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سس1سما هي الشواغل القانونية واإلنسانية الرئيسية بشأن
استخدام األسلحة واملعدات يف عمليات إنفاذ القانون؟

يجــب عــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن أن يضمنــوا توافــق اختيارهــم واســتخدامهم لألســلحة أو
املعــدات األخــرى مــع املعايــر القانونيــة الدوليــة بشــأن اســتخدام القــوة .وتذكّــر اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر (اللجنــة الدوليــة) يف هــذا الصــدد أن شــاغلها الرئيــي هــو ضــان حاميــة حيــاة النــاس وصــون
كرامتهــم والحــد مــن العواقــب اإلنســانية الوخيمــة التــي تنجــم عــن اســتخدام األســلحة الناريــة واألســلحة
األخــرى يف عمليــات إنفــاذ القانــون.
ولــكل بلــد لوائحــه وإجراءاتــه املتصلــة مبــا يســتخدمه مــن أســلحة ومعــدات .ولكــن يجــب أن يراعــي
املســؤولون عــن وضــع هــذه اللوائــح واإلج ـراءات وتنفيذهــا مــا يــي:
•وجــوب توافــق األســلحة والذخائــر ،وطريقــة اســتخدامها ،مــع املعايــر القانونيــة الدوليــة بشــأن
اســتخدام القــوة ،مبــا يف ذلــك القيــود القانونيــة املفروضــة عــى اســتخدام األســلحة الناريــة واألســلحة
األخــرى يف عمليــات إنفــاذ القانــون.
•العواقــب اإلنســانية الناجمــة عــن اســتخدام األســلحة املختلفــة ،وأوجــه القصــور املحتملــة عنــد اختيــار
األســلحة والذخائــر واســتخدامها ،وتدريــب املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن.
•اشـراط توفــر أســلحة ناريــة بديلــة ،مــن بينهــا مــا يطلــق عليــه اســم «األســلحة األقــل فتــكاً» ،للتقليــل
مــن اســتخدام القــوة إىل الحــد الــروري واملتناســب متامـاً.
•املخاطــر املرتبطــة باســتخدام «األســلحة األقــل فتــكاً» ،مبــا يف ذلــك مخاطــر اإلصابــة الخطــرة أو الوفــاة،
ومخاطــر االســتخدام املفــرط للقــوة إذا كان اســتخدام تلــك األســلحة غــر مراقــب بعنايــة.
•حيــازة معــدات حاميــة مناســبة لــي يســتخدمها املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القوانــن لحامية أنفســهم،
وللحــد أيضـاً مــن الحاجــة إىل اســتخدام أســلحة مــن أي نــوع.
A.Sari/CICR

عامن ،األردن .معهد الدرك لتدريب قوات حفظ السالم وحقوق اإلنسان .دورة مخصصة للمديرية العامة لقوات الدرك يف
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سس2سما هي القيود القانونية العامة املفروضة عىل استخدام
القوة واألسلحة النارية ،أو األسلحة األخرى ،يف
عمليات إنفاذ القانون؟

يجــب عــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن أن يســتخدموا ،قــدر املســتطاع ،وســائل غــر عنيفــة قبــل
اللجــوء إىل اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة أو األســلحة األخــرى .ويف جميــع عمليــات إنفــاذ القانــون،
ســواء يف زمــن الســلم أو أثنــاء النزاعــات املســلحة أو يف الســياق املحــدد إلنفــاذ القانــون البحــري ،ال يجــوز
اســتخدام القــوة  -مبــا يف ذلــك اســتخدام األســلحة – إال إذا ظلــت الوســائل األخــرى غــر فعالــة ،أو تبــن
أنهــا قــد تكــون غــر فعالــة.
وإن اســتخدام القــوة يف عمليــات إنفــاذ القانــون ينظّمــه بصفــة رئيســية القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
الواجــب التطبيــق يف جميــع األوقــات (يف زمــن الســلم وأثنــاء النزاعــات املســلحة عــى حــد ســواء)،
والقانــون املحــي ،وينظّمــه كذلــك بعــض أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين (أثنــاء النزاعــات املســلحة) .1ويف
إطــار القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،يتمثــل أوثــق الحقــوق صلــة باســتخدام القــوة يف عمليــات إنفــاذ
القانــون يف الحــق يف الحيــاة .وتحظــر معظــم معاهــدات حقــوق اإلنســان الحرمــان مــن الحيــاة بشــكل
«تعســفي» ،أي دون االمتثــال للقواعــد واملعايــر الدوليــة ذات الصلــة ودون االمتثــال للقانــون املحــي.

M.Kokic/CICR

أوش ،عىل حدود أوزباكستان .الجئون من أوزباكستان يعودون إىل ديارهم.
1

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة ،اللجنة الدولية ،ترشين األول /أكتوبر  ،2015ص :37-33
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
جرى االطالع عىل جميع العناوين اإللكرتونية يف نيسان /أبريل .2020
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ولــذا ،يجــب أن يكــون أي اســتخدام لألســلحة الناريــة أو األســلحة األخــرى متســقاً مــع املعايــر القانونيــة
الدوليــة بشــأن اســتخدام القــوة يف عمليــات إنفــاذ القانــون ،وال ســيام الــروط التاليــة :املرشوعيــة،
والــرورة ،والتناســب ،والحــذر ،واملســاءلة .2وتُســتمد هــذه الــروط مــن القانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان ومبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب املوظفــن
املكلفــن بإنفــاذ القوانــن (املبــادئ األساســية ،)1990 ،ومدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد ســلوك املوظفــن
املكلفــن بإنفــاذ القوانــن (مدونــة قواعــد الســلوك ،)1979 ،التــي توفــر مبــادئ توجيهيــة محــددة بشــأن
اســتخدام القــوة .وهــذه املبــادئ التوجيهيــة راســخة متام ـاً وتلقــى اعرتاف ـاً عام ـاً مــن املوظفــن املكلفــن
بإنفــاذ القوانــن بأنهــا معايــر دوليــة واجبــة التطبيــق .وتســتخدمها هيئــات مختلفــة معنيــة بحقــوق
اإلنســان عــى نطــاق واســع مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان اســتخدام القــوة تعســفياً أم ال يف حالــة بعينهــا.
وقــد توجــد كذلــك مبــادئ توجيهيــة دوليــة أو إقليميــة إضافيــة ذات صلــة أيضـاً بتنفيــذ هــذه االلتزامــات
القانونيــة يف بلــدان ومناطــق مختلفــة.3
ويُلــزم مبــدأ املرشوعيــة (املبــدأ  1مــن املبــادئ األساســية) الــدول بــأن تعتمــد قواعــد ولوائــح لتنظيــم
جميــع الظــروف املحيطــة باســتخدام القــوة ( َمــن ،ومتــى ،وكيــف) .ويُلــزم مبــدأ الــرورة املوظفــن
املكلفــن بإنفــاذ القوانــن بــأال يســتخدموا القــوة إال يف حالــة الــرورة القصــوى (املــادة  3مــن مدونــة
قواعــد الســلوك) .ويجــب أن يكــون أي اســتخدام للقــوة تدب ـرا ً اســتثنائياً كمــاذ أخــر تُتّخــذ فيــه أقــل
الوســائل الالزمــة رضرا ً ،ســعياً إىل بلــوغ هــدف مــروع مــن إنفــاذ القانــون .ويســتدعي ذلــك اســتخدام
وســائل غــر عنيفــة ،قــدر اإلمــكان ،قبــل اللجــوء إىل اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة (املبــدأ  4مــن
املبــادئ األساســية).
ويقتــي مبــدأ التناســب (املبــدأ ( 5أ) مــن املبــادئ األساســية) أن يظــل حجــم القــوة املســتخدمة ،ومــا
ميكــن أن يرتتــب عليــه مــن رضر محتمــل ،مقصــورا ً عــى مــا يتناســب ح ـرا ً مــع مــدى خطــورة الجــرم
والهــدف املــروع ،يف حــن تســتلزم اش ـراطات الحــذر التخطيــط بعنايــة لعمليــات إنفــاذ القانــون مــن
أجــل تجنــب اســتخدام القــوة قــدر املســتطاع ،والحــد مــن األخطــار التــي يتعــرض لهــا املــارة (املبــدأ 3
مــن املبــادئ األساســية) .ويجــب عــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن الحــد مــن األرضار واإلصابــات،
واحـرام أرواح النــاس والحفــاظ عليهــا (املبــدأ ( 5ب)) .ويجــب عليهــم أن يتوخــوا العنايــة يف تقييــم ومتييــز
اســتخدامهم لألســلحة حســب الظــروف.
وتســتلزم رشوط املســاءلة (املبــادئ  7و 24-22مــن املبادئ األساســية) وجــوب اإلرساع باإلبالغ عن اســتخدام
القــوة املســببة للوفــاة أو اإلصابــة ،وإجــراء تحقيــق ســليم يف أي اســتخدام مفــرط أو تعســفي للقــوة،
واملعاقبــة عليــه( .ملزيــد مــن اإليضاحــات بشــأن هــذه االلتزامــات القانونيــة اإلجامليــة ،انظــر صحيفــة
الوقائــع الصــادرة عــن وحــدة الخدمــات االستشــارية باللجنــة الدوليــة :اســتخدام القــوة يف عمليــات إنفــاذ
القانــون.4).
ويجــب أيض ـاً أن يكــون أي اســتخدام لألســلحة الناريــة أو األســلحة األخــرى متســقاً مــع جميــع القوانــن
الدوليــة األخــرى الواجبــة التطبيــق عــى كل نــوع معــن مــن أنــواع األســلحة أو الذخائــر .وعــى ســبيل
املثــال ،تع ـ ّرف اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة «عوامــل مكافحــة الشــغب» ،وهــي مــواد كيميائيــة
ســامة مســتخدمة يف عمليــات إنفــاذ القانــون ،وتضــع قيــودا ً عــى حيازتهــا (انظــر الســؤال رقــم .)9
ويف الحــاالت التــي يســتحيل فيهــا تجنــب اســتخدام القــوة ،يجــب عــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن
أن يضمنــوا تقديــم املســاعدة الطبيــة والنفســية إىل املصابــن أو األشــخاص املترضريــن يف أقــرب وقــت
ممكــن (املبــدأ ( 5ج) مــن املبــادئ األساســية) .ويجــب تقديــم املســاعدة وفقـاً لالحتياجــات ،مــع مراعــاة
املجموعــات املســتضعفة.
2
3
4

ينبغي عدم الخلط بينها وبني مبدأ الرضورة (العسكرية) وقواعد التناسب وأخذ االحتياطات يف إطار القانون الدويل اإلنساين ،التي تحكم سري العمليات
العدائية ،وتحمل معان خاصة بها ،كام أنها تعمل بطريقة مختلفة.
عىل سبيل املثال ،املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة« ،املبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعال ملدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ
القوانني» ،القرار .1989/61
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،استخدام القوة يف عمليات إنفاذ القانون ،صحيفة الوقائع الصادرة عن وحدة الخدمات االستشارية القانونية ،اللجنة
الدولية 3 ،أيلول /سبتمرب :2015
https://www.icrc.org/en/download/file/13638/the_use_of_force_in_law_enforcement_07.09.2015.pdf
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سس3سما هي التدابري الرضورية لضامن مرشوعية سالح ما
من أجل استخدامه يف عمليات إنفاذ القانون؟

يف حــن أن هنــاك معاي ـرا ً دوليــة بشــأن اســتخدام القــوة ،ال توجــد معايــر أو مبــادئ توجيهيــة دوليــة
لتقييــم آثــار ومرشوعيــة أنــواع معينــة مــن األســلحة املســتخدمة يف عمليــات إنفــاذ القانــون ،ســواء كانــت
أســلحة ناريــة أم أســلحة أخــرى .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فإنــه مــن الــروري ،عــى صعيــد التطبيــق
العمــي ،أن تــريس الــدول عمليــات وطنيــة لتقييــم واختبــار كل ســاح قبــل حيازتــه ونــر اســتخدامه،
مــن أجــل النظــر يف مــا قــد ينتــج عنــه مــن أخطــار محــددة عــى األرواح والصحــة ،نظ ـرا ً إىل االســتخدام
واآلثــار املتوقعــة للســاح ،ومــن أجــل ضــان االمتثــال للقواعــد واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان مثــل
املبــادئ األساســية .5وال بــد مــن تقييــم مــدى دقــة وإحــكام منظومــة األســلحة ككل ،عــى ســبيل املثــال
األســلحة الناريــة ذات ذخائــر محــددة ،وإمكانيــة اســتخدامها بطريقــة مت ّيــز بــن األشــخاص الخاضعــن
الســتعامل القــوة واملــارة ،ومــدى موثوقيتهــا وآثارهــا املحــددة وآليــة إحداثهــا لإلصابــة .6ويجــب االسرتشــاد
بهــذه االعتبــارات لتحديــد القيــود التــي تُفــرض عــى اســتخدام كل ســاح.
وينبغــي أن تكــون هنــاك مراقبــة متأنيــة لجميــع األســلحة التــي يســتخدمها املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ
القوانــن .وينبغــي أن تتضمــن القواعــد واللوائــح بشــأن اســتخدام األســلحة الناريــة مبــادئ توجيهيــة تحظــر
اســتخدام األســلحة الناريــة والذخائــر التــي تحــدث إصابــات ال مــرر لهــا ،أو تشــكل مخاطــر ال مــرر لهــا
(املبــدأ ( 11ج) مــن املبــادئ األساســية) .ويجــب حظــر تعديــل األســلحة ذات املواصفــات املعياريــة ،أو
اســتخدام األســلحة غــر املــأذون بهــا أو األســلحة املرتجلــة.

B.Heger/CICR

ليام .تدريب عىل استخدام القوة وحقوق اإلنسان .محاكاة لعملية توقيف مشتبه يف الشارع.

5

6

التعسفي،
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،تقرير املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعدام ُّ
 ،A/69/265القسم « :4استخدام األسلحة «األقل فتكاً» والذاتية التشغيل يف إنفاذ القانون» ،الفقرة  6 ،76ترشين األول /أكتوبر 2014؛ مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،التقرير املشرتك للمقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واملقرر الخاص املعني بحاالت
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بشأن اإلدارة السليمة للتجمعات ،A/HRC/31/66 ،الفقرتان  55و( 67ج)2016 ،؛
S. CaseyMaslen, N. Corney, and A. Dymond-Bass, “The review of weapons under international humanitarian law and human
rights law” in S. CaseyMaslen (ed.), Weapons under International Human Rights Law, Cambridge University Press, 2014, p. 430.
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،A/HRC/31/66 ،الفقرة ( 76ج)؛
S. Casey-Maslen, N. Corney and A. Dymond-Bass, note 5, p. 430.

قسم القانون الدويل والسياسات اإلنسانية

5

استخدام األسلحة واملعدات يف عمليات إنفاذ القانون

ومــن الــروري إعــداد مبــادئ توجيهيــة واضحــة لتنظيــم ظــروف اســتخدام جميــع األســلحة (قواعــد
االشــتباك أو قواعــد بشــأن اســتخدام القــوة) ،ووجــود آليــات رقابيــة لرصــد اســتخدامها بعنايــة ،وتقديــم
تدريــب محــدد لجميــع املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن ،مــن أجــل ضــان اح ـرام القيــود واجبــة
التطبيــق التــي تنظــم اســتخدامها .وينبغــي أيضــاً إدراج تدابــر رضوريــة أخــرى يف إجــراءات العمــل
املوحــدة ،مثــل تقديــم الرعايــة الطبيــة (املناســبة لنــوع الســاح املحــدد واإلصابــات املتوقعــة) إىل أي
ضحايــا.
ومــن املهــم التأكيــد عــى أن القــوات املســلحة ،عندمــا تنفــذ عمليــات إنفــاذ القانــون ،أو عندمــا يكــون
مــن املتوقــع أن تقــوم بذلــك ،يجــب أن تكــون مجهــزة ومدربــة تدريبـاً مناســباً عــى األســلحة واملعــدات
املالمئــة لهــذه العمليــات .وينبغــي تكييــف مســتوى التدريــب واملعــدات املقدمــة لتناســب الحالــة ،وإبـراز
احتامليــة االضطــرار إىل اســتخدام القــوة وفقــاً لنمــوذج إنفــاذ القانــون .ويجــب أن ميكّــن التدريــب
واملعــدات القــوات مــن العمــل وفقـاً لقواعــد ومعايــر إنفــاذ القانــون ،مبــا يف ذلــك االمتنــاع عــن اســتخدام
القــوة إىل أقــى حـ ّد ممكــن.

سس4سما هي الرشوط التي ميكن يف ظلها استخدام األسلحة
النارية وغريها من أشكال القوة الفتاكة واملحتمل أن
تكون فتاكة يف عمليات إنفاذ القانون؟

يُعــ َّرف الســاح النــاري يف القانــون الــدويل بأنــه «أي ســاح محمــول ذي َســ َبطانة يطلــق ،أو هــو
مصمــم ،أو ميكــن تحويلــه بســهولة ،ليطلــق طلقــة أو رصاصــة أو مقذوفــا آخــر بفعــل مــادة متفجــرة».7
وتُعــ َّرف الذخــرة بأنهــا «الطلقــات الكاملــة أو مك ّوناتهــا ،مبــا يف ذلــك ظــرف الخرطوشــة والشــعيلة
(الكبســولة) واملســحوق الــدارس والرصاصــة أو املقــذوف ،التــي تســتعمل يف ســاح نــاري» .8ويشــمل ذلــك
الذخائر من جميع األعــرة ،مبــا يف ذلــك ذخائــر البندقيــة التــي تحتــوي عــى طلقــات معدنيــة ورصاصــات
معدنيــة مغلّفــة بالبالســتيك أو املطــاط.
وتســتخدم األســلحة الناريــة أحيانـاً مــع ذخــرة مصممــة إلحــداث إصابــة برضــح كليــل ،مثــل الرصاصــات
املطاطيــة أو البالســتيكية أو اإلســفنجية .ورغــم أن هــذه القذائــف توصــف عامــة بأنهــا «أقــل فتــكاً»
مقارنــة بالذخــرة التقليديــة ،فــإن اســتخدامها ميكــن أن يتســبب بوفــاة أو بإصابــة خطــرة ،تبعـاً للظــروف
(انظــر الســؤال رقــم .)8
ويشــكل أي اســتخدام لألســلحة الناريــة قــوة مــن املحتمــل أن تكــون فتاكــة ،ووفقـاً للمبــدأ  9مــن املبــادئ
األساســية ،يــؤذن باللجــوء إىل اســتخدامها يف الحــاالت التاليــة فقــط ،وال يجــوز ذلــك إال حــن تكــون
الوســائل األقــل تطرف ـاً غــر كافيــة لتحقيــق هــذه األهــداف:
•الدفاع عن النفس أو الغري يف مواجهة خطر محدق من أخطار املوت أو اإلصابة الخطرية
•منع ارتكاب جرمية بالغة الخطورة تنطوي عىل تهديد خطري لألرواح
•القبــض عــى شــخص ميثــل تهديــدا ً وشــيكاً بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ويقــاوم الســلطات ،أو منعــه
مــن الهــرب.

7
8

األمم املتحدة ،بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري رشعية ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة ( 3أ).2001 ،
املرجع السابق ،املادة ( 3ج).
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ويف جميــع األحــوال ،ال يجــوز االســتخدام الفتــاك واملتعمــد لألســلحة الناريــة إال عندمــا يســتحيل تجنبــه
متامـاً لحاميــة األرواح.
ووفقـاً للمبدأيــن  14و 16مــن املبــادئ األساســية ،فــإن اســتخدام األســلحة الناريــة يف حفــظ األمــن خــال
التجمعــات غــر املرشوعــة والعنيفــة ،والســيطرة عــى األشــخاص املحبوســن أو املحتجزيــن مقصــور أيضـاً
عــى الحــاالت املذكــورة أعــاه .9ويجــب أيضـاً أن يكــون أي اســتخدام لألســلحة الناريــة متســقاً دامئـاً مــع
املعايــر القانونيــة الدوليــة العامــة بشــأن اســتخدام القــوة يف إنفــاذ القانــون ،مبــا يف ذلــك ،مبــادئ ورشوط
املرشوعيــة والــرورة والتناســب والحــذر واملســاءلة (انظــر الســؤال رقــم .)2
ويف حــن تق ّيــد األحــكام الخاصــة مــن املبــادئ األساســية (املبــادئ  )11-9رصاحــة اســتخدام األســلحة
الناريــة ،ينبغــي تطبيــق هــذه األحــكام أيض ـاً عــى أي اســتخدام للقــوة الفتاكــة أو املحتمــل أن تكــون
فتاكــة ،ســواء كانــت ســاحاً ناريـاً أم ســاحاً آخــر ،مبــا يف ذلــك تلــك املوصوفــة بأنهــا «أســلحة أقــل فتــكاً»،
نظ ـرا ً إىل مــا تنطــوي عليــه هــذه األســلحة مــن مخاطــر يف ظــل الظــروف (انظــر الســؤالني رقــم  7و.10)8
وميكــن أن ينطــوي إطــاق طلقــات تحذيــر عــى مخاطــر جســيمة عــى املــارة .ولــذا ،تحظــر بعــض الــدول
اســتخدامها يف عمليــات إنفــاذ القانــون .ويف ضــوء هــذه املخاطــر ،ال ينبغــي اســتخدام طلقــات التحذيــر،
عندمــا يجيزهــا القانــون املحــي ،إال بحــذر ووفق ـاً للمعايــر الدوليــة بشــأن اســتخدام القــوة يف عمليــات
إنفــاذ القانــون.

سس5سما هي األسلحة واملعدات التي يجب عدم استخدامها
يف عمليات إنفاذ القانون؟

تغطــي عمليــات إنفــاذ القانــون نطاقـاً واســعاً جــدا ً مــن الحــاالت ،مــن التحكــم بفــرد عنيــف إىل مواجهــة
مجموعــة مــن املجرمــن املســلحني تســليحاً ثقيــاً .واتســاقاً مــع مبــدأي الــرورة والتناســب ،يتوقــف
اختيــار األســلحة ،إذا تقــرر اســتخدامها ،عــى كل حالــة بعينهــا .فاألســلحة املناســبة يف حالــة مــا قــد ال تكــون
مالمئــة يف حالــة أخــرى.
ويجــب دامئـاً أن يكــون اســتخدام أي ســاح نــاري ،أو قــوة أخــرى فتاكــة أو مــن املحتمــل أن تكــون فتاكــة،
متســقاً مــع املعايــر القانونيــة الدوليــة بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة (انظــر األســئلة رقــم 2
و 3و .)4ولــذا ،فــأي أســلحة ال ميكــن التحكــم بدقــة يف آثارهــا بحيــث تســتويف رشوط الــرورة ،والتناســب
مــع مــدى خطــورة الجــرم والهــدف املــروع مــن إنفــاذ القانــون ،واالتســاق مــع مبــدأ الحــذر ،يجــب أال
تُســتخدم يف عمليــات إنفــاذ القانــون.

 9مالحظة :استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة يف أماكن االحتجاز ،بينام تشمله ذات القواعد واملبادئ القانونية كغريه من عمليات إنفاذ
القوانني ،يتطلب مراعاة اعتبارات محددة أخرى ال تغطيها هذه الوثيقة.
 10انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،استخدام القوة يف عمليات إنفاذ القانون ،صحيفة الوقائع الصادرة عن وحدة الخدمات االستشارية القانونية ،اللجنة
الدولية 3 ،أيلول /سبتمرب :2015
https://www.icrc.org/en/download/file/13638/the_use_of_force_in_law_enforcement_07.09.2015.pdf.
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ويف ضــوء هــذه الــروط ،ال تكــون أســلحة ناريــة معينــة وأســلحة وذخائــر أخــرى مصممــة ليك تســتخدمها
القــوات املســلحة يف النزاعــات املســلحة ،متســقة بوجــه عــام مــع املعايــر الدوليــة بشــأن اســتخدام القــوة
يف إنفــاذ القانــون ،ومــن ثــم ،ينبغــي أال تُســتخدم .11ويشــمل هــذا بصفــة خاصــة مــا يــي:
•البنــادق الهجوميــة التــي تعمــل بأســلوب اإلطــاق اآليل بالكامــل (أو أســلوب اإلطــاق االندفاعــي
املتعــدد) ،واألســلحة اآلليــة بالكامــل األخــرى .ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل أن اإلطــاق اآليل غــر دقيــق
وال ميكــن التحكــم بــه أو توجيهــه بدقــة إىل شــخص معــن ،أو عــدة أشــخاص بعينهــم يشــكلون تهديــدا ً
وشــيكاً ،مــع الحــد مــن املخاطــر عليهــم وعــى املــارة.12
•األســلحة املتفجــرة ،مثــل القنابــل اليدويــة الشــظوية ،ومدافع الهــاون ،والصواريــخ ،والقنابــل والقذائف.
والســبب أنــه ال ميكــن اعتبــار آثارهــا مســتوفية لــروط الــرورة أو التناســب يف إنفــاذ القانــون .وعــى
وجــه الخصــوص ،ال تتوافــق هــذه األســلحة املتفجــرة مــع االلتزامــات بتقليــل األرضار واإلصابــات التــي
تلحــق بشــخص معــن أو عــدة أشــخاص بعينهــم يشــكلون تهديــدا ً وشــيكاً ،وباملــارة عــى حــد ســواء.13
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن األســلحة واملعــدات األخــرى املصممــة ملامرســة التعذيــب أو غــره مــن رضوب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،أو ليــس لهــا أي اســتخدام عمــي ســوى ذلك ،ال
تتّســق مــع القواعــد واملعايــر الدوليــة ،ويجــب أال تُســتخدم يف إنفــاذ القانــون .14ويشــمل هــذا عــى ســبيل
املثــال ،األســلحة التــي تــؤدي إىل مــا يــي:
•تفاقم ال لزوم له للجروح واملعاناة ،مثل الهراوات أو الدروع ذات الزوائد املدببة
•التســبب يف آالم أو إهانــات مســتمرة وشــديدة ،مثل أحزمــة الصعــق واألجهــزة األخــرى التــي توضــع
عــى الجســم وتصــدر صدمــات كهربائيــة مــن خــال التحكــم عــن بعــد
•التســبب يف آالم أو جــروح أو إهانــات ال لــزوم لهــا ،مثــل أصــداف اإلبهامــن وأصابــع اليديــن واللوالــب
اإلبهاميــة واإلصبعية.15

11

12
13
14

15

خلصت عدة أحكام أصدرتها محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IACtHRواملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ( )ECtHRبشأن حاالت تنطوي
عىل استخدام األسلحة اآللية واألسلحة املتفجرة ،إىل أن هذا االستخدام كان غري قانوين يف ظل هذه الظروف :محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان،
قضية مجزرة سانتو دومينغو ضد كولومبيا ،الحكم الصادر يف  30ترشين الثاين /نوفمرب ( 2012الدفوع األولية ،واألسس املوضوعية ،والتعويضات) ،الفقرات
 221و 229و 230و282؛ ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية نريا أليغويا وآخرون ضد بريو ،الحكم الصادر يف  19كانون الثاين /يناير 1995
(األسس املوضوعية) ،الفقرة 74؛ واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية ناشوفا وآخرون ضد بلغاريا (الطلبان رقم  43577/98و ،)43579/98الحكم
الصادر يف  6متوز /يوليو  ،2005الفقرة  ،108حيث خلصت املحكمة إىل استحالة «التصويب بأي درجة معقولة باستخدام اإلطالق اآليل»؛ واملحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،غول ضد تركيا( ،الطلب رقم  ،)22676/93الحكم الصادر يف  14كانون األول /ديسمرب  ،2000الفقرة 82؛ واملحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان ،ماكاراتزيس ضد اليونان( ،الطلب رقم  ،)50385/99الحكم الصادر يف  20كانون األول /ديسمرب  ،2004الفقرتان  14و67؛ واملحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية كانغوز وآخرون ضد تركيا( ،الطلب رقم  ،)7469/06الحكم الصادر يف  26نيسان /أبريل  ،2016الفقرتان  34و.113
ولالطالع عىل إدانة قوية لألسلحة اآللية ،انظر أيضاً لجنة ماريكانا للتحقيق :التقرير بشأن القضايا التي تحظى باالهتامم العام والوطني والدويل ،الناجمة
عن الحوادث املأساوية التي شهدها منجم لومنني يف ماريكانا يف مقاطعة الشامل الغريب ،جنوب أفريقيا 31 ،آذار /مارس  ،2015الصفحة  ،547التي نصت
عىل أن «الخرباء أجمعوا عىل رأي مفاده أن البنادق اآللية مثل البندقية من طراز [ R5وهي بندقية هجوم آلية بالكامل] ال مكان لها يف تأمني النظام
العام» ،والتي نصت كذلك عىل أن أحد الخرباء قال إن «أسلحة الهجوم العسكرية ال مكان لها يف إنفاذ القوانني» بينام «أوىص» خبري آخر «بالسحب الفوري
للبنادق من طراز  ،R5وأضاف أن أي منظومة أسلحة تحل محلها ال ينبغي أن تكون لديها القدرة عىل العمل بأسلوب «اإلطالق اآليل».
يجب التفريق بني استخدام هذه األسلحة باألسلوب اآليل الكامل واستخدامها بأسلوب الطلقة الوحيدة أو األسلوب شبه اآليل ،حيث ميكن التحكم يف تحديد
هدف كل طلقة وتربيره .وبطبيعة الحال ،يجب أن يستويف أي استخدام من هذا النوع املعايري الصارمة املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية يف إنفاذ
القانون (انظر األسئلة  2و 3و.)4
مع ذلك ،ميكن أن يكون استخدام أجهزة متفجرة معينة ضد األعيان ،كاألبواب أو املتاريس ،استخداماً مرشوعاً تبعاً للظروف .وبالرغم من أن بعض األجهزة
من قبيل «قنابل املصادمة اليدوية» أو «القنابل اليدوية الومضية» تحتوي عىل كمية صغرية من املتفجرات ،فإنها ال تحدث آثارا ً ناجمة عن شظايا وليست
مصممة لتُسبب إصابات أو أرضارا ً بواسطة قوة متفجرة؛ وهي بالتايل ليست أسلحة متفجرة.
انظر ،عىل سبيل املثال ،الئحة املجلس رقم  1236/2005املؤرخة  27حزيران /يونيو  2005بشأن التجارة يف بعض السلع التي ميكن استخدامها يف اإلعدام
أو التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة ،استخدام القوة خارج إطار االحتجاز
وحرض التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،تقرير املقرر املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 20 ،A/72/178 ،متوز /يوليو  ،2017الفقرتان  50و.51
املرجع السابق ،األمم املتحدة ،الفقرة 51؛ مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،توجيهات حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة
بشأن استخدام أسلحة أقل فتكاً يف سياق إنفاذ القانون ،نسخة أولية محررة ،األمم املتحدة ،جنيف ،2020 ،ص .18
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سس6سهل الطلقات النارية املتمددة محظورة يف عمليات
إنفاذ القانون؟

إن الطلقــات الناريــة املتمــددة هــي عامــة طلقــات مفتوحــة الــرأس ،تتمــدد أو تتفلطــح بســهولة عنــد
دخولهــا جســم اإلنســان .ويســهم تصميمهــا يف تكبــر حجــم الجــرح وإلحــاق رضر أكــر شـ ّدة باألنســجة،
عنــد مقارنتهــا مبــا يعادلهــا مــن الطلقــات الناريــة غــر املتمــددة (ذات الغــاف املعــدين الكامــل).
ويحظــر إعــان الهــاي ( )1899 ،3-IVوالقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف 16اســتخدام الطلقــات الناريــة
املتمــددة يف النزاعــات املســلحة ،وينبــع هــذا مــن حظــر األســلحة التــي تســبب إصابــات زائــدة أو معانــاة
ال لــزوم لهــا .غــر أن اســتخدام الذخــرة املتمــددة ليــس محظــوراً يف عمليــات إنفــاذ القانــون ،مــا دام
اســتخدام األســلحة الناريــة مرشوعـاً (الســؤال رقــم  .)4وتســتخدم الطلقــات الناريــة املتمــددة يف عمليــات
إنفــاذ القانــون مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر اخـراق الطلقــة الناريــة لجســد الشــخص الــذي يشــكل تهديدا ً
وشــيكاً ،مســببة تهديــدا ً للــارة .بيــد أنــه ال ينبغــي اســتخدام الطلقــات الناريــة املتمــددة إال عندمــا يكــون
ذلــك رضوري ـاً ومتناســباً متام ـاً ،وحــن تكــون الوســائل األقــل تطرف ـاً غــر كافيــة ،ومــع مراعــاة االلت ـزام
بالحــد مــن اإلصابــات واألرضار ،مبــا يف ذلــك ،إصابــة الشــخص الــذي تُســتخدم ضـ ّده القــوة.
وميكــن فهــم االختــاف بــن معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين واملعايــر الدوليــة إلنفــاذ القانــون يف مقاربــة
الطلقــات الناريــة املتمــددة ،بالنظــر يف أوجــه االختــاف بــن عمليــات إنفــاذ القانــون وســر العمليــات
العدائيــة يف النزاعــات املســلحة ،فيــا يخــص أنــواع األســلحة الناريــة املســتخدمة والقواعــد التــي تنظــم
اســتخدام القــوة .وتــرد يف القانــون الــدويل اإلنســاين القواعــد التــي تنظــم اســتخدام وســائل الحــرب
وأســاليبها  -ســر العمليــات العدائيــة ،يف حــن تُســتمد القواعــد التــي تنظــم اســتخدام القــوة يف إنفــاذ
القانــون مــن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
وتســتخدم عامــة الطلقــات الناريــة املتمــددة يف إنفــاذ القانــون مــع أســلحة وذخائــر أقــل قــوة بكثــر مــن
البنــادق والذخائــر العســكرية .وعــى ســبيل املثــال ،فالطلقــة الناريــة املتمــددة مــن عيــار  7.62مــم التــي
تطلقهــا بندقيــة عســكرية تصــدر يف جســم اإلنســان طاقــة تعــادل ســتة أمثــال مــا تصــدره طلقــة ناريــة
متمــددة مــن عيــار  9مــم يطلقهــا ســاح يــدوي ،وتســبب بالتــايل جرحـاً أشــد خطـرا ً بكثــر .17وعــاوة عــى
ذلــك ،فاســتخدام األســلحة الناريــة يف عمليــات إنفــاذ القانــون يشــكل تدبـرا ً اســتثنائياً (انظــر الســؤال رقــم
 ،)4بينــا يشــيع اســتخدامها بوجــه عــام يف ســر العمليــات العدائيــة يف النزاعــات املســلحة .ولــذا ،فمــن
املرجــح ،مــن املنظــور اإلنســاين ،أن تكــون العواقــب الســلبية الناجمــة عــن اســتخدام الطلقــات الناريــة
املتمــددة أكــر بكثــر يف النزاعــات املس ـلّحة بســبب طبيعــة األســلحة والذخائــر ،وكــرة أعــداد الطلقــات
الناريــة.
ونظ ـرا ً إىل اختــاف االلتزامــات القانونيــة التــي تنظــم ســر العمليــات العدائيــة أثنــاء النزاعــات املس ـلّحة
واســتخدام القــوة أثنــاء عمليــات إنفــاذ القانــون ،يجــب أن تضمــن الســلطات أن الطلقــات الناريــة املتمددة
املســتخدمة يف عمليــات إنفــاذ القانــون ،ال تُنــر وال تُســتخدم يف ســر العمليــات العدائيــة .ولهــذا أهميــة
بالغــة عندمــا تشــارك القــوات املســلحة أو الرشطــة يف كال نوعــي العمليــات ،وعنــد حــدوث عمليــات إنفــاذ
القانــون والعمليــات العدائيــة يف ذات الوقــت.18
 16اللجنة الدولية للصليب األحمر ،قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف ،القاعدة « 77يحظر استخدام الطلقات النارية التي تتمدد وتتفلطح بسهولة
يف جسم اإلنسان .وتك ّرس مامرسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدويل العريف املنطبقة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية:».
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule77
R. Coupland and D. Loye, “The 1899 Hague Declaration Concerning Expanding Bullets: A Treaty Effective for More Than 100 17
Years Faces Complex Contemporary Issues”, International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 849, 2003, pp. 135–142:
https:/www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_coupland_et_loye.pdf
 18انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،اجتامع الخرباء :استخدام القوة يف النزاعات املسلحة والتفاعل ما بني منوذجي سري العمليات العدائية وإنفاذ القانون،
اللجنة الدولية ،جنيف ،ترشين الثاين/نوفمرب :2013
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
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سس7سما هو الرشط املفروض عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ
القوانني إليجاد بدائل عن استخدام األسلحة النارية،
مبا يف ذلك ما يسمى بـ»األسلحة األقل فتكاً»؟

يشــرط املبــدأ  2مــن املبــادئ األساســية أن يكــون املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القوانــن مجهزيــن بأنــواع
مختلفــة مــن األســلحة والذخائــر للســاح لهــم باســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة اســتخداماً متامي ـزاً،
حســب مــا هــو رضوري ومتناســب يف ظــل الظــروف ،مبــا يف ذلــك عندمــا يلجــؤون إىل «إجـراءات تصاعديــة
للقــوة» أو «اســتمرار الســتخدام القــوة» .وتشــمل هــذه الــروط تجهيــز املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانني
مبعــدات للدفــاع عــن النفــس (انظــر الســؤال رقــم .)10

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

© Ricci Shryock/Pulitzer Center on Crisis Reporting/IRIN

إطالق قنبلة غاز مسيّل للدموع وسط مجموعة من املتظاهرين يف داكار ،يف السنغال.

ومــن أجــل تقييــد اســتخدام األســلحة الناريــة ،وحــر اســتخدام القــوة فيــا هــو رضوري ومتناســب ،يُلــزم
املبــدآن  2و 3الحكومــات ووكاالت إنفــاذ القانــون إعــداد املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن وتزويدهــم
وتجهيزهــم وتدريبهــم عــى اســتخدام مــا يســمى بـــ «األســلحة غــر الفتاكــة املعطِّلــة للحركــة» ،املعروفــة
عمومـاً اآلن باســم «األســلحة األقــل فتــكاً» ،مــن أجــل اســتخدامها كبدائــل عــن األســلحة الناريــة بالذخائــر
التقليديــة.
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف متّفــق عليــه دوليـاً لـــ «الســاح األقــل فتــكاً» ،19يســتخدم املصطلــح
عموم ـاً لوصــف األســلحة املصممــة لحمــل خطــر أدىن مــن الوفــاة أو اإلصابــة الخطــرة مقارنــة باألســلحة
الناريــة ،إذا مــا اســتخدمت يف ظــل قيــود صارمــة .وقــد ُوصفــت أســلحة ذات مجموعــة كبــرة مــن آليــات
إحــداث اإلصابــة بأنهــا أســلحة «أقــل فتــكاً» ،عــى ســبيل املثــال ،األســلحة التــي تســبب إصابــات ناجمــة
عــن صدمــة كليلــة (مثــل الهـراوات اليدويــة ،والرصاصــات البالســتيكية أو املطاطيــة أو اإلســفنجية) ،أو عــن
مــواد كيميائيــة ســامة مســببة لاللتهابــات (مثــل «عوامــل مكافحــة الشــغب» ،مــن قبيــل «رذاذ الفلفــل»
و«الغــازات املســيلة للدمــوع») ،أو عــن صدمــات كهربائيــة (مثــل األســلحة الكهربائيــة مــن قبيــل «األجهــزة
الصاعقــة»).
 19مالحظة :يف حني متيز املعايري الدولية بشأن استخدام القوة يف عمليات إنفاذ القانون ،بني األسلحة النارية و»األسلحة غري الفتاكة املعطِّلة للحركة» ،املعروفة
عموماً بـ «األسلحة أقل فتكاً» (املبدآن  2و 3من املبادئ األساسية) ،ال يوجد هذا التمييز يف القانون الدويل اإلنساين.
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وال يجــوز اســتخدام بدائــل األســلحة الناريــة ،مبــا فيهــا «األســلحة األقــل فتــكاً» ،إال بهــدف الحــد مــن
حجــم القــوة التــي يســتخدمها املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القوانــن ،وينبغــي مراقبــة اســتخدامها بعنايــة
(املبــدأ  3مــن املبــادئ األساســية) .ووفقـاً للمبدأيــن  4و 5مــن املبــادئ األساســية ومدونــة قواعــد الســلوك
(املــادة  ،)3يجــب عــدم اســتخدام هــذه األســلحة إال عندمــا يكــون ذلــك رضوريـاً ومتناســباً متامـاً ،وعندمــا
تكــون الوســائل األخــرى األقــل رضرا ً ،غــر فعالــة لبلــوغ الهــدف املــروع مــن إنفــاذ القانــون .ويجــب أن
ت ُنــر هــذه األســلحة وت ُســتخدم بطريقــة تقلّــل مــن اإلصابــات واألرضار .وينبغــي أن يســتخدم املوظفــون
املكلفــون بإنفــاذ القوانــن ،يف جميــع الحــاالت ،الوســائل الرضوريــة واملتناســبة األقــل رضرا ً لبلــوغ الهــدف
املــروع مــن إنفــاذ القانــون (انظــر أيضـاً األســئلة رقــم  2و 3و.)4
وإذا بلــغ اســتخدام ســاح معــن قــوة مــن املحتمــل أن تكــون فتاكــة يف الظــروف املحــددة ،حتــى لــو كان
يوصــف بأنــه «ســاح أقــل فتــكاً» ،فينبغــي تقييــد اســتخدامه بــذات الطريقــة الصارمــة التــي يُقيــد بهــا
اســتخدام األســلحة الناريــة (انظــر الســؤال رقــم .)4

سس8سما هي املخاطر املرتبطة باستخدام «األسلحة األقل
فتكاً»؟

بالرغــم مــن أن اســتخدام «األســلحة األقــل فتــكاً» يهــدف إىل حمــل خطــر أدىن مــن الوفــاة أو اإلصابــة
الخطــرة مقارنــة باألســلحة الناريــة ،فــإن اســتخدامها ال يخلــو بالتأكيــد مــن املخاطــر ،ومــن املمكــن أن
يســبب الوفــاة أو اإلصابــة الخطــرة ،حســب الســاح املحــدد وظــروف االســتخدام.
ومــن التضليــل وصــف ســاح مــن حيــث «قدرتــه عــى الفتــك» فقــط ،إذ إنــه ميكــن اســتخدام أي ســاح
إلحــداث آثــار فتاكــة أو التســبب يف إصابــة خطــرة ،مبــا يف ذلــك األســلحة التــي توصــف بأنهــا «أقــل فتــكاً»،
عــى ســبيل املثــال :إطــاق رصاصــة بالســتيكية مــن مســافة قصــرة ،أو يف اتجــاه الــرأس أو الصــدر؛ أو
اســتخدام «الغــازات املســيلة للدمــوع» يف أماكــن مغلقــة؛ أو اســتخدام ســاح كهربــايئ إلطــاق صدمــات
متكــررة .وقــد يُفــي اســتخدام ســاح نــاري موصــوف بأنــه «فتــاك» إىل نتيجــة غــر مميتــة.
وتتوقــف نتيجــة اســتخدام «ســاح أقــل فتــكاً» مــن نــوع معــن ،عــى املواصفــات التقنيــة املحددة للســاح،
التــي تحــدد آليــة إحداثــه لإلصابــة ،وعــى طريقــة اســتخدام الســاح وظــروف اســتخدامه (مبــا يف ذلــك
مواطــن ضعــف الضحيــة) ،وهــي أيضـاً متصلــة بالتدريــب الــذي يتلقــاه املســتخدم ونوايــاه .وبالتــايل ،يجب
تقييــم كل ســاح واختبــاره قبــل حيازتــه ونــر اســتخدامه للنظــر فيــا قــد ينتــج عنــه مــن أخطــار محــددة
أي
عــى األرواح والصحــة ،نظـرا ً إىل االســتخدام واآلثــار املتوقعــة للســاح ،ولضــان اســتخدامه املــروع يف ٍ
مــن عمليــات إنفــاذ القانــون (انظــر الســؤال  2لالطــاع عــى املزيــد مــن التفاصيــل).
Thayne Tuason/Wikimedia Commons CC

صف من عنارص الرشطة املكسيكية .اليوم الدويل للقضاء عىل العنف ضد املرأة.2009 ،
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وقــد يســهم توفــر عــدة «أســلحة أقــل فتــكاً» عــى نطــاق واســع يف إف ـراط املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ
القوانــن يف اســتخدام القــوة إذا مل يكــن اســتخدامها يخضــع ملراقبــة صارمــة .وإضافــة إىل ذلــك ،وخالف ـاً
للــروط الــواردة يف املبــادئ األساســية للحــد مــن اســتخدام القــوة (املبــدآن  2و ،)3كثــرا ً مــا يســاء
اســتخدام هــذه األســلحة .ولــذا ،مــن املهــم التأكيــد عــى أنــه يجــب عــدم اســتخدام هــذه األســلحة كبديــل
عــن الوســائل غــر العنيفــة أو ضــد أف ـراد ال يشــكلون تهديــداً ،مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن متــت بالفعــل
الســيطرة عليهــم.
ولالطــاع عــى إرشــادات تفصيليــة بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن «األســلحة األقــل فتــكاً» ،واســتخدامها
املــروع ،ومخاطرهــا املحــددة ،واســتخدامها غــر املــروع ،انظــر توجيهــات حقــوق اإلنســان الصــادرة عــن
األمــم املتحــدة بشــأن اســتخدام أســلحة أقــل فتــكاً يف ســياق إنفــاذ القانــون.20

سس9سهل ميكن استخدام املواد الكيميائية السامة كأسلحة
ألغراض إنفاذ القانون؟

يُســمح باســتخدام «عوامــل مكافحــة الشــغب» ،كــا هــي محــددة يف اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائية،21
يف إنفــاذ القانــون ،مبــا يف ذلــك ألغـراض مــن بينهــا مكافحــة الشــغب الداخــي22؛ رغــم أنــه يجــب أن يكــون
أي اســتخدام لهــا متســقاً مــع املعايــر الدوليــة بشــأن اســتخدام القــوة (انظــر الســؤالني  2و .)3وتشــرط
اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أيضــا أن تكــون «أنــواع وكميــات» عوامــل مكافحــة الشــغب وأجهــزة
إطالقهــا ،التــي هــي يف حــوزة الــدول مــن أجــل إنفــاذ القانــون ،متســقة مــع تلــك األغـراض.
وتشــمل عوامــل مكافحــة الشــغب الشــائعة االســتخدام املــواد الكيميائيــة املهيجــة للحــواس (( )CSالتــي
توصــف عــادة بأنهــا «غــازات مســيلة للدمــوع») ،وراتــن الفلفــل الزيتــي (( )OCاملعــروف باســم «رذاذ
الفلفــل») ،و ( PAVAمــادة كيميائيــة اصطناعيــة مثــل راتــن الفلفــل الزيتــي) .23ويشــكل مــا يُســ ّمى
«املــواد كريهــة الرائحــة» (مــواد كيميائيــة ذات رائحــة كريهــة تســبب تهيجـاً حســياً) أيضـاً عوامــل ملكافحــة
الشــغب.
ويتمثــل موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف أن اســتخدام املــواد الكيميائيــة الســامة كأســلحة
يف عمليــات إنفــاذ القانــون ينبغــي أن ينحــر يف عوامــل مكافحــة الشــغب وحدهــا .وبالتــايل ،ينبغــي
أال ت ُســتخدم املــواد الكيميائيــة الســامة التــي ال يتّفــق تعريفهــا مــع التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة حظــر
األســلحة الكيميائيــة لعوامــل مكافحــة الشــغب (مثــل املــواد الكيميائيــة املخــدرة واملهدئــة) .ويرجــع
الســبب يف ذلــك إىل مخاطــر الوفــاة والعجــز الدائــم التــي يشــكلها اســتخدام املــواد الكيميائيــة العاليــة
الســمية كأســلحة يف إنفــاذ القانــون ،ومخاطــر تقويــض حظــر األســلحة الكيميائيــة ،والقيــود التــي يفرضهــا
اإلطــار القانــوين الواجــب التطبيــق ،مبــا يف ذلــك القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.24

20
21

22
س2
24

مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،توجيهات حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة بشأن استخدام أسلحة أقل فتكاً يف سياق إنفاذ
القانون.2020 ،
املادة الثانية ( )7من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية« :أي مادة كيميائية غري مدرجة يف أحد الجداول ،ميكنها أن تحدث برسعة يف البرش تهيجاً حسياً أو
تسبب عجزا ً بدنياً وتختفي تأثرياتها بعد وقت قصري من انتهاء التعرض لها ».وتعترب عوامل مكافحة الشغب «مواد كيميائية سامة» وفقاً لتعريف اتفاقية
حظر األسلحة الكيميائية الوارد يف املادة الثانية (« :)12أي مادة كيميائية ميكن من خالل مفعولها الكيميايئ يف العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا
مؤقتا أو أرضار دامئة لإلنسان أو الحيوان».
املادة الثانية (-9د) من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.
�Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, “Declaration of Riot Control Agents: Advice from the Scientific Advi
sory Board”, S/1177/2014, Office of Strategy and Policy, 2014.
انظر :اللجنة الدولية للصليب األحمر« ،موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من استخدام املواد الكيميائية السامة كأسلحة ألغراض إنفاذ القانون»،
اللجنة الدولية 6 ،شباط /فرباير :2013
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/2013-02-06-toxic-chemicals-weapons-law-enforcement.htm.
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استخدام األسلحة واملعدات يف عمليات إنفاذ القانون

ويُحظــر اســتخدام عوامــل مكافحــة الشــغب كوســيلة مــن وســائل الحــرب ،25كــا أن أي ســاح أو ذخــرة
تحتــوي عــى عوامــل ملكافحــة الشــغب مصممــة لالســتخدام يف النزاعــات املســلحة محظــورة بوصفهــا
ســاحاً كيميائيـاً .ومــن شــأن اســتخدام عوامــل مكافحــة الشــغب يف ســر العمليــات العدائيــة يف النزاعــات
املســلحة أن يشــكل اســتخداماً لألســلحة الكيميائيــة.
ونظ ـرا ً إىل اختــاف االلتزامــات القانونيــة الواجبــة التطبيــق أثنــاء ســر العمليــات العدائيــة يف النزاعــات
املســلحة وأثنــاء عمليــات إنفــاذ القانــون ،يجــب عــى الســلطات أن تضمــن أال يُنــر أو يُســتخدم يف ســر
أي مــن عوامــل مكافحــة الشــغب املســتخدمة يف عمليــات إنفــاذ القانــون .ولهــذا أهميــة
األعــال العدائيــة ّ
خاصــة عندمــا تشــارك القــوات املســلحة أو الرشطــة يف كال نوعــي العمليــات ،وعنــد حــدوث عمليــات إنفــاذ
القانــون والعمليــات العدائيــة يف ذات الوقــت.26

س1س1سما هو نوع معدات الحامية التي ينبغي أن يستخدمها
املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني؟

يقتــي املبــدأ  2مــن املبــادئ األساســية تجهيــز املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن مبعــدات للدفــاع عــن
النفــس ومعــدات للحاميــة ،مثــل الــدروع ،والخــوذات ،والسـرات الواقيــة مــن الرصــاص ،ووســائل النقــل
املضــادة للرصــاص ،مــن أجــل الحــد مــن الحاجــة إىل اســتخدام األســلحة مــن أي نــوع ،وعــى األخــص
الحــد مــن خطــر إصابــة املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن عنــد أداء واجباتهــم .وينبغــي أن تقــرن هــذه
املعــدات بتدريبــات وتكتيــكات لتهدئــة التصعيــد مــن أجــل املســاعدة يف الحــد مــن االحتيــاج إىل اللجــوء
إىل القــوة ،مبــا فيــه اســتخدام األســلحة.
ومــع وضــع هــذا يف االعتبــار ،ينبغــي عــى املوظفــن املســؤولني عــن إنفــاذ القوانــن تجهيــز موظفيهــم
بأنســب معــدات الحاميــة ألغ ـراض عمليــات إنفــاذ القانــون املختلفــة ،وتدريبهــم عــى اســتخدامها .غــر
أنــه ينبغــي االهتــام ،عنــد اســتخدام معــدات ومركبــات الحاميــة ونرشهــا ،بضــان كونهــا مناســبة للحالــة
املحــددة ،وذلــك بصفــة خاصــة لتجنــب أن تكــون صــورة املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن أو نظــرة
النــاس إليهــم مصبوغــة بعدوانيــة مبالــغ فيهــا .وعــى ســبيل املثــال ،خــال التجمعــات واملظاهــرات
الســلمية ،مــن شــأن نــر «معــدات مكافحــة الشــغب» ،والــكالب ،والخيــول ،و»الغــازات املســيلة للدمــوع»
أن تعطــي انطباعـاً عدائيـاً وأن تخلــق شــعورا ً بالخــوف يف صفــوف املتظاهريــن ،مــا قــد يُص ّعــب بالتــايل
عــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن إقنــاع الجمهــور بنواياهــم الســليمة .وقــد تزيــد هــذه املظاهــر
واملعــدات مــن حــدة التوتــر والعــدوان ،أو قــد تُســبب حالــة ذعــر وتــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تصعيــد
الوضــع.27
ومــن البديهــي أن بعــض املركبــات العســكرية غــر مناســبة لعمليــات إنفــاذ القانــون ،مثــل الدبابــات،
والطائ ـرات املقاتلــة ،واملروحيــات الحربيــة وغريهــا مــن املركبــات املــزودة باألســلحة الثقيلــة املصممــة
للن ـزاع املســلح.

 25املادة األوىل ( )5من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.
 26انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،اجتامع الخرباء :استخدام القوة يف النزاعات املسلحة والتفاعل ما بني منوذجي سري العمليات العدائية وإنفاذ القانون،
اللجنة الدولية ،جنيف ،ترشين الثاين /نوفمرب :2013
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf.
[غري متاح باللغة العربية].
 27اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الخدمة والحامية :حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين .دليل لقوات الرشطة واألمن ،الطبعة الثانية ،اللجنة الدولية،
آذار /مارس  ،2014ص :185
https://www.icrc.org/ar/publication/0698-serve-and-protect-human-rights-and-humanitarian-law-police-and-security-forces.
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لقراءة املزيد:

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،اســتخدام القــوة يف عمليــات إنفــاذ القانــون ،صحيفــة الوقائــع الصــادرة
عــن قســم الخدمــات االستشــارية القانونيــة ،اللجنــة الدوليــة 3 ،أيلــول /ســبتمرب .2015

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــات النزاعــات املســلحة املعــارصة،
اللجنــة الدوليــة ،ترشيــن األول /أكتوبــر  ،2015ص .37-33
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،الخدمــة والحاميــة :حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين .دليــل لقــوات
الرشطــة واألمــن ،الطبعــة الثانيــة ،اللجنــة الدوليــة ،آذار /مــارس .2014
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،اجتــاع خـراء :اســتخدام القــوة يف النزاعــات املســلحة والتفاعــل مــا بــن
منوذجــي ســر العمليــات العدائيــة وإنفــاذ القانــون ،اللجنــة الدوليــة ،ترشيــن الثــاين /نوفمــر [ .2013غــر
متــاح باللغــة العربيــة]
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــن اســتخدام املــواد
الكيميائيــة الســامة كأســلحة ألغــراض إنفــاذ القانــون ،اللجنــة الدوليــة 6 ،شــباط /فربايــر .2013
مكتــب املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات
والجرميــة ،الدليــل املرجعــي املتعلــق باســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة يف إنفــاذ القانــون ،سلســلة
كتيبــات العدالــة الجنائيــة ،األمــم املتحــدة ،نيويــورك[ .2017 ،غــر متــاح باللغــة العربيــة]
مكتــب املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،توجيهــات حقــوق اإلنســان الصــادرة عــن
األمــم املتحــدة بشــأن اســتخدام أســلحة أقــل فتــكاً يف ســياق إنفــاذ القانــون ،نســخة أوليــة محــررة ،األمــم
املتحــدة ،جنيــف[ .2020 ،غــر متــاح باللغــة العربيــة]

https://www.facebook.com/icrcarabic
https://twitter.com/icrc_ar
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