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إنفاذ القانون واللجنة الدولية للصليب األحمر

إنفاذ القانون
واللجنة الدولية للصليب األحمر
تدخـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر ،بصفتهـــا منظمـــة
إنســـانية محايـــدة ومســـتقلة وغيـــر متحيـــزة ،فـــي حـــوار مـــع
ق ــوات الش ــرطة واألم ــن ف ــي بل ــدان عدي ــدة ف ــي جمي ــع أنح ــاء
العالــم .ويســعى هــذا الحــوار للحــد مــن المعانــاة بيــن األشــخاص
المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة وحــاالت العنــف األخــرى
ودرء هـــذه المعانـــاة .وتلعـــب قـــوات الشـــرطة وقـــوات األمـــن
دورا ها ًمــا فــي هــذا الصــدد
المكلفــة بإنفــاذ القانــون فــي بلدانهــم ً
حي ــث تق ــع عل ــى عاتقه ــم مس ــؤولية خدم ــة الن ــاس والمجتمع ــات
وحمايته ــم ،وعل ــى وج ــه الخص ــوص ،من ــع الجريم ــة والتح ــري
عنه ــا ،وحف ــظ النظ ــام الع ــام وتوفي ــر الحماي ــة لم ــن ه ــم بحاج ــة
لهــا ومســاعدتهم .ويتطلــب الوفــاء بهــذا االلتــزام ،احتــرام اإلطــار
القانونــي الدولــي المنطبــق علــى مهمــة إنفــاذ القانــون ،أال وهــو
القان ــون الدول ــي لحق ــوق اإلنس ــان .وترك ــز اللجن ــة الدولي ــة ف ــي
حواره ــا م ــع مؤسس ــات إنف ــاذ القان ــون عل ــى مجموع ــة أساس ــية
مــن حقــوق اإلنســان وبخاصــة التــي تتصــل بالنزاعــات المســلحة
وح ــاالت العن ــف األخ ــرى .واله ــدف الع ــام ه ــو تعزي ــز احت ــرام
القان ــون ال ــذي يكف ــل الحماي ــة للن ــاس ف ــي مث ــل ه ــذه الظ ــروف.

المبادئ األساسية
للحركة الدولية
للصليب األحمر
والهالل األحمر
اإلنسانية وعدم التحيز
والحياد واالستقالل
والخدمة الطوعية
والوحدة والعالمية
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القواعد والمعايير الدولية التي تحكم الممارسات الشرطية

القانون الدولي

القانـــون الدولـــي هـــو مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي تحكـــم
العالقـــة بيـــن أشـــخاص القانـــون الدولـــي ،مثـــل الكيانـــات
المتمتع ــة باألهلي ــة القانوني ــة .ه ــذه الكيان ــات ه ــي عل ــى وج ــه
الخصـــوص ،الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة العامـــة واألفـــراد.

المص ــادر األساس ــية للقان ــون الدول ــي ه ــي االتفاقي ــات الدولي ــة
والع ــرف الدول ــي والمب ــادئ العام ــة للقان ــون الت ــي تعت ــرف به ــا
األم ــم المس ــتقلة .المص ــادر الثانوي ــة ه ــي األح ــكام القضائي ــة
ومذاه ــب كب ــار المؤلفي ــن ف ــي القان ــون الع ــام.

يُقص ــد بـــ االتفاقي ــة الدولي ــة (أو المعاه ــدة أو العه ــد) “االتف ــاق
الدولــي المعقــود بيــن الــدول فــي صيغــة مكتوبــة والــذي ينظمــه
القانـــون الدولـــي ،ســـواء تضمنتـــه وثيقـــة واحـــدة أو وثيقتـــان
متصلت ــان أو أكث ــر ومهم ــا كان ــت تس ــميته الخاص ــة” (اتفاقي ــة

فيينـــا لقانـــون المعاهـــدات ،المـــادة ( )1( 2أ)) .إن الوثائـــق
م ــن ه ــذا الن ــوع تصب ــح ملزم ــة قانو ًن ــا للدول ــة ح ــال توقيعه ــا
والتصدي ــق عليه ــا أو االنضم ــام الالح ــق له ــا.

ً
“دليـــا علـــى وجـــود ممارســـة عامـــة
يعـــد العـــرف الدولـــي
مقبولـــة بمثابـــة قانـــون” (النظـــام األساســـي لمحكمـــة العـــدل

الدولي ــة ،الم ــادة ( )1( 38ب)) .يتعي ــن عل ــى الدول ــة المعني ــة
توفيــر دليــل علــى وجــود ممارســة ثابتــة (معتــادة) تســتند إلــى
الت ــزام قانون ــي قائ ــم.

إن القان ــون المل ــزم أو القواع ــد اآلم ــرة للقان ــون الدول ــي ه ــي
قواعــد القانــون العرفــي التــي ال يُســمح بعــدم التقيــد بهــا (حتــى
مــن خــال المعاهــدات) .ويعــد الحظــر المطلــق للتعذيــب مثـ ً
ـاال
عليه ــا.
وتمثــل وثائــق القانــون الليــن مصــادر إضافيــة مهمــة للقانــون
الدول ــي .ويش ــتمل القان ــون اللي ــن عل ــى صك ــوك غي ــر ملزم ــة
وضعــت مــن خــال قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.
وربمـــا تســـتخدم صكـــوك القانـــون الليـــن لتعزيـــز التزامـــات
الـــدول باالتفاقـــات الدوليـــة أو إعـــادة التأكيـــد علـــى المعاييـــر
الدولي ــة أو إرس ــاء أس ــاس قانون ــي للمعاه ــدات الالحق ــة .وتع ــد

القانون الدولي

قواع ــد الس ــلوك للموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن التابع ــة
ً
وأيضــا المبــادئ األساســية المتعلقــة باســتخدام
لألمــم المتحــدة
الق ــوة واألس ــلحة الناري ــة م ــن قب ــل موظف ــي إنف ــاذ القواني ــن،
أمثل ــة عل ــى صك ــوك القان ــون اللي ــن له ــا صل ــة خاص ــة بإنف ــاذ
القان ــون.
وبينم ــا يختل ــف تطبي ــق القان ــون الدول ــي الفعل ــي داخ ــل النظ ــام
المحل ــي تب ًع ــا إلط ــار القان ــون الوطن ــي ،ال يج ــوز ألي دول ــة
أن تحتك ــم إل ــى دس ــتورها أو إل ــى أي ــة قواني ــن وطني ــة أخ ــرى
كأس ــباب لع ــدم الوف ــاء بالتزاماته ــا بموج ــب القان ــون الدول ــي.
فالدول ــة ملزم ــة عن ــد توقي ــع أي معاه ــدة ،بمواءم ــة تش ــريعاتها
الوطني ــة م ــع المعاه ــدة الدولي ــة .وع ــاوة عل ــى ذل ــك ،يتعي ــن
عليهـــا ضمـــان امتثـــال ممثلـــي الدولـــة أو مؤسســـاتها إلـــى
االلتزامـــات الدوليـــة للدولـــة .ويترتـــب علـــى عـــدم االمتثـــال
تحمــل الدولــة نفســها للمســؤولية .وتكــون هــذه المســؤولية ذات
صل ــة خاص ــة حينم ــا يتعل ــق األم ــر بإنف ــاذ القان ــون.

إن انتهاك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لاللتزامات التي تقع على عاتق الدولة
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان أثناء تأديتهم لمهامهم يترتب عليه مسؤولية
الدولة على المستوى الدولي بما في ذلك مسؤولية تقديم التعويض واإلنصاف.
ويشـــتمل القانـــون الدولـــي علـــى مجاليـــن مهميـــن وهمـــا
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني.
وبالرغــم مــن أن غايتهمــا المشــتركة هــي حمايــة حيــاة وصحــة
لـــكل منهمـــا مجـــاالت تطبيـــق مختلفـــة.
وكرامـــة البشـــر،
ٍ
فالقان ــون الدول ــي لحق ــوق اإلنس ــان يطب ــق ف ــي جمي ــع األوق ــات
وه ــو مل ــزم لل ــدول ف ــي عالقاته ــا م ــع األف ــراد المقيمي ــن ف ــي
أراضيهـــا (تربطهـــم عالقـــة "رأســـية" باألســـاس)؛ والقانـــون
الدول ــي اإلنس ــاني يطب ــق ف ــي ح ــاالت الن ــزاع المس ــلح وه ــو
خاص ــا؛ وهـــو ملـــزم لجميـــع
يشـــكل فـــي هـــذا الشـــأن قانو ًن ــا ًّ
ـزاع م ــا.
األط ــراف ف ــي ن ـ ٍ

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

حق ــوق اإلنس ــان ه ــي حق ــوق قانوني ــة يمتلكه ــا كل ف ــرد م ــن
ً
حقوقــا عالميــة مكفولــة للجميــع دون تمييــز.
بنــي البشــر .وتعــد
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ميثاق األمم المتحدة،
المادة 55
“تعمل األمم المتحدة على […]
أن يشيع في العالم احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية
للجميع بال تمييز بسبب الجنس
أو اللغة أو الدين]…[ ،
ومراعاة تلك الحقوق
والحريات ً
فعل ”.

أنشــئت األمــم المتحــدة فــي عــام  1945بهــدف تعزيــز الســام
واألم ــن والحف ــاظ عليهم ــا .ويع ــد ميث ــاق األم ــم المتح ــدة ه ــو
الصــك التأسيســي لهــا .وتحتــوي هــذه الوثيقــة علــى التــزام مهــم
بحقــوق اإلنســان مشــمول فــي المــادة .55
وكثيـــرا مـــا يشـــار حاليًـــا إلـــى الصكـــوك الرئيســـية الثالثـــة التـــي
ً
ي ــدون جميعه ــا حق ــوق اإلنس ــان عل ــى الصعي ــد العالم ــي بـ ــالشرعة
الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان:
• اإلعـــان العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان ،الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة
العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 1948؛
• العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
والثقافيـــة ،الـــذي اعتمـــد فـــي عـــام  ،1966وبروتوكولـــه
االختيـــاري لعـــام 2008؛
• العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية ،الـــذي
اعتم ــد ف ــي ع ــام  ،1966والبروتوك ــوالن االختياري ــان الملحق ــان
ب ــه.
وكان لإلعـــان العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان عظيـــم األثـــر علـــى
المعاه ــدات العالمي ــة واإلقليمي ــة الالحق ــة الخاص ــة بحق ــوق اإلنس ــان
وكذل ــك عل ــى الدس ــاتير الوطني ــة وغيره ــا م ــن القواني ــن .ونتيج ــة
لذل ــك ،يمك ــن حال ًي ــا اعتب ــار ع ــدد م ــن األح ــكام قانو ًن ــا عرف ًي ــا ،مث ــل
حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة وحظــر التمييــز
العنص ــري وحظ ــر االس ــترقاق.
وتلـــت الشـــرعة الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان صياغـــة عـــدد مـــن
المعاهــدات التــي تناولــت موضوعــات بعينهــا .وهــي تشــمل مــا يلــي:
• االتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز
العنصـــري؛
• اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة
وبروتوكولهـــا االختيـــاري؛
• اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو
العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة وبروتوكولهـــا
االختيـــاري؛
• اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وبروتوكوالهـــا االختياريـــان بشـــأن
إشــراك األطفــال فــي الصراعــات المســلحة وبشــأن بيــع األطفــال
واســـتغاللهم فـــي البغـــاء وفـــي إنتـــاج المـــواد اإلباحيـــة.

القانون الدولي

وتُكمــل وثائــق القانــون غيــر الملــزم (القانــون الليــن) المعاهــدات
الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان الملزمـــة لجميـــع الـــدول األطـــراف
(ومؤسســـاتها) بشـــكل متزايـــد ،إذ توفـــر اإلرشـــادات وتضـــع
معاييـــر مفصلـــة لحقـــوق اإلنســـان .باإلضافـــة إلـــى وثيقتـــي
القان ــون غي ــر المل ــزم اللتي ــن س ــبق ذكرهم ــا (قواع ــد الس ــلوك
للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن التابعـــة لألمـــم المتحـــدة
والمبــادئ األساســية المتعلقــة باســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة
مــن قبــل موظفــي إنفــاذ القوانيــن) ،تتســم الوثائــق التاليــة بأهميــة
خاص ــة بالنس ــبة للموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن:
• القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
• مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن
يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن؛
• إعــان المبــادئ األساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة
وإس ــاءة اس ــتعمال الس ــلطة (إع ــان الضحاي ــا).

األمم المتحدة وحقوق اإلنسان

يمثـــل تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان وحمايتهـــا أحـــد األغـــراض
الرئيســـية لألمـــم المتحـــدة التـــي شـــرعت فـــي عمليـــة وضـــع
المعايي ــر عل ــى نط ــاق واس ــع عب ــر مختل ــف األجه ــزة والهيئ ــات
التابع ــة له ــا.
ويع ــد مجل ــس األم ــن الجه ــاز التنفي ــذي لألم ــم المتح ــدة ال ــذي
تق ــع علي ــه المس ــؤولية الرئيس ــية ع ــن ص ــون الس ــام واألم ــن
الدولييـــن .ويتألـــف مـــن  15عضـــوًا ،منهـــم خمســـة أعضـــاء
دائميـــن (جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية ،وفرنســـا ،وروســـيا،
والمملك ــة المتح ــدة ،والوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة) ف ــي حي ــن
تنتخـــب الجمعيـــة العامـــة األعضـــاء العشـــرة اآلخريـــن لمـــدة
عاميـــن.
أمـــا الجمعيـــة العامـــة فهـــي الهيئـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة،
وتتألـــف مـــن جميـــع الـــدول األعضـــاء ،وتتمتـــع بصالحيـــة
مناقشـــة أي مســـائل أو أمـــور تقـــع فـــي نطـــاق ميثـــاق األمـــم
المتح ــدة .إال أن ــه ال يمكنه ــا إص ــدار تش ــريعات مباش ــرة لل ــدول
ً
بـــدال مـــن
األعضـــاء وتعمـــل مـــن خـــال تقديـــم التوصيـــات
إصـــدار القـــرارات الملزمـــة.
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وثمـــة هيئـــة رئيســـية أخـــرى لألمـــم المتحـــدة وهـــي المجلـــس
االقتصـــادي واالجتماعـــي الـــذي يتمتـــع ،ضمـــن جملـــة أمـــور
أخـــرى ،بصالحيـــة "إنشـــاء لجـــان للشـــؤون االقتصاديـــة
واالجتماعيــة ولتعزيــز حقــوق اإلنســان" (ميثــاق األمــم المتحــدة،
المــادة  .)68واللجــان المهمــة التــي أنشــأها المجلــس االقتصــادي
واالجتماع ــي ف ــي مي ــدان حق ــوق اإلنس ــان ه ــي:
• لجنـــة منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة ،التـــي يكتســـي
عملهـــا المتمثـــل فـــي وضـــع المعاييـــر ،ومنهـــا علـــى ســـبيل
المث ــال صياغ ــة المب ــادئ األساس ــية المتعلق ــة باس ــتخدام الق ــوة
واألســـلحة الناريـــة مـــن قبـــل الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ
القان ــون ،أهمي ــة خاص ــة بالنس ــبة للموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القوانيـــن؛
• لجنة وضع المرأة؛
• لجنــة حقــوق اإلنســان ،التــي يتولــى مجلــس حقــوق اإلنســان
لألم ــم المتح ــدة مهامه ــا من ــذ ع ــام 2006؛
• لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ويع ــد مجل ــس حق ــوق اإلنس ــان هيئ ــة فرعي ــة للجمعي ــة العام ــة
لألمـــم المتحـــدة وأنشـــئ فـــي عـــام  .2006ويتألـــف مـــن 47
عضــوًا ،ينتخ ــب كل واح ــد منه ــم لفت ــرة عضوي ــة مدته ــا ث ــاث
س ــنوات .ويس ــتعرض المجل ــس حال ــة حق ــوق اإلنس ــان ف ــي كل
دول ــة م ــن ال ــدول األعض ــاء م ــرة كل أرب ــع س ــنوات م ــن خ ــال
االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل .وه ــو مكل ــف ً
أيض ــا بمعالج ــة
األنم ــاط الثابت ــة لالنته ــاكات الجس ــيمة والمش ــهود عليه ــا بش ــكل
موثـــوق لجميـــع حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية ،عـــن
طريــق إجــراءات تقديــم الشــكاوى ،ويدعمهــا فــي هــذا المســعى
الفري ــق العام ــل المعن ــي بالبالغ ــات والفري ــق العام ــل المعن ــي
بالح ــاالت.
وتعتب ــر مفوضي ــة األم ــم المتح ــدة لحق ــوق اإلنس ــان المس ــؤول
الرئيســي لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة وتتمتــع بصالحيــة
معالجـــة أي مشـــكلة مـــن مشـــاكل حقـــوق اإلنســـان المعاصـــرة
وتعمــل بفاعليــة علــى منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي جميــع
أنح ــاء العال ــم.
وثم ــة هيئ ــات رص ــد منش ــأة بموج ــب عش ــر معاه ــدات لحق ــوق
اإلنس ــان (اتفاقي ــة مناهض ــة التعذي ــب ،واتفاقي ــة القض ــاء عل ــى

القانون الدولي

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري ،واالتفاقيـــة الدوليـــة
لحمايـــة جميـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء القســـري واتفاقيـــة
حقـــوق الطفـــل ،واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة،
والعه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياس ــية ،والعه ــد
الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق االقتصادي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــة،
واالتفاقي ــة الدولي ــة لحماي ــة حق ــوق جمي ــع العم ــال المهاجري ــن
وأف ــراد أس ــرهم ،والبروتوك ــول االختي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة
التعذيــب) .ويمكــن لهــذه الهيئــات ً
أيضــا تقديــم تفســيرات مختلفــة
لألحـــكام المتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان عـــن طريـــق "التعليقـــات
العام ــة" أو "التوصي ــات العام ــة".
وباإلضاف ــة إل ــى المنظوم ــة العالمي ــة لحق ــوق اإلنس ــان التابع ــة
لألم ــم المتح ــدة ،ثم ــة ترتيب ــات إقليمي ــة لترس ــيخ حق ــوق اإلنس ــان
وحمايته ــا.
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المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون
والمفاهيم والمبادئ التي تحكمه

تقــع علــى عاتــق الدولة مســؤولية الحفــاظ على القانــون والنظام
والســام واألمــن داخــل أراضيهــا .وثمــة تبايــن كبيــر بيــن الهياكل
التــي تضعهــا الدولــة لهــذا الغــرض وكذلــك الفلســفات والمفاهيــم
ذات الصلــة عبــر أنحــاء العالــم ومن غيــر المرجح وجــود نظامين
متماثليــن .وأ ًيــا كان اختيــار الــدول فــي هــذا الشــأن ،يتعيــن عليهــا
ضمــان إتمــام عمليــة إنفــاذ القانــون بطريقــة تحتــرم االلتزامــات
الواقعــة علــى عاتــق الــدول بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان .وإن دل ذلــك علــى شــيء فهــو يــدل علــى أن ً
كل مــن
التشــريعات والممارســات المحليــة التــي تعتمدهــا مؤسســات إنفــاذ
القانــون ينبغــي أن تلتــزم بأحــكام القانــون الدولي لحقوق اإلنســان.

تشمل التزامات الدولة واجب احترام حقوق اإلنسان؛ وواجب حماية حقوق اإلنسان؛
وواجب كفالة حقوق اإلنسان والوفاء بها؛ وواجب عدم التمييز.
وينتظــر مــن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون بصفتهــم يمثلــون
الدولــة ،الوفــاء بااللتزامــات الــواردة أعــاه حينمــا ينهضــون
بمســؤولياتهم المتمثلــة علــى ســبيل المثــال فــي حفــظ النظــام
العــام ومنــع الجريمــة والتحــري عنهــا ومســاعدة مــن هــم بحاجــة
إلــى مســاعدة فــي جميــع الحــاالت الطارئــة .وقــد أســندت إليهــم
ســلطة محــددة لتمكينهــم مــن النهــوض بالمهــام الموكلــة لهــم مثــل
ســلطة اســتخدام األســلحة الناريــة وصالحيــات توقيف األشــخاص
واحتجازهــم والتفتيــش والمصــادرة وغيرهــا مــن أشــكال القــوة.
ويتعيــن عليهــم احتــرام حقــوق اإلنســان أثنــاء ممارســة هــذه
الســلطات ،مــا يعنــي مراعــاة أربعــة مبــادئ أساســية علــى وجــه
التحديــد التــي ينبغــي أن تحكــم جميــع ممارســات الدولــة التــي مــن
الممكــن أن تكــون لهــا آثــار علــى حقــوق اإلنســان وهــي كالتالــي:
	•مبــدأ المشــروعية :فجميــع الممارســات ينبغــي أن تســتند إلــى
أحــكام القانــون؛
	•مبــدأ الضــرورة :ينبغــي أال تؤثــر علــى حقــوق اإلنســان أو
تقييدهــا أكثــر ممــا يســتلزمه األمــر؛
	•مبــدأ التناســب :ينبغــي أال يؤثــر علــى حقــوق اإلنســان بطريقــة
ال تتناســب مــع الهــدف المتوخــى؛
	•مبــدأ المســاءلة :ينبغــي أن يخضــع هــؤالء المكلفــون بعمليــات
اإلنفــاذ للمســاءلة بشــكل كامــل وعلــى جميــع المســتويات
(القضــاء والجمهــور والحكومــة والتسلســل القيــادي الداخلــي).
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وبالرغــم مــن وضــوح المعاييــر القانونيــة ،ال تعتبــر أعمــال إنفــاذ
القانــون مســألة رياضيــة غيــر قابلــة للنقــاش .ويعــود الســبب فــي
ذل ــك إل ــى أن الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون يتعي ــن عليه ــم
معالج ــة طائف ــة عريض ــة م ــن الح ــاالت الت ــي تتض ــارب فيه ــا
ـدرا مــن الســلطة التقديريــة ويضــع
مصالــح عديــدة ،مــا يمنحهــم قـ ً
عل ــى كاهله ــم مس ــؤولية كبي ــرة حي ــال اتخ ــاذ ق ــرارات مناس ــبة.
وف ــي ض ــوء تع ــرض الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون ف ــي
أحيــان كثيــرة إلــى مواقــف صعبــة أو تتســم بالخطــورة ويتوجــب
عليهــم التعامــل بصــورة منتظمــة مــع أشــخاص انتهكــوا القانــون
أو يشـــتبه قيامهـــم بذلـــك ،يعنـــي ذلـــك ضـــرورة تمتعهـــم بقيـــم
ومعايي ــر أخالقي ــة عالي ــة لضم ــان تصرفه ــم ً
وفق ــا للقان ــون ف ــي
جمي ــع األوق ــات.

ّرا على
أثرا مُدم ً
إن لمخالفات القانون من جانب الموظفين المُكلفين بإنفاذ القانون ً
أعمال إنفاذ القانون ،وفي نهاية المطاف على المجتمع ككل.
ومـــا أيســـر تبنِّـــي منهـــج “الغايـــة تبـــرر الوســـيلة" فـــي بيئـــة
تُرتك ــب فيه ــا جرائ ــم خطي ــرة ،وتس ــاهم فيه ــا صعوب ــات العم ــل
فـــي مثـــل هـــذه البيئـــة فـــي تشـــكيل آداب وأخالقيـــات المهنـــة
ومجموعــات فرديــة مــن المعاييــر .ولذلــك يجــب أن تكــون قيــادة
أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون علـــى درايـــة بالمخاطـــر الكامنـــة لمثـــل
ـجع عل ــى "س ــلوكيات حف ــظ األم ــن
ه ــذه األخالقي ــات الت ــي تُش ـ ِّ
الرمادي ــة” الت ــي ق ــد ال تلت ــزم دو ًم ــا التزا ًم ــا كام ـ ًـا بالقان ــون.

يجب على الضباط في مواقع القيادة العمل على صياغة األخالقيات المؤسسية
ونشرها والتمسك بها دائمًا ،ومن ثم يرسون بوضوح االحترام الكامل للقانون
بوصفه المعيار األساسي الذي يجب الوفاء به في كل األوقات.
وفــي بيئــة عمــل إنفــاذ القانــون المحفوفــة بالصعــاب والمخاطــر،
ال يكفـــي مجـــرد وضـــع معاييـــر أخالقيـــة عاليـــة .فاألوامـــر
واإلجـــراءات التـــي تُ ِّ
حـــدد بوضـــوح مـــا هـــو مُنتظـــر مـــن
المُوظفي ــن المُكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون ،وكيفي ــة تطبيقه ــا بكف ــاءة ال
غن ــى عنه ــا لضم ــان أن يت ــم دائ ًم ــا تنفي ــذ أعم ــال إنف ــاذ القان ــون
بم ــا َّ
يتمش ــى تما ًم ــا م ــع القان ــون.
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الركائز الثالث
لمسؤوليات إنفاذ القانون
منع الجريمة والتحري عنها
حفظ النظام العام
توفير الحماية والمساعدة لمن
هم بحاجة إلى ذلك

منع الجريمة والتحري عنها

إن منــع الجريمــة والتحــري عنهــا التــزام رئيســي مــن التزامــات
الدولــة فــي إطــار واجبهــا الخــاص بحمايــة حقــوق اإلنســان لــكل
مــن أصبحــوا ،أو قــد يصبحــون ،ضحايــا للجريمــة .وفــي الوقــت
ذات ــه ،ق ــد تُؤث ــر ممارس ــة الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون
لصالحياته ــم عن ــد التح ــري ع ــن جريم ــة عل ــى حق ــوق اإلنس ــان
لألفـــراد .ويتطلـــب الوفـــاء بهـــذا االلتـــزام علـــى نحـــو فعـــال
الموازنــة الدقيقــة ،مــن ناحيــة ،بيــن حقــوق الضحايــا المحتمليــن
أو الفعليي ــن وكذل ــك حق ــوق المجتم ــع بوج ــه ع ــام ،وم ــن ناحي ــة
أخـــرى ،حقـــوق الذيـــن قـــد يتأثـــرون بأعمـــال إنفـــاذ القانـــون.
وينــص القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى اإلطــار القانونــي
لتحقي ــق ه ــذا الت ــوازن .وه ــو يُح ــدد ،عل ــى وج ــه الخص ــوص،
ع ــد ًدا م ــن الضمان ــات والحق ــوق الت ــي يج ــب مراعاته ــا ط ــوال
إجـــراءات العمليـــة القضائيـــة ،بـــدءًا مـــن المراحـــل األولـــى
للتحري ــات.
وف ــي صمي ــم ه ــذه الحق ــوق يأت ــي الح ــق ف ــي محاكم ــة عادل ــة،
وه ــو ف ــي الواق ــع مجموع ــة م ــن الحق ــوق تش ــتمل عل ــى مب ــدأ
افتـــراض بـــراءة المُتهـــم ،والحـــق فـــي االطـــاع علـــى التُهـــم،
والحــق فــي الدفــاع ،والحصــول علــى خدمــات مستشــار قانونــي
واالتصـــال بـــدون عوائـــق بالمستشـــار القانونـــي ،والحـــق فـــي
ُوج ــب ل ــه ،والح ــق ف ــي الحص ــول
المحاكم ــة دون تأخي ــر ال م ِ
ـره عل ــى الش ــهادة
عل ــى مس ــاعدة مترج ــم ،والح ــق ف ــي أال يُك ـ َ
عل ــى نفس ــه أو االعت ــراف بذن ــب.

العهد الدولي
للحقوق المدنية
والسياسية،
المادة :26

"الناس جميعًا سواء أمام
القانون ويتمتعون دون أي
تمييز بحق متساو في التمتع
بحمايته".

وتـــؤدي كل عمليـــة تحريـــات بطريقـــة أو بأخـــرى إلـــى ٍّ
تعـــد
ثـــم تُؤثّـــر علـــى الحـــق
علـــى المجـــال الخـــاص للفـــرد ،ومـــن َّ
ُ
فــي الخصوصيــة .ولذلــك ،فإنــه كمــا هــي الحــال فــي أي تدخــل
آخ ــر ف ــي حق ــوق الف ــرد ،يج ــب أن تك ــون ه ــذه األفع ــال جائ ــزة
بموجـــب القانـــون المحلـــي ،عنـــد الضـــرورة وبمـــا يتناســـب
والهـــدف المشـــروع المطلـــوب تحقيقـــه.
ويجـــب علـــى الموظفيـــن القائميـــن علـــى إنفـــاذ القانـــون تنفي ــذ
التحريــات بأكبــر قــدر ممكــن مــن الموضوعيــة والحيــاد .ومــن
ً
خاليـــة مـــن أي اســـتدالل
الضـــروري أن تكـــون العمليـــة كلهـــا
ينط ــوي عل ــى إجح ــاف أو تحيُّ ــز.
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وقــد يلقــى االمتثــال للقواعــد المذكــورة ً
آنفــا فــي بعــض األحيــان
مقاوم ـ ً
ـة م ــن جان ــب الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون ،الذي ــن
ق ــد ي ــرون أنه ــا عقب ــات ف ــي غي ــر محله ــا تح ــول دون التطبي ــق
الفعــال لمهــام حفــظ األمــن وأنهــا تحمــي "المجرميــن" .وتتحمــل
قي ــادة أجه ــزة إنف ــاذ القان ــون أقص ــى مس ــؤولية ع ــن نق ــل رس ــالة
واضح ــة عل ــى النقي ــض م ــن ه ــذا المفه ــوم.

والسبيل الوحيد ألداء مهام حفظ األمن على خير وجه هو اتباع القواعد التي يقضي
بها القانون ،أما عدم االمتثال أو انتهاك القوانين أو القواعد أو اللوائح التنظيمية
فسوف يؤثِّر في نهاية المطاف على العملية القضائية ،وعلى مؤسسة إنفاذ القانون
ككل ،بما في ذلك ما تلقاه من قبول أو تأييد بين الناس.
ويتطلَّ ــب تعزي ــز ثقاف ــة احت ــرام س ــيادة القان ــون مجموع ــة م ــن
اإلج ــراءات يج ــب اتخاذه ــا عل ــى كاف ــة المس ــتويات– السياس ــات
واإلجـــراءات ،والتعليـــم ،والتدريـــب ،والتجهيـــز– وكذلـــك
نظا ًم ــا فع ـ ً
ـاال م ــن العقوب ــات لف ــرض احت ــرام القواع ــد واللوائ ــح
التنظيميـــة.
ويجــب أن تتســم عمليــة إجــراء التحريــات نفســها بدرجــة عاليــة
مــن المهنيــة:
• األدل ــة المادي ــة يج ــب أن يتولّــى جمعه ــا ب ــكل دق ــة موظف ــون
أكفــاء إلنفــاذ القانــون مُدربــون علــى أســاليب البحــث الجنائــي
أو يس ــاعدهم أف ــراد متخصص ــون؛
• يجــب ِّ
توخــي الحــرص الشــديد عنــد اســتجواب الشــهود لئــا
ُتحص ــل عليه ــا عل ــى تحيُ ــز؛
تنط ــوي المعلوم ــات الم َّ
ُ
• المعلوم ــات االس ــتباقية الت ــي تجم ــع باالس ــتعانة بالمرش ــدين
يج ــب أن تخض ــع إلش ــراف دقي ــق ،للحيلول ــة دون أي تالع ــب
باإلجــراءات ،واألمــر نفســه ينطبــق علــى اســتخدام موظفيــن
إلنف ــاذ القان ــون عم ــاء س ــريين يج ــب أن يمتنع ــوا ع ــن أي
ش ــكل م ــن أش ــكال التحري ــض الرت ــكاب مخالف ــات قانوني ــة أو
جرائ ــم؛
• أقـــوال المشـــتبه بهـــم مصـــدر مهـــم للمعلومـــات فـــي عمليـــة
التحري ــات .لك ــن ينبغ ــي للموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون
تفـــادي اإلفـــراط فـــي االعتمـــاد عليهـــا ،وأن يحاولـــوا قـــدر
اإلمــكان الحصــول علــى أدلــة موضوعيــة تســاعد فــي تأكيــد
صح ــة أق ــوال المش ــتبه ب ــه (أو غي ــر ذل ــك)؛
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• اس ــتجواب المش ــتبه ب ــه يج ــب تنفي ــذه م ــع المراع ــاة التام ــة
للحقــوق األساســية ،وال ســيما افتــراض البــراءة ،والحــق فــي
ـره عل ــى الش ــهادة عل ــى نفس ــه أو االعت ــراف بذن ــب؛
أال يُك ـ َ
• ي َ
ُحظــر التعذيــب والضــروب األخــرى مــن المعاملــة القاســية أو
الالإنســانية أو المهينــة فــي كل األوقــات .فمثــل هــذه المعاملــة
لهـــا آثـــار ســـلبية طويلـــة األمـــد علـــى الضحيـــة ،والجانـــي،
وجه ــاز إنف ــاذ القان ــون ككل ،والنظ ــام القضائ ــي ،والمجتم ــع
بوج ــه ع ــام .وال تُب ــرر أي مواق ــف اس ــتثنائية الخ ــروج عل ــى
ه ــذه القاع ــدة ،ويج ــب عل ــى قي ــادة جه ــاز إنف ــاذ القان ــون أن
تُؤك ــد دو ًم ــا عل ــى ه ــذا .وم ــن الض ــروري أن تتخ ــذ القي ــادة
ً
أيضـــا مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات لمنـــع حـــدوث التعذيـــب،
وم ــن ذل ــك التحدي ــد الواض ــح إلج ــراءات التحري ــات وعملي ــة
االســـتجواب ،ومراعـــاة الضمانـــات القضائيـــة ،والســـماح
لجه ــات خارجي ــة بمعاين ــة أماك ــن االحتج ــاز.
االختف ــاء القس ــري وجرائ ــم القت ــل خ ــارج نط ــاق القان ــون م ــن
بي ــن أخط ــر الجرائ ــم وحينم ــا يرتكبه ــا أو يأم ــر به ــا أو يغ ــض
الطــرف عنهــا موظفــون حكوميــون فإنهــا تُقــوِّض أســاس ســيادة
القانــون والمجتمــع .ويجــب بــذل كل جهــد ممكــن لضمــان الوقايــة
الفعالــة مــن تلــك الجرائــم ،التــي ال يمكــن أن َّ
تتحقــق إال إذا تحلَّــى
جه ــاز إنف ــاذ القان ــون بالش ــفافية التام ــة والخض ــوع للمس ــاءلة.

اتفاقية حقوق الطفل،
المادة :1

"يعني الطفل كل إنسان لم
يتجاوز الثامنة عشرة،
ما لم يبلغ سن الرشد
قبل ذلك بموجب القانون
المنطبق عليه".

ومـــن العناصـــر المهمـــة لمنـــع وقـــوع الجريمـــة منـــع جنـــوح
األح ــداث .وأُع ــد ع ــدد م ــن الوثائ ــق الت ــي ته ــدف إل ــى ضم ــان
أن يتعامـــل النظـــام القضائـــي مـــع الجنـــاة األحـــداث أو الجنـــاة
األحـــداث المزعوميـــن بطريقـــة تأخـــذ فـــي الحســـبان جوانـــب
ضعفهـــم ونقـــص نضجهـــم وأن يجعـــل األولويـــة لمنـــع وقـــوع
مخالف ــات ف ــي المس ــتقبل .والوثيق ــة الرئيس ــية ف ــي ه ــذا الص ــدد
ـرف م ــن ه ــو الطف ــل ف ــي
ه ــي اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل ،الت ــي تُع ـ ِّ
مادتهـــا األولـــى .وتوجـــد أحـــكام إضافيـــة فـــي قواعـــد األمـــم
المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة إلدارة شـــؤون قضـــاء األحـــداث
(قواعـــد بكيـــن) ،وهـــذه الوثيقـــة ليســـت معاهـــدة.
وعندمــا يصــل مثــل هــؤالء األشــخاص إلــى الســن الدنيــا التــي
ً
مســؤول بموجــب
تُحددهــا التشــريعات المحليــة العتبــار الفــرد
القانــون الجنائــي ،فــإن مفهــوم التحويــل إلــى خــارج النظــام
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القضائــي (أي مــن الخضــوع إلجــراءات العدالــة الجنائيــة) هــو
النهــج الــذي توصــي بــه لجنــة حقــوق الطفــل ووثائــق قانونيــة
غيــر ملزمــة أخــرى .ويســتند هــذا علــى فكــرة أن ســلوك الشــباب
الــذي ال يتوافــق مــع المعاييــر االجتماعيــة العامــة جزء مــن عملية
ُوجــه لمصلحــة الطفــل ويشــارك فيــه
النضــج ،وأن اتبــاع نهــج م َّ
كل أجــزاء المجتمــع هــو الــذي يمنــع الطفــل علــى األرجــح مــن
الشــروع فــي اتخــاذ العمل كمجرم "مهنة" .وللســبب نفســه ،تُشــجع
قواعــد األمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة للتدابيــر غيــر االحتجازيــة
(قواعــد طوكيــو) علــى اتخــاذ تدابيــر غيــر الســجن واالحتجــاز.
ً
وفضــا عــن ذلــك ،فإنــه مــن المُســلَّم بــه أن الجنــاة األحــداث
يحتاجــون إلــى حمايــة ومعاملــة خاصــة .ولذلــك ،يجــب إعطــاء
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانون المكلفين بــإدارة قضاء األحداث
متخصصــا مناس ـبًا (القاعــدة  12مــن قواعــد بكيــن).
تدري ًبــا
ً

حفظ النظام العام

حفــظ النظــام العــام مســؤولية رئيســية مــن مســؤوليات الموظفين
المُكلَّفيــن بإنفــاذ القانــون تتطلَّــب الموازنــة الدقيقــة باســتمرار بين
حقــوق ومصالــح كل فئــات الســكان .وال غنى عن االمتثال الشــديد
باإلطــار القانونــي المُطبــق لضمــان نجــاح هــذه الموازنــة .ويجــب
أن يكــون منــع العنــف وتفــادي االضطــرار إلــى اســتخدام القوة من
المبــادئ االسترشــادية فــي إدارة أي موقــف يتعلَّــق بحفــظ النظــام
العــام (انظــر المبــادئ األساســية حــول اســتخدام القــوة واألســلحة
الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،المادتيــن
 4و .)13ومــن الشــروط المُســبقة لتحقيــق هذه الغايــة وجود إطار
قانونــي محلــي يحكــم النظــام العــام ،وعلــى األخــص ،التج ُمّعــات
العامــة بمــا يتمشــى والتزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي
لحقوق اإلنســان.
وبمقتضـــى هـــذا اإلطـــار القانونـــي ،يُطلـــب مـــن الموظفيـــن
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن التعامـــل مـــع التج ُمّعـــات العامـــة
بطريقـــة تتســـق ومبـــادئ المشـــروعية ،وحكـــم الضـــرورة،
ومبـــدأ التناســـب ،والخضـــوع للمســـاءلة .وأي قيـــود تُفـــرض
عل ــى التج ُمّع ــات يج ــب أن تس ــتند إل ــى بن ــود القان ــون المحل ــي،
وأال تتج ــاوز م ــا ه ــو ض ــروري لحف ــظ الس ــلم والنظ ــام .وفض ـ ً
ـا
ع ــن ذل ــك ،يج ــب أال تُؤث ــر ه ــذه القي ــود بدرج ــة غي ــر متناس ــبة

			
قواعد األمم المتحدة
النموذجية الدنيا إلدارة
شؤون األحداث
(قواعد بكين)،
الجزء الثاني( 2.2 ،أ)

"الحدث هو طفل أو شخص
صغير السن يجوز بموجب
النظم القانونية ذات العالقة،
مساءلته عن جرم بطريقة
تختلف عن طريقة مساءلة
البالغ".
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العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية
والسياسية،
المادة 21
"يكون الحق في التجمع
ً
معترفا به.
السلمي
وال يجوز أن يوضع من
القيود على ممارسة هذا
الحق إال تلك التي تفرض
ً
طبقا للقانون وتشكل
تدابير ضرورية،
في مجتمع ديمقراطي،
لصيانة األمن القومي أو
السالمة العامة أو النظام
العام أو حماية الصحة
العامة أو اآلداب العامة
أو حماية حقوق اآلخرين
وحرياتهم".

علـــى حقـــوق المشـــاركين فـــي التج ُمّعـــات .ومـــن األمـــور ذات
األهميـــة البالغـــة فـــي هـــذا الصـــدد ،احتـــرام وحمايـــة الحـــق
ويتضم ــن ه ــذا واج ــب
ف ــي الحي ــاة ،والحري ــة ،وس ــامة الف ــرد.
َّ
حماي ــة التج ُمّع ــات الس ــلمية م ــن أعم ــال العن ــف الت ــي يرتكبه ــا
آخ ــرون ،مث ـ ًـا ف ــي س ــياق مظاه ــرات مض ــادة عنيف ــة .وفض ـ ً
ـا
ع ــن ذل ــك ،فإن ــه حيثم ــا تُعتب ــر التج ُمّع ــات غي ــر قانوني ــة لكنه ــا
تح ــدث بطريق ــة س ــلمية ،يج ــب أن يمتن ــع الموظف ــون المكلف ــون
بإنفــاذ القانــون عــن أفعــال مثــل تفريــق التجمعــات ،إذا كان مــن
المحتمـــل أن تـــؤدي هـــذه األفعـــال إلـــى تصعيـــد ال داعـــي لـــه
للموقـــف قـــد ينطـــوي علـــى مخاطـــر كبيـــرة لوقـــوع إصابـــات
وإزهــاق أرواح وأضــرار بالممتلــكات (راجــع المبــادئ األساســية
ح ــول اس ــتخدام الق ــوة واألس ــلحة الناري ــة م ــن جان ــب الموظفي ــن
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن ،المـــادة .)13
فــي أيــة حــال ،ينبغــي إعطــاء األولويــة إلــى جميــع األســاليب
كاالتصــال والتفــاوض ووقــف التصعيــد فــي حــاالت النظــام العــام
(انظــر المــادة  20مــن المبــادئ األساســية المتعلقــة باســتخدام
القــوة واألســلحة الناريــة مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القوانيــن) .ولهــذا الغــرض ،ينبغــي تدريــب الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون فــي مجال وســائل االتصال المناســبة مــع المنظمين
والمتظاهريــن ،وتزويدهــم بمعــدات االتصــال المناســبة ومعرفــة
كيفيــة اســتخدامها.
االختيــارات الصحيحــة مــن حيــث المعــدات واألســلحة لهــا نفــس
األهميــة فــي هــذا الشــأن .ويجــب أال يكــون المظهــر البدنــي
ـرا بالســوء وإال فسيســاهم
للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن نذيـ ً
فــي خلــق جــو مــن العــداوة .وينطبــق هــذا علــى اســتخدام األســلحة
الناريــة فــي مواقــف العنــف .وفــي معظــم المواقــف لــن يســاهم
اســتخدامها فــي إعــادة الســام والنظــام ،لكنــه قــد يــؤدي إلــى تفاقــم
وضــع تســوده الفوضــى بالفعــل .ولذلــك ،يجــب أال تُعتبَر األســلحة
الناريــة أداة تكتيكيــة للتعامــل مــع مواقــف حفظ النظام العــام ،لكنها
تبقــى الملجــأ االســتثنائي األخيــر فــي مواجهــة مواقــف فرديــة مــن
المحتمــل أن تفضــي إلــى الوفــاة أو اإلصابــة الخطــرة ،علــى أال
تُســتخدم إال عنــد فشــل كل الوســائل األخــرى.
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ُعر ً
ضــا باســتمرار للخطــر مــن جــراء
وحيثمــا يكــون النظــام العــام م َّ
مظاهــرات وتج ُمّعــات وأعمــال شــغب ومواقف عنف أخــرى ،يجوز
للســلطات أن تقــرر إعــان حالــة الطــوارئ بغرض اســتعادة الســام
والنظــام .ويجــوز لهــا ،بوجــه خــاص ،اتخــاذ تدابيــر تنتقــص مــن
حقــوق مُعينــة لإلنســان ،شــريطة أن تكــون البــاد في حالــة "طوارئ
عامــة تتهــدد حيــاة األمــة والمعلــن قيامهــا رســميًا" (انظــر العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  ،ICCPRالمــادة
 .)4ويجــب أن يصــدر مثــل هــذا اإلعــان عــن المؤسســة أو الهيئــة
المُخولــة بذلــك بموجــب القانــون المحلــي ،وأن تُحيــط الســكان عل ًمــا
بالنطــاق المــادي واإلقليمــي والزمني لهــذا اإلجراء علــى وجه الدقة.
وال يجــوز أن تنطــوي هــذه التدابيــر علــى أي إجحــاف أو تمييــز فــي
ـرف.
المعاملــة ،أو أن تُؤثــر علــى الحقــوق غيــر القابلــة للتصـ ُّ
فــي حــاالت الطــوارئ العامــة ،يجــوز للســلطات أن ُتقــرر أن تعهــد
ُ
ـدرك
بحفــظ النظــام العــام للقــوات المســلحة .ومــع ذلــك ،يجــب أن تـ ِ
المخاطــر والتحديــات التــي تنطوي عليهــا هذه الخطــوة .وأمَّا القوات
المســلحة التــي تكــون فــي العــادة مُكلفــة ومُدربــة ومُجهــزة لقتــال
عــدو بالدهــا ،فيجــب أن تشــهد تحــو ً
ُّل أساســيًا فــي تفكيرهــا مــن
أجــل التعامــل مــع ســكان بالدهــا .فاإلطــار القانونــي واإلجــراءات
اختالفــا كامـ ً
ً
التــي تحكــم عملياتهــا مختلفــة ً
ـا .وســيلزم تعديــل
أيضــا
تدريبهــا وتجهيزهــا ً
وفقــا لذلــك ،وإرســاء ضمانــات تكفــل أال تلجــأ
القــوات المســلحة إلــى اتبــاع طريقتهــا المعتــادة فــي العمليــات ،أي
عنــد القيــام بأعمــال عدائيــة ضــد عــدو .وحيثمــا ال يمكــن إرســاء هذه
االحتياطــات والضمانــات ،يجــب أن تمتنــع الســلطات عــن اســتخدام
قواتهــا المســلحة فــي مهــام إنفــاذ القوانيــن.

توفير الحماية لمن هم بحاجة لها ومساعدتهم

توفيــر الحمايــة لمــن هــم بحاجــة لهــا ومســاعدتهم يشــكل
الركيــزة الثالثــة مــن مســؤوليات إنفــاذ القوانيــن .وتــزداد أهميــة
هــذه المســؤولية بالنســبة للمســتضعفين ،أو الذيــن تشــتد احتمــاالت
تعرضهــم لتمييــز فــي المعاملــة ،واالســتغالل واإلســاءة ،وال يتــاح
ُّ
لهــم الحصــول علــى الوســائل األساســية للبقــاء و /أو يعجــزون عــن
رعايــة أنفســهم .ومــن الضــروري أن يكــون الموظفــون المكلفــون
بإنفــاذ القوانيــن علــى درايــة بالفئــات التــي تتســم بواحــدة أو أكثــر
مــن الخصائــص ســابقة الذكــر داخــل المجتمــع ،والمخاطــر التــي قــد
يواجهونهــا ،واحتياجاتهــم الم َّ
ُحــددة للحمايــة والمســاعدة.

25

26

القواعد والمعايير الدولية التي تحكم الممارسات الشرطية

ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

غال ًب ــا م ــا يك ــون الموظف ــون المكلف ــون بإنف ــاذ القواني ــن نقط ــة
االتصـــال األولـــى لضحايـــا الجريمـــة و /أو إســـاءة اســـتعمال
الســـلطة .وي ِّ
ُقـــدم (إعـــان الضحايـــا) إرشـــادات شـــاملة بشـــأن
النه ــج ال ــذي يج ــب عل ــى الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن
اتباعــه عنــد التعامــل مــع هــؤالء األشــخاص الذيــن يعانــون فــي
أغل ــب األحي ــان م ــن أذى بدن ــي و /أو نفس ــي ،وض ــرر م ــادي،
ومش ــكالت الوص ــم بالع ــار ،إل ــخ.
تعرضـــوا لصنـــف مـــن صنـــوف
ويســـتحق األشـــخاص الذيـــن َّ
األذى (البدن ــي أو العقل ــي أو العاطف ــي أو الم ــادي) بم ــا ينته ــك
القانــون الجنائــي (انظــر إعــان الضحايــا المــادة  )1أن يُعا َملــوا
برأفــة وحــرص شــديدين ،ويحــق لهــم الحصــول علــى المســاعدة
الفوري ــة الالزم ــة.

ويجب على موظفي إنفاذ القوانين القائمين على التحريات أن يأخذوا في الحسبان
موقف الضحية ،وأن يبذلوا كل جهد ممكن الحترام خصوصيته ً
رجل كان أو
امرأة ،قدر اإلمكان ،لتفادي عودة أي اضطراب ناجم عن صدمات نفسية.

اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية
أو الالإنسانية
أو المهينة
المادة 1
"يقصد "بالتعذيب" أي عمل
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،
جسديًا كان أم عقليًا ،يلحق عم ًدا
بشخص ما بقصد الحصول من
ٍ

دورا نش ـ ً
ـطا ف ــي العملي ــة القضائي ــة
ويح ــق للضحاي ــا أن يلعب ــوا ً
ولهـــم الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات واإلنصـــاف
والتعويــض .ومــن الضــروري إصــدار تعليمــات واضحــة بشــأن
كيفي ــة التعام ــل م ــع وس ــائل اإلع ــام لضم ــان اس ــتمرار حماي ــة
كرام ــة الضحاي ــا وخصوصيته ــم.
وجريم ــة التعذي ــب جريمـــة بالغ ــة الخط ــورة له ــا أش ــد اآلث ــار
عـــرف اتفاقيـــة مناهضـــة
البدنيـــة والعقليـــة علـــى الضحيـــة .وتُ ِّ
التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية
أو الالإنس ــانية أو المهين ــة التعذي ــب ف ــي مادته ــا األول ــى .وتل ــزم
االتفاقيــة الــدول بتجريــم التعذيــب فــي قانونهــا الجنائــي المحلــي
(الم ــادة  )4وضم ــان إج ــراء تحري ــات فوري ــة محاي ــدة ف ــي كل
قضايــا التعذيــب (المزعــوم) .ويحــق لضحايــا التعذيــب الحصــول
علــى الحمايــة واإلنصــاف والتعويــض العــادل والكافــي (المادتــان
ُحصــل عليهــا عــن طريــق التعذيــب
 13و .)14واألقــوال التــي ي َ
"ال يج ــوز اس ــتخدامها دلي ـ ً
ـا" ف ــي المحكم ــة (الم ــادة .)15
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إســـاءة اســـتعمال الســـلطة ســـلوك غيـــر قانونـــي مـــن جانـــب
الموظفيـــن الحكومييـــن .وهـــو ال ي ِّ
ُشـــكل بالضـــرورة جريمـــة،
لكن ــه يُمث ــل انته ـ ً
ـاكا لحق ــوق اإلنس ــان (انظ ــر إع ــان الضحاي ــا
المـــادة  .)18وتنـــص العديـــد مـــن وثائـــق القانـــون الدولـــي
لحقـــوق اإلنســـان علـــى المســـتويين العالمـــي واإلقليمـــي علـــى
حقــوق الضحايــا الذيــن تعرضــوا لمثــل هــذه األعمــال مــن حيــث
اإلنصــاف والتحريــات الفوريــة غيــر المتحيــزة ،والتعويــض...،
إلــخ .ومــن واجــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون مــا يلــي:
• إج ــراء تحري ــات وافي ــة لبي ــان م ــا إذا كان ــت مزاع ــم إس ــاءة
اســـتعمال الســـلطة تُشـــكل ً
أيضـــا جريمـــة بموجـــب القانـــون
الجنائـــي؛
• حمايـــة ضحايـــا إســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن مزيـــد مـــن
األذى؛
• منـــع أي إســـاءة اســـتعمال للســـلطة مـــن جانـــب الموظفيـــن
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون والتحـــري عنهـــا وتصحيحهـــا.

هذا الشخص ]…[ ،على
معلومات أو على اعتراف،
أو معاقبته على عمل ارتكبه
أو يشتبه في أنه ارتكبه]…[ ،
أو تخويفه أو إرغامه […]-
أو عندما يلحق مثل هذا األلم
أو العذاب ألي سبب من
األسباب يقوم على التمييز أيًا
كان نوعه ،أو يحرض عليه
أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص
آخر يتصرف بصفته
الرسمية".

األطفال

يتحم ــل الموظف ــون المُكلّف ــون بإنف ــاذ القان ــون التزام ــات مُعين ــة
فـــي مـــا يتصـــل باألطفـــال ،وال ســـيما واجبهـــم فـــي حمايـــة
األطف ــال ومس ــاعدتهم حيثم ــا تقتض ــي الحاج ــة .ويج ــب عليه ــم،
عندمـــا يتعيـــن عليهـــم التعامـــل مـــع األطفـــال أثنـــاء ممارســـة
مســـؤولياتهم ،إيـــاء أقصـــى اهتمـــام الحتياجاتهـــم وحقوقهـــم
وجوانـــب اســـتضعافهم.
والوثيق ــة األساس ــية الت ــي تحم ــي حق ــوق األطف ــال ه ــي اتفاقي ــة
حق ــوق الطف ــل .وتُؤك ــد ه ــذه االتفاقي ــة أن لألطف ــال نف ــس حق ــوق
اإلنســان والحريــات األساســية الممنوحــة للبالغيــن ،وتنــص علــى
تقديــم حمايــة إضافيــة مــن إيــذاء األطفــال وإهمالهــم واســتغاللهم
(اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،المــواد .)36-32

دورا حيويًا في حماية األطفال عن طريق
ويلعب الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ً
منع استغاللهم وإجراء تحريات وافية في هذا الشأن.
وبموجـــب اتفاقيـــة حقـــوق األطفـــال ،حينمـــا يُحـــ َرم األطفـــال
م ــن حريته ــم– وه ــو وض ــع يجعله ــم أكث ــر عرض ـ ً
ـة لإلي ــذاء أو
االســتغالل أو ممارســة التأثيــر الضــار مــن قبــل البالغيــن– فيجــب
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علــى الســلطات أن تفصــل األطفــال عــن البالغيــن (اتفاقيــة حقــوق
الطفــل ،المــادة  )37وتطبيــق مزيــد مــن اإلجــراءات الوقائيــة لهــم.
الم َّ
ُوظفــون المُكلَّفــون بإنفــاذ القانــون قــد يتفاعلــون مــع األطفــال
ف ــي مواق ــف مختلف ــة .ق ــد يك ــون األطف ــال ش ــهو ًدا و /أو ضحاي ــا
جريمــة أو مشــتبهًا بهــم ،وقــد يضطــر الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ
القواني ــن أحياًن ــا إل ــى اس ــتخدام الق ــوة ف ــي التعام ــل م ــع األطف ــال.
ومهمــا كان الموقــف ،فإنــه يجــب علــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القوانيــن التحلِّــي بقــدر كبيــر مــن الحــذر والحــرص عنــد التعامــل
مــع األطفــال ،ومــن ثـ َّـم منــع تصرفــات إنفــاذ القوانيــن مــن إحــداث
صدمــات نفســية لهــم والتسـبُّب فــي أذى طويــل األمــد لهــم.

النساء

م ــع أن ــه يج ــب ع ــدم اعتب ــار النس ــاء مس ــتضعفات بطبيعته ــن،
كثيـــرا مـــا يواجهـــن التمييـــز فـــي المعاملـــة ،وتجاهـــل
فإنهـــن
ً
ِّ
حقوقهـــن ،ويتعرضـــن للعنـــف .ومـــن الضـــروري أن يُقـــدم
الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون الحمايـــة والمســـاعدة
للنســاء كلمــا احتجــن إليهــا ،وأن يراعــوا االحتياجــات الخاصــة
للنســـاء وجوانـــب اســـتضعافهن عنـــد أداء واجباتهـــم .ويجـــب
عليه ــم ً
أيض ــا من ــع النس ــاء م ــن أن يصبح ــن ضحاي ــا للجريم ــة.
ولهـــذا األمـــر أهميـــة كبيـــرة فـــي حالـــة العنـــف ضـــد النســـاء
ـرف بأن ــه "العن ــف الموج ــه ض ــد الم ــرأة بس ــبب كونه ــا
ال ــذي يُع ـ َّ
امــرأة أو العنــف الــذي يمــس المــرأة علــى نحــو جائــر" ويشــمل

ضـــررا أو ألمًـــا جســـديًا أو عقليًـــا أو
"األعمـــال التـــي تلحـــق
ً
جنس ـيًا به ــا ،والتهدي ــد به ــذه األعم ــال ،واإلك ــراه وس ــائر أش ــكال
الحرمـــان مـــن الحريـــة" (لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد

الم ــرأة ،التوصي ــة العام ــة  .))6( 19وين ــدرج العن ــف الجنس ــي
والبغــاء القســري تحــت هــذا التعريــف وغال ًبــا مــا يكــون التحــري
عنهم ــا مهم ــة صعب ــة وحساس ــة .ويج ــب أن يك ــون الموظف ــون
ُدربيـــن علـــى تحديـــد مثـــل هـــذه
المُكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن م َّ
الحــاالت ،وعلــى التعامــل مــع ضحايــا مثــل هــذه الجرائــم برأفــة
وحساس ــية ش ــديدين.
وحينم ــا ُتحــ َرم النس ــاء م ــن حريته ــن ،يج ــب عل ــى الموظفي ــن
المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن حمايته ــن م ــن التميي ــز ف ــي المعامل ــة
والعن ــف.
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ويجب أال يتولَّى أمر توقيف النساء وتفتيشهن ذاتيًا إال م َّ
ُوظفات مُكلَّفات بإنفاذ
القانون ،ويجب أن يكون استجواب النساء واحتجازهن تحت إشراف م َّ
ُوظفات.
وم ــن الض ــروري أن تح ــرص أجه ــزة إنف ــاذ القان ــون عل ــى أال
ت ــؤدي معامل ــة النس ــاء ف ــي نط ــاق س ــير العدال ــة إل ــى معامل ــة
مُهين ــة ،وعل ــى االس ــتجابة الفوري ــة لح ــوادث العن ــف ،وإج ــراء
تحريـــات وافيـــة فيهـــا .ومـــن أجـــل إيـــاء االعتبـــار المناســـب
للمواقـــف واالحتياجـــات الخاصـــة للنســـاء ،يجـــب أن تشـــتمل
أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون علـــى عـــدد كاف مـــن الم َّ
ُوظفـــات فـــي
صفوفهـــن لألغـــراض التاليـــة:
• إجراء عمليات التفتيش؛
• ضمـــان ســـامة وأمـــن النســـاء المُحتجـــزات فـــي أماكـــن
االحتجـــاز؛
• إجراء تحريات في حاالت العنف األسري والجنسي؛
• ضمان التمثيل العام لجهاز إنفاذ القانون ككل.
ولذل ــك ،م ــن الض ــروري أال تنط ــوي إج ــراءات التعيي ــن عل ــى
تمييــز فــي المعاملــة وأن تكــون مُصمَّمــة بطريقــة تكفــل انضمــام
ع ــدد كاف م ــن الم َّ
ُوظف ــات إل ــى جه ــاز إنف ــاذ القان ــون.

األشخاص المتنقلون

حقيق ــة أن بع ــض الن ــاس يضط ــرون إل ــى ت ــرك مق ــر إقامته ــم
ألســباب مختلفــة ظاهــرة دوليــة متناميــة ،ولهــا عواقــب خطيــرة
علــى الجوانــب اإلنســانية وحقــوق اإلنســان .ومهمــا كان الســبب
ف ــي أنه ــم يترك ــون مق ــر إقامته ــم ،ف ــإن النازحي ــن داخ ــل بلدانه ــم
والالجئيــن والمهاجريــن غال ًبــا مــا يجــدون أنفســهم فــي أوضــاع
محفوفــة بالمخاطــر .وقــد يصعــب عليهــم الحصــول علــى وســائل
البقـــاء األساســـية ويكونـــون عرضـــة للعـــداوة والتمييـــز فـــي
المعامل ــة واالس ــتغالل ف ــي بيئته ــم الجدي ــدة.

ومن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حماية الناس الذين يتنقلون من مكان
إلى آخر ومساعدتهم والتعامل معهم في احترام تام لحقوقهم ووضعهم.
الالجئ ــون أن ــاس يج ــدون أنفس ــهم خ ــارج بل ــد جنس ــيتهم ،بع ــد أن
تركــوا بلــد إقامتهــم المعتــاد خــوف التعــرض لالضطهــاد .ويحــق
لالجئيـــن الحصـــول علـــى نفـــس الحمايـــة لحقوقهـــم وحرياتهـــم

29

30

القواعد والمعايير الدولية التي تحكم الممارسات الشرطية

التـــي يحصـــل عليهـــا النـــاس اآلخـــرون جميعًـــا .وعلـــى وجـــه
الخص ــوص ،يج ــب أال يتعرض ــوا للتميي ــز ف ــي المعامل ــة ،وأن
يتمتعــوا بنفــس الضمانــات القضائيــة التــي يتمتــع بهــا أي شــخص
غيره ــم .وفض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك ،له ــم الح ــق ف ــي الحص ــول عل ــى
بطاق ــات هوي ــة.
وخــال العقــود القليلــة الماضيــة زادت ظاهــرة نــزوح األشــخاص
داخـــل بلـــد إقامتهـــم الســـابق بســـبب حـــاالت العنـــف والنـــزاع
المســلح واالنتهــاكات الواســعة لحقــوق اإلنســان و /أو الكــوارث
الطبيعي ــة زي ــادة كبي ــرة.
والمب ــادئ التالي ــة ذات أهمي ــة كبي ــرة للموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القان ــون:
َّ
• أي نزوح يجب أال يُنفذ إال وفق القانون؛
• يجـــب حمايـــة النازحيـــن داخليًـــا مـــن الجريمـــة وانتهـــاكات
حقـــوق اإلنســـان؛
• ي َ
ُحظر التوقيف واالحتجاز التعسفي؛
• يجــب تســهيل العــودة وإعــادة التوطيــن ،ومســاعدة النازحيــن
داخل ًيــا فــي اســتعادة ممتلكاتهــم ومقتنياتهــم.

االتفاقية الخاصة
بوضع الالجئين
المادة :)1( 33
حظر الطرد أو الرد

"ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن
تطرد ً
الجئا أو ترده بأية صورة
من الصور إلى حدود األقاليم
التي تكون حياته أو حريته
مهددتين فيها بسبب عرقه أو
دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى
فئة اجتماعية معينة أو بسبب
آرائه السياسية".

المهاجـــرون ،وهـــم الذيـــن قـــرروا محاولـــة العيـــش فـــي بلـــد
آخـــر غيـــر بلدهـــم ،وغالبًـــا مـــا يجـــدون أنفســـهم فـــي حـــاالت
اســتضعاف بالغــة ،وال ســيما فــي مــا يتعلــق باالســتغالل .وتبلــغ
ه ــذه المش ــكلة أش ــدها م ــع ضحاي ــا اإلتج ــار ف ــي البش ــر ،الذي ــن
ق ــد يصبح ــون ً
أيض ــا ضحاي ــا للبغ ــاء القس ــري.
ويُلـــزم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بحكـــم واجبهـــم
بحمايـــة العمـــال المهاجريـــن مـــن العنـــف ،واإلصابـــة البدنيـــة،
والتهديـــدات ،وضمـــان أن يتمتعـــوا بالضمانـــات القضائيـــة
األساس ــية .وأرس ــيت قواع ــد خاص ــة ف ــي م ــا يتص ــل بالتوقي ــف
واالحتج ــاز .وي َ
ُحظ ــر الط ــرد الجماع ــي للمهاجري ــن ،وال يج ــوز
القي ــام ب ــأي ط ــرد ف ــردي إال عل ــى أس ــاس ق ــرار م ــن الس ــلطة
المختصـــة وبمـــا َّ
يتمشـــى مـــع القانـــون.
ويحمـــي مب ــدأ ع ــدم اإلعـــادة القس ــرية األشـــخاص المتنقليـــن،
إذا كان ــوا معرضي ــن لخط ــر انته ــاك حقوقه ــم األساس ــية ،وعل ــى
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األخ ــص ،إذا كان ــوا عرض ــة لخط ــر االضطه ــاد أو التعذي ــب أو
ضــروب أخــرى مــن ســوء المعاملــة أو الحرمــان التعســفي مــن
الحيــاة .وال يجــوز إعادتهــم إلــى بلدهــم األصلــي أو أي بلــد آخــر
يمكــن التعــرض فيــه إلــى مثــل هــذا الخط ــر (أو خطــر اإلعــادة
القس ــرية م ــرة أخ ــرى إل ــى أي بل ــد كه ــذا).
ويج ــب أن يع ــرف الموظف ــون المكلف ــون بإنف ــاذ القان ــون حق ــوق
المهاجري ــن وأن يحرص ــوا عل ــى مراعاته ــا وحمايته ــا .وعل ــى
األخ ــص ،يلزمه ــم االمتث ــال إل ــى االلتزام ــات التالي ــة:
• مراع ــاة جوان ــب االس ــتضعاف ل ــدى المهاجري ــن ،وحمايته ــم
م ــن الجريم ــة والعن ــف الناج ــم ع ــن ك ــره األجان ــب؛
• إي ــاء االهتم ــام المناس ــب الفتقاره ــم إل ــى المعرف ــة القانوني ــة
والمه ــارات اللغوي ــة؛
• معاملتهم دونما تمييز؛
• معاملته ــم كضحاي ــا ال كمجرمي ــن ،وخاص ـ ً
ـة حينم ــا يكون ــون
ضحاي ــا لإلتج ــار ف ــي البش ــر؛
• الحـــرص علـــى مراعـــاة حقوقهـــم القانونيـــة واإلجـــراءات
القانونيـــة الواجبـــة فـــي حالـــة التوقيـــف واالحتجـــاز.
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استخدام القوة واألسلحة النارية

حتـــى َّ
يتمكـــن الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون مـــن
االضطـــاع بمســـؤوليتهم ،فإنـــه يجـــوز لهـــم ،ضمـــن جملـــة
وســـائل أخـــرى ،اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة.

وللطريقة التي يستخدم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون القوة واألسلحة
النارية أثر مباشر على العالقة بين مؤسسة إنفاذ القانون والمجتمع ككل ،ال سيما
ً
مخالفا للقانون لسبب آخر.
ُفر ًطا أو
حيثما يكون استخدام القوة تعسفيًا أو م ِ
ومـــن األمـــور ذات األهميـــة البالغـــة أن يتصـــرف الموظفـــون
المُكلف ــون بإنف ــاذ القان ــون بم ــا َّ
يتمش ــى تما ًم ــا واإلط ــار القانون ــي
الـــذي يحكـــم اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة ،وأن يمتثلـــوا
ألرف ــع معايي ــر ممكن ــة لالنضب ــاط والمهني ــة ف ــي ه ــذا الش ــأن.
الصالحيات الثالث
إلنفاذ القانون
استخدام القوة واألسلحة النارية
التوقيف واالحتجاز
التفتيش والمصادرة

وق ــد ي ِّ
ُؤث ــر اس ــتخدام الق ــوة عل ــى حق ــوق اإلنس ــان األساس ــية،
مث ــل الح ــق ف ــي الحي ــاة ،والحري ــة ،واألم ــن (اإلع ــان العالم ــي
لحق ــوق اإلنس ــان ،الم ــادة 7؛ والعه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق
المدني ــة والسياس ــية ،الم ــواد )1( 6؛ و .))1( 9ويج ــب إعط ــاء
أقص ــى درج ــات األولوي ــة لحماي ــة تل ــك الحق ــوقً ،
أيض ــا خ ــال
االضطــاع بمســؤوليات إنفــاذ القوانيــن .وعليــه ،فــإن أي عمــل
مـــن أعمـــال إنفـــاذ القوانيـــن يُؤثـــر علـــى تلـــك الحقـــوق يجـــب
أن يك ــون نتيج ــة عملي ــة ترجي ــح وموازن ــة دقيق ــة ،وأن يتمش ــى
والمب ــادئ الت ــي تحك ــم ممارس ــة أي صالحي ــة م ــن صالحي ــات
إنفــاذ القوانيــن ،أي مبــادئ المشــروعية وحكــم الضــرورة ،ومبــدأ
التناس ــب ،والخض ــوع للمس ــاءلة.
وحيثمـــا يك ــون الموظف ــون المكلف ــون بإنفـــاذ القان ــون مُخوَّلي ــن
باســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة ،يجـــب أن يُحـــ ِدد اإلطـــار
القانونــي المحلــي األغــراض المشــروعة والظــروف التــي تجيــز
اس ــتخدام ه ــذه الق ــوة.
ويج ــب حينئ ـ ٍذ أال يس ــتخدم الموظف ــون المكلف ــون بإنف ــاذ القان ــون
الق ــوة واألس ــلحة الناري ــة إال بق ــدر الض ــرورة لتحقي ــق هدفه ــم.
ويج ــب عل ــى الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون أال يس ــتخدموا
القـــوة علـــى اإلطـــاق إذا كان مـــن الممكـــن تحقيـــق هدفهـــم
بدونه ــا ،وحيثم ــا تع ــذر ذل ــك ،يج ــب أال يلج ــأوا إال إل ــى الح ــد
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األدنــى مــن القــوة الالزمــة لبلــوغ ذلــك الغــرض وأن يحرصــوا
عل ــى أال يق ــع إال أق ــل ق ــدر ممك ــن م ــن الض ــرر واإلصاب ــة.
وحينمـــا يلـــزم اســـتخدام القـــوة لتحقيـــق هـــدف مشـــروع ،فـــإن
آث ــار مث ــل ه ــذه الق ــوة ق ــد ال تف ــوق م ــع ذل ــك قيم ــة اله ــدف
المقص ــود ،األم ــر ال ــذي يجع ــل اس ــتخدام الق ــوة غي ــر مناس ــب.
وبعب ــارة أخ ــرى ،ينبغ ــي أال يتاب ــع الموظف ــون المكلف ــون بإنف ــاذ
القان ــون الس ــعي ب ــكل الس ــبل لبل ــوغ أهدافه ــم بص ــرف النظ ــر
عــن االعتبــارات األخــرى .بــل إنــه قــد يتعيــن عليهــم االنســحاب
ومـــن ثـــم ال يواصلـــون العمـــل لتحقيـــق الهـــدف المشـــروع إذا
كان ــت العواق ــب الس ــلبية الس ــتخدام الق ــوة خطي ــرة بالنظ ــر إل ــى
ســـبب اســـتخدام مثـــل هـــذه القـــوة .وعلـــى وجـــه الخصـــوص،
يجـــب إيـــاء أقصـــى قـــدر مـــن االهتمـــام لحمايـــة األشـــخاص
غي ــر المنخرطي ــن ف ــي ه ــذه المواق ــف.
حينمـــا يضطـــر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون إلـــى
اللجـــوء إلـــى القـــوة ،فيجـــب أن يكونـــوا خاضعيـــن تمامًـــا
للمســاءلة عــن تصرفاتهــم .ولذلــك ،يجــب وضــع آليــات إبــاغ
مناســبة ،وال ســيما حينمــا يفضــي اســتخدام القــوة إلــى الوفــاة أو
اإلصاب ــة أو حيثم ــا يس ــتخدم س ــاح ن ــاري (المب ــادئ األساس ــية
ح ــول اس ــتخدام الق ــوة واألس ــلحة الناري ــة م ــن جان ــب الموظفي ــن
المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن ،المادت ــان  22و .)23وأي اس ــتخدام
ـبب آخ ــر للق ــوة أو
تعس ــفي أو ال داع ــي ل ــه أو غي ــر قانون ــي لس ـ ٍ
األس ــلحة الناري ــة يج ــب أن يك ــون مح ــل تحقيق ــات وافي ــة .وتق ــع
المســؤولية عــن مثــل هــذا االســتخدام ال علــى الفــرد الضالــع فيــه
م ــن الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القان ــون فحس ــب ،ولك ــن ً
أيض ــا
عل ــى الرؤس ــاء الذي ــن أص ــدروا أوام ــر مخالف ــة للقان ــون أو ل ــم
يتوج ــب أن يعلم ــوا
يتخ ــذوا أي إج ــراء حينم ــا علم ــوا ،أو كان َّ
ً
موظفـــا تابعًـــا ســـيلجأ إلـــى اســـتخدام غيـــر مشـــروع للقـــوة
أن
(المبـــادئ األساس ــية حـــول اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة
م ــن جان ــب الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن ،الم ــادة .)24
ـذرا إذا كان الموظ ــف
وص ــدور أوام ــر غي ــر مش ــروعة لي ــس ع ـ ً
(الموظفـــون) المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون أتيحـــت لهـــم فرصـــة
عصيـــان تلـــك األوامـــر (المبـــادئ األساســـية حـــول اســـتخدام
الق ــوة واألس ــلحة الناري ــة م ــن جان ــب الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القواني ــن ،الم ــادة .)26
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المبادئ األساسية بشأن
استخدام القوة واألسلحة
النارية من جانب الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين
المبدأ ()9

"ال يجوز للموظفين المكلفين
بإنفاذ القوانين استخدام األسلحة
النارية ضد األشخاص إال
للدفاع عن النفس أو اآلخرين
ضد التهديد الوشيك بالموت أو
اإلصابة الخطيرة أو لمنع
ارتكاب جريمة بالغة الخطورة
تتضمن تهدي ًدا شدي ًدا لألرواح أو
العتقال شخص يمثل األخطار
المذكورة ويقاوم سلطة الشرطة
أو لمنع هروبه .وال يجوز
استخدامها إال في الحاالت التي
تعجز فيها األساليب األقل ً
عنفا
عن تحقيق هذه األهداف .وال
تستخدم األسلحة النارية
المفضية إلى الموت بشكل
عمدي إال عندما يتعذر تجنبها
تمامًا لحماية األرواح".

ويجــب علــى أجهــزة إنفــاذ القانــون وضــع إطــار للعمليــات ي ِّ
ُمكــن
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون مــن التصــرف ً
وفقــا للمبــادئ
ســالفة الذكــر .وقــد تشــتمل هــذه التدابيــر علــى إجــراءات تنفيذيــة
تســعى بوضــوح إلــى التســوية الســلمية للمنازعــات ،والتدريــب
الكافــي فــي هذا الشــأن ،وتيســير الحصول على األلبســة والمعدات
الواقيــة لتقليــل الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى القــوة ،وتطويــر أســلحة
ومعــدات أقــل فتـ ً
ـكا وإجــراء تقييــم دقيــق لهــا.
تنطبــق أحــكام خاصــة علــى اســتخدام األســلحة الناريــة التــي
خصيصــا مــن أجــل القتــل .وتشــمل
صممــت فــي نهايــة األمــر
ً
تلــك األحــكام النقــاط التاليــة:
• الســاح النــاري قــد يفضــي إلــى المــوت وال يمكــن قبــول
اســتخدامه -فــي إطــار التطبيــق المنطقــي لمبــدأ التناســب -إال
إذا كان الغــرض مــن ذلــك هــو الوقايــة مــن التهديــد بالوفــاة
أو اإلصابــة الخطيــرة (المبــدأ ( )9مــن المبــادئ األساســية).
ويجــب صياغــة التشــريعات الوطنية باإلضافة إلــى اإلجراءات
المقــررة لمؤسســة إنفــاذ القوانيــن بحيــث تضمــن أال تســتخدم
األســلحة الناريــة إال كحــل أخيــر وفــي تلــك الظــروف فقــط.
• يتعيــن علــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن تعريــف
أنفســهم وإصــدار تحذيــر قبــل اللجــوء إلــى اســتخدام األســلحة
الناريــة (المبــدأ ( )10مــن المبــادئ األساســية) ،إال إذا كان هذا
التحذيــر ســيؤدي إلــى خطــورة بالغــة أو كان غيــر مالئــم أو
غيــر مفيــد .ويجــب منــح الشــخص المخاطــب بالتحذيــر ً
وقتــا
كاف ًيــا لالســتجابة.
• يجــب أن تضمــن اللوائــح الخاصــة بالرقابــة علــى اســتخدام
األســلحة والذخائــر وكذلــك قواعــد اإلبــاغ الواضحــة عــن
اســتخدام األســلحة الناريــة إجــراء مســاءلة كاملــة عــن أي
اســتخدام لألســلحة الناريــة مــن جانــب أي موظــف مكلــف
بإنفــاذ القوانيــن.
• تثقيــف الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وتدريبهــم علــى
اســتخدام األســلحة الناريــة يجــب أن يســتوفي أقصــى المعاييــر
الممكنــة بمــا يمكنهــم مــن إصــدار ردود أفعــال مناســبة حتــى
فــي حــاالت التوتــر والخطــر.
• المســؤولية عــن االســتخدام المشــروع والمالئــم لألســلحة
الناريــة تمتــد إلــى القــادة الــذي يصــدرون األوامر الذيــن يتعين
عليهــم اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنة لضمان اســتخدام األســلحة
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الناريــة ً
وفقــا لإلطــار القانونــي وبأقصــى مراعــاة للحــق فــي
الحيــاة .ويشــير هــذا إلــى الســيطرة الميدانيــة الفوريــة علــى
المواقــف المعقــدة عــاوة علــى صياغــة إجــراءات وتعليمــات
تدريبيــة مالئمــة.
ال يوجــد رد فعــل بســيط إزاء المواقــف الصعبــة التــي يواجههــا
الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن فــي إطار ممارســة واجباتهم
المعتــادة واإلجــراءات الميدانيــة .وبالتالــي يجــب أن تســعى
التعليمــات والتدريبــات علــى مواجهــة مجمــل التعقيــدات التــي
تفرضهــا التحديــات التــي تواجــه عمليــة إنفــاذ القوانيــن .فــإن
تقديــم نمــاذج محــددة ً
ســلفا الســتخدام القــوة دون أي توضيــح
وبغــرض تكويــن ردود أفعــال تلقائيــة إزاء مواقــف محــددة سـ ً
ـلفا
مــن شــأنه إعاقــة التقييــم الشــامل والمهــم للموقــف المعيــن مــن
جانــب أفــراد الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن الذيــن يتعيــن
عليهــم مراعــاة جميــع الخيــارات المتاحــة (بمــا فــي ذلــك التفاوض
والتهدئــة واالنســحاب) واالحتياطــات الالزمــة (بخصــوص
األشــخاص غيــر المشــاركين علــى ســبيل المثــال).
اســتخدام القــوة فــي التجمعــات العامــة يجــب أن يتقيــد بالمبــادئ
نفســها المتبعــة فــي جميــع الحــاالت األخــرى .يجب منــح األولوية
لمنــع العنــف والســماح بالمفاوضات واإلقنــاع والتهدئة قبل اللجوء
إلــى اســتخدام القــوة .ويجــب تجنــب اســتخدام القــوة مــع تجمــع ال
يلتــزم ببعــض القواعــد الوطنيــة ولكنــه يبقــى ســلميًا تما ًمــا مع عدم
اإلخــال بالمالحقــة القضائيــة الالحقــة للمنظميــن والمشــاركين
الشــتراكهم فــي تجمــع غيــر قانونــي .ويجــب أال تــؤدي الحــوادث
المتفرقــة إلــى قــرار بفــض تجمــع ســلمي وقانونــي .فيجــب علــى
مؤسســة إنفــاذ القوانيــن فــي مثــل هــذه الحــاالت أن تســعى إلــى
التعامــل مــع األفــراد الذيــن يمارســون العنــف ومواصلــة تيســير
باقــي التجمــع .ويجــب أن تتــاح المعــدات الوقائيــة لتقييــد الحاجــة
ـرا
إلــى اللجــوء إلــى القــوة و -عندمــا يصبــح اســتخدام القــوة أمـ ً
ال مفــر منــه -ويجــب أن تســمح األســلحة المناســبة األقــل ً
فتــكا
باســتجابة تدريجيــة ومتناســبة تقلــل األضــرار وتحمي األشــخاص
غيــر المشــاركين.

السالح الناري ليس وسيلة مناسبة لفض حشد وال يجوز في أي ظرف من الظروف
أن يطلق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين النار بشكل عشوائي على حشد.
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القاعدة ()33
من القواعد
النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء

" ال يجوز أب ًدا أن تستخدم
أدوات تقييد الحرية ،كاألغالل
والسالسل واألصفاد وثياب
التكبيل ،كوسائل للعقاب".

اس ــتخدام الق ــوة ف ــي أماك ــن االحتج ــاز يج ــب أن يلت ــزم بالمث ــل
لمب ــادئ المش ــروعية والض ــرورة والتناس ــب .ويقتص ــر اس ــتخدام
األســـلحة الناريـــة علـــى الحـــاالت التـــي فيهـــا تهديـــد لـــأرواح
حســـب المبـــدأ ( )9مـــن المبـــادئ األساســـية بشـــأن اســـتخدام
الق ــوة واألس ــلحة الناري ــة م ــن جان ــب الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القواني ــن (انظ ــر ً
أيض ــا المب ــدأ ( )16م ــن المب ــادئ األساس ــية).
بــل يُنصــح مســؤولو الســجون بعــدم َحمــل أســلحة ناريــة وتقييــد
وتقييــد اســتخدامها علــى الظــروف االســتثنائية فقــط .ويجــب أال
تس ــتخدم أدوات التقيي ــد إال لألغ ــراض األمني ــة ولي ــس كوس ــيلة
للعق ــاب عل ــى اإلط ــاق (المب ــدأ ( )17م ــن المب ــادئ األساس ــية،
تُقـــرأ بجانـــب القواعـــد ( )33و( )54( )34مـــن القواعـــد
النموذجي ــة الدني ــا لمعامل ــة الس ــجناء).

التوقيف واالحتجاز

المادة )1( 9
من العهد الدولي
الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية

"ال يجوز حرمان
أحد من حريته
إال ألسباب ينص
عليها القانون ً
وطبقا
لإلجراء المقرر فيه".

الح ــق ف ــي الحري ــة واألم ــن الش ــخصي منص ــوص علي ــه ف ــي
العديـــد مـــن الوثائـــق العالميـــة واإلقليميـــة لحقـــوق اإلنســـان
ويعــد مــن أقــدم حقــوق اإلنســان األساســية فــي الوجــود .ويجــب
اتب ــاع إج ــراءات صارم ــة وتوفي ــر ضمان ــات قضائي ــة أساس ــية
إذا قي ــدت ال ــدول ه ــذا الح ــق .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،يج ــب أن
يخض ــع أي تقيي ــد م ــن ه ــذا القبي ــل للرقاب ــة القضائي ــة .ويك ــون
م ــن الض ــروري ف ــي ه ــذا الس ــياق أن يوض ــع ف ــي االعتب ــار أن
الحرمــان مــن الحريــة يؤثــر علــى حقــوق الفــرد بخــاف الحريــة
الشـــخصية وحريـــة الحركـــة .وبالتالـــي يجـــب تنظيـــم ســـلطة
توقي ــف األش ــخاص واحتجازه ــم تنظي ًم ــا ً
دقيق ــا بحك ــم القان ــون
ويجــب أن يمــارس بمــا يتفــق تما ًمــا والقوانيــن والمعاييــر الدوليــة
المعم ــول به ــا.
ً
عـــادة ســـلطة تقديريـــة ،يجـــوز بموجبهـــا
ســـلطة التوقيـــف
للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن توقيـــف شـــخص فـــي
ظـــروف معينـــة .وال ينـــص القانـــون علـــى التـــزام الموظـــف
المكلـــف بإنفـــاذ القوانيـــن بممارســـة التوقيـــف إال فـــي ظـــروف
اس ــتثنائية .ويج ــب ممارس ــة الس ــلطة التقديري ــة الممنوح ــة إل ــى
الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن بم ــا يتماش ــى م ــع المب ــادئ
العامــة التــي تحكــم جميــع إجــراءات إنفــاذ القوانيــن :المشــروعية
والضـــرورة والتناســـب والمســـاءلة.

الصالحيات في إنفاذ القانون

تتضم ــن القواني ــن الوطني ــة ع ـ ً
ـادة األس ــباب التالي ــة للتوقي ــف:
اإلدانــة لضمــان االمتثــال ألوامــر المحكمــة أو التزامــات قانونيــة
أخـــرى وتقديـــم شـــخص إلـــى الســـلطة القانونيـــة المختصـــة إذا
كان يشــتبه فــي ارتكابــه جر ًمــا .ويمكــن إقــرار أســباب إضافيــة
(مثـــل حمايـــة األشـــخاص مـــن إلحـــاق الضـــرر بأنفســـهم أو
ألغ ــراض الترحي ــل) .ولك ــن يج ــب تبري ــر ه ــذه األح ــكام م ــن
خــال أوامــر عامــة مشــروعة أو مخــاوف أمنيــة وال يجــوز أن
تكــون عشــوائية .ويجــب أن تمتثــل عمليــة التوقيــف لإلجــراءات
المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون مثـــل اشـــتراط إصـــدار أمـــر
توقي ــف قب ــل أن يت ــم تنفي ــذ عملي ــة التوقي ــف.
وفــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا موظــف مكلــف بإنفــاذ القوانيــن
أن هنــاك أســبابًا للتوقيــف ،يجــب تقييــم الضــرورة الفعليــة لتنفيــذ
عملي ــة التوقي ــف .فيج ــب من ــح األفضلي ــة دائ ًم ــا للوس ــائل األق ــل
تقييـ ًدا لتحقيــق العمــل مــن عمليــة إنفــاذ القوانيــن .فعلــى ســبيل
المث ــال ق ــد ي ــؤدي جم ــع األدل ــة ف ــي الوق ــت المناس ــب إل ــى من ــع
محاولــة الشــخص المشــتبه بــه إتــاف األدلــة وقــد يــؤدي ســحب
جــواز ســفر شــخص إلــى منعــه مــن الهــروب مــن البــاد .يحكــم
مبــدأ الضــرورة ً
أيض ــا كيفيــة تنفيــذ عمليــة التوقيــف وتوقيتهــا
ومكانهــا مثــل تجنــب إلحــاق الضــرر بســمعة الشــخص بــأن يتــم
توقيفــه فــي مــكان عملــه أو تحــت مــرأى مــن الجمهــور بشــرط
أن تكــون هنــاك بدائــل ممكنــة بطبيعــة الحــال.
يجـــب أن تتناســـب عمليـــة التوقيـــف مـــع الهـــدف أي ســـبب
التوقي ــف .ويُضم ــن التناس ــب بالفع ــل ف ــي أغل ــب األح ــوال م ــن
خ ــال نص ــوص ف ــي القان ــون الوطن ــي ال تس ــمح بالتوقي ــف إال
ع ــن جرائ ــم له ــا مس ــتوى خط ــورة معي ــن.
الرقاب ــة القضائي ــة ضروري ــة للتأك ــد م ــن مس ــاءلة الموظفي ــن
المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن ع ــن أي عملي ــة توقي ــف يقوم ــون
بهـــا .يلتـــزم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن بتقديـــم
ـورا لتحدي ــد
الش ــخص ال ــذي ت ــم توقيف ــه إل ــى س ــلطة قضائي ــة ف ـ ً
مـــدى قانونيـــة عمليـــة التوقيـــف (أمـــر إحالـــة إلـــى المحكمـــة).
والفتـــرة المســـموح بهـــا محـــددة عـــاد ًة فـــي التشـــريع الوطنـــي
(م ــا بي ــن  24إل ــى  48س ــاعة ف ــي أغل ــب األح ــوال) عل ــى أال
تتج ــاوز ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال ع ــدة أي ــام (مرك ــز الحق ــوق
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المدني ــة والسياس ــية ،التعلي ــق ( )8عل ــى الم ــادة ( )9م ــن العه ــد
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية).
إن االحتـــرام الكامـــل لهـــذه المبـــادئ الحاكمـــة يمنـــع التوقيـــف
التعســـفي .يجـــب تفســـير حظ ــر التوقي ــف التعس ــفي (المـــادة 9
( )1م ــن العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياس ــية)
ـيرا واســعًا ف ــي ض ــوء ظ ــروف كل حال ــة .وله ــذا الس ــبب
تفس ـ ً
تن ــص مجموع ــة المب ــادئ المتعلق ــة بحماي ــة جمي ــع األش ــخاص
الذي ــن يتعرض ــون ألي ش ــكل م ــن أش ــكال االحتج ــاز أو الس ــجن
(مجموع ــة المب ــادئ) ف ــي المب ــدأ رق ــم ( )2عل ــى م ــا يل ــي" :ال

يجـــوز إلقـــاء القبـــض أو االحتجـــاز أو الســـجن إال مـــع التقيـــد
الصـــارم بأحـــكام القانـــون وعلـــى يـــد موظفيـــن مختصيـــن أو
أشـــخاص مرخـــص لهـــم بذلـــك" وهـــذا يســـتلزم ممـــن يخـــول
إليهــم ســلطة توقيــف شــخص أن يكــون لديهــم المهــارات المهنيــة
وكاف للموق ــف بم ــا ي ــؤدي
الالزم ــة إلج ــراء تقدي ــر موضوع ــي
ٍ
إل ــى الخي ــارات الصحيح ــة.

وعن ــد تنفي ــذ عملي ــة توقي ــف ،يتعي ــن عل ــى الموظفي ــن المكلفي ــن
بإنفــاذ القوانيــن احتــرام الحقــوق األساســية للشــخص المقبــوض
عليــه وتشــمل إخطــاره بأســباب توقيفــه وحقوقــه المترتبــة علــى
التوقيـــف وتقديـــم الشـــخص إلـــى الســـلطة القضائيـــة وضمـــان
الحصـــول علـــى محـــام وإخطـــار األســـرة ومعاملـــة الشـــخص
معامل ــة إنس ــانية وغي ــر ذل ــك.
عندمـــا يواجـــه الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن مقاومـــة
م ــن الش ــخص ال ــذي يحاول ــون توقيف ــه ،عليه ــم أن يق ــرروا م ــا
إذا كانــوا سيســتخدمون القــوة أو حتــى األســلحة الناريــة وكيفيــة
اســتخدامها .ويجــب تقييــم اســتخدام األســلحة الناريــة علــى وجــه
الخصــوص تقيي ًمــا ً
ـررا إال إذا كان الشــخص
دقيقــا وال يكــون مبـ ً
ـرا عل ــى حي ــاة اآلخري ــن (بم ــا ف ــي
المق ــرر توقيف ــه يمث ــل خط ـ ً
ذلــك حيــاة الموظــف المكلــف بإنفــاذ القوانيــن :انظــر المبــدأ ()9
م ــن المب ــادئ األساس ــية) .وعندم ــا تك ــون التلفي ــات واألض ــرار
المحتملـــة الناجمـــة عـــن اســـتخدام القـــوة أكبـــر مـــن المصلحـــة
الشـــرعية المتحققـــة مـــن التوقيـــف ،يتعيـــن علـــى الموظفيـــن
المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن االمتن ــاع ع ــن تنفي ــذ التوقي ــف.
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تح ــدث ه ــذه المواق ــف ف ــي أغل ــب األح ــوال بش ــكل غي ــر متوق ــع
ومـــن الضـــروري إجـــراء تدريـــب شـــامل ودوري للموظفيـــن
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن بنـــا ًء علـــى ســـيناريوهات واقعيـــة
لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات فوريــة تتماشــى مــع تلــك المعاييــر.
ً
ســـلفا إلـــى إعـــداد دقيـــق
تحتـــاج عمليـــات التوقيـــف المقـــررة
يس ــتند إل ــى معلوم ــات س ــليمة (فيم ــا يتعل ــق بالموق ــع والمخاط ــر
المحتملــة علــى اآلخريــن وغيرهــا) مــع اتخــاذ جميــع االحتياطات
الممكنــة لحمايــة األشــخاص غيــر المعنييــن والموظفيــن المكلفيــن
ـرا الشــخص المقــرر توقيفــه.
بإنفــاذ القوانيــن أنفســهم وليــس أخيـ ً

يجب استجواب الشخص الموقوف مع مراعاة االمتثال الكامل لقرينة البراءة بشكل
خاص والحق في عدم إكراهه على الشهادة على نفسه أو االعتراف بالذنب كمذنب
وحظر التعذيب أو األشكال األخرى من المعاملة السيئة.
ثمــة ضمــان هــو التســجيل الصحيــح لجميــع التفاصيــل ذات الصلــة
بالتحقيــق (المــدة وفتــرات االســتراحة وهويــة جميــع الحاضرين).
األشـــخاص المحرومـــون مـــن حريتهـــم يكونـــون فـــي حالـــة
اس ــتضعاف ش ــديد .وبالتال ــي م ــن المه ــم بش ــكل خ ــاص حماي ــة
حق ــوق اإلنس ــان لألش ــخاص الذي ــن يتعرض ــون ألي ش ــكل م ــن
أش ــكال االحتج ــاز أو الس ــجن .وإن احت ــرام تل ــك الحق ــوق يمث ــل
ـرا ال غن ــى عن ــه إلع ــادة تأهي ــل ه ــؤالء األش ــخاص ً
الحق ــا.
أم ـ ً
قــد يُحتجــز األشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم فــي مجموعــة
مختلفــة مــن األماكــن مثــل أقســام الشــرطة أو ســجون الحبــس
االحتياط ــي .تُس ــتخدم أقس ــام الش ــرطة ع ــاد ًة لفت ــرات االحتج ــاز
القصيـــرة وهـــي ليســـت مصممـــة الحتجـــاز أعـــداد كبيـــرة مـــن
األش ــخاص لفت ــرات زمني ــة أط ــول .ولك ــن إذا ح ــدث ه ــذا ،ف ــإن
ظــروف االحتجــاز عــاد ًة مــا تتدهــور بشــكل ســريع ،األمــر الــذي
ي ــؤدي إل ــى االكتظ ــاظ وس ــوء النظاف ــة ونق ــص المي ــاه والطع ــام
والرعايـــة الصحيـــة المناســـبة .ويمكـــن أن تـــؤدي القـــرارات
الس ــريعة بإط ــاق الس ــراح بكفال ــة أو النق ــل إل ــى س ــجن للحب ــس
االحتياط ــي أن ي ــؤدي إل ــى من ــع ه ــذه المش ــكالت.
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هن ــاك أن ــواع مختلف ــة م ــن س ــلطات االحتج ــاز عل ــى مس ــتوى
العالــم ،وإن كانــت الســلطات المســؤولة عــن مــكان االحتجــاز هــي
ع ــاد ًة مصلح ــة خاص ــة بالس ــجون أو الش ــرطة .إال أن المعايي ــر
الدوليــة الخاصــة بالحرمــان مــن الحريــة تنطبــق أًيــا كانــت ســلطة
االحتجــاز.
الدول ــة مس ــؤولة ع ــن رفاهي ــة جمي ــع المحتجزي ــن لديه ــا بم ــا
فـــي ذلـــك المســـؤولية عـــن أماكـــن وجـــود هـــؤالء األشـــخاص
وبالتال ــي ع ــن تدابي ــر من ــع ح ــاالت االختف ــاء القس ــري (الم ــادة
( )17مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع األشـــخاص مـــن
االختفـــاء القســـري).
إجـــراء اســـتثنائيًا،
يجـــب أن يظـــل االحتجـــاز قبـــل المحاكمـــة
ً
عل ــى أن يس ــتند فق ــط إل ــى أس ــباب مناس ــبة لالعتق ــاد أن الش ــخص
المحتج ــز ق ــد ارتك ــب جر ًم ــا (المش ــروعية) .ويج ــب أال يت ــم إال
إذا كان ــت التدابي ــر األخ ــرى غي ــر متاح ــة (مث ــل إط ــاق الس ــراح
بكفالــة) ويجــب أال يســتمر أطــول مــن الــازم (علــى ســبيل المثــال
حتــى انتهــاء التحقيــق وعــدم توقــع أي تدميــر لألدلــة) .ويجــب أن
يكــون االحتجــاز قبــل المحاكمــة متناسـبًا مــع نــوع الجــرم ويجــب
أن يك ــون الق ــرار الخ ــاص باللج ــوء إلي ــه خاض ًع ــا لرقاب ــة س ــلطة
قضائيــة (المســاءلة).
المادة )1( 10
من العهد الدولي
الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية

"يعامل جميع المحرومين
من حريتهم معاملة إنسانية،
تحترم الكرامة األصيلة
في الشخص اإلنساني".

المعامل ــة اإلنس ــانية للمحتجزي ــن تش ــمل حظ ــر العق ــاب البدن ــي
وتوفيـــر ظـــروف مالئمـــة لالحتجـــاز ال ترقـــى إلـــى مســـتوى
التعذي ــب أو المعامل ــة القاس ــية أو الالإنس ــاية أو المهين ــة .ويج ــب
أن تضمــن ظــروف االحتجــاز األساســية بشــكل عــام عــدم تأثــر
صح ــة الش ــخص لمج ــرد كون ــه محرو ًم ــا م ــن حريت ــه.
يجـــب أن يميـــز نظـــام االحتجـــاز بيـــن األنـــواع المختلفـــة مـــن
المحتجزيـــن :يفصـــل األشـــخاص المتهمـــون عـــن األشـــخاص
المداني ــن ،إال ف ــي ظ ــروف اس ــتثنائية ،ويكون ــون مح ــل معامل ــة
ـخاصا غي ــر مداني ــن (الم ــادة
عل ــى ح ــدة تتف ــق م ــع كونه ــم أش ـ ً
( )2( 10أ) مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة
والسياســية) .وعلــى أســاس قرينــة البــراءة ،يجــب عــدم إخضــاع
المحتجزي ــن غي ــر المداني ــن لقي ــود أكث ــر م ــن ال ــازم لضم ــان
تحقيـــق غـــرض االحتجـــاز وضمـــان أمـــن مـــكان االحتجـــاز
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وحســن نظامــه .وبالنســبة لألشــخاص المدانيــن ،يجــب أن يتفــق
نظ ــام االحتج ــاز م ــع المفه ــوم األساس ــي للحرم ــان م ــن الحري ــة
أي حماي ــة المجتم ــع م ــن الجريم ــة .وال يمك ــن أن يتحق ــق ه ــذا
إال إذا كان ــت فت ــرة العقوب ــة مس ــتخدمة لضم ــان تبن ــي الش ــخص
الم ــدان س ــلوك االلت ــزام بالقان ــون ف ــي المس ــتقبل (القاع ــدة ()58
م ــن القواع ــد النموذجي ــة الدني ــا لمعامل ــة الس ــجناء) .ويعتم ــد ه ــذا
بشــكل جزئــي علــى األقــل علــى حصــول الســجين علــى معاملــة
عادل ــة وإنس ــانية أثن ــاء فت ــرة االحتج ــاز.
االحتجــاز اإلداري هــو احتجــاز ألســباب غيــر جنائيــة يســتند إلــى
ـخصا م ــا يمث ــل تهدي ـ ًدا ألم ــن الدول ــة أو النظ ــام
االقتن ــاع ب ــأن ش ـ ً
ً
العــام .وال يجــوز أن يتــم إال وفقــا للقانــون (المشــروعية) ويجــب
أن يس ــتند إل ــى تقيي ــم للوض ــع الف ــردي ويج ــب أن يمتث ــل امتث ـ ً
ـال
كامـًـا للضمانــات القضائيــة األساســية (مجموعــة المبــادئ أرقــام
 14و 16و 18و .)32ويجـــب أن يقتصـــر االســـتخدام علـــى
أماك ــن االحتج ــاز المعت ــرف به ــا قانون ًي ــا.
يجـــب أن تتبـــع التدابيـــر التأديبيـــة والعقابيـــة قواعـــد ولوائـــح
واضحــة ومحــددة سـ ً
ـلفا؛ يجــب أن تخضــع التدابيــر وتطبيقهــا في
الموقــف المعيــن لرقابــة وال يجــوز أن تكــون الإنســانية أو مهينــة.
اس ــتخدام الق ــوة ف ــي أماك ــن االحتج ــاز :يج ــب أن يقتص ــر عل ــى
حــاالت الدفــاع عــن النفــس والهــرب ومقاومــة األوامــر القانونيــة
(المب ــدأ رق ــم ( )30م ــن مجموع ــة المب ــادئ والقواع ــد م ــن 27
إلـــى  33والقاعـــدة  )1( 54مـــن القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا
لمعاملــة الســجناء) وتخضــع مــن ثــم للمبــادئ العامــة التــي تحكــم
اس ــتخدام الق ــوة (المب ــدأ ( )15م ــن المب ــادئ األساس ــية).
النســاء المحرومــات مــن الحريــة ال يجــوز إخضاعهــن لمعاملــة
تمييزيـــة؛ بـــل يجـــب فصلهـــن عـــن المحتجزيـــن مـــن الرجـــال
(القاعــدة ( )8مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء)
واإلشــراف عليهــن مــن قبــل مشــرفات؛ ويجــب ضمــان الحمايــة
م ــن العن ــف الجنس ــي.
األحــداث ال يجــب احتجازهــم إال كحــل أخيــر مــع توفيــر الرعايــة
الخاصــة الحتياجــات صغــار الســن واســتضعافهم .تؤكــد المــادة

القاعدة ( 8أ)
من القواعد
النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء

"يسجن الرجال والنساء،
بقدر اإلمكان ،في مؤسسات
مختلفة .وحين تكون هناك
مؤسسة تستقبل الجنسين
على السواء يتحتم أن يكون
مجموع األماكن المخصصة
ً
منفصل كليًا".
للنساء
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( )40مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية وقواعد بكيــن على ضرورة
احترام الحقوق األساســية ألي شــخص محروم من حريته وإشــراك
الوالديــن وأوليــاء األمــور فــي العمليــة واحتجاز األحــداث في أماكن
منفصلــة عــن البالغيــن وتعزيــز الرفاهيــة العامــة لألحداث.
أي شــخص تعــرض لتوقيــف أو احتجــاز غيــر قانونــي لــه حــق نافذ
فــي التعويــض (المــادة  )5( 9مــن العقــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنية والسياســية).
تــزور اللجنــة الدوليــة األشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي
حــاالت النــزاع المســلح– اســتنا ًدا إلى حقهــا في المبادرة اإلنســانية–
وحــاالت العنــف األخــرى .وأهــداف الزيــارة إنســانية بحتــة وترمــي
إلــى ضمــان معاملــة المحتجزيــن بكرامــة وإنســانية وحســب القواعد
والمعاييــر الدوليــة .وتُجــرى الزيــارات علــى أســاس مجموعــة مــن
الشــروط المحــددة سـ ً
ـلفا وحســب إجــراءات العمــل المحــددة الخاصة
باللجنــة الدوليــة .وتُعــرض النتائــج بعــد ذلــك فــي حــوار ثنائــي بنــاء
وســري مــع الســلطات المعنيــة بهــدف تحســين المعاملــة وظــروف
االحتجاز.

التفتيش والمصادرة

المادة ()17
من العهد الدولي
الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية

".1ال يجوز تعريض أي
شخص ،على نحو تعسفي
أو غير قانوني ،لتدخل
في خصوصياته أو شؤون
أسرته أو بيته أو مراسالته،
وال ألي حمالت غير قانونية
تمس شرفه أو سمعته.
.2من حق كل شخص أن
يحميه القانون من مثل هذا
التدخل أو المساس".

التفتيــش والمصــادرة مــن الســلطات المهمــة المتاحــة للموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ويجــب فهمهما بشــكل واســع علــى النحو
التالي:
• التفتيــش هــو اإلجــراء المتعمــد للبحــث عــن شــخص أو شــيء أو
معلومــات لغــرض مشــروع مــن أغــراض إنفــاذ القوانيــن.
• المصــادرة هــي اإلجــراء المتعمــد لالســتحواذ علــى األشــياء
لغــرض مشــروع مــن أغــراض إنفــاذ القوانيــن.
تغطــي هاتــان الســلطتان مجموعــة واســعة للغايــة مــن األنشــطة
ً
ومقارنــة بالســلطات األخــرى
ال ســيما فــي التحقيقــات الجنائيــة.
المخولــة للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن– مثــل اســتخدام القــوة
واألســلحة الناريــة أو التوقيــف واالحتجــاز– قــد يُنظــر إلــى ســلطة
التفتيــش واالحتجــاز علــى أنهــا غيــر مهمــة مــن حيــث ارتباطهــا
بحقــوق اإلنســان وباعتبارهــا مــن األنشــطة الروتينيــة للموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن .إال أن تأثيرهمــا علــى الوضــع الشــخصي
للفــرد المتضــرر مــن التفتيــش أو المصــادرة ال يمكــن التقليــل منــه
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وبالتالــي مــن الضــروري أن تمتثــل أنشــطة التفتيــش والمصــادرة
للمبــادئ الحاكمــة التي تتمثل في المشــروعية والضرورة والتناســب
والمســاءلة.
مــن حــق كل فــرد الحصــول على مجــال خــاص يتمتع فيــه بالحماية
دون تدخــل خارجــي أو خــوف مــن عواقــب ســلبية .وبالتالــي يجــب
أن يكــون التدخــل مــن جانــب الدولــة أو موظفيهــا فــي هــذا المجــال
منظ ًمــا بالقانــون وال يجــوز للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن
تنفيــذ عمليــة تفتيــش إال علــى أســس مــن اإلجــراءات التــي يحددهــا
القانــون ً
ووفقــا لهــا.
وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلجــراء عمليــة تفتيــش علــى ســبيل المثــال
لتأميــن مشــتبه بــه أو تأميــن األدلــة أو ضمــان األمــن والســامة
(ال ســيما فــي ســياق التوقيــف واالحتجــاز) أو إلنهــاء وضــع غيــر
قانونــي (علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بالحيــازة غيــر القانونيــة
لســلع محظــورة) أو تنفيــذ أوامــر المحكمــة فــي الدعــاوى المدنيــة
أو الدعــاوى األخــرى.
التفتيــش يجــب أال يكــون اقتحامــي أكثر من الــازم لتحقيق غرضه
ويجــب أال يكــون غيــر متناســب فــي نطاقــه .فــي بعــض الحــاالت،
يشــمل القانــون تحقيــق التوازن بيــن المصالح والحقوق حيث يســمح
بأشــكال معينــة مــن التفتيــش مثل التنصــت على الهاتف فــي الجرائم
األكثــر خطورة.
يجــب أن تتــم جميــع عمليــات التفتيــش حســب اإلجــراءات التــي
يقررهــا القانــون ال ســيما مــن خــال االمتثــال الكامــل لعناصــر
المســاءلة ذات الصلــة .وقــد يعنــي هــذا على ســبيل المثــال ضرورة
إصــدار أمــر مــن جانــب الســلطة المختصــة بضــرورة إخطــار
الشــخص المتضــرر بأســباب تفتيشــه وضــرورة حضــور الشــهود
وضــرورة تســجيل األشــياء الخاضعــة للتفتيــش .ويجــب أن تكــون
عمليــة التفتيــش مدفوعــة بحقائــق موضوعيــة وقابلــة للتحقــق وال
تســتند إلــى مجــرد "الشــعور الحدســي" للموظــف المكلــف بإنفــاذ
القوانيــن .ويجــب مســاءلة الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن عــن
عمليــات التفتيــش أو التلفيــات غيــر الضروريــة وعليهــم ضمــان
الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا فــي ســياق
عمليــة التفتيــش.
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عمليــات تفتيــش البــدن تنطــوي علــى مجموعــة واســعة مــن
األنشــطة مثــل التفتيــش اليــدوي الشــخصي أو تجريــد الشــخص
مــن مالبســه لتفتيشــه وتفتيــش تجاويــف الجســد والحصــول علــى
بصمــات األصابــع أو عينــات مــن الــدم أو الحامــض النــووي.
وتؤثــر جميعهــا على كرامة الشــخص وخصوصيتــه وإن كان ذلك
بدرجــات متفاوتــة وبالتالــي يجــب أال ينفــذ ٌ
أي منهــا باســتخفاف.

عمليات تفتيش البدن يجب أن تتم بطريقة احترافية بمعرفة شخص من الجنس نفسه
وبأقل قدر ممكن من االقتحام وبالتالي الحد من الطبيعة المهينة المتأصلة في عملية
التفتيش قدر المستطاع.
كاف حســب نــوع التفتيش
مــن الضــروري ضمــان وجود إشــراف ٍ
مــن جانــب موظف كبيــر أو ســلطة قضائية.
تفتيــش المبانــي ينظــر إليــه فــي أغلب األحــوال على أنــه اقتحامي
ومســبب للحــرج إذ أنهــا تقــدم فكــرة شــاملة عــن أســلوب حيــاة أو
عمــل األشــخاص المعنييــن .ففــي أغلــب الــدول ،يجــب إصــدار
أمــر مــن جانــب ســلطة قضائيــة وتقتصــر عمليــات التفتيــش التــي
تتــم بــدون أمــر علــى الظــروف االســتثنائية .ويجــب احتــرام
االشــتراطات اإلجرائيــة اإلضافيــة ،مثــل ضمــان حضــور شــهود
وتســجيل وقائــع التفتيــش ،ويتعيــن علــى الموظفين المكلفيــن بإنفاذ
القوانيــن تجنــب الخلــل أو التلــف أو التدمير غير الضــروري أثناء
إجــراء عمليــة التفتيــش.
فــي عالــم تتزايــد فيــه التقنيــة والعولمــة ،تعمــد مؤسســات إنفــاذ
القوانيــن إلــى اللجــوء بشــكل متزايــد إلــى مجموعــة واســعة
مــن وســائل المراقبــة مثــل التصويــر الفوتوغرافــي والمراقبــة
بالكاميــرات واعتــراض الرســائل واالتصــاالت عــن طريــق
الهاتــف واإلنترنــت .وأصبحــت الوســائل التقنيــة المســتخدمة
القتحــام المجــال الشــخصي لإلنســان دون إخطــاره أكثــر فعاليــة
وســهولة فــي اســتخدامها .ويتضمــن هــذا حاجــة أكبــر لضمانــات
قضائيــة لضمــان اســتخدام وســائل المراقبــة علــى أســاس كل حالة
علــى حــدة بمــا يراعــي االحتــرام الكامــل لمبدئــي الضــرورة
والتناســب .ويجــب صياغــة التشــريعات الوطنية وكــذا اإلجراءات
العمليــة لمؤسســة إنفــاذ القوانيــن بطريقــة تحــول دون المراقبــة
العشــوائية وانتهــاك قرينــة البــراءة.
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وفــي إطــار تنفيــذ عمليــات التفتيــش ،يتعيــن علــى مؤسســات
إنفــاذ القوانيــن احتــرام خصوصيــة االتصــاالت المتميــزة .وأبــرز
األمثلــة علــى هــذه االتصــاالت االتصــال بيــن محــام وموكلــه.
فالحــق فــي الدفــاع الفعــال يهــدف إلــى ضمــان قــدرة المتهــم علــى
التواصــل بحريــة وعلنيــة مــع محاميــه دون خــوف مــن اســتغالل
مضمــون االتصــال ضــده .وبالتالــي يجــب أن يتــم هــذا االتصــال
فــي بيئــة محميــة وســرية ال تخضــع للمراقبــة أو الســيطرة من قبل
مؤسســات إنفــاذ القوانيــن .وتمنــح حمايــة مماثلــة فــي الكثيــر مــن
القوانيــن الوطنيــة إلــى أفــراد مهــن أخــرى مثــل طواقــم الخدمــات
الطبيــة والدينيــة والصحفييــن.
إن كــون الشــخص محرو ًمــا مــن حريتــه ال يحــول ً
حقــا أكبــر فــي
إجــراء عمليــة تفتيــش .علــى الرغــم مــن أن الســلطات لهــا مــا
يبــرر انشــغالها بالســامة واألمــن فــي أماكــن االحتجــاز ،فــإن
إجــراء عمليــات التفتيــش يخضــع دائ ًمــا للقواعــد والمبــادئ نفســها
المطبقــة فــي العالــم الخارجــي أي مبــادئ المشــروعية والضرورة
والتناســب والمســاءلة.
مصــادرة شــيء قــد تؤثــر علــى مجموعــة كبيــرة مــن حقــوق
اإلنســان مثــل الحــق فــي امتــاك األشــياء والحق فــي الخصوصية
والحــق فــي ممارســة مهنة .وبالتالــي ال يجوز للموظفيــن المكلفين
بإنفــاذ القوانيــن مصــادرة شــيء إال علــى أســاس اإلجــراءات التــي
يقررهــا القانــون ً
ووفقــا لهــا (مبــدأ المشــروعية) .وعندمــا يتحقــق
الهــدف مــن المصــادرة أي فحــص الشــيء الســتخراج بصمــات
األصابــع دون التوصــل إلــى أي دليــل لــه عالقــة بالقضيــة ،يجــب
إعــادة الشــيء (مبــدأ الضرورة) .ويجــب أال تكون عمليــة التفتيش
غيــر متناســبة مــع الهــدف مثــل المصادرة العشــوائية لكميــة كبيرة
مــن الوثائــق التــي ال غنــى عنهــا لعمــل شــركة معينــة (مبــدأ
التناســب) .ويجــب ضمــان مراعــاة اإلجــراءات المقــررة (مثــل
الحصــول علــى أوامــر قضائيــة وتســجيل األشــياء المصــادرة)
والعنايــة الواجبــة باألشــياء محــل المصــادرة (مبــدأ المســاءلة).
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القيادة واإلدارة

ً
اختالف ــا كبيــرًا م ــن
يختل ــف هي ــكل مؤسس ــات إنف ــاذ القواني ــن
بل ــد آلخ ــر؛ فق ــد تلج ــأ بع ــض المؤسس ــات إل ــى الهي ــكل الهرم ــي
والمركــزي لتسلســل القيــادة ،فــي حيــن قــد تلجــأ مؤسســات أخرى
إل ــى إنش ــاء هي ــكل يتس ــم بدرج ــة أكب ــر م ــن المركزي ــة ويخ ــول
مســتوى أعلــى مــن الســلطات فــي المســتويات المتوســطة والدنيــا
مـــن التسلســـل الهرمـــي للقيـــادة .وبغـــض النظـــر عـــن اختيـــار
الهي ــكل ،هن ــاك س ــمتان مش ــتركتان بي ــن جمي ــع مؤسس ــات إنف ــاذ
القواني ــن وهم ــا :األول ــى مس ــتوى التسلس ــل الهرم ــي ذو هي ــكل
القيـــادة الـــذي يتجـــه مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل والثانيـــة إمكانيـــة
أن يمـــارس الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن ســـلطتهم
التقديري ــة بش ــكل ف ــردي ف ــي عمله ــم اليوم ــي .ويس ــتدعي ه ــذا
م ــن قي ــادة المؤسس ــة إنف ــاذ القواني ــن تصمي ــم المزي ــج الصحي ــح
للهيــكل المركــزي والهرمــي لتسلســل القيــادة مــن أجــل صياغــة
السياســات والمعاييــر المتعلقــة بالعمليــات ،بمــا يســمح فــي الوقــت
كاف م ــن المس ــؤوليات واالختصاص ــات
ذات ــه بممارس ــة ع ــدد ٍ
ـرا،
الالمركزي ــة .ولك ــن فيم ــا يتعل ــق بالموض ــوع المذك ــور أخي ـ ً
تتحم ــل القي ــادة مس ــؤولية تنفي ــذ كل عم ــل منف ــرد م ــن أعم ــال
إنف ــاذ القواني ــن عل ــى الصعي ــد المحل ــي بم ــا يتف ــق ً
اتفاق ــا كام ـ ًـا
م ــع س ــيادة القان ــون وحق ــوق اإلنس ــان.

كبيرا على الدعم والقبول من األشخاص.
تعتمد مؤسسات إنفاذ القوانين اعتما ًدا ً
يعتمــد اســتعداد األشــخاص للتعــاون مــع مؤسســة إنفــاذ القوانيــن
كبيـــرا علـــى مـــدى النظـــر إلـــى المؤسســـة كمؤسســـة
اعتمـــا ًدا
ً
شـــرعية ومعنيـــة وملتزمـــة بالقانـــون وقـــادرة علـــى تلبيـــة
االحتياجـــات المحليـــة .وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي دفـــع عـــد ًدا
متزايــ ًدا م ــن المؤسس ــات الش ــرطية إل ــى أن تصب ــح المركزي ــة
بدرجــة أكبــر ،حتــى أن تصــف عملهــا تحــت مســميات مــن قبــل
"العم ــل الش ــرطي المجتمع ــي" أو "اإلدارة الذاتي ــة" أو "تحم ــل
مســـؤولية النتائـــج" .وقـــد أثبتـــت الممارســـة أن قـــدرة مؤسســـة
إنف ــاذ القواني ــن عل ــى تمثي ــل قطاع ــات مختلف ــة م ــن حي ــث الن ــوع
ً
عامـــا
والديـــن والعـــرق واألصـــل الجغرافـــي وغيرهـــا تمثـــل
آخ ــر يع ــزز قب ــول المؤسس ــة م ــن قب ــل األش ــخاص حي ــث يقل ــل
م ــن احتم ــاالت النظ ــر إل ــى عملي ــة إنف ــاذ القان ــون عل ــى أنه ــا
متحي ــزة أو تمييزي ــة.
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وم ــن أج ــل ضم ــان مش ــروعية مؤسس ــة إنف ــاذ القواني ــن ،تتحم ــل
القي ــادة مس ــؤولية تأكي ــد س ــيادة القان ــون باس ــتمرار:
• يجــب علــى القيــادة أن تتذكــر دائ ًمــا أن الممارســات الشــرطية
الملتزمــة بالقانــون هــي فقــط التــي تمثــل ممارســات شــرطية
جيـــدة وأن تمنـــع ثقافـــة أو توجـــه "الغايـــة تبـــرر الوســـيلة"
داخ ــل المؤسس ــة.
• يج ــب تعزي ــز ه ــذا األم ــر م ــن خ ــال تدابي ــر إضافي ــة ت ــؤدي
إل ــى تعزي ــز الش ــفافية والمس ــاءلة بالنس ــبة لجمي ــع عملي ــات
إنفــاذ القوانيــن ومــن خــال تحديــد المعاييــر األخالقيــة للعمــل
االحتراف ــي والنزاه ــة واحت ــرام القواني ــن الوطني ــة والدولي ــة
المعم ــول به ــا.
ً
• يمثـــل الفســـاد واحـــدا مـــن أخطـــر التهديـــدات التـــي تواجـــه
مشـــروعية مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن وفاعليتهـــا وتقـــع علـــى
عاتـــق الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن فـــر ًدا فـــر ًدا
مســـؤولية االضطـــاع بـــدور فاعـــل فـــي محاربـــة الفســـاد.
األوامــر واإلجــراءات لهــا دور مهــم فــي كفالــة االمتثــال للقانــون
واحت ــرام حق ــوق اإلنس ــان .ولك ــي تتس ــم اإلج ــراءات بالفاعلي ــة
وم ــن أج ــل ضم ــان المس ــاءلة عل ــى المس ــتويات المعني ــة كاف ـ ً
ـة،
ال ب ــد م ــن إرس ــاء تسلس ــل واض ــح للقي ــادة يتضم ــن مس ــؤوليات
واختصاص ــات باتخ ــاذ الق ــرار مح ــددة بش ــكل واض ــح ع ــاوة
عل ــى ت ــرك مس ــاحة لممارس ــة الس ــلطة التقديري ــة.

يجب على القيادة تأكيد المبادئ الحاكمة للمشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة
واعتماد وسائل وتدابير لضمان االلتزام بتلك المبادئ.
اإلشـــراف والرقابـــة ضروريـــان لضمـــان اتبـــاع األوامـــر
واإلجـــراءات والتصـــرف حـــال عـــدم اتباعهـــا.
إن عمليــة إنفــاذ القوانيــن يقــوم بهــا بشــر وبالتالــي تعتمــد جودتهــا
بدرجــة كبيــرة علــى كفــاءة هــؤالء البشــر ومهارتهــم.

يجب أال تقتصر معايير التعيين على المعايير الجسمانية فحسب بل يجب أن تشمل
المستوى المطلوب من التعليم والسجل الخالي من السوابق الجنائية والنزاهة
الشخصية والموقف الثابت من االلتزام بالقانون
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رغــم التكاليــف المبدئيــة الكبيــرة التــي يتضمنهــا هــذا النهــج ،فــا
ب ــد أن نض ــع ف ــي االعتب ــار أن ه ــذا النه ــج يتس ــم بدرج ــة أكب ــر
م ــن فاعلي ــة التكلف ــة عل ــى الم ــدى الطوي ــل إذا ق ــورن بالتعيي ــن
الجماع ــي ألف ــراد غي ــر مؤهلي ــن .ويس ــري المب ــدأ ذات ــه عل ــى
الجه ــود المبذول ــة الس ــتقطاب األش ــخاص المناس ــبين إل ــى خدم ــة
إنفــاذ القوانيــن ،األمــر الــذي يتضمــن إرســاء مســتويات مالئمــة
م ــن المرتب ــات وظ ــروف العم ــل .وف ــي الوق ــت ذات ــه ،إذا ثبت ــت
كاف م ــن المرش ــحين المناس ــبين ،س ــيكون
صعوب ــة تعيي ــن ع ــدد ٍ
مـــن الضـــروري تعديـــل طـــول ومحتـــوى المناهـــج التعليميـــة
والتدريبي ــة بم ــا يتناس ــب م ــع مواصف ــات المرش ــحين للتعيي ــن.

يجب تعديل التعليم والتدريب باستمرار بما يتناسب مع خصائص وأبعاد بيئة إنفاذ
القوانين بما تفرضه من تحديات متغيرة باستمرار على أن يتم ذلك طوال الحياة
المهنية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وال يقتصر على وقت تعيينهم.
يتعي ــن عل ــى قي ــادة مؤسس ــة إنف ــاذ القواني ــن ،ف ــي إط ــار إدارة
المــوارد البشــرية ،أن تضــع فــي اعتبارهــا أن االحتــرام الكامــل
لحقـــوق وكرامـــة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن يمثـــل
شـ ً
ـرطا أساسـيًا ال غنــى عنــه إذا أراد هــؤالء الموظفــون االلتــزام
بحق ــوق اإلنس ــان المكفول ــة لم ــن يتول ــون خدمته ــم وحمايته ــم.
ويشـــمل هـــذا مرتبـــات مالئمـــة ومعاملـــة محترمـــة وظـــروف
عمــل إنســانية وتغطيــة تأمينيــة اجتماعيــة .وبجانــب ذلــك ،يجــب
أال تس ــتند الترقي ــات إل ــى األقدمي ــة ب ــل إل ــى الكف ــاءة ،بم ــا يوف ــر
حاف ـ ً
ـزا للممارس ــات الش ــرطية الجي ــدة واالمتث ــال للقان ــون.
اإلشــراف والرقابــة مــن المســؤوليات المهمــة للقيــادة العليــا التــي
يتعيـــن عليهـــا ضمـــان الوفـــاء بالتزامـــات الدولـــة المنصـــوص
عليهــا فــي القانــون الدولــي وال ســيما ضمــان امتنــاع الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن عــن اإلتيــان بممارســات تخالــف قانــون
حق ــوق اإلنس ــان .ويج ــب عل ــى الس ــلطات أن تخض ــع إج ــراءات
إنفــاذ القوانيــن -بمــا فــي ذلــك االمتثــال للقانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســـان -للمراجعـــة المســـتمرة وأن تضمـــن االمتثـــال لتلـــك
اإلج ــراءات.
يجـــب إخضـــاع جميـــع مســـتويات تسلســـل القيـــادة للمســـاءلة
القانونيـــة عـــن االمتثـــال للقانـــون .ال يجـــوز التســـاهل مـــع
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"الممارســـات الشـــرطية الرماديـــة" التـــي يقصـــد بهـــا مخالفـــة
القانـــون .ويـــؤدي اإلشـــراف والرقابـــة إلـــى اكتشـــاف هـــذه
الممارســات ويســاعد علــى اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة .وإن غــض
الط ــرف ع ــن ه ــذه الممارس ــات يترت ــب علي ــه مس ــاءلة ش ــخصية
ال تقتص ــر عل ــى الموظ ــف المكل ــف بإنف ــاذ القواني ــن المعن ــي ب ــل
تشــمل ً
أيضــا المشــرف عليــه .وبالتالــي يجــب أن توفــر األوامــر
أساســا قو ًيــا لعمليــة إنفــاذ
وإجــراءات العمــل الموحــدة الواضحــة ً
القواني ــن (دون أن تتح ــول إل ــى "قي ــود") .وف ــي الوق ــت ذات ــه،
يج ــب أن تس ــمح إج ــراءات اإلب ــاغ المالئم ــة بتقيي ــم كل إج ــراء
مــن حيــث امتثالــه للقانــون واإلجــراءات .وبجانــب ذلــك ،يجــب
إرســاء ثقافــة الشــفافية والثقــة حتــى يشــعر الموظفــون المكلفــون
بإنفــاذ القوانيــن بأريحيــة فــي اإلبــاغ عــن أي انتهــاكات للقانــون
أو اإلج ــراءات.
ويج ــب إخض ــاع الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن للمس ــاءلة
الداخليــة عــن االمتثــال للقواعــد واللوائــح واإلجــراءات الداخليــة
فض ـ ًـا ع ــن إظه ــار االحت ــرام لتسلس ــل القي ــادة.

يواجه االستهتار باألوامر بإجراءات تأديبية مالئمة.
يجب أن َ
ولكـــن لكـــي يحقـــق النظـــام التأديبـــي األثـــر المرغـــوب وهـــو
االمتثـــال لألوامـــر واإلجـــراءات فـــي المســـتقبل ،فـــا بـــد أن
يتســـم بالعدالـــة والشـــفافية والتجـــرد وأن تتخ ــذ ف ــي التوقي ــت
المناســـب .هنـــاك تدابيـــر أخـــرى مثـــل التدريـــب اإلضافـــي أو
تحســـين ظـــروف العمـــل أو اإلرشـــاد قـــد تمثـــل فـــي بعـــض
األحيـــان وســـائل أكثـــر مالءمـــة لمعالجـــة المســـألة.
يج ــب إخض ــاع مؤسس ــة إنف ــاذ القواني ــن للمس ــاءلة القانوني ــة
أم ــام الحكوم ــة والس ــلطة التش ــريعية والجماهي ــر فيم ــا يتعل ــق
بأدائه ــا الع ــام ،ويقص ــد به ــذا م ــدى تلبيته ــا احتياج ــات المجتم ــع
ال ــذي تخدم ــه .ويج ــب أن يتج ــاوز تقيي ــم األداء مج ــرد النظ ــر
فـــي معـــدالت الجريمـــة وأرقـــام التوقيـــف .ويجـــب أن يعمـــل
علــى تحديــد مســتوى الثقــة القائمــة بيــن مؤسســة إنفــاذ القوانيــن
والمجتمـــع ومـــدى قـــدرة المؤسســـة علـــى تلبيـــة احتياجـــات
المجتم ــع.
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إن قـــدرة األفـــراد علـــى تقديـــم شـــكاوى ضـــد عمليـــة إنفـــاذ
القواني ــن مباش ـ ً
ـرة ل ــدى مؤسس ــة إنف ــاذ القواني ــن ت ــزود القي ــادة
المس ــؤولية ع ــن إص ــدار األوام ــر واإلش ــراف بف ــرص لتحقي ــق
م ــا يل ــي:
• تقييم أداء مرؤوسيها والمؤسسة ككل؛
• تقييـــم نوعيـــة العالقـــة بيـــن المؤسســـة والجماهيـــر وتحديـــد
المجـــاالت التـــي تحتـــاج إلـــى تحســـين؛
• كســـب ثقـــة وطمأنين ــة الجماهي ــر -وهـــو أمـــر يرتكـــز إلـــى
معالج ــة الش ــكاوى بطريق ــة احترافي ــة وش ــفافة وغي ــر متحي ــزة.
وعل ــى الرغ ــم م ــن ه ــذا ،ف ــإن ه ــذه اآللي ــات يج ــب أن تك ــون
تكميليـــة فقـــط آلليـــات المتابعـــة الخارجيـــة وال تحـــل محلهـــا.

التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان

تـــؤدي انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان إلـــى اإلضـــرار بمصداقيـــة
الحكومــة وســلطتها وبالتالــي تشــكل تهديـ ًدا علــى الســام واألمــن
واالس ــتقرار ف ــي الب ــاد.

ينهض الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بدور مهم في حماية حقوق اإلنسان.
عل ــى الرغ ــم م ــن ض ــرورة الت ــزام الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القوانيــن بقانــون حقــوق اإلنســان ،فــإن مــن بينهــم ً
أيضــا منتهكيــن
محتمليــن .ويجــب أن نفهــم أنــه عندمــا ترتكــب انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان علــى يــد مــن يفتــرض فيهــم االلتــزام بالقانــون وبحقــوق
اإلنس ــان ،ف ــإن العالق ــة بي ــن المؤسس ــة والمجتم ــع تصب ــح عل ــى
المحــك.
وبالتال ــي م ــن الض ــروري مس ــاءلة الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القواني ــن ع ــن أفعاله ــم .وال يج ــوز الت ــذرع بأوام ــر الق ــادة ف ــي
حالـــة إذا كان ذلـــك األمـــر غيـــر قانونـــي بشـــكل واضـــح ،ال
س ــيما عندم ــا يتعل ــق األم ــر بمخالف ــات جس ــيمة للقان ــون الدول ــي
مث ــل أعم ــال اإلب ــادة الجماعي ــة أو التطهي ــر .وتمت ــد المس ــؤولية
والمســـاءلة لتشـــمل الضبـــاط القـــادة الذيـــن يصـــدرون أوامـــر
بارت ــكاب انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان أو يقص ــرون ف ــي الحيلول ــة
دون وقوعه ــا.
وتختلــف االختصاصــات واإلجــراءات وأســاليب العــاج الممكنــة

القيادة والسيطرة والمساءلة

للتعامـــل مـــع انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان باختـــاف طبيعـــة
االنتهـــاك؛ فالنظـــام الفعـــال للضوابـــط والتوازنـــات يتضمـــن
مجموعـــة واســـعة مـــن اآلليـــات .ويجـــب أال تنظـــر الســـلطات
إلـــى هـــذا النظـــام باعتبـــاره تهديـــ ًدا لهـــا.

قبول الرقابة الكاملة على عملية إنفاذ القوانين يؤدي إلى تعزيز مصداقية السلطات
وقبولها
مــن المفتــرض أن تســاعد الرقابــة ً
أيضــا علــى تحديــد المجــاالت
الت ــي تحت ــاج إل ــى تحس ــين وكيفي ــة تحقي ــق ه ــذا ويج ــب أن يك ــون
له ــا أث ــر وقائ ــي داخ ــل المؤسس ــة ككل .وبالتال ــي م ــن مصلح ــة
مؤسس ــات إنف ــاذ القواني ــن النه ــوض ب ــدور فاع ــل ف ــي أي تحقي ــق
يج ــرى بش ــأن انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان.
فـــي الحـــاالت التـــي يمثـــل فيهـــا انتهـــاك لحقـــوق اإلنســـان
جريمــة جنائيــة ،تعمــل مؤسســة إنفــاذ القوانيــن فــي حــدود مجــال
مس ــؤوليتها المعت ــادة ع ــن التحقي ــق ف ــي الجريم ــة .وم ــن نافل ــة
الق ــول إن ه ــذا اإلج ــراء يج ــب أن يتخ ــذ بش ــكل ف ــوري وش ــامل
وب ــدون تحي ــز .ولك ــن يظ ــل م ــن الصع ــب م ــن الناحي ــة النفس ــية
التحقي ــق ف ــي س ــلوك زمي ــل وبالتال ــي م ــن الض ــروري ف ــرض
إش ــراف دقي ــق للغاي ــة لضم ــان ع ــدم تحي ــز التحقي ــق .وإن ه ــذا
الس ــبب تحديــ ًدا ه ــو ال ــذي دف ــع بع ــض مؤسس ــات الش ــرطة إل ــى
إنش ــاء إدارات متخصص ــة مس ــؤولة ع ــن إج ــراء التحقيق ــات م ــن
ه ــذا القبي ــل .ويعتم ــد النج ــاح ف ــي ه ــذا المج ــال عل ــى أي ــة ح ــال
عل ــى وج ــود ثقاف ــة مؤسس ــية ترف ــض الس ــلوك غي ــر القانون ــي
ً
واضح ــا وال يُنظ ــر فيه ــا إل ــى "اإلب ــاغ ع ــن المخالف ــات"
رفض ــا
ً
باعتبــاره "خيانــة" .وينــدرج وضــع مدونــة لقواعــد الســلوك ضمــن
مس ــؤوليات القي ــادة .وم ــع ذل ــك ،يج ــب ً
أيض ــا وض ــع ضمان ــات
مالئمـــة مـــن خـــال اإلشـــراف الدقيـــق علـــى هـــذه التحقيقـــات.
ـرا ال غن ــى عن ــه.
وتظ ــل المتابع ــة الخارجي ــة ف ــي أي قضي ــة أم ـ ً
وأخيـــرا إذا ارتكـــب موظـــف مكلـــف بإنفـــاذ القوانيـــن انتهـــا ًكا
ً
لحقـــوق اإلنســـان ال يرقـــى إلـــى مســـتوى الجريمـــة الجنائيـــة
(عل ــى س ــبيل المث ــال التقصي ــر ف ــي احت ــرام بع ــض الضمان ــات
اإلجرائيــة) ،فــإن مؤسســة إنفــاذ القوانيــن ســتظل تتحمــل مســؤولية
تحقيق ــا ش ـ ً
ً
ـامل وضم ــان احت ــرام حق ــوق
التحقي ــق ف ــي المس ــألة
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الضحاي ــا م ــن حي ــث إج ــراءات التعوي ــض ورد الحق ــوق.

الرقابة القضائية على عملية إنفاذ القوانين يجب أن تشمل جميع المجاالت ذات
الصلة :المالحقة الجنائية والدعاوى المدنية واإلدارية العامة للتعويض ورد الحقوق.
يج ــب أن يت ــاح للضحاي ــا االس ــتفادة م ــن الرقاب ــة القضائي ــة .وإذا
أريــد لتلــك الرقابــة أن تتســم بالفاعليــة فــي مســاندة حقــوق ضحايــا
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان ،فـــإن اســـتقالل الســـلطة القضائيـــة
وموضوعيته ــا وع ــدم تحيزه ــا تع ــد معايي ــر ال غن ــى عنه ــا.
المتابعـــة الخارجيـــة تشـــمل ً
أيضـــا مؤسســـات حقـــوق اإلنســـان
الوطني ــة المس ــؤولة ع ــن دع ــم حق ــوق اإلنس ــان والدف ــاع عنه ــا.
ً
ـرا مــن
وقــد يختلــف هيــكل هــذه المؤسســات وطبيعتهــا
اختالفــا كبيـ ً
دولــة إلــى أخــرى إال أنهــا عــاد ًة مــا تكــون جميعهــا هيئــات عامــة.
وعل ــى الرغ ــم م ــن حصوله ــا عل ــى تموي ــل ع ــام ،يج ــب ضم ــان
اســتقاللها وعــدم تحيزهــا .ومــن الضــروري أن يتمكــن الجمهــور
مــن الرجــوع إلــى هــذه المؤسســات بدافــع مــن الثقــة والطمأنينــة
الكاملتيــن إزاء اســتقاللها واســتعدادها لحمايــة حقــوق اإلنســان.
أشــهر مؤسســتين لحقــوق اإلنســان فــي العالــم همــا مؤسســة أميــن
المظالــم الوطنــي واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
• أميـــن المظالـــم الوطنـــي يُعهـــد إليـــه عـــاد ًة بتلقـــي الشـــكاوى
الت ــي يقدمه ــا األف ــراد وإن كان م ــن حق ــه ً
أيض ــا ف ــي بع ــض
األحي ــان العم ــل بموج ــب المب ــادرة الش ــخصية .ويُخ ــول عق ــب
إتمــام التحقيــق إصــدار توصيــات بشــأن االســتجابة التــي يتعيــن
عل ــى الس ــلطات تقديمه ــا للش ــاكي أو المتض ــرر.
• اللجـــان الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان تُكلـــف بكفالـــة التطبيـــق
الفاع ــل للقواني ــن واللوائ ــح المعني ــة بحماي ــة حق ــوق اإلنس ــان.
ويُســـند إليهـــا فـــي بعـــض األحيـــان معالجـــة مســـائل معينـــة
متعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان (مثـــل التمييـــز) .وهـــي تمـــارس
مهامهـــا بطريقـــة تشـــبه طريقـــة عمـــل أمنـــاء المظالـــم فيمـــا
يتعلـــق بالشـــكاوى الفرديـــة.
تنـــص اآلليـــات الدوليـــة علـــى فـــرض رقابـــة إضافيـــة علـــى
عمليــة إنفــاذ القوانيــن .فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مكلفــة بإقامــة
المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة عـــن جريمـــة اإلبـــادة الجماعيـــة

القيادة والسيطرة والمساءلة

والجرائ ــم ض ــد اإلنس ــانية وجرائ ــم الح ــرب وجريم ــة الع ــدوان.
ً
ارتباطــا بعمــل إنفــاذ
وتعــد الجرائــم ضــد اإلنســانية هــي األكثــر
ً
تعريف ــا أكث ــر دق ــة ف ــي الم ــادة ( )7م ــن
القواني ــن؛ وه ــي معرف ــة
نظ ــام روم ــا األساس ــي للمحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة وتش ــمل عل ــى
س ــبيل المث ــال أعم ــال التعذي ــب.
هنـــاك نوعـــان مـــن الدعـــاوى يمكـــن بموجبهـــا تحميـــل الـــدول
مســـؤولية التزاماتهـــا المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون الدولـــي
لحقـــوق اإلنســـان:
• الشـــكاوى المتبادلـــة بيـــن الـــدول :يجـــوز للـــدول تقديـــم
ش ــكاوى ح ــول تقصي ــر دول ــة أخ ــرى ف ــي الوف ــاء بالتزاماته ــا
المنص ــوص عليه ــا ف ــي اتفاقي ــة معين ــة لحق ــوق اإلنس ــان إل ــى
اللجن ــة المس ــؤولة ع ــن متابع ــة االلت ــزام بالمعاه ــدة واالمتث ــال
له ــا.
• الش ــكاوى الفردي ــة :ف ــي الح ــاالت الت ــي تن ــص فيه ــا اتفاقي ــة
إمكاني ــة تقدي ــم ش ــكاوى فردي ــة -أي ف ــي الح ــاالت الت ــي يج ــوز
فيهــا لألفــراد تقديــم شــكاوى بشــأن انتهــاك حقوقهــم المنصوص
عليه ــا ف ــي االتفاقي ــة ،وتخت ــص اللجن ــة المعني ــة بدراس ــة ه ــذه
الش ــكاوى .وتح ــدد كل اتفاقي ــة م ــن اتفاقي ــات حق ــوق اإلنس ــان
م ــدى تواف ــر تل ــك اآللي ــات وكيفي ــة الوص ــول إليه ــا باإلضاف ــة
إلـــى االختصاصـــات واإلجـــراءات ذات الصلـــة فـــي حـــدود
نط ــاق مس ــائل حق ــوق اإلنس ــان المش ــمولة باالتفاقي ــة.
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القانون الدولي اإلنساني وصلته بعمل الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين

تحــدث عمليــات إنفــاذ القوانيــن فــي جميــع األوقــات -فــي زمــن
الس ــلم وزم ــن الن ــزاع المس ــلح وف ــي ح ــاالت العن ــف األخ ــرى.
ق ــد تط ــرأ تحدي ــات جدي ــدة ف ــي ح ــاالت الن ــزاع المس ــلح بمعن ــى
أن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن قـــد يتحولـــون إلـــى
ه ــدف وق ــد يش ــاركون مش ــاركة مباش ــرة ف ــي العملي ــات العدائي ــة
وق ــد يضط ــرون إل ــى التعام ــل م ــع أش ــخاص ينخرط ــون ف ــي
النــزاع المســلح أو يتضــررون منــه أو التحقيــق فــي االنتهــاكات
المحتمل ــة للقان ــون الدول ــي اإلنس ــاني أو القان ــون الدول ــي لحق ــوق
اإلنس ــان أو كليهم ــا.

القانون الدولي اإلنساني باعتباره قانو ًنا يسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح
ألغراض إنسانية بحتة
ُوقع ــت االتفاقي ــات األول ــى ف ــي س ــتينيات الق ــرن التاس ــع عش ــر
عقـــب مبـــادرة رجـــل األعمـــال السويســـري "هنـــري دونـــان"
الـــذي روعتـــه المعانـــاة التـــي كابدهـــا الجنـــود الجرحـــى فـــي
ميــدان معركــة "ســولفرينو" .وبــدأ يظهــر نوعــان مــن القانــون،
األول يحكـــم وســـائل وأســـاليب القتـــال والثانـــي يســـعى إلـــى
حماي ــة ضحاي ــا الح ــرب .وتط ــور كال القانوني ــن بع ــد الح ــرب
العالمي ــة الثاني ــة؛ وتع ــد اتفاقي ــات جني ــف األرب ــع لع ــام 1949
وبروتوكوالهـــا اإلضافيـــان لعـــام  1977أبـــرز نتائـــج تلـــك
العمليـــة.
ينطب ــق القان ــون الدول ــي اإلنس ــاني ف ــي ح ــاالت الن ــزاع المس ــلح
خصيص ــا م ــن أجله ــا ويُقص ــد به ــا النزاع ــات المس ــلحة
و ُوض ــع
ً
الدولي ــة والنزاع ــات المس ــلحة غي ــر الدولي ــة عل ــى حــ ٍد س ــواء.
وتنــدرج قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني بشــكل رئيســي ضمــن
اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  1949وبروتوكوليهــا اإلضافييــن
لع ــام  1977باإلضاف ــة إل ــى القان ــون الدول ــي العرف ــي.
القواعـــد والمبـــادئ األساســـية للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني
المرتبط ــة بس ــير العملي ــات العدائي ــة وحماي ــة األش ــخاص الذي ــن
يقع ــون ف ــي قبض ــة الع ــدو ه ــي:
• مب ــدأ التميي ــز يل ــزم أط ــراف الن ــزاع بالتميي ــز بي ــن األه ــداف
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العس ــكرية ،بم ــا ف ــي ذل ــك المقاتل ــون م ــن جه ــة ،بي ــن األعي ــان
المدني ــة م ــن جه ــة أخ ــرى ،وتوجي ــه الهجم ــات إل ــى األه ــداف
العســـكرية دون غيرهـــا؛
• مبـــدأ التناســـب يحظـــر الهجمـــات التـــي تـــؤدي إلـــى خســـائر
عرضيــة بيــن المدنييــن وتلــف الممتلــكات المدنيــة ،وهــي نتيجــة
تع ــد مفرط ــة مقارن ـ ً
ـة بالمي ــزة العس ــكرية الملموس ــة والمباش ــرة
المتوقع ــة؛
• مبــدأ االحتيــاط يســتلزم اتخــاذ العنايــة المســتمرة وجميــع التدابيــر
الممكن ــة لتجني ــب الس ــكان المدنيي ــن واألعي ــان المدني ــة وي ــات
الح ــرب؛
• يجـــب احتـــرام الحيـــاة والكرامـــة والحقـــوق األساســـية
لألشــخاص الواقعيــن فــي قبضــة العــدو (المقاتلــون أو الجرحــى
ف ــي األس ــر والمدني ــون المحتج ــزون ل ــدى ط ــرف م ــن أط ــراف
الن ــزاع عل ــى س ــبيل المث ــال).
هن ــاك ً
أيض ــا مجموع ــة م ــن االتفاقي ــات المعين ــة الت ــي تحظ ــر
أو تقي ــد وس ــائل الح ــرب العش ــوائية أو الت ــي تح ــدث إصاب ــات
مفرطـــة أو آال ًمـــا ال مبـــرر لهـــا مثـــل األســـلحة البيولوجيـــة
واألس ــلحة الكيماوي ــة وأس ــلحة اللي ــزر المس ــببة للعم ــى واأللغ ــام
المضـــادة لألفـــراد والذخائـــر العنقوديـــة.
الحرم ــان م ــن الحري ــة م ــن المج ــاالت األخ ــرى الت ــي يش ــملها
القانــون الدولــي اإلنســاني .تســري بعــض قواعــد القانــون الدولي
اإلنس ــاني عل ــى معامل ــة أس ــرى الح ــرب والمدنيي ــن المعتقلي ــن
فــي ظــروف نــزاع مســلح دولــي واألشــخاص المحروميــن مــن
حريته ــم ألس ــباب تتعل ــق بن ــزاع مس ــلح غي ــر دول ــي .وتن ــص
ه ــذه القواع ــد صراح ـ ً
ـة عل ــى توفي ــر معامل ــة إنس ــانية وظ ــروف
احتجـــاز أساســـية واحتـــرام الضمانـــات القضائيـــة األساســـية
لألش ــخاص المتهمي ــن بارت ــكاب جرائ ــم جنائي ــة.
ين ــص القان ــون الدول ــي اإلنس ــاني ً
أيض ــا عل ــى حماي ــة فئ ــات
معينـــة مـــن األشـــخاص مثـــل الالجئيـــن والنازحيـــن والنســـاء
واألطفـــال.
• الالجئـــون والنازحـــون هـــم فـــي األصـــل مدنيـــون وبالتالـــي
يتمتع ــون بحماي ــة م ــن الهجم ــات ،م ــا ل ــم يقوم ــوا ب ــدور مباش ــر
فــي األعمــال العدائيــة وطــوال الوقــت الــذي يقومــون فيــه بهــذا
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ال ــدور .وال يج ــوز اعتب ــار الالجئي ــن وعديم ــي الجنس ــية بش ــكل
خ ــاص أع ــدا ًء لمج ــرد أنه ــم "أجان ــب".
• يواجـــه النس ــاء مخاطـــر أكبـــر ممـــا يواجههـــا الرجـــال أثنـــاء
النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة علـــى حـــ ٍد ســـواء.

حظر االغتصاب أو الدعارة القسرية أو أي شكل من أشكال هتك العرض
يس ــتخدم االغتص ــاب ف ــي بع ــض األحي ــان كوس ــيلة م ــن وس ــائل
الح ــرب وال تقتص ــر أض ــراره عل ــى النس ــاء والفتي ــات فحس ــب
ب ــل تمت ــد ً
أيض ــا لتش ــمل الرج ــال واألوالد ف ــي أغل ــب األح ــوال.
وتصنـــف هـــذه األفعـــال اليـــوم ضمـــن جرائـــم الحـــرب وقـــد
ترق ــى إل ــى مس ــتوى الجرائ ــم الدولي ــة األخ ــرى مث ــل الجرائ ــم
ض ــد اإلنس ــانية ف ــي الح ــاالت الت ــي تُس ــتوفى فيه ــا ش ــروط ه ــذه
الجرائ ــم.
• األطف ــال المتض ــررون م ــن الن ــزاع المس ــلح له ــم ح ــق التمت ــع
باحتــرام وحمايــة خاصــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني.
فعل ــى س ــبيل المث ــال يتمت ــع األطف ــال بحماي ــة صريح ــة م ــن
جميــع أشــكال العنــف الجنســي؛ ويجــب فصلهــم عــن البالغيــن
أثن ــاء ظ ــروف الحرم ــان م ــن الحري ــة (م ــا ل ــم يكون ــوا أف ــرا ًدا
فــي األســرة نفســها)؛ ويجــب أن يحصلــوا علــى التعليــم والغــذاء
والرعاي ــة الصحي ــة؛ ويج ــب إجالؤه ــم م ــن مناط ــق القت ــال؛
ويجــب لــم شــمل األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم بأســرهم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني تجنيــد
األطفـــال فـــي القـــوات المســـلحة أو الجماعـــات المســـلحة أو
مش ــاركتهم ف ــي األعم ــال العدائي ــة.

تجنيد أو تطوع أو استخدام األطفال تحت سن  15عامًا في المشاركة المباشرة في
العمليات العدائية يمثل جريمة حرب.
يعتبـــر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن فـــي الظـــروف
العادي ــة مدنيي ــن ف ــي ح ــاالت الن ــزاع المس ــلح .وبالتال ــي يكف ــل
لهــم القانــون الدولــي اإلنســاني حمايــة مــن الهجمــات .ولكــن إذا
اندمجــوا رســم ًيا فــي القــوات المســلحة أو شــاركوا بحكــم الواقــع
مش ــاركة مباش ــرة ف ــي العملي ــات العدائي ــة ،فإنه ــم يتحول ــون إل ــى
أه ــداف مش ــروعة حس ــب القان ــون الدول ــي اإلنس ــاني .وعندم ــا
يش ــارك الموظف ــون المكلف ــون بإنف ــاذ القواني ــن مش ــاركة مباش ــرة

حاالت النزاع المسلح

فــي العمليــات العدائيــة ،يتعيــن عليهــم التصــرف امتثـ ً
ـال للقانــون
الدولـــي اإلنســـاني .ولهـــذا األمـــر أهميـــة علـــى ســـبيل المثـــال
فيمــا يتعلــق باســتخدام العتــاد .فهنــاك عتــاد معيــن ،مثــل القنابــل
المتم ــددة أو الغ ــاز المس ــيل للدم ــوع ،يس ــمح ب ــه ف ــي عملي ــات
إنف ــاذ القواني ــن لكن ــه محظ ــور ف ــي مباش ــرة العملي ــات العدائي ــة
أثن ــاء الن ــزاع المس ــلح.
هنـــاك تحديـــات كبـــرى تفرضهـــا الحـــاالت التـــي ُيســـند فيهـــا
إل ــى الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ القواني ــن أداء مهمتي ــن ف ــي
الوقــت ذاتــه ،أي مهــام إنفــاذ القوانيــن الســتعادة األمــن والنظــام
أو الحف ــاظ عليهم ــا م ــن جان ــب والعملي ــات القتالي ــة ض ــد الع ــدو
مـــن جانـــب آخـــر .ويرجـــع هـــذا إلـــى أن القواعـــد والمبـــادئ
ً
ـرا .فف ــي الوق ــت ال ــذي يُش ــتق
ذات الصل ــة تختل ــف
اختالف ــا كبي ـ ً
في ــه نم ــوذج إنف ــاذ القواني ــن م ــن قان ــون حق ــوق اإلنس ــان بصف ــة
رئيســـية ،تخضـــع العمليـــات القتاليـــة لنمـــوذج ســـير العمليـــات
العدائيـــة المســـتمد مـــن القانـــون الدولـــي اإلنســـاني .وينبغـــي
للس ــلطات توخ ــي الح ــذر وع ــدم طم ــس الخط ــوط الفاصل ــة بي ــن
المهمتي ــن وع ــدم ت ــرك الضب ــاط ف ــي حال ــة ع ــدم تيق ــن بش ــأن
مهمتهـــم المحـــددة والنمـــوذج المنطبـــق .ويجـــب ً
أيضـــا اتخـــاذ
االحتياطــات عنــد عــودة الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن إلــى
واجب ــات إنف ــاذ القواني ــن العادي ــة المس ــندة إليه ــم بع ــد المش ــاركة
المباش ــرة ف ــي العملي ــات العدائي ــة .ويج ــب ع ــدم التهوي ــن م ــن
صعوب ــة الع ــودة إل ــى عقلي ــة إنف ــاذ القواني ــن.
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الخاتمة
ينهـــض الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن بـــدور أساســـي
فـــي المجتمـــع مـــن حيـــث خدمـــة النـــاس وحمايتهـــم وتعزيـــز
القان ــون .ويس ــري ذل ــك ال ــدور ف ــي جمي ــع األوق ــات -بم ــا ف ــي
ذل ــك زم ــن الن ــزاع المس ــلح وح ــاالت العن ــف األخ ــرى .ويلق ــي
ه ــذا بمس ــؤولية كبي ــرة عل ــى عات ــق الموظفي ــن المكلفي ــن بإنف ــاذ
القوانيـــن الذيـــن يتعيـــن عليهـــم أداء واجباتهـــم باحتـــرام مطلـــق
للقان ــون الوطن ــي والدول ــي المعم ــول ب ــه ،بغ ــض النظ ــر ع ــن
صعوبـــة بـــل وخطـــورة الظـــروف المحيطـــة .وليســـت هـــذه
بالمهمــة اليســيرة؛ فاالشــتراطات األخالقيــة والمهنيــة التــي يجــب
االلت ــزام به ــا ملح ــة للغاي ــة .إال أن االمتث ــال للقواع ــد والمعايي ــر
الدوليـــة يرســـي اإلطـــار الـــذي ال غنـــى عنـــه والـــذي يمكـــن
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن مـــن المســـاهمة مســـاهمة
فاعل ــة ف ــي تحقي ــق الس ــلم واألم ــن واالس ــتقرار ف ــي المجتم ــع.

المهمة
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر منظمـــة غيـــر متحيـــزة
ومحايـــدة ومســـتقلة ،تـــؤدي مهمـــة إنســـانية بحتـــة تتمثـــل فـــي
حمايـــة أرواح وكرامـــة ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة وغيرهـــا
مـــن حـــاالت العنـــف وتقديـــم المســـاعدة لهـــم.
وتبـــذل أيضـــاً اللجنـــة الدوليـــة كل الجهـــود الممكنـــة لتفـــادي
المعانـــاة بنش ــر أحـــكام القان ــون اإلنســـاني والمبـــادئ اإلنســـانية
العالميـــة وتعزيزهـــا.
أنشـــئت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر عـــام  1863وقـــد
ّ
تمخضـــت عنهـــا اتفاقيـــات جنيـــف والحركـــة الدوليـــة للصليـــب
األحمـــر والهـــال األحمـــر .وهـــي توجـــه وتنســـق األنشـــطة
الدولي ــة الت ــي تنفذه ــا الحرك ــة ف ــي ح ــاالت النزاع ــات المس ــلحة
وغيرهـــا مـــن حـــاالت العنـــف.
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