القوة من ِقبل الشرطة
 .1استخدام ّ
القوة ؟
 .1.1متى يُ سمح
للشرطي باستخدام ّ
ّ

مبوجب مرسوم الشرطة [النسخة اجلديدة]ّ ،1971 ،إن دور الشرطة هو االنخراط
في منع املخالفات وكشفها ،القبض على املخالفني وتقدميهم للقضاء ،احلفاظ بأمان على
الشخصي واملمتلكات .تنطوي ممارسة صالحيات
السجناء واحلفاظ على األمن العا ّم واألمن
ّ
الشرطة ،إ ًذا ،على االتّصال املتك ّرر مع اجلمهور ،وعليه فإنّها تتط ّلب إيجاد توازن مناسب بني
ضرورة حماية مصالح املجتمع في مكافحة اجلرمية من جهة ،وضرورة حماية مصالح الفرد
املس بحقوقه من جهة أخرى.
ومنع ّ
ّ
املس
لكي
تتمكن الشرطة من أداء وظائفها ،أَسندَ لها القانون صالحيات متكنها من ّ
بحقوق اإلنسان احملم ّية ،مبا في ذلك صالحية استخدام الق ّوة .وتقوم أوامر القيادة العا ّمة (في
1
الفصل  )14بتفصيل تلك الظروف التي يجوز فيها استخدام الق ّوة َوف ًقا للقانون:
 .1لصدّ الهجوم ،ومنع اجلرمية التي يرافقها العنف؛
 .2لتنفيذ االعتقال في حالة املقاومة أو عند احملاولة للته ّرب من االعتقال؛
 .3لتفريق التجمهر ّ
املخل بالنظام؛
 .4في حالة املقاومة الفعل ّية حلبس ُفرِ ض ً
فرضا قانون ًّيا أو لصدّ محاولة الته ّرب من احلبس
قانوني؛
نحو
الذي ُفرض على ٍ
ّ
خارجي في جسد املشتبه فيه الذي يعارض إجراء تفتيش
 .5من أجل إجراء تفتيش
ّ
كهذا (بتصريح من قبل ضابط شرطة وبعد أن ُمنح امل ّتهم فرصة إسماع أسباب رفضه
إلجراء التفتيش).
صريحا على أنّه ال ينبغي -ح ّتى في الظروف املذكورة-
نصا
ً
وم َع ذلكّ ،
تنص األوامر ًّ
استخدام الق ّوة إ ّال بالقدر الذي ّ
ميكن من حتقيق الغرض من وراء استخدامها .ووف ًقا للمبادئ
األساسي :كرامة اإلنسان وح ّر ّيته ،و َوف ًقا ملرسوم
الدستور ّية ،املنصوص عليها في القانون
ّ
فإن استخدام الصالحيات التي تنتهك حقوق اإلنسان ليس له ما يب ّرره إ ّال حني
الشرطةّ ،
يستند األمر على تفويض مينحه القانون ،ولغرض صالح وبقدر ال يزيد عن املطلوب.
شرطي ،أثناء أداء واجبه ،استخدا ًما ال مب ّرر له أو على
أ ّما استخدام الق ّوة من قبل
ّ
نحو يتعدّ ى املطلوب ،فإنه أمر غير مشروع وقد يبلغ حدّ اعتباره مخالفة جنائ ّية من نوع
االعتداء.
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للقوة؟
 .1.2ما العمل حيال استخدام غير مشروع ّ
ميكن ّ
ألي شخص تقدمي شكوى حول االستخدام املفرط للق ّوة من قبل الشرطة ،وذلك
إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة والتابعة لوزارة العدل (بالعبر ّية« :ماحاش») .أ ّما السلوك
شرطي ،والذي ال يبلغ حدّ العنف ،فقد ّ
يشكل مخالفة أدب ّية .وإذا تع ّلق األمر
غير الالئق من قبل
ّ
بسلوك غير الئق أو سوء أداء للوظيفة ،ففي اإلمكان تقدمي شكوى إلى وحدة شكاوى اجلمهور
التابعة للشرطة .انظر/ي تفاصيل هذه اخليارات في الفصلني َ 17و  18أدناه.

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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