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 :الحرِج الزناد
 النارية لألسلحة الشرطة استعمال على الدولية المعايير تطبيق

 
 مهنية عصرية بطريقة واألمن النظام حفظ إن

 يركّز الفصل وهذا. المعقدة المهمات إحدى من

 هذه من حاسم، ولكنه محدد، جانب على

 وإساءة – استعمال تحديداً وهو المهمة،

 قبل من النارية واألسلحة القوة – استعمال

 .القانون تطبيق فرض مسؤولي

 

 باستعمال تقضي التي الشرطة لقرارات وإن

 النطاق واسعة وعواقب تداعيات المسلحة القوة

 مسؤولية الشرطة إلى يوكل التي المجتمعات على

 للقوة الشرطة استعمال يعتبر ول،األ المقام ففي. حمايتها

. األساسية اإلنسان حقوق قضايا إحدى النارية واألسلحة

 تحترم بأن الدولي، القانون بمقتضى اليمين، محلَّفة والدول

 على والنظام األمن حفظ ويعد. لمواطنيها اإلنسان حقوق

 لذلك مهمة وتجربة اختبار أرضية الوطني المستوى

 .عموماً القانون بحكم الدولة امواللتز االلتزام،

 

 يفقد فعندما. الصغيرة األسلحة انتشار عوامل من كعامل استعمالها سوء أو النارية األسلحة استعمال يتساوى

 وإلى – المحلية والبنى الهياكل إلى يلجؤون األحيان غالب في فإنهم األمن، لتوفير الدولة في الثقة المواطنون

 الملكية معدالت ارتفاع في فتتمثّل اللجوء لذلك المباشرة والتبعات العواقب أما. ةالهو هذه لجسر – أنفسهم

 األمن قوات في العامة ثقة كانت وإذا. المسلح للعنف االرتفاع المتسارعة المستويات وخطر للسالح الفردية

 الصغيرة األسلحة ىعل السيطرة تدابير تنجح أن أقل بدرجة المحتمل فمن معدومة، أو قليلة للدولة التابعة

 .المجتمع من منها الفائض وإزالة

 

 الشرطة استعمال على الدولية المعايير بتطبيق تتعلق بالغة أهمية ذات قضايا على الضوء الفصل هذا يلقي

 المرتفعة الدول من أمثلة تشمل والتي الفصل، يسوقها التي األمثلة عينة وتوضح. النارية واألسلحة للقوة

 .العالم مستوى على المجال هذا في تنشأ التي الكثيرة والمشكالت التحديات الدخل، المتدنيةو والمتوسطة

 

 الشرطة أفراد: الجمهور على السيطرة في درس

 أعمال من سلسلة لمواجهة جاهزون التشيكية

 .2000 أغسطس/آب في الشغب
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 في الحقو الحياة في الحق مثل األساسية اإلنسان حقوق انتهاك النارية لألسلحة الشرطة استعمال سوء يتضمن

 ويستعرض. المهينين أو الالإنسانيين أو القاسيين العقاب أو للمعاملة الخضوع عدم أو للتعذيب التعرض عدم

 القانون تطبيق فرض مسؤولي قبل من النارية واألسلحة القوة استخدام يحكم الذي المعياري اإلطار الفصل

 القوة استعمال حول المتحدة لألمم األساسية دئالمبا فيه بما معاً، آن في والوطني الدولي المستويين على
 بهذا صلة ذات اإلنسان حقوق قواعد من آخر عدد وهناك .المسؤولين أولئك قبل من النارية واألسلحة

 حالة أعلنت التي وتلك سالم حالة في تعيش التي المجتمعات على تنطبق القواعد وهذه أيضاً، الموضوع

 .الطوارئ

 

 تتشارك األهمية بالغة معينة مبادئ هناك أن يبدو صياغتها، في كبيرة بدرجة تتباين يةالوطن القواعد أن ومع

 على تتفق الدول فإن عامة، وبصورة. اتساعاً األكثر القدر بهذا مضى، وقت أي من أكثر اليوم، الدول فيها

 الظروف، بمقتضى ضروري هو ما على مقتصراً يكون أن يجب الشرطة جانب من للقوة استعمال أي أن

 باعتبارها وقّعت التي تقريباً، الدول معظم وفي. الحين ذلك في تحقيقه المطلوب الهدف مع متناسباً يكون وأن

 شكل أي يقيدان والتناسبية، الضرورة: المبدأين هذين فإن الدولية، والسياسية المدنية الحقوق معايير في طرفاً

 عن الدفاع أو النفس عن الدفاع وضع تتضمن التي المواقف يف النارية لألسلحة الشرطة استعمال أشكال من

 .أطرافه أحد أو اإلنسان لحياة المباشر التهديد وجه في الناس عامة

 

 بالقواعد الدول ممارسات بين المقارنة عاقداً محددة، نقاط تناول إلى الفصل ينتقل الخلفية، هذه من وانطالقاً

 وغير المشروع الشرطة استعمال شكل تصوغ التي لمجاالتا من واسعة سلسلة ضمن بها الصلة ذات

 .للقوة المشروع
 

 التأكيد في والنظام األمن حفظ عملية بدأت فقد العامة، المتبصرة التصورات بأهمية الوعي النتشار ونظراً

 نهجيةم إن. الثقة هذه وإدامة بهم ضمنها يعملون التي المجتمعات ثقة تطوير إلى الشرطة كوادر حاجة على

 كثيرة أنحاء في سائدة تزال ما التي والنظام األمن لحفظ العسكرية التقاليد مع تماماً تتباين القبيل هذا من عمل

 والصفوة الدولة حماية على تركّز التي االستعمارية، المرحلة بعد ما مجتمعات في وبخاصة العالم، من

 في حاسماً عامالً تعتبر المجتمع وبين الشرطة بين قوية روابط إقامة وإن. المواطنين حماية من بدالً الحاكمة

 تعزز أنها إلى إضافة النارية األسلحة إلى اللجوء من وتقلّل والنظام، األمن لحفظ الجيدة الممارسات تعزيز

 .اإلنساني األمن

 

 ضد النارية األسلحة استعمال تحكم التي المحددة القواعد أيضاً الفصل هذا يستعرض ذلك، جانب وإلى

 والممارسات فالمعايير. والجماهير للخطر المعرضين والمستضعفين المعتقلين، أو المحتجزين األشخاص

 استعمال يعتبر

 أو للقوة الشرطة

 النارية لألسلحة

 حقوق إحدى من

 .األساسية اإلنسان
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 لمنع ضرورتها في تتساوى األسلحة وتخزين الشرطة وبتجهيزات وتدريبهم، الشرطة كوادر باختيار المتعلقة

 وتضمن الشرطة سلوك على شرافاإل تتولى التي األنظمة إن. المالئمة غير أو المفرطة القوة إلى اللجوء

 على تعمل النارية، األسلحة استعمال إساءة أو المفرطة القوة استخدام عن للمساءلة الشرطة كوادر خضوع

 .عام بشكل القانون حكم دعم وعلى اإلساءات من المزيد وقوع ردع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إلى العالم، من كثيرة أنحاء في والجرمية، المؤسسي الفساد أو السياسي االحتكار أدى لقد

 

 
 

 حتى بنائها دةإعا يمكن والنظام األمن حفظ هيئات أن غير. والنظام األمن ورعاية حفظ وأنظمة األمن انهيار

 بعض األمثلة طريق عن الفصل هذا من األخير القسم ويوضح. شديداً تدميراً األهلية الحروب تدمرها عندما

 .النزاع بعد ما مجتمعات في الشرطة وبنى هياكل إصالح في مواجهتها تتم التي الصعوبات

 

 من كبيراً عدداً أن على ويبرهن عملية بصورة أيضاً فيوضح الوطنية للممارسات الفصل هذا اختيار أما

 .والنظام األمن لحفظ الدولية بالمعايير يلتزم ال العالم أرجاء في الدول

 

 

 

 1998 مايو/أيار في الفلبين في معارضين سياسيين فصيلين يفرق مانيال في الشرطة أفراد أحد
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 بعض وجود رغم

 فإن الجيدة، األخبار

 والنظام األمن حفظ

 لدولا من الكثير في

 كثيراً مقصراً يبدو

 المعايير بلوغ في

 .الدولية
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 "المتحدة لألمم األساسية المبادئ" متطلبات مع منسجمة وائمةمت تكون التي والنظام، األمن حفظ عملية إن
 اإلشرافية العمل آليات وتأسيس والتجهيزات للتدريب الالزمة تلك من أقل ليست مهمة موارد تتطلب

 هذه بمثل لاللتزام جهود من تبذله فيما النجاح إلى طريقها في النامية، الدول من عدداً َأن غير وتشغيلها،

 بجالء، واضحة الجيدة والنظام األمن حفظ لعملية الموارد أهمية وإن. دونها من أو دولية بمساعدة المعايير،

 لحقوق احترامه في الجذور راسخ االلتزام هذا كان إذا ما يحدد سياسي التزام المطاف نهاية في ولكنها

 .ال أم اإلنسان

 


