ينبغـي أن ُيقـيَّ          .التدريب وأهدافه 
ن تكـون   أينبغـي   و. كان موظفو اخلدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة قـد اكتـسبوا املهـارات املناسـبة                

 .ئك املوظفني مرخَّصة هلذا الغرضاملراكز اليت تقدِّم التدريب ألول

وحدَّد املتكلمون املسائل التالية الـيت ميكـن أن تؤخـذ يف االعتبـار يف املناقـشات املقبلـة                     -٥٨
  :بشأن اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة

ة جتـاه األطـراف     املـسؤولي مسؤولية اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة، وخـصوصا          )أ(  
 الثالثة؛
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ــسلطة امل  )ب(   ــصة ال ــرخص      (رخِّ ــا إصــدار ال ــيت حيــق هل ــزة ال ــواع األجه توضــيح أن
 ؛)للخدمات األمنية املدنية اخلاصة

 مساءلة اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان؛  )ج(  

ضــون لــسوء ذي يتعّر األقــصى مــن تــدابري االنتــصاف للــضحايا الــحتديــد احلــّد  )د(  
 اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛مقّدمي بل سلوك من ِق

مبــا يف (التعــاون الــدويل يف املــسائل املتعلقــة باخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة   )ه(  
 ؛)ذلك التدريب

مبــا يف ذلــك (ســجل دويل باملعلومــات عــن اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة     )و(  
 ؛")القوائم السوداء"

 اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة؛ قطاع ضمنتعزيز دور اهليئات املهنية   )ز(  

  مساءلة املتعاقدين من الباطن؛  )ح(  
  ).إدارة األسلحة(اقتناء األسلحة وتعقبها والتصرف فيها وختزينها   )ط(  

    
    اعتماد مشروع التقرير واختتام االجتماع  -خامساً  

ــقُ   -٥٩ ــد فريـ ــسته ا اعتمـ ــرباء، يف جلـ ــشروعَ  اخلـ ــسة، مـ ــك  خلامـ ــا يف ذلـ ــره، مبـ ــشاريع  تقريـ   مـ
  . األوليةالتوصيات

 


