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إنفاذ القانون
واللجنة الدولية للصليب األحمر 

ــة  ــا منظمـ ــر، بصفتهـ ــب األحمـ ــة للصليـ ــة الدوليـ ــل اللجنـ تدخـ
ــتقلة وغيـــر متحيـــزة، فـــي حـــوار مـــع  ــانية محايـــدة ومسـ إنسـ
ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــدة ف ـــدان عدي ـــي بل ـــن ف ـــرطة واألم ـــوات الش ق
العالـــم. ويســـعى هـــذا الحـــوار للحـــد مـــن المعانـــاة بيـــن األشـــخاص 
المتضرريـــن مـــن النزاعـــات المســـلحة وحـــاالت العنـــف األخـــرى 
ودرء هـــذه المعانـــاة. وتلعـــب قـــوات الشـــرطة وقـــوات األمـــن 
المكلفـــة بإنفـــاذ القانـــون فـــي بلدانهـــم دوًرا هاًمـــا فـــي هـــذا الصـــدد 
ـــات  ـــاس والمجتمع ـــة الن ـــم مســـؤولية خدم ـــى عاتقه ـــع عل ـــث تق حي
ـــع الجريمـــة والتحـــري  ـــى وجـــه الخصـــوص، من وحمايتهـــم، وعل
ـــم بحاجـــة  ـــن ه ـــة لم ـــر الحماي ـــام وتوفي ـــظ النظـــام الع ـــا، وحف عنه
لهـــا ومســـاعدتهم. ويتطلـــب الوفـــاء بهـــذا االلتـــزام، احتـــرام اإلطـــار 
القانونـــي الدولـــي المنطبـــق علـــى مهمـــة إنفـــاذ القانـــون، أال وهـــو 
ـــي  ـــة ف ـــة الدولي ـــز اللجن ـــان. وترك ـــوق اإلنس ـــي لحق ـــون الدول القان
ـــى مجموعـــة أساســـية  ـــون عل ـــاذ القان ـــا مـــع مؤسســـات إنف حواره
مـــن حقـــوق اإلنســـان وبخاصـــة التـــي تتصـــل بالنزاعـــات المســـلحة 
ـــرام  ـــز احت ـــام هـــو تعزي ـــف األخـــرى. والهـــدف الع وحـــاالت العن
ـــذه الظـــروف. ـــل ه ـــي مث ـــاس ف ـــة للن ـــل الحماي ـــذي يكف ـــون ال القان

المبادئ األساسية
للحركة الدولية
للصليب األحمر
والهالل األحمر

اإلنسانية وعدم التحيز
والحياد واالستقالل
والخدمة الطوعية
والوحدة والعالمية
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القانون الدولي
اإلنساني والقانون

الدولي لحقوق اإلنسان
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القانون الدولي
القانـــون الدولـــي هـــو مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي تحكـــم 
ــات  ــل الكيانـ ــي، مثـ ــون الدولـ ــخاص القانـ ــن أشـ ــة بيـ العالقـ
ـــه  ـــى وج ـــي عل ـــات ه ـــذه الكيان ـــة. ه ـــة القانوني ـــة باألهلي المتمتع
الخصـــوص، الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة العامـــة واألفـــراد.

ـــة  ـــات الدولي ـــي هـــي االتفاقي المصـــادر األساســـية للقانـــون الدول
والعـــرف الدولـــي والمبـــادئ العامـــة للقانـــون التـــي تعتـــرف بهـــا 
األمـــم المســـتقلة. المصـــادر الثانويـــة هـــي األحـــكام القضائيـــة 

ـــام. ـــون الع ـــي القان ـــن ف ـــار المؤلفي ومذاهـــب كب

ـــاق  ـــة )أو المعاهـــدة أو العهـــد( “االتف ـــة الدولي ُيقصـــد بــــ االتفاقي
الدولـــي المعقـــود بيـــن الـــدول فـــي صيغـــة مكتوبـــة والـــذي ينظمـــه 
القانـــون الدولـــي، ســـواء تضمنتـــه وثيقـــة واحـــدة أو وثيقتـــان 
ـــة  ـــة” )اتفاقي ـــميته الخاص ـــت تس ـــا كان ـــر ومهم ـــان أو أكث متصلت
فيينـــا لقانـــون المعاهـــدات، المـــادة 2 )1( )أ((. إن الوثائـــق 
ـــا  ـــال توقيعه ـــة ح ـــا للدول ـــة قانوًن ـــح ملزم ـــوع تصب ـــذا الن ـــن ه م

ـــا. ـــق له ـــام الالح ـــا أو االنضم ـــق عليه والتصدي

يعـــد العـــرف الدولـــي “دليـــاًل علـــى وجـــود ممارســـة عامـــة 
ــدل  ــة العـ ــام األساســـي لمحكمـ ــة قانـــون” )النظـ ــة بمثابـ مقبولـ
ـــة  ـــة المعني ـــى الدول ـــن عل ـــادة 38 )1( )ب((. يتعي ـــة، الم الدولي
توفيـــر دليـــل علـــى وجـــود ممارســـة ثابتـــة )معتـــادة( تســـتند إلـــى 

ـــم. ـــي قائ ـــزام قانون الت

ـــي  ـــي ه ـــون الدول ـــرة للقان ـــد اآلم ـــزم أو القواع ـــون المل إن القان
قواعـــد القانـــون العرفـــي التـــي ال ُيســـمح بعـــدم التقيـــد بهـــا )حتـــى 
مـــن خـــالل المعاهـــدات(. ويعـــد الحظـــر المطلـــق للتعذيـــب مثـــااًل 

ـــا. عليه

وتمثـــل وثائـــق القانـــون الليـــن مصـــادر إضافيـــة مهمـــة للقانـــون 
ـــة  ـــر ملزم ـــوك غي ـــى صك ـــن عل ـــون اللي ـــتمل القان ـــي. ويش الدول
وضعـــت مـــن خـــالل قـــرارات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة. 
وربمـــا تســـتخدم صكـــوك القانـــون الليـــن لتعزيـــز التزامـــات 
الـــدول باالتفاقـــات الدوليـــة أو إعـــادة التأكيـــد علـــى المعاييـــر 
ـــد  ـــة. وتع ـــدات الالحق ـــي للمعاه ـــة أو إرســـاء أســـاس قانون الدولي
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قواعـــد الســـلوك للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن التابعـــة 
لألمـــم المتحـــدة وأيًضـــا المبـــادئ األساســـية المتعلقـــة باســـتخدام 
ـــن،  ـــاذ القواني ـــي إنف ـــل موظف ـــن قب ـــة م ـــوة واألســـلحة الناري الق
ـــاذ  ـــة خاصـــة بإنف ـــا صل ـــن له ـــون اللي ـــوك القان ـــى صك ـــة عل أمثل

ـــون. القان

وبينمـــا يختلـــف تطبيـــق القانـــون الدولـــي الفعلـــي داخـــل النظـــام 
المحلـــي تبًعـــا إلطـــار القانـــون الوطنـــي، ال يجـــوز ألي دولـــة 
ـــرى  ـــة أخ ـــن وطني ـــة قواني ـــى أي ـــتورها أو إل ـــى دس ـــم إل أن تحتك
ـــي.  ـــون الدول ـــب القان ـــا بموج ـــاء بالتزاماته ـــدم الوف ـــباب لع كأس
ـــة تشـــريعاتها  ـــدة، بمواءم ـــع أي معاه ـــد توقي ـــة عن ـــة ملزم فالدول
ـــن  ـــك، يتعي ـــى ذل ـــالوة عل ـــة. وع ـــدة الدولي ـــع المعاه ـــة م الوطني
ــى  ــاتها إلـ ــة أو مؤسسـ ــي الدولـ ــال ممثلـ ــان امتثـ ــا ضمـ عليهـ
االلتزامـــات الدوليـــة للدولـــة. ويترتـــب علـــى عـــدم االمتثـــال 
تحمـــل الدولـــة نفســـها للمســـؤولية. وتكـــون هـــذه المســـؤولية ذات 

ـــون. ـــاذ القان ـــر بإنف ـــق األم ـــا يتعل ـــة حينم ـــة خاص صل

ويشـــتمل القانـــون الدولـــي علـــى مجاليـــن مهميـــن وهمـــا 
القانـــون الدولـــي لحقـــوق اإلنســـان والقانـــون الدولـــي اإلنســـاني. 
وبالرغـــم مـــن أن غايتهمـــا المشـــتركة هـــي حمايـــة حيـــاة وصحـــة 
وكرامـــة البشـــر، لـــكٍل منهمـــا مجـــاالت تطبيـــق مختلفـــة. 
ـــات  ـــع األوق ـــي جمي ـــق ف ـــوق اإلنســـان يطب ـــي لحق ـــون الدول فالقان
ـــي  ـــن ف ـــراد المقيمي ـــع األف ـــا م ـــي عالقاته ـــدول ف ـــزم لل ـــو مل وه
أراضيهـــا )تربطهـــم عالقـــة "رأســـية" باألســـاس(؛ والقانـــون 
الدولـــي اإلنســـاني يطبـــق فـــي حـــاالت النـــزاع المســـلح وهـــو 
ـــا؛ وهـــو ملـــزم لجميـــع  يشـــكل فـــي هـــذا الشـــأن قانوًنـــا خاصًّ

ـــا. ـــزاٍع م ـــي ن ـــراف ف األط

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ـــن  ـــرد م ـــا كل ف ـــة يمتلكه ـــوق قانوني ـــي حق ـــان ه ـــوق اإلنس حق
بنـــي البشـــر. وتعـــد حقوًقـــا عالميـــة مكفولـــة للجميـــع دون تمييـــز.

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.
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أنشـــئت األمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 1945 بهـــدف تعزيـــز الســـالم 
ـــو  ـــدة ه ـــم المتح ـــاق األم ـــد ميث ـــا. ويع ـــاظ عليهم ـــن والحف واألم
الصـــك التأسيســـي لهـــا. وتحتـــوي هـــذه الوثيقـــة علـــى التـــزام مهـــم 

بحقـــوق اإلنســـان مشـــمول فـــي المـــادة 55.

وكثيـــًرا مـــا يشـــار حالًيـــا إلـــى الصكـــوك الرئيســـية الثالثـــة التـــي 
ـــالشرعة  ـــي بـ ـــد العالم ـــى الصعي ـــان عل ـــوق اإلنس ـــا حق ـــدون جميعه ي

الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان:
ــة  ــه الجمعيـ ــذي اعتمدتـ ــان، الـ ــوق اإلنسـ ــي لحقـ • اإلعـــالن العالمـ

العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 1948؛ 
• العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
الـــذي اعتمـــد فـــي عـــام 1966، وبروتوكولـــه  والثقافيـــة، 

2008؛  االختيـــاري لعـــام 
• العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، الـــذي 
ـــان  ـــان الملحق ـــي عـــام 1966، والبروتوكـــوالن االختياري ـــد ف اعتم

ـــه. ب

وكان لإلعـــالن العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان عظيـــم األثـــر علـــى 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــة الخاصـــة بحق ـــة الالحق ـــة واإلقليمي ـــدات العالمي المعاه
وكذلـــك علـــى الدســـاتير الوطنيـــة وغيرهـــا مـــن القوانيـــن. ونتيجـــة 
ـــا، مثـــل  ـــا عرفًي ـــار عـــدد مـــن األحـــكام قانوًن ـــا اعتب لذلـــك، يمكـــن حالًي
حظـــر التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب ســـوء المعاملـــة وحظـــر التمييـــز 

ـــترقاق. ـــر االس ـــري وحظ العنص

وتلـــت الشـــرعة الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان صياغـــة عـــدد مـــن 
المعاهـــدات التـــي تناولـــت موضوعـــات بعينهـــا. وهـــي تشـــمل مـــا يلـــي: 
االتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز   •

لعنصـــري؛  ا
ــرأة  ــد المـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى جميـ ــاء علـ ــة القضـ اتفاقيـ  •

االختيـــاري؛  وبروتوكولهـــا 
اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو   •
العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة وبروتوكولهـــا 

االختيـــاري؛
اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وبروتوكوالهـــا االختياريـــان بشـــأن   •
إشـــراك األطفـــال فـــي الصراعـــات المســـلحة وبشـــأن بيـــع األطفـــال 

واســـتغاللهم فـــي البغـــاء وفـــي إنتـــاج المـــواد اإلباحيـــة.

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 فعاًل ”.



13 القانون الدولي

وُتكمـــل وثائـــق القانـــون غيـــر الملـــزم )القانـــون الليـــن( المعاهـــدات 
الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان الملزمـــة لجميـــع الـــدول األطـــراف 
ــع  ــادات وتضـ ــر اإلرشـ ــد، إذ توفـ ــكل متزايـ ــاتها( بشـ )ومؤسسـ
ــي  ــى وثيقتـ ــة إلـ ــان. باإلضافـ ــوق اإلنسـ ــة لحقـ ــر مفصلـ معاييـ
القانـــون غيـــر الملـــزم اللتيـــن ســـبق ذكرهمـــا )قواعـــد الســـلوك 
ــدة  ــم المتحـ ــة لألمـ ــاذ القوانيـــن التابعـ للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـ
والمبـــادئ األساســـية المتعلقـــة باســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة 
مـــن قبـــل موظفـــي إنفـــاذ القوانيـــن(، تتســـم الوثائـــق التاليـــة بأهميـــة 

ـــن:  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــبة للموظفي ـــة بالنس خاص
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛  •

مجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع األشـــخاص الذيـــن   •
يتعرضـــون ألي شـــكل مـــن أشـــكال االحتجـــاز أو الســـجن؛

إعـــالن المبـــادئ األساســـية لتوفيـــر العدالـــة لضحايـــا الجريمـــة   •
ـــا(. وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة )إعـــالن الضحاي

األمم المتحدة وحقوق اإلنسان
يمثـــل تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان وحمايتهـــا أحـــد األغـــراض 
الرئيســـية لألمـــم المتحـــدة التـــي شـــرعت فـــي عمليـــة وضـــع 
ـــات  ـــف األجهـــزة والهيئ ـــر مختل ـــى نطـــاق واســـع عب ـــر عل المعايي

التابعـــة لهـــا.

ويعـــد مجلـــس األمـــن الجهـــاز التنفيـــذي لألمـــم المتحـــدة الـــذي 
تقـــع عليـــه المســـؤولية الرئيســـية عـــن صـــون الســـالم واألمـــن 
الدولييـــن. ويتألـــف مـــن 15 عضـــًوا، منهـــم خمســـة أعضـــاء 
دائميـــن )جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية، وفرنســـا، وروســـيا، 
ـــن  ـــي حي ـــة( ف ـــدة األمريكي ـــات المتح ـــدة، والوالي ـــة المتح والمملك
ــدة  ــن لمـ ــرة اآلخريـ ــاء العشـ ــة األعضـ ــة العامـ تنتخـــب الجمعيـ

عاميـــن. 
 

ــدة،  ــم المتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــي الهيئـ ــة فهـ ــة العامـ ــا الجمعيـ أمـ
ــة  ــع بصالحيـ ــاء، وتتمتـ ــدول األعضـ ــع الـ ــن جميـ ــف مـ وتتألـ
مناقشـــة أي مســـائل أو أمـــور تقـــع فـــي نطـــاق ميثـــاق األمـــم 
ـــدول  ـــرة لل ـــريعات مباش ـــا إصـــدار تش ـــه ال يمكنه ـــدة. إال أن المتح
ــن  ــداًل مـ ــات بـ ــم التوصيـ ــالل تقديـ ــن خـ ــل مـ ــاء وتعمـ األعضـ

ــة. ــرارات الملزمـ ــدار القـ إصـ
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وثمـــة هيئـــة رئيســـية أخـــرى لألمـــم المتحـــدة وهـــي المجلـــس 
االقتصـــادي واالجتماعـــي الـــذي يتمتـــع، ضمـــن جملـــة أمـــور 
للشـــؤون االقتصاديـــة  أخـــرى، بصالحيـــة "إنشـــاء لجـــان 
واالجتماعيـــة ولتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان" )ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، 
المـــادة 68(. واللجـــان المهمـــة التـــي أنشـــأها المجلـــس االقتصـــادي 

واالجتماعـــي فـــي ميـــدان حقـــوق اإلنســـان هـــي:
لجنـــة منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة، التـــي يكتســـي   •
عملهـــا المتمثـــل فـــي وضـــع المعاييـــر، ومنهـــا علـــى ســـبيل 
ـــوة  ـــة باســـتخدام الق ـــادئ األساســـية المتعلق ـــال صياغـــة المب المث
ــاذ  ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــل الموظفيـ ــن قبـ ــة مـ ــلحة الناريـ واألسـ
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــبة للموظفي ـــة خاصـــة بالنس ـــون، أهمي القان

القوانيـــن؛
لجنة وضع المرأة؛  •

لجنـــة حقـــوق اإلنســـان، التـــي يتولـــى مجلـــس حقـــوق اإلنســـان   •
ـــام 2006؛ ـــذ ع ـــا من ـــدة مهامه ـــم المتح لألم

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  •

ـــة  ـــة العام ـــة للجمعي ـــة فرعي ـــان هيئ ـــوق اإلنس ـــس حق ـــد مجل ويع
لألمـــم المتحـــدة وأنشـــئ فـــي عـــام 2006. ويتألـــف مـــن 47 
ـــالث  ـــا ث ـــة مدته ـــرة عضوي ـــم لفت عضـــًوا، ينتخـــب كل واحـــد منه
ـــي كل  ـــان ف ـــوق اإلنس ـــة حق ـــس حال ـــتعرض المجل ـــنوات. ويس س
ـــدول األعضـــاء مـــرة كل أربـــع ســـنوات مـــن خـــالل  ـــة مـــن ال دول
االســـتعراض الـــدوري الشـــامل. وهـــو مكلـــف أيًضـــا بمعالجـــة 
ـــكل  ـــا بش ـــهود عليه ـــيمة والمش ـــاكات الجس ـــة لالنته ـــاط الثابت األنم
موثـــوق لجميـــع حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية، عـــن 
طريـــق إجـــراءات تقديـــم الشـــكاوى، ويدعمهـــا فـــي هـــذا المســـعى 
الفريـــق العامـــل المعنـــي بالبالغـــات والفريـــق العامـــل المعنـــي 

ـــاالت.  بالح

ـــؤول  ـــان المس ـــوق اإلنس ـــدة لحق ـــم المتح ـــة األم ـــر مفوضي وتعتب
الرئيســـي لحقـــوق اإلنســـان فـــي األمـــم المتحـــدة وتتمتـــع بصالحيـــة 
معالجـــة أي مشـــكلة مـــن مشـــاكل حقـــوق اإلنســـان المعاصـــرة 
وتعمـــل بفاعليـــة علـــى منـــع انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان فـــي جميـــع 

ـــم. أنحـــاء العال
ـــوق  ـــدات لحق ـــر معاه ـــأة بموجـــب عش ـــات رصـــد منش ـــة هيئ وثم
اإلنســـان )اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، واتفاقيـــة القضـــاء علـــى 
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جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، واالتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري، واالتفاقيـــة الدوليـــة 
ــة  ــري واتفاقيـ ــاء القسـ ــن االختفـ ــخاص مـ ــع األشـ ــة جميـ لحمايـ
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حقـ ــل، واتفاقيـ ــوق الطفـ حقـ
ـــد  ـــة والسياســـية، والعه ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول والعه
ـــة،  ـــة والثقافي ـــة واالجتماعي ـــوق االقتصادي ـــي الخـــاص بالحق الدول
واالتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن 
وأفـــراد أســـرهم، والبروتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة مناهضـــة 
التعذيـــب(. ويمكـــن لهـــذه الهيئـــات أيًضـــا تقديـــم تفســـيرات مختلفـــة 
لألحـــكام المتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان عـــن طريـــق "التعليقـــات 

العامـــة" أو "التوصيـــات العامـــة".

وباإلضافـــة إلـــى المنظومـــة العالميـــة لحقـــوق اإلنســـان التابعـــة 
لألمـــم المتحـــدة، ثمـــة ترتيبـــات إقليميـــة لترســـيخ حقـــوق اإلنســـان 

ـــا. وحمايته



Te
un

 A
nt

ho
ny

 V
oe

te
n



مهمة إنفاذ القانون 
والمسؤوليات

ذات الصلة



القواعد والمعايير الدولية التي تحكم الممارسات الشرطية18

المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون
والمفاهيم والمبادئ التي تحكمه

تقــع علــى عاتــق الدولة مســؤولية الحفــاظ على القانــون والنظام 
والســالم 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. وأًيــا كان اختيــار الــدول فــي هــذا الشــأن، يتعيــن عليهــا 
ضمــان إتمــام عمليــة إنفــاذ القانــون بطريقــة تحتــرم االلتزامــات 
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــب القان ــدول بموج ــق ال ــى عات ــة عل الواقع
اإلنســان. وإن دل ذلــك علــى شــيء فهــو يــدل علــى أن كاًل مــن 
التشــريعات والممارســات المحليــة التــي تعتمدهــا مؤسســات إنفــاذ 
القانــون ينبغــي أن تلتــزم بأحــكام القانــون الدولي لحقوق اإلنســان.

وينتظــر مــن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون بصفتهــم يمثلــون 
الدولــة، الوفــاء بااللتزامــات الــواردة أعــاله 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؛

ــان أو •  ــوق اإلنس ــى حق ــر عل ــي أال تؤث ــرورة: ينبغ ــدأ الض مب
ــر؛ ــتلزمه األم ــا يس ــر مم ــا أكث تقييده

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 
ــي(. ــادي الداخل ــل القي ــة والتسلس ــور والحكوم )القضــاء والجمه

تشمل التزامات الدولة واجب احترام حقوق اإلنسان؛ وواجب حماية حقوق اإلنسان؛ 
وواجب كفالة حقوق اإلنسان والوفاء بها؛ وواجب عدم التمييز.



19 مهمة إنفاذ القانون والمسؤوليات ذات الصلة

وبالرغـــم مـــن وضـــوح المعاييـــر القانونيـــة، ال تعتبـــر أعمـــال إنفـــاذ 
القانـــون مســـألة رياضيـــة غيـــر قابلـــة للنقـــاش. ويعـــود الســـبب فـــي 
ـــم  ـــن عليه ـــون يتعي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى أن الموظفي ـــك إل ذل
معالجـــة طائفـــة عريضـــة مـــن الحـــاالت التـــي تتضـــارب فيهـــا 
مصالـــح عديـــدة، مـــا يمنحهـــم قـــدًرا مـــن الســـلطة التقديريـــة ويضـــع 
ـــبة.  ـــرارات مناس ـــاذ ق ـــال اتخ ـــرة حي ـــؤولية كبي ـــم مس ـــى كاهله عل
ـــي  ـــون ف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــرض الموظفي ـــوء تع ـــي ض وف
أحيـــان كثيـــرة إلـــى مواقـــف صعبـــة أو تتســـم بالخطـــورة ويتوجـــب 
عليهـــم التعامـــل بصـــورة منتظمـــة مـــع أشـــخاص انتهكـــوا القانـــون 
أو يشـــتبه قيامهـــم بذلـــك، يعنـــي ذلـــك ضـــرورة تمتعهـــم بقيـــم 
ـــي  ـــون ف ـــا للقان ـــم وفًق ـــان تصرفه ـــة لضم ـــة عالي ـــر أخالقي ومعايي

ـــات. ـــع األوق جمي

ومـــا أيســـر تبنِّـــي منهـــج “الغايـــة تبـــرر الوســـيلة" فـــي بيئـــة 
ـــل  ـــات العم ـــا صعوب ـــرة، وتســـاهم فيه ـــم خطي ـــا جرائ ـــب فيه ُترتك
فـــي مثـــل هـــذه البيئـــة فـــي تشـــكيل آداب وأخالقيـــات المهنـــة 
ومجموعـــات فرديـــة مـــن المعاييـــر. ولذلـــك يجـــب أن تكـــون قيـــادة 
أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون علـــى درايـــة بالمخاطـــر الكامنـــة لمثـــل 
ـــن  ـــظ األم ـــلوكيات حف ـــى "س ع عل ـــجِّ ـــي ُتش ـــات الت ـــذه األخالقي ه
ـــون. ـــاًل بالقان ـــا التزاًمـــا كام ـــزم دوًم ـــد ال تلت ـــي ق ـــة” الت الرمادي

وفـــي بيئـــة عمـــل إنفـــاذ القانـــون المحفوفـــة بالصعـــاب والمخاطـــر، 
ــر  ــة. فاألوامـ ــة عاليـ ــر أخالقيـ ــع معاييـ ــرد وضـ ــي مجـ ال يكفـ
واإلجـــراءات التـــي ُتحـــدِّد بوضـــوح مـــا هـــو ُمنتظـــر مـــن 
ـــاءة ال  ـــا بكف ـــة تطبيقه ـــون، وكيفي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن الُمكلفي الُموظفي
ـــون  ـــاذ القان ـــال إنف ـــذ أعم ـــا تنفي ـــم دائًم ـــان أن يت ـــا لضم ـــى عنه غن

ـــون. ـــع القان ـــا م ـــى تماًم ـــا يتمشَّ بم

إن لمخالفات القانون من جانب الموظفين الُمكلفين بإنفاذ القانون أثًرا ُمدّمًرا على 
أعمال إنفاذ القانون، وفي نهاية المطاف على المجتمع ككل.

يجب على الضباط في مواقع القيادة العمل على صياغة األخالقيات المؤسسية 
ونشرها والتمسك بها دائًما، ومن ثم يرسون بوضوح االحترام الكامل للقانون 

بوصفه المعيار األساسي الذي يجب الوفاء به في كل األوقات.
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منع الجريمة والتحري عنها
إن منـــع الجريمـــة والتحـــري عنهـــا التـــزام رئيســـي مـــن التزامـــات 
الدولـــة فـــي إطـــار واجبهـــا الخـــاص بحمايـــة حقـــوق اإلنســـان لـــكل 
مـــن أصبحـــوا، أو قـــد يصبحـــون، ضحايـــا للجريمـــة. وفـــي الوقـــت 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة الموظفي ـــر ممارس ـــد ُتؤث ـــه، ق ذات
ـــوق اإلنســـان  ـــى حق ـــد التحـــري عـــن جريمـــة عل لصالحياتهـــم عن
ــال  ــو فعـ ــى نحـ ــزام علـ ــذا االلتـ ــاء بهـ ــب الوفـ ــراد. ويتطلـ لألفـ
الموازنـــة الدقيقـــة، مـــن ناحيـــة، بيـــن حقـــوق الضحايـــا المحتمليـــن 
ـــة  ـــن ناحي ـــام، وم ـــع بوجـــه ع ـــوق المجتم ـــك حق ـــن وكذل أو الفعليي
أخـــرى، حقـــوق الذيـــن قـــد يتأثـــرون بأعمـــال إنفـــاذ القانـــون. 
وينـــص القانـــون الدولـــي لحقـــوق اإلنســـان علـــى اإلطـــار القانونـــي 
ـــوص،  ـــه الخص ـــى وج ـــدد، عل ـــو ُيح ـــوازن. وه ـــذا الت ـــق ه لتحقي
ـــوال  ـــا ط ـــب مراعاته ـــي يج ـــوق الت ـــات والحق ـــن الضمان ـــدًدا م ع
ــى  ــل األولـ ــن المراحـ ــدًءا مـ ــة، بـ ــة القضائيـ ــراءات العمليـ إجـ

ـــات. للتحري
 

ـــة،  ـــة عادل ـــي محاكم ـــق ف ـــي الح ـــوق يأت ـــذه الحق ـــم ه ـــي صمي وف
وهـــو فـــي الواقـــع مجموعـــة مـــن الحقـــوق تشـــتمل علـــى مبـــدأ 
افتـــراض بـــراءة الُمتهـــم، والحـــق فـــي االطـــالع علـــى الُتهـــم، 
والحـــق فـــي الدفـــاع، والحصـــول علـــى خدمـــات مستشـــار قانونـــي 
واالتصـــال بـــدون عوائـــق بالمستشـــار القانونـــي، والحـــق فـــي 
المحاكمـــة دون تأخيـــر ال ُموِجـــب لـــه، والحـــق فـــي الحصـــول 
علـــى مســـاعدة مترجـــم، والحـــق فـــي أال ُيكـــَره علـــى الشـــهادة 

ـــب. ـــراف بذن ـــه أو االعت ـــى نفس عل

ــدٍّ  ــى تعـ ــرى إلـ ــة أو بأخـ ــات بطريقـ ــة تحريـ ــؤدي كل عمليـ وتـ
علـــى المجـــال الخـــاص للفـــرد، ومـــن ثـــمَّ ُتؤّثـــر علـــى الحـــق 
فـــي الخصوصيـــة. ولذلـــك، فإنـــه كمـــا هـــي الحـــال فـــي أي تدُخـــل 
ـــزة  ـــال جائ ـــذه األفع ـــون ه ـــرد، يجـــب أن تك ـــوق الف ـــي حق آخـــر ف
ــب  ــا يتناسـ ــرورة وبمـ ــد الضـ ــي، عنـ ــون المحلـ ــب القانـ بموجـ

والهـــدف المشـــروع المطلـــوب تحقيقـــه.

ويجـــب علـــى الموظفيـــن القائميـــن علـــى إنفـــاذ القانـــون تنفيـــذ 
التحريـــات بأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الموضوعيـــة والحيـــاد. ومـــن 
الضـــروري أن تكـــون العمليـــة كلهـــا خاليـــًة مـــن أي اســـتدالل 

ـــز. ـــاف أو تحيُّ ـــى إجح ـــوي عل ينط

الركائز الثالث
لمسؤوليات إنفاذ القانون

منع الجريمة والتحري عنها
حفظ النظام العام

توفير الحماية والمساعدة لمن 
هم بحاجة إلى ذلك

العهد الدولي
للحقوق المدنية

والسياسية،
المادة 26:

"الناس جميًعا سواء أمام
القانون ويتمتعون دون أي

تمييز بحق متساو في التمتع 
بحمايته".
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وقـــد يلقـــى االمتثـــال للقواعـــد المذكـــورة آنًفـــا فـــي بعـــض األحيـــان 
ـــن  ـــون، الذي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــًة مـــن جان مقاوم
ـــق  ـــا تحـــول دون التطبي ـــر محله ـــي غي ـــات ف ـــا عقب ـــرون أنه ـــد ي ق
الفعـــال لمهـــام حفـــظ األمـــن وأنهـــا تحمـــي "المجرميـــن". وتتحمـــل 
ـــون أقصـــى مســـؤولية عـــن نقـــل رســـالة  ـــاذ القان ـــادة أجهـــزة إنف قي

ـــى النقيـــض مـــن هـــذا المفهـــوم. واضحـــة عل

ـــن  ـــة م ـــون مجموع ـــيادة القان ـــرام س ـــة احت ـــز ثقاف ـــب تعزي ويتطلَّ
اإلجـــراءات يجـــب اتخاذهـــا علـــى كافـــة المســـتويات– السياســـات 
واإلجـــراءات، والتعليـــم، والتدريـــب، والتجهيـــز– وكذلـــك 
ـــح  ـــرام القواعـــد واللوائ ـــرض احت ـــات لف ـــن العقوب ـــااًل م ـــا فع نظاًم

التنظيميـــة.

ويجـــب أن تتســـم عمليـــة إجـــراء التحريـــات نفســـها بدرجـــة عاليـــة 
مـــن المهنيـــة:

ـــون  ـــة موظف ـــكل دق ـــا ب ـــى جمعه ـــة يجـــب أن يتوّل ـــة المادي األدل  •
أكفـــاء إلنفـــاذ القانـــون ُمدربـــون علـــى أســـاليب البحـــث الجنائـــي 

ـــراد متخصصـــون؛  أو يســـاعدهم أف
ـــي الحـــرص الشـــديد عنـــد اســـتجواب الشـــهود لئـــال  يجـــب توخِّ  •

ـــز؛  ـــى تحُي ـــا عل ـــل عليه ـــات الُمتحصَّ تنطـــوي المعلوم
ـــتعانة بالمرشـــدين  ـــع باالس ـــي ُتجم ـــتباقية الت ـــات االس المعلوم  •
ـــة دون أي تالعـــب  ـــق، للحيلول يجـــب أن تخضـــع إلشـــراف دقي
باإلجـــراءات، واألمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى اســـتخدام موظفيـــن 
ـــن أي  ـــوا ع ـــب أن يمتنع ـــريين يج ـــالء س ـــون عم ـــاذ القان إلنف
ـــة أو  ـــات قانوني ـــكاب مخالف شـــكل مـــن أشـــكال التحريـــض الرت

ـــم؛  جرائ
أقـــوال المشـــتبه بهـــم مصـــدر مهـــم للمعلومـــات فـــي عمليـــة   •
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــي للموظفي ـــن ينبغ ـــات. لك التحري
ــا، وأن يحاولـــوا قـــدر  ــاد عليهـ تفـــادي اإلفـــراط فـــي االعتمـ
اإلمـــكان الحصـــول علـــى أدلـــة موضوعيـــة تســـاعد فـــي تأكيـــد 

صحـــة أقـــوال المشـــتبه بـــه )أو غيـــر ذلـــك(؛ 

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.
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ـــة  ـــاة التام ـــع المراع ـــذه م ـــه يجـــب تنفي اســـتجواب المشـــتبه ب  •
للحقـــوق األساســـية، وال ســـيما افتـــراض البـــراءة، والحـــق فـــي 

ـــب؛  ـــراف بذن ـــى نفســـه أو االعت ـــى الشـــهادة عل ـــَره عل أال ُيك
ُيحَظـــر التعذيـــب والضـــروب األخـــرى مـــن المعاملـــة القاســـية أو   •
الالإنســـانية أو المهينـــة فـــي كل األوقـــات. فمثـــل هـــذه المعاملـــة 
لهـــا آثـــار ســـلبية طويلـــة األمـــد علـــى الضحيـــة، والجانـــي، 
وجهـــاز إنفـــاذ القانـــون ككل، والنظـــام القضائـــي، والمجتمـــع 
ـــى  ـــتثنائية الخـــروج عل ـــف اس ـــرر أي مواق ـــام. وال ُتب بوجـــه ع
ـــون أن  ـــاذ القان ـــاز إنف ـــادة جه ـــى قي ـــب عل ـــدة، ويج ـــذه القاع ه
ـــادة  ـــذ القي ـــروري أن تتخ ـــن الض ـــذا. وم ـــى ه ـــا عل ـــد دوًم ُتؤك
أيًضـــا مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات لمنـــع حـــدوث التعذيـــب، 
ـــة  ـــات وعملي ـــد الواضـــح إلجـــراءات التحري ـــك التحدي ـــن ذل وم
االســـتجواب، ومراعـــاة الضمانـــات القضائيـــة، والســـماح 

ـــاز. ـــن االحتج ـــة أماك ـــة بمعاين ـــات خارجي لجه

ـــن  ـــون م ـــاق القان ـــارج نط ـــل خ ـــم القت ـــاء القســـري وجرائ االختف
ـــض  ـــا أو يغ ـــر به ـــا أو يأم ـــا يرتكبه ـــم وحينم ـــر الجرائ ـــن أخط بي
الطـــرف عنهـــا موظفـــون حكوميـــون فإنهـــا ُتقـــوِّض أســـاس ســـيادة 
القانـــون والمجتمـــع. ويجـــب بـــذل كل جهـــد ممكـــن لضمـــان الوقايـــة 
الفعالـــة مـــن تلـــك الجرائـــم، التـــي ال يمكـــن أن تتحقَّـــق إال إذا تحلَّـــى 

جهـــاز إنفـــاذ القانـــون بالشـــفافية التامـــة والخضـــوع للمســـاءلة.

ومـــن العناصـــر المهمـــة لمنـــع وقـــوع الجريمـــة منـــع جنـــوح 
ـــان  ـــى ضم ـــدف إل ـــي ته ـــق الت ـــن الوثائ ـــدد م ـــد ع ـــداث. وُأع األح
أن يتعامـــل النظـــام القضائـــي مـــع الجنـــاة األحـــداث أو الجنـــاة 
األحـــداث المزعوميـــن بطريقـــة تأخـــذ فـــي الحســـبان جوانـــب 
ضعفهـــم ونقـــص نضجهـــم وأن يجعـــل األولويـــة لمنـــع وقـــوع 
ـــدد  ـــذا الص ـــي ه ـــية ف ـــة الرئيس ـــتقبل. والوثيق ـــي المس ـــات ف مخالف
ـــي  ـــل ف ف مـــن هـــو الطف ـــي ُتعـــرِّ ـــل، الت ـــوق الطف ـــة حق هـــي اتفاقي
ــم  ــد األمـ ــة فـــي قواعـ ــكام إضافيـ ــد أحـ ــا األولـــى. وتوجـ مادتهـ
المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة إلدارة شـــؤون قضـــاء األحـــداث 

)قواعـــد بكيـــن(، وهـــذه الوثيقـــة ليســـت معاهـــدة. 

ــا التــي  ــى الســن الدني ــل هــؤالء األشــخاص إل وعندمــا يصــل مث
ــرد مســؤواًل بموجــب  ــار الف ــة العتب ــا التشــريعات المحلي ُتحدده
القانــون الجنائــي، فــإن مفهــوم التحويــل إلــى خــارج النظــام 

اتفاقية حقوق الطفل،
المادة 1:

"يعني الطفل كل إنسان لم 
يتجاوز الثامنة عشرة،

ما لم يبلغ سن الرشد
قبل ذلك بموجب القانون 

المنطبق عليه".
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ــة الجنائيــة( هــو  القضائــي )أي مــن الخضــوع إلجــراءات العدال
ــة  ــق قانوني ــل ووثائ ــوق الطف ــة حق ــه لجن ــذي توصــي ب ــج ال النه
غيــر ملزمــة أخــرى. ويســتند هــذا علــى فكــرة أن ســلوك الشــباب 
الــذي ال يتوافــق مــع المعاييــر االجتماعيــة العامــة جزء مــن عملية 
ــه لمصلحــة الطفــل ويشــارك فيــه  النضــج، وأن اتبــاع نهــج ُموجَّ
كل أجــزاء المجتمــع هــو الــذي يمنــع الطفــل علــى األرجــح مــن 
الشــروع فــي اتخــاذ العمل كمجرم "مهنة". وللســبب نفســه، ُتشــجع 
قواعــد األمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة للتدابيــر غيــر االحتجازيــة 
)قواعــد طوكيــو( علــى اتخــاذ تدابيــر غيــر الســجن واالحتجــاز.

ــداث  ــاة األح ــه أن الجن ــلَّم ب ــن الُمس ــه م ــك، فإن ــن ذل ــاًل ع وفض
ــك، يجــب إعطــاء  ــة خاصــة. ولذل ــة ومعامل ــى حماي يحتاجــون إل
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانون المكلفين بــإدارة قضاء األحداث 

تدريًبــا متخصًصــا مناســًبا )القاعــدة 12 مــن قواعــد بكيــن(.

حفظ النظام العام
حفــظ النظــام العــام مســؤولية رئيســية مــن مســؤوليات الموظفين 
الُمكلَّفيــن بإنفــاذ القانــون تتطلَّــب الموازنــة الدقيقــة باســتمرار بين 
حقــوق ومصالــح كل فئــات الســكان. وال غنى عن االمتثال الشــديد 
باإلطــار القانونــي الُمطبــق 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 
4 و13(. ومــن الشــروط الُمســبقة لتحقيــق هذه الغايــة وجود إطار 
عــات  قانونــي محلــي يحكــم النظــام العــام، وعلــى األخــص، التجمُّ
العامــة بمــا يتمشــى والتزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي 

ــان. لحقوق اإلنس

وبمقتضـــى هـــذا اإلطـــار القانونـــي، ُيطلـــب مـــن الموظفيـــن 
ــة  ــات العامـ عـ ــع التجمُّ ــل مـ ــن التعامـ ــاذ القوانيـ ــن بإنفـ المكلفيـ
بطريقـــة تتســـق ومبـــادئ المشـــروعية، وحكـــم الضـــرورة، 
ــود ُتفـــرض  ــاءلة. وأي قيـ ــدأ التناســـب، والخضـــوع للمسـ ومبـ
ـــي،  ـــون المحل ـــود القان ـــى بن ـــتند إل ـــب أن تس ـــات يج ع ـــى التجمُّ عل
وأال تتجـــاوز مـــا هـــو ضـــروري لحفـــظ الســـلم والنظـــام. وفضـــاًل 
ـــبة  ـــر متناس ـــة غي ـــود بدرج ـــذه القي ـــر ه ـــب أال ُتؤث ـــك، يج ـــن ذل ع

   
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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عـــات. ومـــن األمـــور ذات  علـــى حقـــوق المشـــاركين فـــي التجمُّ
ــق  ــة الحـ ــرام وحمايـ ــدد، احتـ ــذا الصـ ــي هـ ــة فـ ــة البالغـ األهميـ
ـــب  ـــذا واج ـــن ه ـــرد. ويتضمَّ ـــالمة الف ـــة، وس ـــاة، والحري ـــي الحي ف
ـــا  ـــي يرتكبه ـــف الت ـــال العن ـــن أعم ـــلمية م ـــات الس ع ـــة التجمُّ حماي
ـــة. وفضـــاًل  ـــرات مضـــادة عنيف ـــياق مظاه ـــي س ـــاًل ف آخـــرون، مث
ـــا  ـــة لكنه ـــر قانوني ـــات غي ع ـــر التجمُّ ـــا ُتعتب ـــه حيثم ـــك، فإن ـــن ذل ع
ـــون  ـــون المكلف ـــع الموظف ـــب أن يمتن ـــلمية، يج ـــة س ـــدث بطريق تح
بإنفـــاذ القانـــون عـــن أفعـــال مثـــل تفريـــق التجمعـــات، إذا كان مـــن 
المحتمـــل أن تـــؤدي هـــذه األفعـــال إلـــى تصعيـــد ال داعـــي لـــه 
للموقـــف قـــد ينطـــوي علـــى مخاطـــر كبيـــرة لوقـــوع إصابـــات 
وإزهـــاق أرواح وأضـــرار بالممتلـــكات )راجـــع المبـــادئ األساســـية 
ـــن  ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــوة واألســـلحة الناري حـــول اســـتخدام الق

المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن، المـــادة 13(.

ــاليب  ــع األس ــى جمي ــة إل ــاء األولوي ــي إعط ــال، ينبغ ــة ح ــي أي ف
كاالتصــال والتفــاوض ووقــف التصعيــد فــي حــاالت النظــام العــام 
ــتخدام  ــة باس ــية المتعلق ــادئ األساس ــن المب ــادة 20 م ــر الم )انظ
ــاذ  ــن بإنف ــن المكلفي ــل الموظفي ــن قب ــة م ــلحة الناري ــوة واألس الق
ــن  ــن المكلفي ــن(. ولهــذا الغــرض، ينبغــي تدريــب الموظفي القواني
بإنفــاذ القانــون فــي مجال وســائل االتصال المناســبة مــع المنظمين 
والمتظاهريــن، وتزويدهــم بمعــدات االتصــال المناســبة ومعرفــة 

ــة اســتخدامها. كيفي

ــس  ــا نف ــدات واألســلحة له ــث المع ــارات الصحيحــة مــن حي االختي
األهميــة فــي هــذا الشــأن. ويجــب أال يكــون المظهــر البدنــي 
للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن نذيــًرا بالســوء وإال فسيســاهم 
فــي خلــق جــو مــن العــداوة. وينطبــق هــذا علــى اســتخدام األســلحة 
ــن يســاهم  ــي معظــم المواقــف ل ــف. وف ــي مواقــف العن ــة ف الناري
اســتخدامها فــي إعــادة الســالم والنظــام، لكنــه قــد يــؤدي إلــى تفاقــم 
وضــع تســوده الفوضــى بالفعــل. ولذلــك، يجــب أال ُتعتَبر 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 

ُتســتخدم إال عنــد فشــل كل الوســائل األخــرى.

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية

والسياسية،
المادة 21

"يكون الحق في التجمع 
السلمي معترًفا به.

وال يجوز أن يوضع من 
القيود على ممارسة هذا 

الحق إال تلك التي تفرض 
طبًقا 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".
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ًضــا باســتمرار للخطــر مــن جــراء  وحيثمــا يكــون النظــام العــام ُمعرَّ
عــات وأعمــال شــغب ومواقف عنف أخــرى، يجوز  مظاهــرات وتجمُّ
للســلطات أن تقــرر إعــالن حالــة الطــوارئ بغرض اســتعادة الســالم 
والنظــام. ويجــوز لهــا، بوجــه خــاص، اتخــاذ تدابيــر تنتقــص مــن 
حقــوق ُمعينــة لإلنســان، شــريطة أن تكــون البــالد في حالــة "طوارئ 
ــد  ــا رســمًيا" )انظــر العه ــن قيامه ــة والمعل ــاة األم ــدد حي ــة تته عام
ــادة  ــية ICCPR، الم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
4(. ويجــب أن يصــدر مثــل هــذا اإلعــالن عــن المؤسســة أو الهيئــة 
الُمخولــة بذلــك بموجــب القانــون المحلــي، وأن ُتحيــط الســكان علًمــا 
بالنطــاق المــادي واإلقليمــي والزمني لهــذا اإلجراء علــى وجه الدقة. 
وال يجــوز أن تنطــوي هــذه التدابيــر علــى أي إجحــاف أو تمييــز فــي 

ف. المعاملــة، أو أن ُتؤثــر علــى الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرُّ

فــي حــاالت الطــوارئ العامــة، يجــوز للســلطات أن ُتقــرر أن تعهــد 
بحفــظ النظــام العــام للقــوات المســلحة. ومــع ذلــك، يجــب أن ُتــدِرك 
ا القوات  المخاطــر والتحديــات التــي تنطوي عليهــا هذه الخطــوة. وأمَّ
ــال  ــة وُمجهــزة لقت ــة وُمدرب ــادة ُمكلف ــي الع ــي تكــون ف المســلحة الت
ــن  ــا م ــي تفكيره ــًيا ف اًل أساس ــا، فيجــب أن تشــهد تحــوُّ عــدو بالده
أجــل التعامــل مــع ســكان بالدهــا. فاإلطــار القانونــي واإلجــراءات 
التــي تحكــم عملياتهــا مختلفــة أيًضــا اختالًفــا كامــاًل. وســيلزم تعديــل 
تدريبهــا وتجهيزهــا وفًقــا 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 
يشــكل  ومســاعدتهم  لهــا  بحاجــة  هــم  لمــن  الحمايــة  توفيــر 
ــة  ــزداد أهمي ــن. وت ــاذ القواني ــة مــن مســؤوليات إنف ــزة الثالث الركي
هــذه المســؤولية بالنســبة للمســتضعفين، أو الذيــن تشــتد احتمــاالت 
ضهــم لتمييــز فــي المعاملــة، واالســتغالل واإلســاءة، وال يتــاح  تعرُّ
لهــم الحصــول علــى الوســائل األساســية للبقــاء و/ أو يعجــزون عــن 
رعايــة أنفســهم. ومــن الضــروري أن يكــون الموظفــون المكلفــون 
ــات التــي تتســم بواحــدة أو أكثــر  ــة بالفئ ــى دراي ــاذ القوانيــن عل بإنف
مــن الخصائــص ســابقة الذكــر داخــل المجتمــع، والمخاطــر التــي قــد 

ــاعدة. ــة والمس ــدَّدة للحماي ــم الُمح ــا، واحتياجاته يواجهونه
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ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
غالًبـــا مـــا يكـــون الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن نقطـــة 
ــتعمال  ــاءة اسـ ــة و/ أو إسـ ــا الجريمـ ــى لضحايـ ــال األولـ االتصـ
الســـلطة. وُيقـــدِّم )إعـــالن الضحايـــا( إرشـــادات شـــاملة بشـــأن 
ـــن  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــب عل ـــذي يج ـــج ال النه
اتباعـــه عنـــد التعامـــل مـــع هـــؤالء األشـــخاص الذيـــن يعانـــون فـــي 
ـــادي،  ـــي، وضـــرر م ـــي و/ أو نفس ـــن أذى بدن ـــان م ـــب األحي أغل

ومشـــكالت الوصـــم بالعـــار، إلـــخ. 

ضـــوا لصنـــف مـــن صنـــوف  ويســـتحق األشـــخاص الذيـــن تعرَّ
ـــك  ـــا ينته ـــادي( بم ـــي أو الم ـــي أو العاطف ـــي أو العقل األذى )البدن
القانـــون الجنائـــي )انظـــر إعـــالن الضحايـــا المـــادة 1( أن ُيعاَملـــوا 
برأفـــة وحـــرص شـــديدين، ويحـــق لهـــم الحصـــول علـــى المســـاعدة 

ـــة. ـــة الالزم الفوري

ـــة  ـــة القضائي ـــي العملي ـــًطا ف ـــوا دوًرا نش ـــا أن يلعب ـــق للضحاي ويح
ــاف  ـــات واإلنصـ ــى المعلوم ــول علـ ــي الحصـ ــق فـ ــم الحـ ولهـ
والتعويـــض. ومـــن الضـــروري إصـــدار تعليمـــات واضحـــة بشـــأن 
ـــة  ـــتمرار حماي ـــان اس ـــالم لضم ـــائل اإلع ـــع وس ـــل م ـــة التعام كيفي

ـــم. ـــا وخصوصيته ـــة الضحاي كرام

وجريمـــة التعذيـــب جريمـــة بالغـــة الخطـــورة لهـــا أشـــد اآلثـــار 
ف اتفاقيـــة مناهضـــة  البدنيـــة والعقليـــة علـــى الضحيـــة. وُتعـــرِّ
التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية 
ـــزم  ـــى. وتل ـــا األول ـــي مادته ـــب ف ـــة التعذي ـــانية أو المهين أو الالإنس
االتفاقيـــة الـــدول بتجريـــم التعذيـــب فـــي قانونهـــا الجنائـــي المحلـــي 
ـــي كل  ـــدة ف ـــة محاي ـــات فوري ـــراء تحري ـــان إج ـــادة 4( وضم )الم
قضايـــا التعذيـــب )المزعـــوم(. ويحـــق لضحايـــا التعذيـــب الحصـــول 
علـــى الحمايـــة واإلنصـــاف والتعويـــض العـــادل والكافـــي )المادتـــان 
13 و14(. واألقـــوال التـــي ُيحَصـــل عليهـــا عـــن طريـــق التعذيـــب 

ـــادة 15(. ـــة )الم ـــي المحكم ـــاًل" ف "ال يجـــوز اســـتخدامها دلي
 

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، 

جسدًيا كان أم عقلًيا، يلحق عمًدا 
بشخٍص ما بقصد الحصول من 

ويجب على موظفي إنفاذ القوانين القائمين على التحريات أن يأخذوا في الحسبان 
موقف الضحية، وأن يبذلوا كل جهد ممكن الحترام خصوصيته رجاًل كان أو 

امرأة، قدر اإلمكان، لتفادي عودة أي اضطراب ناجم عن صدمات نفسية.



27 مهمة إنفاذ القانون والمسؤوليات ذات الصلة

إســـاءة اســـتعمال الســـلطة ســـلوك غيـــر قانونـــي مـــن جانـــب 
الموظفيـــن الحكومييـــن. وهـــو ال ُيشـــكِّل بالضـــرورة جريمـــة، 
ـــا  ـــالن الضحاي ـــر إع ـــان )انظ ـــوق اإلنس ـــاًكا لحق ـــل انته ـــه ُيمث لكن
المـــادة 18(. وتنـــص العديـــد مـــن وثائـــق القانـــون الدولـــي 
لحقـــوق اإلنســـان علـــى المســـتويين العالمـــي واإلقليمـــي علـــى 
حقـــوق الضحايـــا الذيـــن تعرضـــوا لمثـــل هـــذه األعمـــال مـــن حيـــث 
اإلنصـــاف والتحريـــات الفوريـــة غيـــر المتحيـــزة، والتعويـــض،... 
إلـــخ. ومـــن واجـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــا يلـــي:
ـــاءة  ـــم إس ـــت مزاع ـــا إذا كان ـــان م ـــة لبي ـــات وافي ـــراء تحري إج  •
اســـتعمال الســـلطة ُتشـــكل أيًضـــا جريمـــة بموجـــب القانـــون 

الجنائـــي؛ 
حمايـــة ضحايـــا إســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن مزيـــد مـــن   •

األذى؛ 
ــن  ــن جانـــب الموظفيـ ــلطة مـ ــتعمال للسـ ــاءة اسـ ــع أي إسـ منـ  •
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون والتحـــري عنهـــا وتصحيحهـــا.

األطفال
ـــة  ـــون التزامـــات ُمعين ـــاذ القان يتحمـــل الموظفـــون الُمكّلفـــون بإنف
ــة  ــي حمايـ ــم فـ ــيما واجبهـ ــال، وال سـ ــل باألطفـ ــا يتصـ ــي مـ فـ
ـــم،  ـــة. ويجـــب عليه ـــا تقتضـــي الحاج ـــاعدتهم حيثم ـــال ومس األطف
عندمـــا يتعيـــن عليهـــم التعامـــل مـــع األطفـــال أثنـــاء ممارســـة 
ــم  ــم وحقوقهـ ــام الحتياجاتهـ ــى اهتمـ ــالء أقصـ ــؤولياتهم، إيـ مسـ

ــتضعافهم. وجوانـــب اسـ

ـــة  ـــي اتفاقي ـــال ه ـــوق األطف ـــي حق ـــي تحم ـــية الت ـــة األساس والوثيق
ـــال نفـــس حقـــوق  ـــة أن لألطف حقـــوق الطفـــل. وُتؤكـــد هـــذه االتفاقي
اإلنســـان والحريـــات األساســـية الممنوحـــة للبالغيـــن، وتنـــص علـــى 
تقديـــم حمايـــة إضافيـــة مـــن إيـــذاء األطفـــال وإهمالهـــم واســـتغاللهم 

)اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، المـــواد 36-32(. 

وبموجـــب اتفاقيـــة حقـــوق األطفـــال، حينمـــا ُيحـــَرم األطفـــال 
ـــذاء أو  ـــًة لإلي ـــر عرض ـــم أكث ـــع يجعله ـــو وض ـــم– وه ـــن حريته م
االســـتغالل أو ممارســـة التأثيـــر الضـــار مـــن قبـــل البالغيـــن– فيجـــب 

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 أًيا 
كان نوعه، أو يحرض عليه 
أو يوافق عليه أو يسكت عنه 
موظف رسمي أو أي شخص 

آخر يتصرف بصفته 
الرسمية". 

ويلعب الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين دوًرا حيوًيا في حماية األطفال عن طريق 
منع استغاللهم وإجراء تحريات وافية في هذا الشأن. 
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علـــى الســـلطات أن تفصـــل األطفـــال عـــن البالغيـــن )اتفاقيـــة حقـــوق 
الطفـــل، المـــادة 37( وتطبيـــق مزيـــد مـــن اإلجـــراءات الوقائيـــة لهـــم.

فـــون الُمكلَّفـــون بإنفـــاذ القانـــون قـــد يتفاعلـــون مـــع األطفـــال  الُموظَّ
ـــا  ـــال شـــهوًدا و/ أو ضحاي ـــد يكـــون األطف ـــة. ق فـــي مواقـــف مختلف
جريمـــة أو مشـــتبًها بهـــم، وقـــد يضطـــر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ 
ـــال.  ـــع األطف ـــل م ـــي التعام ـــوة ف ـــى اســـتخدام الق ـــا إل ـــن أحياًن القواني
ومهمـــا كان الموقـــف، فإنـــه يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القوانيـــن التحلِّـــي بقـــدر كبيـــر مـــن الحـــذر والحـــرص عنـــد التعامـــل 
مـــع األطفـــال، ومـــن ثـــمَّ منـــع تصرفـــات إنفـــاذ القوانيـــن مـــن إحـــداث 

صدمـــات نفســـية لهـــم والتســـبُّب فـــي أذى طويـــل األمـــد لهـــم.

النساء
ـــن،  ـــتضعفات بطبيعته ـــاء مس ـــار النس ـــدم اعتب ـــب ع ـــه يج ـــع أن م
فإنهـــن كثيـــًرا مـــا يواجهـــن التمييـــز فـــي المعاملـــة، وتجاهـــل 
حقوقهـــن، ويتعرضـــن للعنـــف. ومـــن الضـــروري أن ُيقـــدِّم 
ــاعدة  ــة والمسـ ــون الحمايـ ــاذ القانـ ــون بإنفـ ــون المكلفـ الموظفـ
للنســـاء كلمـــا احتجـــن إليهـــا، وأن يراعـــوا االحتياجـــات الخاصـــة 
ــب  ــم. ويجـ ــد أداء واجباتهـ ــتضعافهن عنـ ــب اسـ ــاء وجوانـ للنسـ
ـــة.  ـــا للجريم ـــن أن يصبحـــن ضحاي ـــاء م ـــع النس ـــا من ـــم أيًض عليه
ولهـــذا األمـــر أهميـــة كبيـــرة فـــي حالـــة العنـــف ضـــد النســـاء 
ـــه "العنـــف الموجـــه ضـــد المـــرأة بســـبب كونهـــا  ف بأن ـــذي ُيعـــرَّ ال
امـــرأة أو العنـــف الـــذي يمـــس المـــرأة علـــى نحـــو جائـــر" ويشـــمل 
ــا أو  ــدًيا أو عقلًيـ ــا جسـ ــرًرا أو ألًمـ ــق ضـ ــي تلحـ ــال التـ "األعمـ
ـــد بهـــذه األعمـــال، واإلكـــراه وســـائر أشـــكال  جنســـًيا بهـــا، والتهدي
الحرمـــان مـــن الحريـــة" )لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد 
ـــي  ـــف الجنس ـــدرج العن ـــة 19 )6((. وين ـــة العام ـــرأة، التوصي الم
والبغـــاء القســـري تحـــت هـــذا التعريـــف وغالًبـــا مـــا يكـــون التحـــري 
ـــون  ـــون الموظف ـــب أن يك ـــة. ويج ـــة وحساس ـــة صعب ـــا مهم عنهم
ــذه  ــل هـ ــد مثـ ــى تحديـ ــن علـ بيـ ــن ُمدرَّ ــاذ القوانيـ ــون بإنفـ الُمكلفـ
الحـــاالت، وعلـــى التعامـــل مـــع ضحايـــا مثـــل هـــذه الجرائـــم برأفـــة 

وحساســـية شـــديدين. 

ـــن  ـــى الموظفي ـــب عل ـــن، يج ـــن حريته ـــاء م ـــَرم النس ـــا ُتح وحينم
ـــة  ـــي المعامل ـــز ف ـــن التميي ـــن م ـــن حمايته ـــاذ القواني ـــن بإنف المكلفي

ـــف. والعن
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ـــى أال  ـــون عل ـــاذ القان ـــزة إنف ـــرص أجه ـــروري أن تح ـــن الض وم
تـــؤدي معاملـــة النســـاء فـــي نطـــاق ســـير العدالـــة إلـــى معاملـــة 
ـــراء  ـــف، وإج ـــوادث العن ـــة لح ـــتجابة الفوري ـــى االس ـــة، وعل ُمهين
تحريـــات وافيـــة فيهـــا. ومـــن أجـــل إيـــالء االعتبـــار المناســـب 
ــتمل  ــب أن تشـ ــاء، يجـ ــة للنسـ ــات الخاصـ ــف واالحتياجـ للمواقـ
فـــات فـــي  أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون علـــى عـــدد كاف مـــن الُموظَّ

صفوفهـــن لألغـــراض التاليـــة:
إجراء عمليات التفتيش؛   •

ضمـــان ســـالمة وأمـــن النســـاء الُمحتجـــزات فـــي أماكـــن   •
االحتجـــاز؛ 

إجراء تحريات في حاالت العنف األسري والجنسي؛   •
ضمان التمثيل العام لجهاز إنفاذ القانون ككل.  •

ـــى  ـــن عل ـــراءات التعيي ـــوي إج ـــروري أال تنط ـــن الض ـــك، م ولذل
تمييـــز فـــي المعاملـــة وأن تكـــون ُمصمَّمـــة بطريقـــة تكفـــل انضمـــام 

ـــون. ـــاذ القان ـــى جهـــاز إنف ـــات إل ف عـــدد كاف مـــن الُموظَّ

األشخاص المتنقلون
حقيقـــة أن بعـــض النـــاس يضطـــرون إلـــى تـــرك مقـــر إقامتهـــم 
ألســـباب مختلفـــة ظاهـــرة دوليـــة متناميـــة، ولهـــا عواقـــب خطيـــرة 
علـــى الجوانـــب اإلنســـانية وحقـــوق اإلنســـان. ومهمـــا كان الســـبب 
فـــي أنهـــم يتركـــون مقـــر إقامتهـــم، فـــإن النازحيـــن داخـــل بلدانهـــم 
ـــا مـــا يجـــدون أنفســـهم فـــي أوضـــاع  والالجئيـــن والمهاجريـــن غالًب
محفوفـــة بالمخاطـــر. وقـــد يصعـــب عليهـــم الحصـــول علـــى وســـائل 
ــي  ــز فـ ــداوة والتمييـ ــة للعـ ــون عرضـ ــية ويكونـ ــاء األساسـ البقـ

ـــدة.  ـــم الجدي ـــي بيئته ـــة واالســـتغالل ف المعامل

ـــد جنســـيتهم، بعـــد أن  الالجئـــون أنـــاس يجـــدون أنفســـهم خـــارج بل
تركـــوا بلـــد إقامتهـــم المعتـــاد خـــوف التعـــرض لالضطهـــاد. ويحـــق 
لالجئيـــن الحصـــول علـــى نفـــس الحمايـــة لحقوقهـــم وحرياتهـــم 

فات ُمكلَّفات بإنفاذ  ويجب أال يتولَّى أمر توقيف النساء وتفتيشهن ذاتًيا إال ُموظَّ
فات. القانون، ويجب أن يكون استجواب النساء واحتجازهن تحت إشراف ُموظَّ

ومن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حماية الناس الذين يتنقلون من مكان 
إلى آخر ومساعدتهم والتعامل معهم في احترام تام لحقوقهم ووضعهم.
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التـــي يحصـــل عليهـــا النـــاس اآلخـــرون جميًعـــا. وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص، يجـــب أال يتعرضـــوا للتمييـــز فـــي المعاملـــة، وأن 
يتمتعـــوا بنفـــس الضمانـــات القضائيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا أي شـــخص 
ـــى  ـــول عل ـــي الحص ـــق ف ـــم الح ـــك، له ـــن ذل ـــاًل ع ـــم. وفض غيره

ـــة.  ـــات هوي بطاق

وخـــالل العقـــود القليلـــة الماضيـــة زادت ظاهـــرة نـــزوح األشـــخاص 
داخـــل بلـــد إقامتهـــم الســـابق بســـبب حـــاالت العنـــف والنـــزاع 
المســـلح واالنتهـــاكات الواســـعة لحقـــوق اإلنســـان و/ أو الكـــوارث 

ـــرة. ـــادة كبي ـــة زي الطبيعي

ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــرة للموظفي ـــة كبي ـــة ذات أهمي ـــادئ التالي والمب
ـــون: القان

أي نزوح يجب أال ُينفَّذ إال وفق القانون؛   •
يجـــب حمايـــة النازحيـــن داخلًيـــا مـــن الجريمـــة وانتهـــاكات   •

ــان؛  ــوق اإلنسـ حقـ
ُيحَظر التوقيف واالحتجاز التعسفي؛   •

يجـــب تســـهيل العـــودة وإعـــادة التوطيـــن، ومســـاعدة النازحيـــن   •
ـــا فـــي اســـتعادة ممتلكاتهـــم ومقتنياتهـــم. داخلًي

المهاجـــرون، وهـــم الذيـــن قـــرروا محاولـــة العيـــش فـــي بلـــد 
آخـــر غيـــر بلدهـــم، وغالًبـــا مـــا يجـــدون أنفســـهم فـــي حـــاالت 
اســـتضعاف بالغـــة، وال ســـيما فـــي مـــا يتعلـــق باالســـتغالل. وتبلـــغ 
ـــن  ـــر، الذي ـــي البش ـــار ف ـــا اإلتج ـــع ضحاي ـــدها م ـــكلة أش ـــذه المش ه

ـــري.  ـــاء القس ـــا للبغ ـــا ضحاي ـــون أيًض ـــد يصبح ق

ــم  ــم واجبهـ ــون بحكـ ــاذ القانـ ــون بإنفـ ــون المكلفـ ــزم الموظفـ وُيلـ
بحمايـــة العمـــال المهاجريـــن مـــن العنـــف، واإلصابـــة البدنيـــة، 
والتهديـــدات، وضمـــان أن يتمتعـــوا بالضمانـــات القضائيـــة 
ـــف  ـــا يتصـــل بالتوقي ـــي م ـــد خاصـــة ف ـــيت قواع ـــية. وأرس األساس
ـــن، وال يجـــوز  واالحتجـــاز. وُيحَظـــر الطـــرد الجماعـــي للمهاجري
ـــلطة  ـــن الس ـــرار م ـــاس ق ـــى أس ـــردي إال عل ـــرد ف ـــأي ط ـــام ب القي

ـــى مـــع القانـــون.  المختصـــة وبمـــا يتمشَّ

ويحمـــي مبـــدأ عـــدم اإلعـــادة القســـرية األشـــخاص المتنقليـــن، 
ـــى  ـــن لخطـــر انتهـــاك حقوقهـــم األساســـية، وعل ـــوا معرضي إذا كان

االتفاقية الخاصة
بوضع الالجئين
المادة 33 )1(:

حظر الطرد أو الرد
"ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن 

تطرد الجًئا 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".
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ـــب أو  ـــاد أو التعذي ـــوا عرضـــة لخطـــر االضطه األخـــص، إذا كان
ضـــروب أخـــرى مـــن ســـوء المعاملـــة أو الحرمـــان التعســـفي مـــن 
الحيـــاة. وال يجـــوز إعادتهـــم إلـــى بلدهـــم األصلـــي أو أي بلـــد آخـــر 
يمكـــن التعـــرض فيـــه إلـــى مثـــل هـــذا الخطـــر )أو خطـــر اإلعـــادة 

ـــد كهـــذا(.  ـــى أي بل القســـرية مـــرة أخـــرى إل

ـــوق  ـــون حق ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــرف الموظف ويجـــب أن يع
ـــى  ـــا. وعل ـــا وحمايته ـــى مراعاته ـــوا عل ـــن وأن يحرص المهاجري

ـــة: ـــات التالي ـــى االلتزام ـــال إل ـــم االمتث األخـــص، يلزمه
ـــم  ـــن، وحمايته ـــدى المهاجري ـــتضعاف ل ـــب االس ـــاة جوان مراع  •

مـــن الجريمـــة والعنـــف الناجـــم عـــن كـــره األجانـــب؛ 
إيـــالء االهتمـــام المناســـب الفتقارهـــم إلـــى المعرفـــة القانونيـــة   •

ـــة؛  ـــارات اللغوي والمه
معاملتهم دونما تمييز؛   •

ـــون  ـــا يكون ـــًة حينم ـــن، وخاص ـــا ال كمجرمي ـــم كضحاي معاملته  •
ضحايـــا لإلتجـــار فـــي البشـــر؛ 

ــراءات  ــة واإلجـ ــم القانونيـ ــاة حقوقهـ ــى مراعـ ــرص علـ الحـ  •
ــاز. ــف واالحتجـ ــة التوقيـ ــي حالـ ــة فـ ــة الواجبـ القانونيـ
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استخدام القوة واألسلحة النارية
ـــن الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون مـــن  حتـــى يتمكَّ
ــة  ــن جملـ ــم، ضمـ ــوز لهـ ــه يجـ ــؤوليتهم، فإنـ ــالع بمسـ االضطـ

وســـائل أخـــرى، اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة. 

ومـــن األمـــور ذات األهميـــة البالغـــة أن يتصـــرف الموظفـــون 
ـــي  ـــا واإلطـــار القانون ـــى تماًم ـــا يتمشَّ ـــون بم ـــاذ القان ـــون بإنف الُمكلف
الـــذي يحكـــم اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة، وأن يمتثلـــوا 
ـــأن.  ـــذا الش ـــي ه ـــة ف ـــاط والمهني ـــة لالنضب ـــر ممكن ـــع معايي ألرف

ـــوق اإلنســـان األساســـية،  ـــى حق ـــوة عل ـــر اســـتخدام الق ـــد ُيؤثِّ وق
ـــي  ـــن )اإلعـــالن العالم ـــة، واألم ـــاة، والحري ـــي الحي ـــل الحـــق ف مث
ـــوق  ـــي الخـــاص بالحق ـــادة 7؛ والعهـــد الدول ـــوق اإلنســـان، الم لحق
ـــاء  ـــب إعط ـــواد 6 )1(؛ و9 )1((. ويج ـــية، الم ـــة والسياس المدني
ـــا خـــالل  ـــوق، أيًض ـــك الحق ـــة تل ـــة لحماي أقصـــى درجـــات األولوي
االضطـــالع بمســـؤوليات إنفـــاذ القوانيـــن. وعليـــه، فـــإن أي عمـــل 
مـــن أعمـــال إنفـــاذ القوانيـــن ُيؤثـــر علـــى تلـــك الحقـــوق يجـــب 
ـــى  ـــة، وأن يتمش ـــة دقيق ـــح وموازن ـــة ترجي ـــة عملي ـــون نتيج أن يك
ـــات  ـــن صالحي ـــة م ـــة أي صالحي ـــم ممارس ـــي تحك ـــادئ الت والمب
إنفـــاذ القوانيـــن، أي مبـــادئ المشـــروعية وحكـــم الضـــرورة، ومبـــدأ 

ـــاءلة.  ـــب، والخضـــوع للمس التناس

ليـــن  وحيثمـــا يكـــون الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون ُمخوَّ
باســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة، يجـــب أن ُيحـــِدد اإلطـــار 
القانونـــي المحلـــي األغـــراض المشـــروعة والظـــروف التـــي تجيـــز 

ـــوة.  ـــذه الق ـــتخدام ه اس

ـــون  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــٍذ أال يســـتخدم الموظف ويجـــب حينئ
ـــم.  ـــق هدفه ـــدر الضـــرورة لتحقي ـــة إال بق ـــوة واألســـلحة الناري الق
ـــون أال يســـتخدموا  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ويجـــب عل
ــم  ــق هدفهـ ــن تحقيـ ــن الممكـ ــالق إذا كان مـ ــى اإلطـ ــوة علـ القـ
ـــد  ـــى الح ـــأوا إال إل ـــب أال يلج ـــك، يج ـــذر ذل ـــا تع ـــا، وحيثم بدونه

وللطريقة التي يستخدم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون القوة واألسلحة 
النارية أثر مباشر على العالقة بين مؤسسة إنفاذ القانون والمجتمع ككل، ال سيما 

حيثما يكون استخدام القوة تعسفًيا أو ُمفِرًطا أو مخالًفا للقانون لسبب آخر.

الصالحيات الثالث
إلنفاذ القانون

استخدام القوة واألسلحة النارية
التوقيف واالحتجاز
التفتيش والمصادرة
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األدنـــى مـــن القـــوة الالزمـــة لبلـــوغ ذلـــك الغـــرض وأن يحرصـــوا 
ـــة. ـــن الضـــرر واإلصاب ـــن م ـــدر ممك ـــل ق ـــع إال أق ـــى أال يق عل

وحينمـــا يلـــزم اســـتخدام القـــوة لتحقيـــق هـــدف مشـــروع، فـــإن 
آثـــار مثـــل هـــذه القـــوة قـــد ال تفـــوق مـــع ذلـــك قيمـــة الهـــدف 
ـــر مناســـب.  ـــوة غي ـــل اســـتخدام الق ـــذي يجع ـــر ال المقصـــود، األم
ـــاذ  ـــون بإنف ـــون المكلف ـــع الموظف ـــي أال يتاب ـــرى، ينبغ ـــارة أخ وبعب
القانـــون الســـعي بـــكل الســـبل لبلـــوغ أهدافهـــم بصـــرف النظـــر 
عـــن االعتبـــارات األخـــرى. بـــل إنـــه قـــد يتعيـــن عليهـــم االنســـحاب 
ومـــن ثـــم ال يواصلـــون العمـــل لتحقيـــق الهـــدف المشـــروع إذا 
ـــى  ـــر إل ـــرة بالنظ ـــوة خطي ـــتخدام الق ـــلبية الس ـــب الس ـــت العواق كان
ســـبب اســـتخدام مثـــل هـــذه القـــوة. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، 
يجـــب إيـــالء أقصـــى قـــدر مـــن االهتمـــام لحمايـــة األشـــخاص 

ـــف. ـــذه المواق ـــي ه ـــن ف ـــر المنخرطي غي

ــى  ــون إلـ ــاذ القانـ ــون بإنفـ ــون المكلفـ ــر الموظفـ ــا يضطـ حينمـ
اللجـــوء إلـــى القـــوة، فيجـــب أن يكونـــوا خاضعيـــن تماًمـــا 
للمســـاءلة عـــن تصرفاتهـــم. ولذلـــك، يجـــب وضـــع آليـــات إبـــالغ 
مناســـبة، وال ســـيما حينمـــا يفضـــي اســـتخدام القـــوة إلـــى الوفـــاة أو 
ـــية  ـــادئ األساس ـــاري )المب ـــالح ن ـــتخدم س ـــا يس ـــة أو حيثم اإلصاب
ـــن  ـــب الموظفي ـــة مـــن جان ـــوة واألســـلحة الناري حـــول اســـتخدام الق
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن، المادتـــان 22 و23(. وأي اســـتخدام 
ـــوة أو  ـــي لســـبٍب آخـــر للق ـــر قانون ـــه أو غي تعســـفي أو ال داعـــي ل
ـــع  ـــة. وتق ـــات وافي ـــة يجـــب أن يكـــون محـــل تحقيق األســـلحة الناري
المســـؤولية عـــن مثـــل هـــذا االســـتخدام ال علـــى الفـــرد الضالـــع فيـــه 
ـــا  ـــن أيًض ـــون فحســـب، ولك ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن الموظفي م
ـــم  ـــون أو ل ـــة للقان ـــر مخالف ـــن أصـــدروا أوام ـــاء الذي ـــى الرؤس عل
ـــب أن يعلمـــوا  يتخـــذوا أي إجـــراء حينمـــا علمـــوا، أو كان يتوجَّ
أن موظًفـــا تابًعـــا ســـيلجأ إلـــى اســـتخدام غيـــر مشـــروع للقـــوة 
)المبـــادئ األساســـية حـــول اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة 
ـــادة 24(.  ـــن، الم ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان م
ـــر مشـــروعة ليـــس عـــذًرا إذا كان الموظـــف  وصـــدور أوامـــر غي
ــاذ القانـــون أتيحـــت لهـــم فرصـــة  )الموظفـــون( المكلفـــون بإنفـ
ــتخدام  ــية حـــول اسـ ــادئ األساسـ ــان تلـــك األوامـــر )المبـ عصيـ
ـــاذ  ـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف القـــوة واألســـلحة الناري

ـــادة 26(. ـــن، الم القواني
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ــن  ويجــب علــى أجهــزة إنفــاذ القانــون وضــع إطــار للعمليــات ُيمكِّ
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون مــن التصــرف وفًقــا للمبــادئ 
ســالفة الذكــر. وقــد تشــتمل هــذه التدابيــر علــى إجــراءات تنفيذيــة 
ــب  ــى التســوية الســلمية للمنازعــات، والتدري تســعى بوضــوح إل
الكافــي فــي هذا الشــأن، وتيســير الحصول على األلبســة والمعدات 
الواقيــة لتقليــل الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى القــوة، وتطويــر أســلحة 

ومعــدات أقــل فتــًكا وإجــراء تقييــم دقيــق لهــا.

ــي  ــة الت ــلحة الناري ــتخدام األس ــى اس ــكام خاصــة عل ــق أح تنطب
ــل. وتشــمل  ــة األمــر خصيًصــا مــن أجــل القت ــي نهاي صممــت ف

ــة: ــاط التالي ــك األحــكام النق تل
الســالح 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 
ــية(.  ــادئ األساس ــن المب ــدأ )9( م ــرة )المب ــة الخطي أو اإلصاب
ويجــب صياغــة التشــريعات الوطنية باإلضافة إلــى اإلجراءات 
ــن بحيــث تضمــن أال تســتخدم  ــاذ القواني المقــررة لمؤسســة إنف
ــك الظــروف فقــط. ــة إال كحــل أخيــر وفــي تل األســلحة الناري

ــف  ــن تعري ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــى الموظفي ــن عل يتعي  •
أنفســهم وإصــدار تحذيــر قبــل اللجــوء إلــى اســتخدام األســلحة 
الناريــة )المبــدأ )10( مــن المبــادئ األساســية(، إال إذا كان هذا 
ــم أو  ــر مالئ ــة أو كان غي ــى خطــورة بالغ ــر ســيؤدي إل التحذي
ــا  غيــر مفيــد. ويجــب منــح الشــخص المخاطــب بالتحذيــر وقًت

ــا لالســتجابة. كافًي
ــتخدام  ــى اس ــة عل ــة بالرقاب ــح الخاص ــن اللوائ ــب أن تضم يج  •
ــن  ــة ع ــالغ الواضح ــد اإلب ــك قواع ــر وكذل ــلحة والذخائ األس
ــن أي  ــة ع ــاءلة كامل ــراء مس ــة إج ــلحة الناري ــتخدام األس اس
ــف  ــف مكل ــب أي موظ ــن جان ــة م ــلحة الناري ــتخدام لألس اس

ــن. ــاذ القواني بإنف
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 

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 تهديًدا شديًدا لألرواح أو 
العتقال شخص يمثل األخطار 

المذكورة ويقاوم سلطة الشرطة 
أو لمنع هروبه. وال يجوز 

استخدامها إال في الحاالت التي 
تعجز فيها األساليب األقل عنًفا 
عن تحقيق هذه األهداف. وال 

تستخدم األسلحة النارية 
المفضية إلى الموت بشكل 

عمدي إال عندما يتعذر تجنبها 
تماًما لحماية األرواح".



37 الصالحيات في إنفاذ القانون

ــي وبأقصــى مراعــاة للحــق فــي  ــا لإلطــار القانون ــة وفًق الناري
ــى  ــة عل ــة الفوري ــيطرة الميداني ــى الس ــذا إل ــير ه ــاة. ويش الحي
المواقــف المعقــدة عــالوة 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 
ــي  ــدات الت ــل التعقي ــة مجم ــى مواجه ــات عل ــات والتدريب التعليم
ــإن  ــن. ف ــاذ القواني ــة إنف ــي تواجــه عملي ــات الت ــا التحدي تفرضه
تقديــم نمــاذج محــددة ســلًفا الســتخدام القــوة دون أي توضيــح 
وبغــرض تكويــن ردود أفعــال تلقائيــة إزاء مواقــف محــددة ســلًفا 
ــن مــن  ــف المعي ــم للموق ــم الشــامل والمه ــة التقيي مــن شــأنه إعاق
ــن  ــن يتعي ــن الذي ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــراد الموظفي ــب أف جان
عليهــم مراعــاة جميــع الخيــارات المتاحــة )بمــا فــي ذلــك التفاوض 
)بخصــوص  الالزمــة  والتهدئــة واالنســحاب( واالحتياطــات 

ــال(. ــى ســبيل المث ــر المشــاركين عل األشــخاص غي

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 ســلمًيا تماًمــا مع عدم 
ــاركين  ــن والمش ــة للمنظمي ــة الالحق ــة القضائي اإلخــالل بالمالحق
الشــتراكهم فــي تجمــع غيــر قانونــي. ويجــب أال تــؤدي الحــوادث 
المتفرقــة إلــى قــرار بفــض تجمــع ســلمي وقانونــي. فيجــب علــى 
ــاذ القوانيــن فــي مثــل هــذه الحــاالت أن تســعى إلــى  مؤسســة إنف
التعامــل مــع األفــراد الذيــن يمارســون العنــف ومواصلــة تيســير 
باقــي التجمــع. ويجــب أن تتــاح المعــدات الوقائيــة لتقييــد الحاجــة 
إلــى اللجــوء إلــى القــوة و- عندمــا يصبــح اســتخدام القــوة أمــًرا 
ــًكا  ــل فت ــه- ويجــب أن تســمح األســلحة المناســبة األق ــر من ال مف
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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ـــل  ـــزم بالمث ـــب أن يلت ـــاز يج ـــن االحتج ـــي أماك ـــوة ف ـــتخدام الق اس
لمبـــادئ المشـــروعية والضـــرورة والتناســـب. ويقتصـــر اســـتخدام 
األســـلحة الناريـــة علـــى الحـــاالت التـــي فيهـــا تهديـــد لـــألرواح 
ــتخدام  ــأن اسـ ــية بشـ ــادئ األساسـ ــن المبـ ــدأ )9( مـ ــب المبـ حسـ
ـــاذ  ـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف القـــوة واألســـلحة الناري
ـــية(.  ـــادئ األساس ـــن المب ـــدأ )16( م ـــا المب ـــر أيًض ـــن )انظ القواني
بـــل ُينصـــح مســـؤولو الســـجون بعـــدم َحمـــل أســـلحة ناريـــة وتقييـــد 
وتقييـــد اســـتخدامها علـــى الظـــروف االســـتثنائية فقـــط. ويجـــب أال 
ـــيلة  ـــس كوس ـــة ولي ـــراض األمني ـــد إال لألغ ـــتخدم أدوات التقيي تس
ـــادئ األساســـية،  ـــن المب ـــدأ )17( م ـــى اإلطـــالق )المب ـــاب عل للعق
ُتقـــرأ بجانـــب القواعـــد )33( و)34( )54( مـــن القواعـــد 

ـــجناء(. ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني النموذجي

التوقيف واالحتجاز
الحـــق فـــي الحريـــة واألمـــن الشـــخصي منصـــوص عليـــه فـــي 
ــان  ــد مـــن الوثائـــق العالميـــة واإلقليميـــة لحقـــوق اإلنسـ العديـ
ويعـــد مـــن أقـــدم حقـــوق اإلنســـان األساســـية فـــي الوجـــود. ويجـــب 
ـــية  ـــة أساس ـــات قضائي ـــر ضمان ـــة وتوفي ـــراءات صارم ـــاع إج اتب
إذا قيـــدت الـــدول هـــذا الحـــق. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب أن 
ـــون  ـــة. ويك ـــة القضائي ـــل للرقاب ـــذا القبي ـــن ه ـــد م ـــع أي تقيي يخض
ـــار أن  ـــي االعتب ـــذا الســـياق أن يوضـــع ف ـــي ه ـــن الضـــروري ف م
الحرمـــان مـــن الحريـــة يؤثـــر علـــى حقـــوق الفـــرد بخـــالف الحريـــة 
ــلطة  ــم سـ ــب تنظيـ ــي يجـ ــة. وبالتالـ ــة الحركـ ــخصية وحريـ الشـ
توقيـــف األشـــخاص واحتجازهـــم تنظيًمـــا دقيًقـــا بحكـــم القانـــون 
ويجـــب أن يمـــارس بمـــا يتفـــق تماًمـــا والقوانيـــن والمعاييـــر الدوليـــة 

ـــا. ـــول به المعم

ســـلطة التوقيـــف عـــادًة ســـلطة تقديريـــة، يجـــوز بموجبهـــا 
للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن توقيـــف شـــخص فـــي 
ــزام الموظـــف  ــة. وال ينـــص القانـــون علـــى التـ ظـــروف معينـ
المكلـــف بإنفـــاذ القوانيـــن بممارســـة التوقيـــف إال فـــي ظـــروف 
ـــى  ـــة إل ـــة الممنوح ـــلطة التقديري ـــة الس ـــب ممارس ـــتثنائية. ويج اس
ـــادئ  ـــع المب ـــا يتماشـــى م ـــن بم ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
العامـــة التـــي تحكـــم جميـــع إجـــراءات إنفـــاذ القوانيـــن: المشـــروعية 

والضـــرورة والتناســـب والمســـاءلة.

المادة 9 )1(
من العهد الدولي
الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية
"ال يجوز حرمان 

أحد من حريته 
إال ألسباب ينص 

عليها القانون وطبًقا 
لإلجراء المقرر فيه".

القاعدة )33(
من القواعد

النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء

" ال يجوز أبًدا أن تستخدم 
أدوات تقييد الحرية، كاألغالل 

والسالسل واألصفاد وثياب 
التكبيل، كوسائل للعقاب".
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ـــف:  ـــة للتوقي ـــباب التالي ـــادًة األس ـــة ع ـــن الوطني ـــن القواني تتضم
اإلدانـــة لضمـــان االمتثـــال ألوامـــر المحكمـــة أو التزامـــات قانونيـــة 
أخـــرى وتقديـــم شـــخص إلـــى الســـلطة القانونيـــة المختصـــة إذا 
ـــا. ويمكـــن إقـــرار أســـباب إضافيـــة  كان يشـــتبه فـــي ارتكابـــه جرًم
ــهم أو  ــرر بأنفسـ ــاق الضـ ــن إلحـ ــخاص مـ ــة األشـ ــل حمايـ )مثـ
ـــن  ـــكام م ـــذه األح ـــر ه ـــب تبري ـــن يج ـــل(. ولك ـــراض الترحي ألغ
خـــالل أوامـــر عامـــة مشـــروعة أو مخـــاوف أمنيـــة وال يجـــوز أن 
تكـــون عشـــوائية. ويجـــب أن تمتثـــل عمليـــة التوقيـــف لإلجـــراءات 
المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون مثـــل اشـــتراط إصـــدار أمـــر 

ـــف. ـــة التوقي ـــذ عملي ـــم تنفي ـــل أن يت ـــف قب توقي

وفـــي الحـــاالت التـــي يقـــرر فيهـــا موظـــف مكلـــف بإنفـــاذ القوانيـــن 
أن هنـــاك أســـباًبا للتوقيـــف، يجـــب تقييـــم الضـــرورة الفعليـــة لتنفيـــذ 
ـــل  ـــا للوســـائل األق ـــة دائًم ـــح األفضلي ـــف. فيجـــب من ـــة التوقي عملي
تقييـــًدا لتحقيـــق العمـــل مـــن عمليـــة إنفـــاذ القوانيـــن. فعلـــى ســـبيل 
ـــع  ـــى من ـــت المناســـب إل ـــي الوق ـــة ف ـــؤدي جمـــع األدل ـــد ي ـــال ق المث
محاولـــة الشـــخص المشـــتبه بـــه إتـــالف األدلـــة وقـــد يـــؤدي ســـحب 
جـــواز ســـفر شـــخص إلـــى منعـــه مـــن الهـــروب مـــن البـــالد. يحكـــم 
مبـــدأ الضـــرورة أيًضـــا كيفيـــة تنفيـــذ عمليـــة التوقيـــف وتوقيتهـــا 
ومكانهـــا مثـــل تجنـــب إلحـــاق الضـــرر بســـمعة الشـــخص بـــأن يتـــم 
توقيفـــه فـــي مـــكان عملـــه أو تحـــت مـــرأى مـــن الجمهـــور بشـــرط 

أن تكـــون هنـــاك بدائـــل ممكنـــة بطبيعـــة الحـــال.

ــبب  ــدف أي سـ ــع الهـ ــف مـ ــة التوقيـ ــب عمليـ ــب أن تتناسـ يجـ
ـــن  ـــوال م ـــب األح ـــي أغل ـــل ف ـــب بالفع ـــن التناس ـــف. وُيضم التوقي
ـــف إال  ـــمح بالتوقي ـــي ال تس ـــون الوطن ـــي القان ـــوص ف ـــالل نص خ

عـــن جرائـــم لهـــا مســـتوى خطـــورة معيـــن.

ـــن  ـــد مـــن مســـاءلة الموظفي ـــة ضروريـــة للتأك الرقابـــة القضائي
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن عـــن أي عمليـــة توقيـــف يقومـــون 
بهـــا. يلتـــزم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن بتقديـــم 
ـــد  ـــوًرا لتحدي ـــة ف ـــلطة قضائي ـــى س ـــه إل ـــم توقيف ـــذي ت ـــخص ال الش
مـــدى قانونيـــة عمليـــة التوقيـــف )أمـــر إحالـــة إلـــى المحكمـــة(. 
والفتـــرة المســـموح بهـــا محـــددة عـــادًة فـــي التشـــريع الوطنـــي 
ـــى أال  ـــوال( عل ـــب األح ـــي أغل ـــاعة ف ـــى 48 س ـــن 24 إل ـــا بي )م
ـــوق  ـــز الحق ـــام )مرك ـــدة أي ـــوال ع ـــن األح ـــال م ـــأي ح ـــاوز ب تتج
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ـــد  ـــن العه ـــادة )9( م ـــى الم ـــق )8( عل ـــية، التعلي ـــة والسياس المدني
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية(.

إن االحتـــرام الكامـــل لهـــذه المبـــادئ الحاكمـــة يمنـــع التوقيـــف 
التعســـفي. يجـــب تفســـير حظـــر التوقيـــف التعســـفي )المـــادة 9 
ـــة والسياســـية(  ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول ـــن العه )1( م
ـــبب  ـــذا الس ـــة. وله ـــروف كل حال ـــوء ظ ـــي ض ـــًعا ف ـــيًرا واس تفس
ـــخاص  ـــع األش ـــة جمي ـــة بحماي ـــادئ المتعلق ـــة المب ـــص مجموع تن
ـــن يتعرضـــون ألي شـــكل مـــن أشـــكال االحتجـــاز أو الســـجن  الذي
ـــي: "ال  ـــا يل ـــى م ـــم )2( عل ـــدأ رق ـــي المب ـــادئ( ف ـــة المب )مجموع
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 
إليهـــم ســـلطة توقيـــف شـــخص أن يكـــون لديهـــم المهـــارات المهنيـــة 
ـــؤدي  ـــر موضوعـــي وكاٍف للموقـــف بمـــا ي الالزمـــة إلجـــراء تقدي

ـــة. ـــارات الصحيح ـــى الخي إل

ـــن  ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــن عل ـــف، يتعي ـــة توقي ـــذ عملي ـــد تنفي وعن
بإنفـــاذ القوانيـــن احتـــرام الحقـــوق األساســـية للشـــخص المقبـــوض 
عليـــه وتشـــمل إخطـــاره بأســـباب توقيفـــه وحقوقـــه المترتبـــة علـــى 
التوقيـــف وتقديـــم الشـــخص إلـــى الســـلطة القضائيـــة وضمـــان 
الحصـــول علـــى محـــام وإخطـــار األســـرة ومعاملـــة الشـــخص 

ـــك. ـــر ذل ـــانية وغي ـــة إنس معامل

عندمـــا يواجـــه الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن مقاومـــة 
ـــا  ـــرروا م ـــم أن يق ـــه، عليه ـــون توقيف ـــذي يحاول ـــخص ال ـــن الش م
إذا كانـــوا سيســـتخدمون القـــوة أو حتـــى األســـلحة الناريـــة وكيفيـــة 
اســـتخدامها. ويجـــب تقييـــم اســـتخدام األســـلحة الناريـــة علـــى وجـــه 
الخصـــوص تقييًمـــا دقيًقـــا وال يكـــون مبـــرًرا إال إذا كان الشـــخص 
ـــي  ـــا ف ـــن )بم ـــاة اآلخري ـــى حي ـــًرا عل ـــل خط ـــه يمث ـــرر توقيف المق
ذلـــك حيـــاة الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القوانيـــن: انظـــر المبـــدأ )9( 
ـــرار  ـــات واألض ـــون التلفي ـــا تك ـــية(. وعندم ـــادئ األساس ـــن المب م
المحتملـــة الناجمـــة عـــن اســـتخدام القـــوة أكبـــر مـــن المصلحـــة 
ــن  ــى الموظفيـ ــن علـ ــف، يتعيـ ــن التوقيـ ــة مـ ــرعية المتحققـ الشـ

ـــف. ـــذ التوقي ـــن تنفي ـــاع ع ـــن االمتن ـــاذ القواني ـــن بإنف المكلفي
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ـــع  ـــر متوق ـــب األحـــوال بشـــكل غي تحـــدث هـــذه المواقـــف فـــي أغل
ومـــن الضـــروري إجـــراء تدريـــب شـــامل ودوري للموظفيـــن 
ــة  ــيناريوهات واقعيـ ــى سـ ــاًء علـ ــن بنـ ــاذ القوانيـ ــن بإنفـ المكلفيـ
لتمكينهـــم مـــن اتخـــاذ قـــرارات فوريـــة تتماشـــى مـــع تلـــك المعاييـــر.

تحتـــاج عمليـــات التوقيـــف المقـــررة ســـلًفا إلـــى إعـــداد دقيـــق 
ـــع والمخاطـــر  ـــق بالموق ـــا يتعل ـــى معلومـــات ســـليمة )فيم يســـتند إل
المحتملـــة علـــى اآلخريـــن وغيرهـــا( مـــع اتخـــاذ جميـــع االحتياطات 
الممكنـــة لحمايـــة األشـــخاص غيـــر المعنييـــن والموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القوانيـــن أنفســـهم وليـــس أخيـــًرا الشـــخص المقـــرر توقيفـــه.

ثمـــة ضمـــان هـــو التســـجيل الصحيـــح لجميـــع التفاصيـــل ذات الصلـــة 
بالتحقيـــق )المـــدة وفتـــرات االســـتراحة وهويـــة جميـــع الحاضرين(.

ــة  ــي حالـ ــون فـ ــم يكونـ ــن حريتهـ ــون مـ ــخاص المحرومـ األشـ
ـــة  ـــاص حماي ـــكل خ ـــم بش ـــن المه ـــي م ـــديد. وبالتال ـــتضعاف ش اس
ـــن  ـــكل م ـــون ألي ش ـــن يتعرض ـــخاص الذي ـــان لألش ـــوق اإلنس حق
ـــل  ـــوق يمث ـــك الحق ـــرام تل ـــجن. وإن احت ـــاز أو الس ـــكال االحتج أش
أمـــًرا ال غنـــى عنـــه إلعـــادة تأهيـــل هـــؤالء األشـــخاص الحًقـــا.

قـــد ُيحتجـــز األشـــخاص المحرومـــون مـــن حريتهـــم فـــي مجموعـــة 
مختلفـــة مـــن األماكـــن مثـــل أقســـام الشـــرطة أو ســـجون الحبـــس 
ـــاز  ـــرات االحتج ـــادًة لفت ـــرطة ع ـــام الش ـــتخدم أقس ـــي. ُتس االحتياط
القصيـــرة وهـــي ليســـت مصممـــة الحتجـــاز أعـــداد كبيـــرة مـــن 
ـــإن  ـــذا، ف ـــدث ه ـــن إذا ح ـــول. ولك ـــة أط ـــرات زمني ـــخاص لفت األش
ظـــروف االحتجـــاز عـــادًة مـــا تتدهـــور بشـــكل ســـريع، األمـــر الـــذي 
ـــام  ـــاه والطع ـــص المي ـــة ونق ـــوء النظاف ـــاظ وس ـــى االكتظ ـــؤدي إل ي
والرعايـــة الصحيـــة المناســـبة. ويمكـــن أن تـــؤدي القـــرارات 
ـــس  ـــجن للحب ـــى س ـــل إل ـــة أو النق ـــراح بكفال ـــريعة بإطـــالق الس الس

ـــكالت. ـــذه المش ـــع ه ـــى من ـــؤدي إل ـــي أن ي االحتياط

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.
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ـــتوى  ـــى مس ـــاز عل ـــلطات االحتج ـــن س ـــة م ـــواع مختلف ـــاك أن هن
العالـــم، وإن كانـــت الســـلطات المســـؤولة عـــن مـــكان االحتجـــاز هـــي 
عـــادًة مصلحـــة خاصـــة بالســـجون أو الشـــرطة. إال أن المعاييـــر 
الدوليـــة الخاصـــة بالحرمـــان مـــن الحريـــة تنطبـــق أًيـــا كانـــت ســـلطة 

االحتجـــاز.

ـــا  ـــا بم ـــن لديه ـــع المحتجزي ـــة جمي ـــن رفاهي ـــؤولة ع ـــة مس الدول
فـــي ذلـــك المســـؤولية عـــن أماكـــن وجـــود هـــؤالء األشـــخاص 
وبالتالـــي عـــن تدابيـــر منـــع حـــاالت االختفـــاء القســـري )المـــادة 
ــن  ــخاص مـ ــع األشـ ــة جميـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ ــن االتفاقيـ )17( مـ

االختفـــاء القســـري(.

يجـــب أن يظـــل االحتجـــاز قبـــل المحاكمـــة إجـــراًء اســـتثنائًيا، 
ـــاد أن الشـــخص  علـــى أن يســـتند فقـــط إلـــى أســـباب مناســـبة لالعتق
ـــم إال  ـــب أال يت ـــروعية(. ويج ـــا )المش ـــب جرًم ـــد ارتك ـــز ق المحتج
ـــل إطـــالق الســـراح  ـــر متاحـــة )مث ـــر األخـــرى غي ـــت التدابي إذا كان
بكفالـــة( ويجـــب أال يســـتمر أطـــول مـــن الـــالزم )علـــى ســـبيل المثـــال 
حتـــى انتهـــاء التحقيـــق وعـــدم توقـــع أي تدميـــر لألدلـــة(. ويجـــب أن 
يكـــون االحتجـــاز قبـــل المحاكمـــة متناســـًبا مـــع نـــوع الجـــرم ويجـــب 
ـــة ســـلطة  ـــا لرقاب ـــه خاضًع ـــرار الخـــاص باللجـــوء إلي ـــون الق أن يك

قضائيـــة )المســـاءلة(.

ـــي  ـــاب البدن ـــر العق ـــمل حظ ـــن تش ـــانية للمحتجزي ـــة اإلنس المعامل
وتوفيـــر ظـــروف مالئمـــة لالحتجـــاز ال ترقـــى إلـــى مســـتوى 
ـــة. ويجـــب  ـــة القاســـية أو الالإنســـاية أو المهين ـــب أو المعامل التعذي
أن تضمـــن ظـــروف االحتجـــاز األساســـية بشـــكل عـــام عـــدم تأثـــر 

ـــه.  ـــن حريت ـــا م ـــه محروًم ـــرد كون ـــة الشـــخص لمج صح

يجـــب أن يميـــز نظـــام االحتجـــاز بيـــن األنـــواع المختلفـــة مـــن 
المحتجزيـــن: يفصـــل األشـــخاص المتهمـــون عـــن األشـــخاص 
ـــة  المدانيـــن، إال فـــي ظـــروف اســـتثنائية، ويكونـــون محـــل معامل
ـــادة  ـــن )الم ـــر مداني ـــخاًصا غي ـــم أش ـــع كونه ـــق م ـــدة تتف ـــى ح عل
ــة  ــوق المدنيـ ــاص بالحقـ ــي الخـ ــد الدولـ ــن العهـ 10 )2( )أ( مـ
والسياســـية(. وعلـــى أســـاس قرينـــة البـــراءة، يجـــب عـــدم إخضـــاع 
المحتجزيـــن غيـــر المدانيـــن لقيـــود أكثـــر مـــن الـــالزم لضمـــان 
ــاز  ــكان االحتجـ ــن مـ ــان أمـ ــاز وضمـ ــرض االحتجـ ــق غـ تحقيـ

المادة 10 )1(
من العهد الدولي
الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية
"يعامل جميع المحرومين 

من حريتهم معاملة إنسانية، 
تحترم الكرامة األصيلة
في الشخص اإلنساني".
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وحســـن نظامـــه. وبالنســـبة لألشـــخاص المدانيـــن، يجـــب أن يتفـــق 
ـــة  ـــن الحري ـــان م ـــوم األساســـي للحرم ـــع المفه نظـــام االحتجـــاز م
ـــذا  ـــق ه ـــن أن يتحق ـــة. وال يمك ـــن الجريم ـــع م ـــة المجتم أي حماي
ـــي الشـــخص  ـــان تبن ـــتخدمة لضم ـــة مس ـــرة العقوب ـــت فت إال إذا كان
ـــي المســـتقبل )القاعـــدة )58(  ـــون ف ـــزام بالقان المـــدان ســـلوك االلت
ـــة الســـجناء(. ويعتمـــد هـــذا  ـــا لمعامل مـــن القواعـــد النموذجيـــة الدني
بشـــكل جزئـــي علـــى األقـــل علـــى حصـــول الســـجين علـــى معاملـــة 

ـــاز. ـــرة االحتج ـــاء فت ـــانية أثن ـــة وإنس عادل

االحتجـــاز اإلداري هـــو احتجـــاز ألســـباب غيـــر جنائيـــة يســـتند إلـــى 
ـــة أو النظـــام  ـــًدا ألمـــن الدول ـــأن شـــخًصا مـــا يمثـــل تهدي ـــاع ب االقتن
العـــام. وال يجـــوز أن يتـــم إال وفًقـــا للقانـــون )المشـــروعية( ويجـــب 
ـــااًل  ـــل امتث ـــم للوضـــع الفـــردي ويجـــب أن يمتث ـــى تقيي أن يســـتند إل
كامـــاًل للضمانـــات القضائيـــة األساســـية )مجموعـــة المبـــادئ أرقـــام 
14 و16 و18 و32(. ويجـــب أن يقتصـــر االســـتخدام علـــى 

ـــا. أماكـــن االحتجـــاز المعتـــرف بهـــا قانونًي

يجـــب أن تتبـــع التدابيـــر التأديبيـــة والعقابيـــة قواعـــد ولوائـــح 
واضحـــة ومحـــددة ســـلًفا؛ يجـــب أن تخضـــع التدابيـــر وتطبيقهـــا في 
الموقـــف المعيـــن لرقابـــة وال يجـــوز أن تكـــون الإنســـانية أو مهينـــة.

ـــى  اســـتخدام القـــوة فـــي أماكـــن االحتجـــاز: يجـــب أن يقتصـــر عل
حـــاالت الدفـــاع عـــن النفـــس والهـــرب ومقاومـــة األوامـــر القانونيـــة 
ـــن 27  ـــد م ـــادئ والقواع ـــة المب ـــن مجموع ـــم )30( م ـــدأ رق )المب
ــا  ــة الدنيـ ــد النموذجيـ ــن القواعـ ــدة 54 )1( مـ ــى 33 والقاعـ إلـ
لمعاملـــة الســـجناء( وتخضـــع مـــن ثـــم للمبـــادئ العامـــة التـــي تحكـــم 

ـــادئ األساســـية(. ـــدأ )15( مـــن المب ـــوة )المب اســـتخدام الق

النســـاء المحرومـــات مـــن الحريـــة ال يجـــوز إخضاعهـــن لمعاملـــة 
تمييزيـــة؛ بـــل يجـــب فصلهـــن عـــن المحتجزيـــن مـــن الرجـــال 
)القاعـــدة )8( مـــن القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء( 
واإلشـــراف عليهـــن مـــن قبـــل مشـــرفات؛ ويجـــب ضمـــان الحمايـــة 

ـــف الجنســـي.  مـــن العن

األحــداث ال يجــب احتجازهــم إال كحــل أخيــر مــع توفيــر الرعايــة 
الخاصــة الحتياجــات صغــار الســن واســتضعافهم. تؤكــد المــادة 

القاعدة 8 )أ(
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 

للنساء منفصاًل كلًيا".
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)40( مــن 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 9 )5( مــن العقــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنية والسياســية(.

ــي  ــم ف ــن مــن حريته ــة األشــخاص المحرومي ــة الدولي ــزور اللجن ت
حــاالت النــزاع المســلح– اســتناًدا إلى حقهــا في المبادرة اإلنســانية– 
وحــاالت العنــف األخــرى. وأهــداف الزيــارة إنســانية بحتــة وترمــي 
إلــى ضمــان معاملــة المحتجزيــن بكرامــة وإنســانية وحســب القواعد 
والمعاييــر الدوليــة. وُتجــرى الزيــارات علــى أســاس مجموعــة مــن 
الشــروط المحــددة ســلًفا وحســب إجــراءات العمــل المحــددة الخاصة 
باللجنــة الدوليــة. وُتعــرض النتائــج بعــد ذلــك فــي حــوار ثنائــي بنــاء 
وســري مــع الســلطات المعنيــة بهــدف تحســين المعاملــة وظــروف 

االحتجاز.

التفتيش والمصادرة
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.

ــن األنشــطة  ــة م ــلطتان مجموعــة واســعة للغاي ــان الس تغطــي هات
ــرى  ــلطات األخ ــًة بالس ــة. ومقارن ــات الجنائي ــي التحقيق ــيما ف ال س
المخولــة للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن– مثــل اســتخدام القــوة 
واألســلحة الناريــة أو التوقيــف واالحتجــاز– قــد ُينظــر إلــى ســلطة 
التفتيــش واالحتجــاز علــى أنهــا غيــر مهمــة مــن حيــث ارتباطهــا 
ــن  ــة للموظفي ــا مــن األنشــطة الروتيني ــوق اإلنســان وباعتباره بحق
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن. إال أن تأثيرهمــا علــى الوضــع الشــخصي 
للفــرد المتضــرر مــن التفتيــش أو المصــادرة ال يمكــن التقليــل منــه 

المادة )17(
من العهد الدولي
الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية 
"1.ال 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.

2.من حق كل شخص أن 
يحميه القانون من مثل هذا 

التدخل أو المساس".
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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 
ــن  ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــون وال يجــوز للموظفي ــا بالقان منظًم
تنفيــذ عمليــة تفتيــش إال علــى أســس مــن اإلجــراءات التــي يحددهــا 

القانــون ووفًقــا لهــا.

وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلجــراء عمليــة تفتيــش علــى ســبيل المثــال 
ــالمة  ــن والس ــان األم ــة أو ضم ــن األدل ــه أو تأمي ــتبه ب ــن مش لتأمي
)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 الــالزم 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.

ــي  ــات التفتيــش حســب اإلجــراءات الت ــع عملي ــم جمي يجــب أن تت
ــل لعناصــر  ــال الكام ــالل االمتث ــن خ ــيما م ــون ال س ــا القان يقرره
المســاءلة ذات الصلــة. وقــد يعنــي هــذا على ســبيل المثــال ضرورة 
ــار  ــرورة إخط ــة بض ــلطة المختص ــب الس ــن جان ــر م ــدار أم إص
الشــخص المتضــرر بأســباب تفتيشــه وضــرورة حضــور الشــهود 
وضــرورة تســجيل األشــياء الخاضعــة للتفتيــش. ويجــب أن تكــون 
ــة للتحقــق وال  ــة وقابل ــة التفتيــش مدفوعــة بحقائــق موضوعي عملي
ــاذ  ــف بإنف ــى مجــرد "الشــعور الحدســي" للموظــف المكل تســتند إل
القوانيــن. ويجــب مســاءلة الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن عــن 
ــان  ــم ضم ــة وعليه ــر الضروري ــات غي ــش أو التلفي ــات التفتي عملي
الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا فــي ســياق 

عمليــة التفتيــش.
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ــن  ــعة م ــة واس ــى مجموع ــوي عل ــدن تنط ــش الب ــات تفتي عملي
ــد الشــخص  ــدوي الشــخصي أو تجري ــل التفتيــش الي األنشــطة مث
مــن مالبســه لتفتيشــه وتفتيــش تجاويــف الجســد والحصــول علــى 
ــووي.  ــض الن ــدم أو الحام ــن ال ــات م ــع أو عين ــات األصاب بصم
وتؤثــر جميعهــا على كرامة الشــخص وخصوصيتــه وإن كان ذلك 
بدرجــات متفاوتــة وبالتالــي يجــب أال ينفــذ أٌي منهــا باســتخفاف.

مــن الضــروري ضمــان وجود إشــراف كاٍف حســب نــوع التفتيش 
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 
ــدول، يجــب إصــدار  عمــل األشــخاص المعنييــن. ففــي أغلــب ال
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.

ــاذ  ــة والعولمــة، تعمــد مؤسســات إنف ــه التقني ــد في ــم تتزاي فــي عال
القوانيــن إلــى اللجــوء بشــكل متزايــد إلــى مجموعــة واســعة 
ــة  ــي والمراقب ــر الفوتوغراف ــل التصوي ــة مث ــن وســائل المراقب م
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 
ــرورة  ــي الض ــل لمبدئ ــرام الكام ــي االحت ــا يراع ــدة بم ــى ح عل
والتناســب. ويجــب صياغــة التشــريعات الوطنية وكــذا اإلجراءات 
ــة  ــة تحــول دون المراقب ــن بطريق ــاذ القواني ــة لمؤسســة إنف العملي

ــراءة. ــة الب ــاك قرين العشــوائية وانته

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. 
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ــات  ــى مؤسس ــن عل ــش، يتعي ــات التفتي ــذ عملي ــار تنفي ــي إط وف
إنفــاذ القوانيــن احتــرام خصوصيــة االتصــاالت المتميــزة. وأبــرز 
ــه.  ــام وموكل ــن مح ــذه االتصــاالت االتصــال بي ــى ه ــة عل األمثل
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 محروًمــا مــن حريتــه ال يحــول حًقــا أكبــر فــي 
إجــراء عمليــة تفتيــش. علــى الرغــم مــن أن الســلطات لهــا مــا 
ــإن  ــاز، ف ــن االحتج ــي أماك ــن ف ــغالها بالســالمة واألم ــرر انش يب
إجــراء عمليــات التفتيــش يخضــع دائًمــا للقواعــد والمبــادئ نفســها 
المطبقــة فــي العالــم الخارجــي أي مبــادئ المشــروعية والضرورة 

والتناســب والمســاءلة.

ــوق  ــن حق ــرة م ــة كبي ــى مجموع ــر عل ــد تؤث مصــادرة شــيء ق
اإلنســان مثــل الحــق فــي امتــالك األشــياء والحق فــي الخصوصية 
والحــق فــي ممارســة مهنة. وبالتالــي ال يجوز للموظفيــن المكلفين 
بإنفــاذ القوانيــن مصــادرة شــيء إال علــى أســاس اإلجــراءات التــي 
يقررهــا القانــون ووفًقــا 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 
ــدأ  ــة )مب ــركة معين ــل ش ــا لعم ــى عنه ــي ال غن ــق الت ــن الوثائ م
ــل  ــررة )مث التناســب(. ويجــب ضمــان مراعــاة اإلجــراءات المق
ــياء المصــادرة(  ــة وتســجيل األش ــر قضائي ــى أوام الحصــول عل

والعنايــة الواجبــة باألشــياء محــل المصــادرة )مبــدأ المســاءلة(. 
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القيادة واإلدارة
ـــن  ـــًرا م ـــا كبي ـــن اختالًف ـــاذ القواني ـــات إنف ـــكل مؤسس ـــف هي يختل
ـــكل الهرمـــي  ـــى الهي ـــد تلجـــأ بعـــض المؤسســـات إل ـــد آلخـــر؛ فق بل
والمركـــزي لتسلســـل القيـــادة، فـــي حيـــن قـــد تلجـــأ مؤسســـات أخرى 
ـــة ويخـــول  ـــن المركزي ـــر م ـــة أكب ـــم بدرج ـــكل يتس ـــاء هي ـــى إنش إل
مســـتوى أعلـــى مـــن الســـلطات فـــي المســـتويات المتوســـطة والدنيـــا 
مـــن التسلســـل الهرمـــي للقيـــادة. وبغـــض النظـــر عـــن اختيـــار 
ـــاذ  ـــع مؤسســـات إنف ـــن جمي ـــاك ســـمتان مشـــتركتان بي ـــكل، هن الهي
ـــكل  ـــي ذو هي ـــل الهرم ـــتوى التسلس ـــى مس ـــا: األول ـــن وهم القواني
القيـــادة الـــذي يتجـــه مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل والثانيـــة إمكانيـــة 
أن يمـــارس الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن ســـلطتهم 
ـــذا  ـــتدعي ه ـــي. ويس ـــم اليوم ـــي عمله ـــردي ف ـــكل ف ـــة بش التقديري
ـــح  ـــج الصحي ـــم المزي ـــن تصمي ـــاذ القواني ـــة إنف ـــادة المؤسس ـــن قي م
للهيـــكل المركـــزي والهرمـــي لتسلســـل القيـــادة مـــن أجـــل صياغـــة 
السياســـات والمعاييـــر المتعلقـــة بالعمليـــات، بمـــا يســـمح فـــي الوقـــت 
ذاتـــه بممارســـة عـــدد كاٍف مـــن المســـؤوليات واالختصاصـــات 
ـــًرا،  ـــور أخي ـــق بالموضـــوع المذك ـــا يتعل ـــن فيم ـــة. ولك الالمركزي
تتحمـــل القيـــادة مســـؤولية تنفيـــذ كل عمـــل منفـــرد مـــن أعمـــال 
ـــاًل  ـــا كام ـــق اتفاًق ـــا يتف ـــي بم ـــد المحل ـــى الصعي ـــن عل ـــاذ القواني إنف

ـــان. ـــوق اإلنس ـــون وحق ـــيادة القان ـــع س م

يعتمـــد اســـتعداد األشـــخاص للتعـــاون مـــع مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن 
اعتمـــاًدا كبيـــًرا علـــى مـــدى النظـــر إلـــى المؤسســـة كمؤسســـة 
شـــرعية ومعنيـــة وملتزمـــة بالقانـــون وقـــادرة علـــى تلبيـــة 
ــدًدا  ــع عـ ــذي دفـ ــبب الـ ــو السـ ــذا هـ ــة. وهـ ــات المحليـ االحتياجـ
ـــة  ـــح المركزي ـــى أن تصب ـــرطية إل ـــات الش ـــن المؤسس ـــًدا م متزاي
بدرجـــة أكبـــر، حتـــى أن تصـــف عملهـــا تحـــت مســـميات مـــن قبـــل 
"العمـــل الشـــرطي المجتمعـــي" أو "اإلدارة الذاتيـــة" أو "تحمـــل 
مســـؤولية النتائـــج". وقـــد أثبتـــت الممارســـة أن قـــدرة مؤسســـة 
ـــاذ القوانيـــن علـــى تمثيـــل قطاعـــات مختلفـــة مـــن حيـــث النـــوع  إنف
والديـــن والعـــرق واألصـــل الجغرافـــي وغيرهـــا تمثـــل عامـــاًل 
ـــل  ـــث يقل ـــل األشـــخاص حي ـــن قب ـــة م ـــول المؤسس ـــزز قب آخـــر يع
مـــن احتمـــاالت النظـــر إلـــى عمليـــة إنفـــاذ القانـــون علـــى أنهـــا 

متحيـــزة أو تمييزيـــة.

تعتمد مؤسسات إنفاذ القوانين اعتماًدا كبيًرا على الدعم والقبول من األشخاص. 
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ـــاذ القوانيـــن، تتحمـــل  ومـــن أجـــل ضمـــان مشـــروعية مؤسســـة إنف
ـــد ســـيادة القانـــون باســـتمرار: ـــادة مســـؤولية تأكي القي

يجـــب علـــى القيـــادة أن تتذكـــر دائًمـــا أن الممارســـات الشـــرطية   •
الملتزمـــة بالقانـــون هـــي فقـــط التـــي تمثـــل ممارســـات شـــرطية 
جيـــدة وأن تمنـــع ثقافـــة أو توجـــه "الغايـــة تبـــرر الوســـيلة" 

ـــة. داخـــل المؤسس
ـــؤدي  ـــة ت ـــر إضافي ـــر مـــن خـــالل تدابي ـــذا األم ـــز ه يجـــب تعزي  •
ـــات  ـــع عملي ـــبة لجمي ـــاءلة بالنس ـــفافية والمس ـــز الش ـــى تعزي إل
إنفـــاذ القوانيـــن ومـــن خـــالل تحديـــد المعاييـــر األخالقيـــة للعمـــل 
ـــة  ـــة والدولي ـــن الوطني ـــرام القواني ـــة واحت ـــي والنزاه االحتراف

ـــا. ـــول به المعم
يمثـــل الفســـاد واحـــًدا مـــن أخطـــر التهديـــدات التـــي تواجـــه   •
مشـــروعية مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن وفاعليتهـــا وتقـــع علـــى 
عاتـــق الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن فـــرًدا فـــرًدا 
ــاد. ــة الفسـ ــي محاربـ ــل فـ ــدور فاعـ ــالع بـ ــؤولية االضطـ مسـ

األوامـــر واإلجـــراءات لهـــا دور مهـــم فـــي كفالـــة االمتثـــال للقانـــون 
ـــة  ـــراءات بالفاعلي ـــم اإلج ـــي تتس ـــان. ولك ـــوق اإلنس ـــرام حق واحت
ـــًة،  ـــة كاف ـــتويات المعني ـــى المس ـــاءلة عل ـــان المس ـــن أجـــل ضم وم
ـــن مســـؤوليات  ـــادة يتضم ـــن إرســـاء تسلســـل واضـــح للقي ـــد م ال ب
واختصاصـــات باتخـــاذ القـــرار محـــددة بشـــكل واضـــح عـــالوة 

ـــة. ـــلطة التقديري ـــة الس ـــاحة لممارس ـــرك مس ـــى ت عل

اتبـــاع األوامـــر  اإلشـــراف والرقابـــة ضروريـــان لضمـــان 
اتباعهـــا. واإلجـــراءات والتصـــرف حـــال عـــدم 

إن عمليـــة إنفـــاذ القوانيـــن يقـــوم بهـــا بشـــر وبالتالـــي تعتمـــد جودتهـــا 
بدرجـــة كبيـــرة علـــى كفـــاءة هـــؤالء البشـــر ومهارتهـــم.

يجب على القيادة تأكيد المبادئ الحاكمة للمشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة 
واعتماد وسائل وتدابير لضمان االلتزام بتلك المبادئ.

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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رغـــم التكاليـــف المبدئيـــة الكبيـــرة التـــي يتضمنهـــا هـــذا النهـــج، فـــال 
ـــر  ـــة أكب ـــم بدرج ـــج يتس ـــذا النه ـــار أن ه ـــي االعتب ـــد أن نضـــع ف ب
ـــن  ـــورن بالتعيي ـــل إذا ق ـــدى الطوي ـــى الم ـــة عل ـــة التكلف ـــن فاعلي م
الجماعـــي ألفـــراد غيـــر مؤهليـــن. ويســـري المبـــدأ ذاتـــه علـــى 
ـــى خدمـــة  ـــة الســـتقطاب األشـــخاص المناســـبين إل الجهـــود المبذول
إنفـــاذ القوانيـــن، األمـــر الـــذي يتضمـــن إرســـاء مســـتويات مالئمـــة 
ـــت  ـــه، إذا ثبت ـــت ذات ـــي الوق ـــل. وف ـــات وظـــروف العم ـــن المرتب م
ـــن عـــدد كاٍف مـــن المرشـــحين المناســـبين، ســـيكون  ـــة تعيي صعوب
مـــن الضـــروري تعديـــل طـــول ومحتـــوى المناهـــج التعليميـــة 
ـــن.   ـــحين للتعيي ـــات المرش ـــع مواصف ـــا يتناســـب م ـــة بم والتدريبي

يتعيـــن علـــى قيـــادة مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن، فـــي إطـــار إدارة 
المـــوارد البشـــرية، أن تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن االحتـــرام الكامـــل 
ــاذ القوانيـــن يمثـــل  لحقـــوق وكرامـــة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـ
شـــرًطا أساســـًيا ال غنـــى عنـــه إذا أراد هـــؤالء الموظفـــون االلتـــزام 
بحقـــوق اإلنســـان المكفولـــة لمـــن يتولـــون خدمتهـــم وحمايتهـــم. 
ويشـــمل هـــذا مرتبـــات مالئمـــة ومعاملـــة محترمـــة وظـــروف 
عمـــل إنســـانية وتغطيـــة تأمينيـــة اجتماعيـــة. وبجانـــب ذلـــك، يجـــب 
ـــر  ـــا يوف ـــاءة، بم ـــى الكف ـــل إل ـــة ب ـــى األقدمي ـــات إل أال تســـتند الترقي

ـــون. ـــال للقان ـــدة واالمتث ـــرطية الجي ـــات الش ـــًزا للممارس حاف

اإلشـــراف والرقابـــة مـــن المســـؤوليات المهمـــة للقيـــادة العليـــا التـــي 
يتعيـــن عليهـــا ضمـــان الوفـــاء بالتزامـــات الدولـــة المنصـــوص 
عليهـــا فـــي القانـــون الدولـــي وال ســـيما ضمـــان امتنـــاع الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن عـــن اإلتيـــان بممارســـات تخالـــف قانـــون 
ـــى الســـلطات أن تخضـــع إجـــراءات  ـــوق اإلنســـان. ويجـــب عل حق
إنفـــاذ القوانيـــن- بمـــا فـــي ذلـــك االمتثـــال للقانـــون الدولـــي لحقـــوق 
ــك  ــال لتلـ ــن االمتثـ ــتمرة وأن تضمـ ــة المسـ ــان- للمراجعـ اإلنسـ

اإلجـــراءات.

يجـــب إخضـــاع جميـــع مســـتويات تسلســـل القيـــادة للمســـاءلة 
ــع  ــاهل مـ ــوز التسـ ــون. ال يجـ ــال للقانـ ــن االمتثـ ــة عـ القانونيـ

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.
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"الممارســـات الشـــرطية الرماديـــة" التـــي يقصـــد بهـــا مخالفـــة 
القانـــون. ويـــؤدي اإلشـــراف والرقابـــة إلـــى اكتشـــاف هـــذه 
الممارســـات ويســـاعد علـــى اتخـــاذ تدابيـــر تصحيحيـــة. وإن غـــض 
الطـــرف عـــن هـــذه الممارســـات يترتـــب عليـــه مســـاءلة شـــخصية 
ـــاذ القوانيـــن المعنـــي بـــل  ال تقتصـــر علـــى الموظـــف المكلـــف بإنف
تشـــمل أيًضـــا المشـــرف عليـــه. وبالتالـــي يجـــب أن توفـــر األوامـــر 
وإجـــراءات العمـــل الموحـــدة الواضحـــة أساًســـا قوًيـــا لعمليـــة إنفـــاذ 
القوانيـــن )دون أن تتحـــول إلـــى "قيـــود"(. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 
ـــم كل إجـــراء  ـــالغ المالئمـــة بتقيي يجـــب أن تســـمح إجـــراءات اإلب
مـــن حيـــث امتثالـــه للقانـــون واإلجـــراءات. وبجانـــب ذلـــك، يجـــب 
إرســـاء ثقافـــة الشـــفافية والثقـــة حتـــى يشـــعر الموظفـــون المكلفـــون 
بإنفـــاذ القوانيـــن بأريحيـــة فـــي اإلبـــالغ عـــن أي انتهـــاكات للقانـــون 

ـــراءات. أو اإلج

ـــن للمســـاءلة  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ويجـــب إخضـــاع الموظفي
الداخليـــة عـــن االمتثـــال للقواعـــد واللوائـــح واإلجـــراءات الداخليـــة 

ـــادة. ـــرام لتسلســـل القي فضـــاًل عـــن إظهـــار االحت

ولكـــن لكـــي يحقـــق النظـــام التأديبـــي األثـــر المرغـــوب وهـــو 
ــد أن  ــال بـ ــتقبل، فـ ــي المسـ ــراءات فـ ــر واإلجـ ــال لألوامـ االمتثـ
يتســـم بالعدالـــة والشـــفافية والتجـــرد وأن تتخـــذ فـــي التوقيـــت 
المناســـب. هنـــاك تدابيـــر أخـــرى مثـــل التدريـــب اإلضافـــي أو 
ــي بعـــض  ــل فـ ــد تمثـ ــاد قـ ــل أو اإلرشـ ــروف العمـ ــين ظـ تحسـ

األحيـــان وســـائل أكثـــر مالءمـــة لمعالجـــة المســـألة.

ـــة  ـــاءلة القانوني ـــن للمس ـــاذ القواني ـــة إنف ـــاع مؤسس ـــب إخض يج
ـــق  ـــا يتعل ـــر فيم ـــريعية والجماهي ـــلطة التش ـــة والس ـــام الحكوم أم
ـــا احتياجـــات المجتمـــع  ـــام، ويقصـــد بهـــذا مـــدى تلبيته بأدائهـــا الع
الـــذي تخدمـــه. ويجـــب أن يتجـــاوز تقييـــم األداء مجـــرد النظـــر 
ــل  ــام التوقيـــف. ويجـــب أن يعمـ ــة وأرقـ فـــي معـــدالت الجريمـ
علـــى تحديـــد مســـتوى الثقـــة القائمـــة بيـــن مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن 
ــات  ــة احتياجـ ــى تلبيـ ــة علـ ــدرة المؤسسـ ــدى قـ ــع ومـ والمجتمـ

المجتمـــع.

يجب أن يواَجه االستهتار باألوامر بإجراءات تأديبية مالئمة.
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ــاذ  ــة إنفـ ــد عمليـ ــكاوى ضـ ــم شـ ــى تقديـ ــراد علـ ــدرة األفـ إن قـ
ـــادة  القوانيـــن مباشـــرًة لـــدى مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن تـــزود القي
ـــق  ـــرص لتحقي ـــراف بف ـــر واإلش ـــن إصـــدار األوام ـــؤولية ع المس

ـــي: ـــا يل م
تقييم أداء مرؤوسيها والمؤسسة ككل؛  •

تقييـــم نوعيـــة العالقـــة بيـــن المؤسســـة والجماهيـــر وتحديـــد   •
المجـــاالت التـــي تحتـــاج إلـــى تحســـين؛

كســـب ثقـــة وطمأنينـــة الجماهيـــر- وهـــو أمـــر يرتكـــز إلـــى   •
ـــزة. ـــر متحي ـــفافة وغي ـــة وش ـــة احترافي ـــكاوى بطريق ـــة الش معالج

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا، فـــإن هـــذه اآلليـــات يجـــب أن تكـــون 
تكميليـــة فقـــط آلليـــات المتابعـــة الخارجيـــة وال تحـــل محلهـــا.

التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان
تـــؤدي انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان إلـــى اإلضـــرار بمصداقيـــة 
الحكومـــة وســـلطتها وبالتالـــي تشـــكل تهديـــًدا علـــى الســـالم واألمـــن 

ـــالد. ـــي الب ـــتقرار ف واالس

ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــزام الموظفي ـــرورة الت ـــن ض ـــم م ـــى الرغ عل
القوانيـــن بقانـــون حقـــوق اإلنســـان، فـــإن مـــن بينهـــم أيًضـــا منتهكيـــن 
محتمليـــن. ويجـــب أن نفهـــم أنـــه عندمـــا ترتكـــب انتهـــاكات لحقـــوق 
اإلنســـان علـــى يـــد مـــن يفتـــرض فيهـــم االلتـــزام بالقانـــون وبحقـــوق 
ـــى  ـــح عل ـــع تصب ـــن المؤسســـة والمجتم ـــة بي ـــإن العالق اإلنســـان، ف

المحـــك.

ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــي مـــن الضـــروري مســـاءلة الموظفي وبالتال
ـــي  ـــادة ف ـــر الق ـــذرع بأوام ـــم. وال يجـــوز الت ـــن عـــن أفعاله القواني
ــح، ال  ــكل واضـ ــي بشـ ــر قانونـ ــر غيـ ــك األمـ ــة إذا كان ذلـ حالـ
ـــي  ـــون الدول ـــات جســـيمة للقان ـــر بمخالف ـــق األم ـــا يتعل ســـيما عندم
ـــؤولية  ـــد المس ـــر. وتمت ـــة أو التطهي ـــادة الجماعي ـــال اإلب ـــل أعم مث
ــادة الذيـــن يصـــدرون أوامـــر  ــاءلة لتشـــمل الضبـــاط القـ والمسـ
ـــة  بارتـــكاب انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان أو يقصـــرون فـــي الحيلول

دون وقوعهـــا.
وتختلـــف االختصاصـــات واإلجـــراءات وأســـاليب العـــالج الممكنـــة 

ينهض الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بدور مهم في حماية حقوق اإلنسان.
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للتعامـــل مـــع انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان باختـــالف طبيعـــة 
االنتهـــاك؛ فالنظـــام الفعـــال للضوابـــط والتوازنـــات يتضمـــن 
مجموعـــة واســـعة مـــن اآلليـــات. ويجـــب أال تنظـــر الســـلطات 

إلـــى هـــذا النظـــام باعتبـــاره تهديـــًدا لهـــا.

مـــن المفتـــرض أن تســـاعد الرقابـــة أيًضـــا علـــى تحديـــد المجـــاالت 
التـــي تحتـــاج إلـــى تحســـين وكيفيـــة تحقيـــق هـــذا ويجـــب أن يكـــون 
ـــة  ـــن مصلح ـــي م ـــة ككل. وبالتال ـــل المؤسس ـــي داخ ـــر وقائ ـــا أث له
ـــق  ـــي أي تحقي ـــدور فاعـــل ف ـــن النهـــوض ب ـــاذ القواني مؤسســـات إنف

ـــان. ـــوق اإلنس ـــاكات حق ـــأن انته يجـــرى بش

ــان  ــوق اإلنسـ ــاك لحقـ ــا انتهـ ــل فيهـ ــي يمثـ ــاالت التـ ــي الحـ فـ
جريمـــة جنائيـــة، تعمـــل مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن فـــي حـــدود مجـــال 
مســـؤوليتها المعتـــادة عـــن التحقيـــق فـــي الجريمـــة. ومـــن نافلـــة 
ـــامل  ـــوري وش ـــكل ف ـــذ بش ـــب أن يتخ ـــراء يج ـــذا اإلج ـــول إن ه الق
ـــية  ـــة النفس ـــن الناحي ـــب م ـــن الصع ـــن يظـــل م ـــز. ولك ـــدون تحي وب
التحقيـــق فـــي ســـلوك زميـــل وبالتالـــي مـــن الضـــروري فـــرض 
ـــذا  ـــق. وإن ه ـــز التحقي ـــدم تحي ـــان ع ـــة لضم ـــق للغاي ـــراف دقي إش
ـــى  ـــع بعـــض مؤسســـات الشـــرطة إل ـــذي دف ـــو ال ـــًدا ه الســـبب تحدي
ـــات مـــن  إنشـــاء إدارات متخصصـــة مســـؤولة عـــن إجـــراء التحقيق
ـــال  ـــة ح ـــى أي ـــال عل ـــذا المج ـــي ه ـــاح ف ـــد النج ـــل. ويعتم ـــذا القبي ه
علـــى وجـــود ثقافـــة مؤسســـية ترفـــض الســـلوك غيـــر القانونـــي 
ـــات"  ـــى "اإلبـــالغ عـــن المخالف ـــا وال ُينظـــر فيهـــا إل رفًضـــا واضًح
باعتبـــاره "خيانـــة". وينـــدرج وضـــع مدونـــة لقواعـــد الســـلوك ضمـــن 
ـــات  ـــع ضمان ـــا وض ـــب أيًض ـــك، يج ـــع ذل ـــادة. وم ـــؤوليات القي مس
مالئمـــة مـــن خـــالل اإلشـــراف الدقيـــق علـــى هـــذه التحقيقـــات. 
ـــه. ـــى عن ـــًرا ال غن ـــة أم ـــي أي قضي ـــة ف ـــة الخارجي ـــل المتابع وتظ

وأخيـــًرا إذا ارتكـــب موظـــف مكلـــف بإنفـــاذ القوانيـــن انتهـــاًكا 
لحقـــوق اإلنســـان ال يرقـــى إلـــى مســـتوى الجريمـــة الجنائيـــة 
ـــات  ـــض الضمان ـــرام بع ـــي احت ـــر ف ـــال التقصي ـــبيل المث ـــى س )عل
اإلجرائيـــة(، فـــإن مؤسســـة إنفـــاذ القوانيـــن ســـتظل تتحمـــل مســـؤولية 
التحقيـــق فـــي المســـألة تحقيًقـــا شـــاماًل وضمـــان احتـــرام حقـــوق 

قبول الرقابة الكاملة على عملية إنفاذ القوانين يؤدي إلى تعزيز مصداقية السلطات 
وقبولها
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ـــوق. ـــض ورد الحق ـــراءات التعوي ـــث إج ـــن حي ـــا م الضحاي

ـــة. وإذا  ـــة القضائي ـــن الرقاب ـــتفادة م ـــا االس ـــاح للضحاي يجـــب أن يت
أريـــد لتلـــك الرقابـــة أن تتســـم بالفاعليـــة فـــي مســـاندة حقـــوق ضحايـــا 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، فـــإن اســـتقالل الســـلطة القضائيـــة 

ـــا. ـــى عنه ـــر ال غن ـــد معايي ـــا تع ـــدم تحيزه ـــا وع وموضوعيته

المتابعـــة الخارجيـــة تشـــمل أيًضـــا مؤسســـات حقـــوق اإلنســـان 
ـــا.  ـــاع عنه ـــان والدف ـــوق اإلنس ـــم حق ـــن دع ـــؤولة ع ـــة المس الوطني
وقـــد يختلـــف هيـــكل هـــذه المؤسســـات وطبيعتهـــا اختالًفـــا كبيـــًرا مـــن 
دولـــة إلـــى أخـــرى إال أنهـــا عـــادًة مـــا تكـــون جميعهـــا هيئـــات عامـــة. 
ـــان  ـــل عـــام، يجـــب ضم ـــى تموي ـــا عل ـــى الرغـــم مـــن حصوله وعل
اســـتقاللها وعـــدم تحيزهـــا. ومـــن الضـــروري أن يتمكـــن الجمهـــور 
مـــن الرجـــوع إلـــى هـــذه المؤسســـات بدافـــع مـــن الثقـــة والطمأنينـــة 

الكاملتيـــن إزاء اســـتقاللها واســـتعدادها لحمايـــة حقـــوق اإلنســـان.

أشـــهر مؤسســـتين لحقـــوق اإلنســـان فـــي العالـــم همـــا مؤسســـة أميـــن 
المظالـــم الوطنـــي واللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان.

أميـــن المظالـــم الوطنـــي ُيعهـــد إليـــه عـــادًة بتلقـــي الشـــكاوى   •
ـــض  ـــي بع ـــا ف ـــه أيًض ـــن حق ـــراد وإن كان م ـــا األف ـــي يقدمه الت
ـــادرة الشـــخصية. وُيخـــول عقـــب  ـــان العمـــل بموجـــب المب األحي
إتمـــام التحقيـــق إصـــدار توصيـــات بشـــأن االســـتجابة التـــي يتعيـــن 

ـــاكي أو المتضـــرر. ـــا للش ـــلطات تقديمه ـــى الس عل
اللجـــان الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان ُتكلـــف بكفالـــة التطبيـــق   •
ـــان.  ـــوق اإلنس ـــة حق ـــة بحماي ـــح المعني ـــن واللوائ ـــل للقواني الفاع
وُيســـند إليهـــا فـــي بعـــض األحيـــان معالجـــة مســـائل معينـــة 
ــارس  ــي تمـ ــز(. وهـ ــل التمييـ ــان )مثـ ــوق اإلنسـ ــة بحقـ متعلقـ
مهامهـــا بطريقـــة تشـــبه طريقـــة عمـــل أمنـــاء المظالـــم فيمـــا 

يتعلـــق بالشـــكاوى الفرديـــة.

ــى  ــة علـ ــة إضافيـ ــى فـــرض رقابـ ــة علـ ــات الدوليـ تنـــص اآلليـ
عمليـــة إنفـــاذ القوانيـــن. فالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مكلفـــة بإقامـــة 
المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة عـــن جريمـــة اإلبـــادة الجماعيـــة 

الرقابة القضائية على عملية إنفاذ القوانين يجب أن تشمل جميع المجاالت ذات 
الصلة: المالحقة الجنائية والدعاوى المدنية واإلدارية العامة للتعويض ورد الحقوق.
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ـــدوان.  ـــة الع ـــرب وجريم ـــم الح ـــانية وجرائ ـــد اإلنس ـــم ض والجرائ
وتعـــد الجرائـــم ضـــد اإلنســـانية هـــي األكثـــر ارتباًطـــا بعمـــل إنفـــاذ 
ـــادة )7( مـــن  ـــي الم ـــة ف ـــر دق ـــا أكث ـــة تعريًف ـــن؛ وهـــي معرف القواني
ـــى  ـــة وتشـــمل عل ـــة الدولي نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة الجنائي

ـــب. ـــال التعذي ـــال أعم ـــبيل المث س

هنـــاك نوعـــان مـــن الدعـــاوى يمكـــن بموجبهـــا تحميـــل الـــدول 
مســـؤولية التزاماتهـــا المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون الدولـــي 

لحقـــوق اإلنســـان:
الشـــكاوى المتبادلـــة بيـــن الـــدول: يجـــوز للـــدول تقديـــم   •
ـــا  ـــاء بالتزاماته ـــي الوف ـــة أخـــرى ف ـــر دول شـــكاوى حـــول تقصي
ـــى  ـــان إل ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة معين ـــي اتفاقي ـــا ف المنصـــوص عليه
ـــال  ـــدة واالمتث ـــزام بالمعاه ـــة االلت ـــؤولة عـــن متابع ـــة المس اللجن

ـــا. له
ـــة  ـــا اتفاقي ـــص فيه ـــي تن ـــاالت الت ـــي الح ـــة: ف ـــكاوى الفردي الش  •
إمكانيـــة تقديـــم شـــكاوى فرديـــة- أي فـــي الحـــاالت التـــي يجـــوز 
فيهـــا لألفـــراد تقديـــم شـــكاوى بشـــأن انتهـــاك حقوقهـــم المنصوص 
ـــذه  ـــة بدراســـة ه ـــة المعني ـــص اللجن ـــة، وتخت ـــي االتفاقي ـــا ف عليه
ـــان  ـــوق اإلنس ـــات حق ـــن اتفاقي ـــة م ـــدد كل اتفاقي ـــكاوى. وتح الش
ـــة  ـــا باإلضاف ـــة الوصـــول إليه ـــات وكيفي ـــك اآللي ـــر تل ـــدى تواف م
إلـــى االختصاصـــات واإلجـــراءات ذات الصلـــة فـــي حـــدود 

ـــة. ـــمولة باالتفاقي ـــان المش ـــوق اإلنس ـــائل حق ـــاق مس نط
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القانون الدولي اإلنساني وصلته بعمل الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين

تحـــدث عمليـــات إنفـــاذ القوانيـــن فـــي جميـــع األوقـــات- فـــي زمـــن 
ـــرى.  ـــف األخ ـــاالت العن ـــي ح ـــلح وف ـــزاع المس ـــن الن ـــلم وزم الس
ـــى  ـــزاع المســـلح بمعن ـــي حـــاالت الن ـــدة ف ـــات جدي ـــد تطـــرأ تحدي ق
ــى  ــون إلـ ــد يتحولـ ــن قـ ــاذ القوانيـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ أن الموظفيـ
هـــدف وقـــد يشـــاركون مشـــاركة مباشـــرة فـــي العمليـــات العدائيـــة 
وقـــد يضطـــرون إلـــى التعامـــل مـــع أشـــخاص ينخرطـــون فـــي 
النـــزاع المســـلح أو يتضـــررون منـــه أو التحقيـــق فـــي االنتهـــاكات 
ـــة للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني أو القانـــون الدولـــي لحقـــوق  المحتمل

ـــا. ـــان أو كليهم اإلنس

ـــر  ـــع عش ـــرن التاس ـــتينيات الق ـــي س ـــى ف ـــات األول ـــت االتفاقي ُوقع
عقـــب مبـــادرة رجـــل األعمـــال السويســـري "هنـــري دونـــان" 
الـــذي روعتـــه المعانـــاة التـــي كابدهـــا الجنـــود الجرحـــى فـــي 
ميـــدان معركـــة "ســـولفرينو". وبـــدأ يظهـــر نوعـــان مـــن القانـــون، 
ــى  ــعى إلـ ــي يسـ ــال والثانـ ــاليب القتـ ــائل وأسـ ــم وسـ األول يحكـ
حمايـــة ضحايـــا الحـــرب. وتطـــور كال القانونيـــن بعـــد الحـــرب 
ـــام 1949  ـــع لع ـــف األرب ـــات جني ـــد اتفاقي ـــة؛ وتع ـــة الثاني العالمي
وبروتوكوالهـــا اإلضافيـــان لعـــام 1977 أبـــرز نتائـــج تلـــك 

العمليـــة.

ـــزاع المســـلح  ـــي حـــاالت الن ـــي اإلنســـاني ف ـــون الدول ـــق القان ينطب
وُوضـــع خصيًصـــا مـــن أجلهـــا وُيقصـــد بهـــا النزاعـــات المســـلحة 
ـــواء.  ـــٍد س ـــى ح ـــة عل ـــر الدولي ـــلحة غي ـــات المس ـــة والنزاع الدولي
وتنـــدرج قواعـــد القانـــون الدولـــي اإلنســـاني بشـــكل رئيســـي ضمـــن 
اتفاقيـــات جنيـــف األربـــع لعـــام 1949 وبروتوكوليهـــا اإلضافييـــن 

ـــي العرفـــي. ـــى القانـــون الدول ـــة إل لعـــام 1977 باإلضاف

القواعـــد والمبـــادئ األساســـية للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني 
المرتبطـــة بســـير العمليـــات العدائيـــة وحمايـــة األشـــخاص الذيـــن 

يقعـــون فـــي قبضـــة العـــدو هـــي:
ـــداف  ـــن األه ـــز بي ـــزاع بالتميي ـــراف الن ـــزم أط ـــز يل ـــدأ التميي مب  •

القانون الدولي اإلنساني باعتباره قانوًنا يسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح 
ألغراض إنسانية بحتة
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ـــان  ـــن األعي ـــة، بي ـــن جه ـــون م ـــك المقاتل ـــي ذل ـــا ف العســـكرية، بم
ـــداف  ـــى األه ـــات إل ـــه الهجم ـــرى، وتوجي ـــة أخ ـــن جه ـــة م المدني

العســـكرية دون غيرهـــا؛
مبـــدأ التناســـب يحظـــر الهجمـــات التـــي تـــؤدي إلـــى خســـائر   •
عرضيـــة بيـــن المدنييـــن وتلـــف الممتلـــكات المدنيـــة، وهـــي نتيجـــة 
ـــزة العســـكرية الملموســـة والمباشـــرة  ـــًة بالمي ـــد مفرطـــة مقارن تع

ـــة؛ المتوقع
مبـــدأ االحتيـــاط يســـتلزم اتخـــاذ العنايـــة المســـتمرة وجميـــع التدابيـــر   •
ـــالت  ـــة وي ـــان المدني ـــن واألعي ـــكان المدنيي ـــب الس ـــة لتجني الممكن

الحـــرب؛
يجـــب احتـــرام الحيـــاة والكرامـــة والحقـــوق األساســـية   •
لألشـــخاص الواقعيـــن فـــي قبضـــة العـــدو )المقاتلـــون أو الجرحـــى 
ـــدى طـــرف مـــن أطـــراف  ـــون المحتجـــزون ل فـــي األســـر والمدني

ـــال(. ـــبيل المث ـــى س ـــزاع عل الن

هنـــاك أيًضـــا مجموعـــة مـــن االتفاقيـــات المعينـــة التـــي تحظـــر 
ـــات  ـــدث إصاب ـــي تح ـــوائية أو الت ـــرب العش ـــائل الح ـــد وس أو تقي
مفرطـــة أو آالًمـــا ال مبـــرر لهـــا مثـــل األســـلحة البيولوجيـــة 
ـــام  ـــى واأللغ ـــزر المســـببة للعم ـــة وأســـلحة اللي واألســـلحة الكيماوي

المضـــادة لألفـــراد والذخائـــر العنقوديـــة.

ـــملها  ـــي يش ـــرى الت ـــاالت األخ ـــن المج ـــة م ـــن الحري ـــان م الحرم
القانـــون الدولـــي اإلنســـاني. تســـري بعـــض قواعـــد القانـــون الدولي 
اإلنســـاني علـــى معاملـــة أســـرى الحـــرب والمدنييـــن المعتقليـــن 
فـــي ظـــروف نـــزاع مســـلح دولـــي واألشـــخاص المحروميـــن مـــن 
حريتهـــم ألســـباب تتعلـــق بنـــزاع مســـلح غيـــر دولـــي. وتنـــص 
ـــة إنســـانية وظـــروف  ـــر معامل ـــى توفي هـــذه القواعـــد صراحـــًة عل
ــية  ــة األساسـ ــات القضائيـ ــرام الضمانـ ــية واحتـ ــاز أساسـ احتجـ

ـــة. ـــم جنائي ـــكاب جرائ ـــن بارت ـــخاص المتهمي لألش

ينـــص القانـــون الدولـــي اإلنســـاني أيًضـــا علـــى حمايـــة فئـــات 
ــاء  معينـــة مـــن األشـــخاص مثـــل الالجئيـــن والنازحيـــن والنسـ

ــال. واألطفـ
الالجئـــون والنازحـــون هـــم فـــي األصـــل مدنيـــون وبالتالـــي   •
ـــم يقومـــوا بـــدور مباشـــر  يتمتعـــون بحمايـــة مـــن الهجمـــات، مـــا ل
فـــي األعمـــال العدائيـــة وطـــوال الوقـــت الـــذي يقومـــون فيـــه بهـــذا 
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ـــن وعديمـــي الجنســـية بشـــكل  ـــار الالجئي ـــدور. وال يجـــوز اعتب ال
ـــب". ـــم "أجان ـــرد أنه ـــداًء لمج ـــاص أع خ

يواجـــه النســـاء مخاطـــر أكبـــر ممـــا يواجههـــا الرجـــال أثنـــاء   •
النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة علـــى حـــدٍ ســـواء.

ـــن وســـائل  ـــان كوســـيلة م ـــي بعـــض األحي يســـتخدم االغتصـــاب ف
ـــب  ـــات فحس ـــاء والفتي ـــى النس ـــراره عل ـــر أض ـــرب وال تقتص الح
ـــب األحـــوال.  ـــي أغل ـــا لتشـــمل الرجـــال واألوالد ف ـــد أيًض ـــل تمت ب
ــد  ــرب وقـ ــم الحـ ــن جرائـ ــوم ضمـ ــال اليـ ــذه األفعـ وتصنـــف هـ
ـــم  ـــل الجرائ ـــرى مث ـــة األخ ـــتوى الجرائـــم الدولي ـــى مس ترقـــى إل
ـــذه  ـــا شـــروط ه ـــي ُتســـتوفى فيه ـــي الحـــاالت الت ضـــد اإلنســـانية ف

ـــم. الجرائ
ـــع  ـــم حـــق التمت ـــزاع المســـلح له ـــن الن ـــال المتضـــررون م األطف  •
باحتـــرام وحمايـــة خاصـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي اإلنســـاني. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال يتمتـــع األطفـــال بحمايـــة صريحـــة مـــن 
جميـــع أشـــكال العنـــف الجنســـي؛ ويجـــب فصلهـــم عـــن البالغيـــن 
ـــراًدا  ـــوا أف ـــم يكون ـــا ل ـــة )م ـــاء ظـــروف الحرمـــان مـــن الحري أثن
فـــي األســـرة نفســـها(؛ ويجـــب أن يحصلـــوا علـــى التعليـــم والغـــذاء 
والرعايـــة الصحيـــة؛ ويجـــب إجالؤهـــم مـــن مناطـــق القتـــال؛ 
ويجـــب لـــم شـــمل األطفـــال غيـــر المصحوبيـــن بذويهـــم بأســـرهم. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يحظـــر القانـــون الدولـــي اإلنســـاني تجنيـــد 
األطفـــال فـــي القـــوات المســـلحة أو الجماعـــات المســـلحة أو 

ـــة. ـــال العدائي ـــي األعم مشـــاركتهم ف

يعتبـــر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن فـــي الظـــروف 
ـــل  ـــي يكف ـــلح. وبالتال ـــزاع المس ـــاالت الن ـــي ح ـــن ف ـــة مدنيي العادي
لهـــم القانـــون الدولـــي اإلنســـاني حمايـــة مـــن الهجمـــات. ولكـــن إذا 
اندمجـــوا رســـمًيا فـــي القـــوات المســـلحة أو شـــاركوا بحكـــم الواقـــع 
ـــى  ـــون إل ـــة، فإنهـــم يتحول ـــات العدائي مشـــاركة مباشـــرة فـــي العملي
ـــا  ـــاني. وعندم ـــي اإلنس ـــون الدول ـــب القان ـــروعة حس ـــداف مش أه
ـــاذ القوانيـــن مشـــاركة مباشـــرة  يشـــارك الموظفـــون المكلفـــون بإنف

تجنيد أو تطوع أو استخدام األطفال تحت سن 15 عاًما في المشاركة المباشرة في 
العمليات العدائية يمثل جريمة حرب.

حظر االغتصاب أو الدعارة القسرية أو أي شكل من أشكال هتك العرض
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فـــي العمليـــات العدائيـــة، يتعيـــن عليهـــم التصـــرف امتثـــااًل للقانـــون 
الدولـــي اإلنســـاني. ولهـــذا األمـــر أهميـــة علـــى ســـبيل المثـــال 
فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام العتـــاد. فهنـــاك عتـــاد معيـــن، مثـــل القنابـــل 
ـــات  ـــي عملي ـــه ف ـــمح ب ـــوع، يس ـــيل للدم ـــاز المس ـــددة أو الغ المتم
ـــة  ـــات العدائي ـــرة العملي ـــي مباش ـــور ف ـــه محظ ـــن لكن ـــاذ القواني إنف

ـــلح. ـــزاع المس ـــاء الن أثن

هنـــاك تحديـــات كبـــرى تفرضهـــا الحـــاالت التـــي ُيســـند فيهـــا 
إلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن أداء مهمتيـــن فـــي 
الوقـــت ذاتـــه، أي مهـــام إنفـــاذ القوانيـــن الســـتعادة األمـــن والنظـــام 
ـــدو  ـــة ضـــد الع ـــات القتالي ـــب والعملي ـــن جان ـــا م ـــاظ عليهم أو الحف
مـــن جانـــب آخـــر. ويرجـــع هـــذا إلـــى أن القواعـــد والمبـــادئ 
ـــتق  ـــذي ُيش ـــت ال ـــي الوق ـــًرا. فف ـــا كبي ـــف اختالًف ـــة تختل ذات الصل
ـــة  ـــوق اإلنســـان بصف ـــون حق ـــن قان ـــن م ـــاذ القواني ـــوذج إنف ـــه نم في
رئيســـية، تخضـــع العمليـــات القتاليـــة لنمـــوذج ســـير العمليـــات 
ــي  ــاني. وينبغـ ــي اإلنسـ ــون الدولـ ــن القانـ ــتمد مـ ــة المسـ العدائيـ
ـــن  ـــة بي للســـلطات توخـــي الحـــذر وعـــدم طمـــس الخطـــوط الفاصل
المهمتيـــن وعـــدم تـــرك الضبـــاط فـــي حالـــة عـــدم تيقـــن بشـــأن 
مهمتهـــم المحـــددة والنمـــوذج المنطبـــق. ويجـــب أيًضـــا اتخـــاذ 
االحتياطـــات عنـــد عـــودة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن إلـــى 
ـــاركة  ـــد المش ـــم بع ـــندة إليه ـــة المس ـــن العادي ـــاذ القواني ـــات إنف واجب
المباشـــرة فـــي العمليـــات العدائيـــة. ويجـــب عـــدم التهويـــن مـــن 

ـــن. ـــاذ القواني ـــة إنف ـــى عقلي ـــودة إل ـــة الع صعوب
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الخاتمة

ينهـــض الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن بـــدور أساســـي 
فـــي المجتمـــع مـــن حيـــث خدمـــة النـــاس وحمايتهـــم وتعزيـــز 
ـــي  ـــا ف ـــات- بم ـــع األوق ـــي جمي ـــدور ف ـــك ال ـــري ذل ـــون. ويس القان
ـــي  ـــرى. ويلق ـــف األخ ـــاالت العن ـــلح وح ـــزاع المس ـــن الن ـــك زم ذل
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــق الموظفي ـــى عات ـــرة عل ـــؤولية كبي ـــذا بمس ه
القوانيـــن الذيـــن يتعيـــن عليهـــم أداء واجباتهـــم باحتـــرام مطلـــق 
للقانـــون الوطنـــي والدولـــي المعمـــول بـــه، بغـــض النظـــر عـــن 
ــذه  ــت هـ ــة. وليسـ ــروف المحيطـ ــورة الظـ ــل وخطـ ــة بـ صعوبـ
بالمهمـــة اليســـيرة؛ فاالشـــتراطات األخالقيـــة والمهنيـــة التـــي يجـــب 
ـــر  ـــد والمعايي ـــال للقواع ـــة. إال أن االمتث ـــا ملحـــة للغاي ـــزام به االلت
ــن  ــذي يمكـ ــه والـ ــذي ال غنـــى عنـ ــار الـ ــة يرســـي اإلطـ الدوليـ
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن مـــن المســـاهمة مســـاهمة 
ـــع.  ـــي المجتم ـــتقرار ف ـــن واالس ـــلم واألم ـــق الس ـــي تحقي ـــة ف فاعل



المهمة
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر منظمـــة غيـــر متحيـــزة 
ومحايـــدة ومســـتقلة، تـــؤدي مهمـــة إنســـانية بحتـــة تتمثـــل فـــي 
حمايـــة أرواح وكرامـــة ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة وغيرهـــا 

ــم.  ــاعدة لهـ ــم المسـ ــاالت العنـــف وتقديـ مـــن حـ

ــادي  ــة لتفـ ــود الممكنـ ــة كل الجهـ ــة الدوليـ ــًا اللجنـ ــذل أيضـ وتبـ
المعانـــاة بنشـــر أحـــكام القانـــون اإلنســـاني والمبـــادئ اإلنســـانية 

ــا.  ــة وتعزيزهـ العالميـ

أنشـــئت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر عـــام 1863 وقـــد 
تمخّضـــت عنهـــا اتفاقيـــات جنيـــف والحركـــة الدوليـــة للصليـــب 
ــطة  ــق األنشـ ــه وتنسـ ــي توجـ ــر. وهـ ــال األحمـ ــر والهـ األحمـ
ـــلحة  ـــات المس ـــاالت النزاع ـــي ح ـــة ف ـــا الحرك ـــي تنفذه ـــة الت الدولي

وغيرهـــا مـــن حـــاالت العنـــف.
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