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 1أهداف التعلم للفصل 1
بعد االنتهاء من الفصل ، 1ينبغي أن يكون املتعلم قادرا على:
• شرح دور ضباط الشرطة في الدولة الدميقراطية
• مناقشة املعنى املقصود بالدميقراطية
• مناقشة املعنى املقصود باحلوكمة الرشيدة
• مناقشة سبب أهمية احترام وحماية مسؤولي الشرطة حلقوق اإلنسان لكل
شخص في املجتمع بغض النظر عن االنتماء السياسي.
• وصف دور الشرطة في املجتمع الدميقراطي
• فهم الشروط األساسية إلجراء انتخابات دميقراطية
• فهم معنى عدم التمييز
• مناقشة معايير حقوق اإلنسان الدولية وممارسات املوظفني املكلفني بإنفاذ
القانون

 .1.1مقدمة

ينظر العالم إلى تونس كدولة دميقراطية متر مبرحلة انتقالية .حيث ستكون
انتخابات نوفمبر ، 2014أول انتخابات رئاسية عادية جترى بعد الثورة التونسية
التي اندلعت عام  2011وبعد اعتماد الدستور في جانفي  /كانون الثاني .2014
إن الدميقراطية وحقوق اإلنسان متالزمان .فالدميقراطية مهمة ألي بلد ألنها متنح
املواطنني فرصة املشاركة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات على جميع
املستويات بشأن القضايا التي تؤثر على حياتهم .يشارك املواطنون في انتخاب
قادة بلدانهم فيكون لهم من خاللهم رأي وكلمة في الطريقة التي ستدار بها .كل
الدول الدميقراطية جتري انتخابات ،ولكن ليست كل انتخابات دميقراطية.
يسود في البلد الدميقراطي التسامح السياسي و يحترم الناس سيادة القانون.
و هو ما ميثل أيضا حجر األساس للحوكمة الرشيدة .وحتترم الشرطة القانون
وحقوق اإلنسان وتخضع للمساءلة عن أفعالها.
في مجتمع دميقراطي ،تتعاون الشرطة و املجتمع من أجل توفر مستوى حياة آمن
ومحترم ورفيع جلميع املواطنني .تعتبر العالقة الطيبة بني الشرطة واملجتمع دعامة
أساسية لضمان حماية جميع املواطنني فضال عن احترام حقوق اإلنسان.
اعتمد املجلس التأسيسي التونسي (اجلمعية التأسيسية) الدستور اجلديد في 27
جانفي  /يناير  .2014ويتضمن هذا الدستور اجلديد عددا كبيرا من األحكام
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املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .تنص املادة ( )19من الدستور
على أن قوات الشرطة الوطنية للجمهورية التونسية مسؤولة عن احلفاظ على األمن
والنظام العام ،و حماية األفراد واملؤسسات واملمتلكات وإنفاذ القوانني في إطار
احلياد التام واحترام احلريات.

 .2.1ما هي الديمقراطية؟

مصطلح الدميقراطية مشتق من الكلمتني اليونانيتني« :دميوس» و تعني «الشعب»،
و «كراتوس» وتعني «السلطة» .توجد العديد من التعريفات ملفهوم الدميقراطية نذكر
منها :هي تسيير شؤون احلكم مبوافقة الشعب التي يعبر عنها بحرية ؛ أو هي نظام
حكم تكون السلطة فيه في يد الشعب .أما التعريف األكثر شيوعا للدميقراطية
فهو حكم الشعب .وميكن أيضا أن ينظر إلى الدميقراطية كونها نظام حكم متارس
فيه السلطة بشكل منظم – مينح املواطنون السلطة إلى احلكومة من خالل عملية
انتخابات حرة ونزيهة .ميكن للدميقراطية أن تستقر في بلد إذا آمن شعبه مببادئها
ومارسها باعتبار أن هذه املبادئ عادلة وحتترم حقوق اإلنسان األساسية.
يتضمن الدستور التونسي اجلديد حكما ينص على استخدام االستفتاءات مينح
الناس من خاللها إمكانية التصويت وهو ما ميثل شكال من أشكال الدميقراطية
املباشرة .فقد مت يوم  26ماي  /مايو  ،2014وضع القانون األساسي اخلاص
بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات .أما على املستوى احمللي ،فيجوز للسلطات احمللية
أن تستشير السكان احملليني ،إلى حد أن املادة  139من الدستور اجلديد نصت
على مفهوم «الدميقراطية التشاركية» كأسلوب للحوكمة احمللية .

 .3.1الحوكمة الرشيدة

يستخدم مصطلح احلوكمة الرشيدة لوصف الطريقة التي يحكم بها بلد ما .فهذا
املصطلح ينطوي على معنى أوسع بكثير من مصطلح «احلكومة» .ذلك أن مفهوم
«احلكومة» يصف العمليات السياسية واالقتصادية واإلدارية التي يقوم بها احلزب
السياسي الذي يتولى السلطة .وهو ما ميكن تسميته بالقطاع احلكومي .بينما يشمل
مصطلح «احلوكمة» القطاع احلكومي باإلضافة إلى قطاعي األعمال واملجتمع
املدني.
احلوكمة هي عملية تقوم مبوجبها املؤسسات العامة بتسيير الشؤون العامة ،وإدارة
املوارد العامة ،وضمان إعمال حقوق اإلنسان .وتتحقق احلوكمة الرشيدة من خالل
مؤسسات مثل البرملان واحملاكم واحلكومة .كما تشمل جهاز الشرطة.
ويتم حتقيق احلوكمة الرشيدة في ظل نظام سياسي دميقراطي تسهم فيه أعمال
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القطاعات الثالثة كلها في مصلحة املجتمع .كما أن حتقق احلوكمة الرشيدة يكون
مرجحا أكثر إذا توفرت للقطاع احلكومي مؤسسات قطاع عام عالية اجلودة وكان
لألمة مجتمع مدني قوي .وتتحقق احلوكمة الرشيدة بطريقة خالية أساسا من سوء
املعاملة والفساد ،مع إيالء سيادة القانون وحقوق اإلنسان ما يلزم من اعتبار.
و فيما يلي بعض املبادئ الرئيسية للحوكمة الرشيدة وشرح كيفية ارتباط كل منها
بنوع محدد من حقوق اإلنسان.

اإلرتباط بحقوق اإلنسان

مبدأ الحوكمة الرشيدة

ال ميكن أن ترى حكومة دميقراطية حقيقية
النور ما لم يتم ضمان حقوق األفراد املدنية
والسياسية .و يعني ذلك أنهم يستطيعون
التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من
التعرض لالعتقال أو التعذيب أو التمييز
ضدهم.

الحكومة والمسارات الديمقراطية

يتم تطوير هذه املؤسسات من خالل سياسة
حكومية رشيدة  ،لكنها ال ميكن أن تدار
بشكل فعال إال إذا متتع املوظفون بحقوقهم
االقتصادية ،كاألجر املناسب ،باعتبارها
حقوقا لإلنسان .فاألجر املناسب ميكن الناس
من إعالة أنفسهم بشكل صحيح و يقلل تبعا
لذلك من الفساد .وهو ما يعزز احلوكمة.

مؤسسات قطاع عام فعالة

إن علوية سيادة القانون والنظام القانوني
احملايد يحميان احلقوق املدنية جلميع الناس
فيما يتعلق بامللكية واألمن الشخصي واحلرية.
وينبغي أن يكون النظام القانوني والقضائي
مستقال عن احلكومة بحيث تنصرف إلى خدمة
مصالح مواطنيها بدال من حزب سياسي معني.
و بهذه الطريقة يحمي(القانون) احلقوق املدنية
ملواطنيه من الدولة املستبدة.

علوية سيادة القانون
ونظام قانوني نزيه وفعال
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مجتمع مدني قوي

أولوية فائقة لالستثمار في
الشعب

إدارة حكيمة لالقتصاد
الوطني

نعني باملجتمع املدني املواطنني الذين يساهمون
في حكم بلدهم من خالل مشاركتهم في املجتمع.
فمن الصعب أن تشارك إذا كنت فقيرا ،وعاطال
عن العمل ،وجائعا ،وبال مأوى وغير متعلم.
والناس الذين يعيشون في ظل هذه الظروف
يحرمون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .ال ميكن أن توجد حوكمة رشيدة حقا
حتى يتم ضمان هذه احلقوق من قبل حكومة
تكون على استعداد لتحمل املسؤولية في توفير
الضمان االجتماعي لشعبها.
يعني االستثمار في الشعب خلق قوة عاملة
ماهرة .ال ميكن أن يحدث هذا إال إذا مت استيفاء
احلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية
لإلنسان مبا فيها احلق في التعليم املناسب،
واخلدمات الصحية والغذاء واملأوى.
إن احلكومة التي ال تدير اقتصادها جيدا،
لن يكون لها ما يكفي من املوارد لضمان
حقوق اإلنسان األساسية .ومع ذلك ،إذا لم
تتم االستجابة لهذه احلقوق فإنه من الصعب
إنشاء مؤسسات مسؤولة وشفافة و التي تعتبر
حيوية جدا لتحقيق احلوكمة الرشيدة والتنمية
املستدامة.

يشتمل الباب  2من الدستور التونسي اجلديد على احلقوق واحلريات .ونورد هنا بعض من
مواد هذه احلقوق واحلريات التي قد يكون لها تأثير على دور الشرطة:
• المادة  :21املواطنون واملواطنات متساوون في احلقوق والواجبات ،وهم سواء أمام
القانون من غير متييز.
• المادة  :22احلق في احلياة مق ّدس،ال يجوز املساس به إال في حاالت قصوى يضبطها
القانون.
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• المادة  :23حتمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة اجلسد،ومتنع التعذيب
املعنوي واملادي.وال تسقط جرمية التعذيب بالتقادم.
• المادة  :24حتمي الدولة احلرمة اخلاصة وحرمة املسكن وسرية املراسالت
واالتصاالت واملعطيات الشخصية ولكل مواطن حرية اختيار مقر إقامته وحرية
التنقل داخل الوطن وله احلق في مغادرته.
• المادة  :25املتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها
جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع واحملاكمة.
• المادة  :26العقوبة شخصية وال تكون إال مبقتضى نص قانوني سابق الوضع
عدا حالة النص األرفق باملتهم.
• المادة  :27ال يجوز إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال في حالة تلبس أو بقرار
قضائي.
• المادة  :28لكل سجني احلق في معاملة إنسانية حتفظ كرامته.
• المادة  :29حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة.
• المادة  :30حرية التجمع والتظاهر السلميني مضمونة.
من املهم أن ندرك أنه تقع على عاتق كل مسؤول في الشرطة مسؤولية احترام
وحماية وتعزيز احلقوق واحلريات املنصوص عليها في الدستور اجلديد.

 .4.1دور االنتخابات في بلد ديمقراطي

رمبا أعتبرت االنتخابات األساس األهم للدميقراطية .فاالنتخابات هي العملية
التي يختار من خاللها مواطنو تونس قادتهم وممثليهم في مختلف أجهزة
احلكومة والذين يتعرف عليهم عبر األحزاب السياسية و احلمالت االنتخابية و ما
ينشره السياسيون من برامج للناخبني .ثم يختار الناخبون من ضمن األحزاب
والسياسيني والبرامج املتنافسة ما يناسبهم .إذا كانت االنتخابات حرة ونزيهة،
فإن النتائج ستعكس نوايا الناخبني كما أعربوا عنها طوعا من خالل التصويت.
تتمثل املهام الرئيسية لالنتخابات في نظام حكم دميقراطي فيما يلي:
• التأكد من أن جميع األشخاص الذين يحق لهم التصويت لديهم الفرصة
للتسجيل كناخبني.
• التأكد من أن الفرصة متاحة جلميع الناخبني للتصويت واختيار رئيس وكذلك
األشخاص الذين سوف ميثلونهم في مختلف أجهزة احلكومة.
• ضمان أن يكون األشخاص الذين مت انتخابهم مسؤولني أمام الناخبني و مواطني
تونس عن الطرق التي يؤدون بها واجباتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.
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 .5.1الشروط األساسية لالنتخابات الديمقراطية

لكي تكون االنتخابات دميقراطية ،يجب أن تكون:
• تنافسية
يجب على جميع األحزاب السياسية واملرشحني أن يكونوا قادرين على املنافسة
على قدم املساواة .وينبغي عليهم أن يكونوا قادرين على التمتع بحرية التعبير
والتجمع واحلركة الالزمة للتعبير عن انتقادهم للحكومة علنا وتقدمي املرشحني
والسياسات البديلة للناخبني .و يجب بالتالي إجراء انتخابات دميقراطية في جو
يالحظ فيه ممارسة جميع املواطنني حلقوقهم في املشاركة (الرأي والتظاهر،
واالجتماع ،الخ) .ولذلك تعد االنتخابات التي متنع فيها املعارضة من استغالل
موجات األثير(اإلذاعة) ،وتتعرض مسيراتها للمضايقة أو تخضع الصحف فيها
للرقابة غير دميقراطية.
• نزيهة
يجب أن ال تكون االنتخابات نزيهة فقط ولكن ينبغي أيضا أن ينظر إليها أنها
نزيهة .وينبغي ضمان تكافؤ الفرص بني جميع املشاركني في العملية االنتخابية
 ،ويجب أن تعرض املعلومات األساسية على جميع الناخبني حول املتنافسني في
االنتخابات والقضايا األساسية التي ميثلونها.
• جامعة
وينبغي تتاح لكل شخص يحق له التصويت الفرصة التصويت .يجب أن يكون
تعريف املواطنني والناخبني واسعا مبا فيه الكفاية ليشمل شريحة كبيرة من السكان
البالغني .فاحلكومة التي تختارها مجموعة حصرية وصغيرة من الناخبني ليست
دميقراطية  -مهما بدت اشتغاالتها الداخلية دميقراطية.
• العمومية والمساوة
يجب أن جتري االنتخابات في نظام يتمتع فيه جميع املواطنني الذين بلغوا سن
معينة أو أكثر (عادة  18سنة من العمر) بحق متساو في التصويت وبحق تقدمي
أنفسهم كمرشحني .وينبغي أن تكون االنتخابات غير متييزية –فالعرق أو اجلنس
أو الطبقة ،والتعليم ،والدين والقناعات السياسية ال ينبغي أن يكون لها أي تأثير
على فعالية ونزاهة وعدم متييزية العملية اإلنتخابية.
• متساوية
تعني املساواة أن صوت كل مواطن يحمل نفس القيمة ونفس الوزن ،أيا كانوا ومن
أي مكان أتوا ،وبالتالي ضمان متثيل متساو .وباملثل ،ينبغي أن يتم التحاق الناخبني
مبراكز االقتراع بشكل متساو وفعال.
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• حرة
توفر االنتخابات الدميقراطية خيارا حقيقيا للناس .فالناخب يتمتع بحرية اختيار
واتخاذ القرارات حول من يريده أن يكون في منصب ما نظرا لتوفر البدائل.
وباملثل ،يتمتع املواطنون باحلق في التصويت بحرية  -ميكن أن يقرروا بأنفسهم
ما إذا كانوا يريدون التصويت أم ال .وهذا أمر مهم لتجنب الضغوط التي تفرض
على الناخبني .ينبغي أن يضمن مبدأ احلرية قدرة املواطن أو املواطنة على اإلدالء
بصوته  /أو بصوتها دومنا ترهيب وعلى اإلحساس باألمن عندما يعلم أن حريته
في التعبير وحريته في تكوين اجلمعيات ،وحريته في التجمع مكفولة طوال العملية
االنتخابية برمتها.
• متسامحة ومدنية
في الدميقراطيات ،يجب أن يكون املتنافسون السياسيون متسامحني جتاه
بعضهم  ،وأن يعترفوا بأن لكل منهم دورا شرعيا وهاما يلعبه ،ولو كانوا ال يكنون
لبعضهم البعض أية محبة .يجب أن حتض القواعد األساسية للمجتمع املتمدن
على اإللتزام بقيمتي التسامح والكياسة خالل املناقشات العامة.
• سرية
تزدهر الدميقراطيات في ظل االنفتاح واملساءلة ،مع استثناء واحد ومهم جدا،
و هو عملية التصويت في حد ذاتها .لتمكني الناخبني من اإلدالء بأصواتهم بحرية
وللحد من فرص التخويف ،يجب أن يسمح لهم في الدولة الدميقراطية باالقتراع
في سرية تامة .يتم ضمان مبدأ السرية فقط عندما يقترع الناخب مبفرده ،بعد أن
يكون قد حدد اختياره في إطار اخلصوصية في خلوة آمنة ،وبطريقة ال متكن من
مالحظة ذلك االختيار قبل أن يتم إيداعه في صندوق االقتراع.
في االنتخابات الدميقراطية ،يدلي الناخبون بأصواتهم في اقتراع سري،
وبالتالي مينع أي كان من حتديد الكيفية التي صوتوا بها .وهذا يق الناس من
اختيار مرشح ما نتيجة الضغط.
• منتظمة ودورية
ال تنتخب الدول الدميقراطية قادتها مدى احلياة .فمن جاءت بهم االنتخابات
مسؤولون أمام شعوبهم ،ويجب أن يرجعوا إلى الناخبني في فترات مقررة سلفا
للحصول على تفويضهم ملواصلة مهامهم .وبالتالي ،يجب أن يتقبل املسؤولون في
الدولة الدميقراطية إمكانية تنحيتهم من مناصبهم .ولذلك ،يجب إجراء انتخابات
دميقراطية دورية ومنتظمة ،وفقا لآلجال الزمنية والشروط املقررة في الدستور أو
قانون االنتخابات.
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• مستقلة
يجب أن تعمل الهيئات التي أنشئت لإلشراف على العملية االنتخابية (على
سبيل املثال اللجنة احلكومية لالنتخابات ؛ اللجان اإلقليمية لالنتخابات واللجان
البلدية لالنتخابات واملجلس االنتخابي  /أو هيئة اإلنتخابات) بشكل مستقل عن
بقية سلطات الدولة وخاصة السلطة التنفيذية ،وتكون محايدة متاما .وباملثل،
يجب إنشاء أجهزة مستقلة تطبق قواعد قانونية محددة سلفا حلل النزاعات
والصراعات من أي نوع والتي قد تنشأ نتيجة للعملية االنتخابية (على سبيل
املثال السلطة القضائية والهيئات املستقلة ،أو احملاكم الدستورية  ،وما إلى ذلك)
• ذات مصداقية
يجب وضع إجراءات موحدة لضمان اإلدالء باألصوات ،وضمان حرية وسرية
التصويت ،والفرز احلقيقي لألصوات وحتديد ما يقابلها من مقاعد ،وفقا للقواعد
املعمول بها.
• مفتوحة وشفافة
يجب إجراء االنتخابات وفقا ملبدأ سيادة القانون ،وتبعا للقواعد واللوائح
التي تكون مفتوحة وشاملة للجمهور .إن شفافية العملية حتد من إمكانية تزوير
االنتخابات .يجب أن تتم حماية صناديق االقتراع وفرز مجاميع األصوات بأقصى
درجات العالنية  ،حتى يطمئن املواطنون أن النتائج دقيقة وأن احلكومة جاءت،
بالفعل« ،مبوافقتهم» .لذلك ،يجب أن يكون فرز األصوات مرئيا وميكن التحقق
منه انطالقا من مركز االقتراع ،مرورا باملستويات املتوسطة إلدارة االنتخابات،
وانتهاءا بسلطة االنتخابات الوطنية.
• المساءلة
تقتضي املساءلة أن يتم تثبيت املنتخبني في مناصبهم حسب األصول القانونية
وأن يعترفوا بأن للناخبني احلق في مساءلتهم.
مت التنصيص على كل هذه املبادئ في الدستور ومت تفصيلها في القانون
األساسي اخلاص باالنتخابات واإلستفتاء املؤرخ في  26ماي  /مايو 2014
وحتى في بعض لوائح الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات .ISIE

 .6.1دور الشرطة في المجتمع الديمقراطي

حفظ األمن في املجتمع الدميقراطي يتطلب من أفراد الشرطة أن يكونوا على
استعداد للمساءلة عن أفعالهم على أساس مبادئ الشرعية (يصف ما اذا كانت
الشرطة تتمتع بسلطة قانونية واضحة وعامة للعمل) ،الضرورة (صفة أو وضع
أو حقيقة كونها ضرورية أو احلالة الناشئة عن الظروف والتي تخضع لسلسلة
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من التحركات من قبل الشرطة) والتناسب (تتحقق أال يكون أي عمل مفرطا وغير
فعال للتعامل مع وضع معني أو مشكلة مستجدة).
مت تضمني هذه املبادئ أيضا في القانون التونسي في خصوص اإلجراءات
املتعلقة بالضبط اإلداري .من املهم أن ندرك أن أفرا د الشرطة قد يكونون
مسؤولني شخصيا في حاالت سوء التصرف اخلطير .قد تكون اإلدارة مسؤولة
أيضا عن تصرفات مسؤولي الشرطة الذين حتت إمرتها.
عندما نتحدث عن دور الشرطة في املجتمع الدميقراطي ،ينبغي أن نأخذ في
االعتبار «سبعة مكونات» (أعدها الفريق العامل غير الرسمي واملشترك حول
الشرطة وحقوق اإلنسان « ،الذي يعمل حتت إشراف برنامج مجلس أوروبا»
الشرطة وحقوق اإلنسان  ،)» 2000-1997والتي قسمت مناطق ترتيبات حفظ
األمن إلى سبعة مكونات .وال ينبغي النظر في أي مكون مبعزل عن اآلخرين .ال
تتعارض هذه املكونات بل يراد منها أن تتداخل ،وهذه املجاالت هي:
• القيم األساسية
• الموظفين
• التدريب
• ممارسة اإلدارة
• الشرطة العاملة
• الهيكلة
• المساءلة  /المحاسبة

ينبغي النظر إلى مكون القيم األساسية باعتباره «املظلة» التي تغطي الوثيقة
بأكملها،وذلك للتشجيع ليس فقط على أفضل عمليات حفظ األمن  ،ولكن أيضا
على مزيد النظر في كيفية انتداب وتوظيف ومعاملة املوظفني .كيف ميكننا حتديد
االحتياجات التدريبية ،وكيفية التعاون مع الرأي العام و كيف نكون مساءلني
أمامهم  ،و أمام غيرهم ممن هم معنيني بتحقيق العدالة والسالم .يثير مكون القيم
األساسية عدة تساؤالت ذات العالقة بفلسفة حفظ األمن في املجتمع الدميقراطي.

 .7.1معايير األمم المتحدة والممارسات
المطبقة في القيادة واإلدارة

هناك بعض املعايير اإلنسانية األساسية واملمارسات التي تنطبق على حفظ
األمن في الدولة الدميقراطية.
1
• في ممارسة حقوقه وحرياته ،ال يخضع الفرد إال للقيود التي يقررها القانون.
• يجب أن ال يلتجأ إلى فرض القيود على ممارسة احلقوق واحلريات إال عند
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الضرورة لتأمني االعتراف واالحترام حلقوق اآلخرين ،ولتلبية املقتضيات العادلة
2
لألخالق والنظام العام والرفاه العام في املجتمع الدميقراطي.
مت تضمني هذا املعيار أيضا في املادة  49من الدستور التونسي.
• لكل فرد احلق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما
3
بواسطة ممثلني يختارهم اختيارا حرا.
• تنص املادة  3من دستور دولة تونس أن « الشعب هو صاحب السيادة
ومصدر السلطات ،ميارسها بواسطة ممثليه املنتخبني أو عبر االستفتاء».
4
• إن إرادة الشعب هي أساس سلطة احلكومة.
• يجب أن تتجلى إرادة الشعب في انتخابات دورية ونزيهة وتكون باالقتراع
5
العام وعلى قدم املساواة.
• يجب أن تكون كل وكالة إنفاذ القانون ذات متثيلية وتستجيب لشرط للمساءلة
6
أمام املجتمع ككل.
7
• لكل شخص احلق في حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين اجلمعيات.
8
• يعتبر جميع موظفو الشرطة جزءا من املجتمع احمللي  ،وعليهم واجب خدمته.

- 1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة  29الفقرة(.)2
- 2اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ،املادة  29الفقرة (.)2
 -3اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ،واملادة  21الفقرة()1؛ العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية ،
املادة  25الفقرتني(أ) ( -ب)
- 4اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ،املادة  12الفقرة( )3العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية،
املادة  25الفقرة(ب).
- 5اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ،املادة  21الفقرة()3؛ العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية ،
املادة  25الفقرة(ب).
 - 6قرار اجلمعية العامة عدد 169/34املؤرخ  17ديسمبر  /كانون األول ( 1979اعتماد مدونة
قواعد السلوك) [فيما يلي القرار عدد  ]« 169/34الفقرة الثامنة من الديباجة  ،الفقرة الفرعية (أ)
 -7اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادتني  19و 20؛ العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية،
املواد  19و  21و 22؛ مبادئ بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية ،املبدأ .12
 -8مدونة قواعد السلوك ،املادة .1
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 .8.1خطوات األمم المتحدة العملية لتنفيذ
المعايير الدولية
وضعت األمم املتحدة بضع خطوات عملية للمساعدة في تنفيذ هذه املعايير
الدولية .وهي كما يلي:
-أ -جميع موظفي الشرطة:

• أظهر االستقاللية السياسية واحلياد في جميع األوقات:
• تعود على الناس في املجتمع احمللي الذي مت تعيينك للعمل فيه.
• اقترب من املجتمع احمللي .عموما ،ال متكث في املركز عندما ميكنك القيام
بدورية على منت مركبة؛ ال تقم بدورية في سيارة عندما ميكنك القيام بدورية (راجلة)
سيرا على األقدام.
• تطوع للقيام مبهام خدمية للمجتمع احمللي.
• في مراكز االقتراع ،و أثناء تأمني االنتخابات ،اجتمع أوال مبسؤولي االنتخابات
وحافظ على سلوك رصني ،ومنضبط ومهني مع جمهور الناخبني.
• عند تأمني التجمعات و املظاهرات السياسية ،حتلى بروح التسامح ،وتذكر أن
الغاية األسمى هي احلفاظ على السالمة العامة وعدم التصعيد.
-ب -القيادة ومسؤولي اإلشراف:

• ضع ونفذ سياسات واستراتيجيات إدارة الشرطة على أساس احترام سلطة
احلكومة الدميقراطية.
• وظف استراتيجيات الشرطة املجتمعية ،التي تشكل شراكة الشرطة مع املجتمع
وينظر إليها على أنها جزء من املجتمع.
• أعقد مشاورات عامة الكتشاف االحتياجات اخلاصة في املجتمع احمللي ،واتخذ
تدابير لالستجابة لتلك االحتياجات.
• نظم برامج عالقات عامة للتشجيع على التعاون بني املجتمع و الشرطة.
• تأكد من أن تكوين جهاز الشرطة ميثل املجتمع بأكمله من خالل سياسات
وممارسات انتداب وإدارة عادلة وغير متييزية.
• أعد إجراءات توظيف وبرامج تدريب مصممة إلنتداب واستبقاء موظفي الشرطة
و مستعدة و قادرة على تلبية مطالب الشرطة الدميقراطية في ظل حكومة دميقراطية.
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• أنشئ عالقات تعاون وثيقة مع السلطات االنتخابية ،وقادة النقابات العمالية
واملنظمات غير احلكومية.
• حيثما أمكن ،أنشر ضباطا لتأمني االنتخابات وفقا لالحتياجات التي حتددها
السلطات االنتخابية.
• أنشر احلد األدنى الضروري من الضباط لتأمني االنتخابات.
• ضع آلية تكون متاحة للرأي العام لتلقي شكاوى املواطنني واقتراحاتهم
ومخاوفهم.

 .9.1ملخص

ضباط الشرطة لهم دور هام جدا للعب في كل مجتمع دميقراطي .وخاصة
خالل انتخابات دميقراطية ومسؤول الشرطة يجب أن يكون محايدا ومهنيا،
مع احترام وحماية حقوق اإلنسان األساسية لكل شخص في البالد .يجب أن
تكون الشرطة مستعدة دائما للمساءلة أمام املجتمع الذي يخدمونه ،والتصرف
في حدود القانون ،وينبغي عدم إساءة السلطة من خالل العمل إال عند الضرورة

 .10.1أسئلة للتقييم الذاتي

• ما هي العالقة بني حقوق اإلنسان وحفظ األمن في مجتمع دميقراطي؟
• ما هي الدميقراطية؟
• ما هو املقصود باحلوكمة الرشيدة؟
• أين تكمن أهمية احترام وحماية حقوق اإلنسان جلميع أفراد املجتمع من قبل
مسؤولي الشرطة في تونس ؟
• إشرح مفهوم عدم التمييز من قبل الشرطة.
• ما أهمية مبدأ التنوع في جهاز الشرطة؟
• ملن يخضع أفراد الشرطة عند املساءلة؟
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 2أهداف التعلم للفصل 2
بعد االنتهاء من الفصل ،ينبغي أن يكون املتعلم قادرا على:
• شرح دور ضباط الشرطة في الدولة الدميقراطية
• مناقشة املعنى املقصود بالدميقراطية
• مناقشة املعنى املقصود باحلوكمة الرشيدة
• مناقشة سبب أهمية احترام وحماية مسؤولي الشرطة حلقوق اإلنسان لكل
شخص في املجتمع بغض النظر عن االنتماء السياسي.
• وصف دور الشرطة في املجتمع الدميقراطي
• فهم الشروط األساسية إلجراء انتخابات دميقراطية
• فهم معنى عدم التمييز
• مناقشة معايير حقوق اإلنسان الدولية وممارسات املوظفني املكلفني بإنفاذ
القانون

 .1.2مقدمة
حفظ أمن املجتمع هي استراتيجية عملية تدعم حقوق اإلنسان واحلوكمة الرشيدة
وحفظ األمن بأسلوب دميقراطي .حفظ أمن املجتمع هو مفهوم غير معروف في
تونس ،وغير مالوف ليس فقط للشرطة ولكن أيضا لعامة الناس .من املهم للشرطة
التونسية أن تكون على عالقة جيدة باملجتمع وأن تعمل بشكل وثيق معه و فيه.
ميثل اعتماد هذه املقاربة اجلديدة لعمل الشرطة وتنفيذها حتديا للشرطة التونسية،
ألننا يجب أال ننسى أن الشرطة في نظر املواطنني العاديني كانت أداة للقمع في
يد بن علي .وبالتالي ،ليس من السهل إقناع الناس بضرورة التعاون مع الشرطة.
ولهذاتتطلب الفلسفة اجلديدة بشأن العالقة بني الشعب والشرطة عمال واسع
النطاق من أجل استعادة الثقة بني الطرفني.
يجب أن نتناول مقاربة «حفظ األمن» في عالقة بآليات العدالة االنتقالية .سوف يتم
تشريك عناصرالشرطة ،أو البعض منهم عندما يتم تطبيق آلية العدالة االنتقالية.
غير أن العدالة االنتقالية التي تهدف أساسا إلى تكريس املصاحلة الوطنية ميكن
أن تساعد فقط في غرس فكرة حفظ أمن املجتمع.
دعم وتعاون املجتمع أمر بالغ األهمية لضمان بيئة سليمة وآمنة من شأنها أن
تؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
طرح القرن  21حتديات جديدة على جهاز الشرطة في جميع أنحاء العالم.
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فاجلرمية واملجرمني أصبحوا أكثر تطورا وباتت األساليب التقليدية في«مكافحة
اجلرمية» ،أقل فعالية على نحو متزايد .فقد مت بحث منوذج الشرطة «التقليدي»
املتمثل في القيام بالدوريات الوقائية ،والتدخل السريع عند وقوع حوادث جنائية
ومتابعة التحقيقات اجلنائية واتضح أن أنشطة الشرطة التقليدية املذكورة أعاله
ضرورية ،ولكنها غير قادرةفي حد ذاتها على مكافحة اجلرمية بشكل فعال .وعالوة
على ذلك ،تبني أن االعتماد على التكنولوجيا املتقدمة ملكافحة اجلرمية مفيد وهام،
ولكن ليس بالقدر الكافي .فامليزانيات واملوارد املرصودة جلهازالشرطة غالبا ما
تكون غير كافية لدعم مقاربة استخدام «التكنولوجيا املتقدمة» في مكافحة اجلرمية.
وهذا ينطبق بشكل خاص على أجهزة الشرطة في البلدان النامية .اكتشفت أجهزة
الشرطة في كثير من دول العالم أنهافي حاجة إلى تكوين شراكات مع املجتمع من
أجل محاربة اجلرمية بشكل أكثر فعالية.
يشكل حفظ أمن املجتمع جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان واحترام هذه احلقوق.
فمن خالل عملها بشكل وثيق مع املجتمع ملنع اجلرمية و فك طالسمها،تكون
الشرطة في وضع أفضل ميكنها من حماية حقوق أفراد املجتمع .ومن ناحية أخرى
،يصبح املجتمع في وضع جيد يضمن أن عناصرالشرطة تتصرف بطريقة مهنية
وشفافة ،وأنها حتترم حقوق اإلنسان األساسية عند أداء واجباتهم.
يتمحور إنفاذ القانون حول الناس  -فهو يتعلق بخدمة الناس ووحماية حقوقهم
اإلنسانية األساسية  -ويشمل كذلك حماية الضعفاء واألبرياء والعجزةمن وحشية
املجرمني ،واحملافظة على األرواح واملمتلكات .لهذا السبب ال ميكن أن يتم إنفاذ
القانون مبعزل عن أفراداملجتمع.
وقد مت تطوير مفهوم حفظ أمن املجتمع استجابة إلستحقاقات التغيير التي تواجه
قوات الشرطة في أنحاء العالم .سنستكشف في هذا الفصل مفهوم حفظ أمن
املجتمع كجزء من حقوق اإلنسان استنادا إلى مقاربة حفظ األمن.

 .2.2تعريف حفظ أمن المجتمع

توجد العديد من التعاريف املختلفة املتعلقة مبفهوم حفظ أمن املجتمع .قد تختلف
وجهات النظر حول حفظ أمن املجتمع من بلد إلى آخر باختالف الثقافة والرؤىبشأن
املجتمع واستنادا إلى مجموعة متنوعة من العوامل األخرى .هناك عدد قليل من
املكونات األساسية ذات البعدالعاملي.
• تعتبر الشراكة بني الشرطة واملجتمع احدأكثر املكونات أهمية.
• وتتمثل األهداف الرئيسية حلفظ أمن املجتمع في القضاء على اجلرمية واحلد
منها أو حلها.
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• يؤسس مفهوم حفظ أمن املجتمع أفضل العالقات بني الشرطة وجميع أفراد
املجتمع وميتنها ويعزز احترام حقوق اإلنسان.
حفظ أمن املجتمع هي مقاربة فلسفية لدور الشرطة ،وأسلوب لإلدارة،
وإستراتيجية تنظيمية تبني وتعزز شراكات نشطة بني الشرطة واملجتمع ملعاجلة
أسباب اجلرمية ،واخلوف من اجلرمية وقضايا مجتمعية أخرى.
ولهذا يعتبر مفهوم حفظ أمن املجتمع مقاربة فلسفية جديدة لدور للشرطة،
التي تقر أن الشرطة ميكن أن حتل املشاكل ذات الصلة باجلرمية ،واخلوف
من اجلرمية ،واإلضطرابات االجتماعية واملادية ،وتدهور عالقات اجلوار فقط
بنجاعة وفعالية ،شريطة أن تكون العالقة بني املواطنني والشرطة مبنية على الثقة
واالحترام والتعاون املتبادل .فالهدف النهائي هو إقامة شراكة فاعلة ومتكافئة بني
الشرطة والرأي العام يشتركون من خاللها في حتديد القضايا املتعلقة باجلرمية
و سالمة املجتمع وفي تصوراحللول وتنفذيها.

 .3.2ما الغاية من وراء حفظ أمن المجتمع؟

هناك أسباب كثيرة تستدعي وضع مقاربة حفظ أمن املجتمع موضع التنفيذ
باعتبارها استراتيجية عملية .فاحلقائق األكثر أهمية التي تؤثر على دور الشرطة
وتتطلب تنفيذ هذه املقاربة هي كالتالي:
• هناك طلب متزايد على حفظ أمن املجتمع يكون أكثر مهنية وجتاوباوموجها
لصالح مستحقيه
• هناك ارتفاع في املسببات االقتصادية واالجتماعية لوقوع اجلرمية
• يتوقع من الشرطةأن تكون أكثر شفافية و أكثر مساءلة أمام املجتمع
• هناك انتظارات غير واقعية من جانب املجتمع حول فعالية استجابات الشرطة
التقليدية
• توجد أدلة متزايدة حول أوجه القصور في املقاربة التقليدية حلفظ األمن فيما
يتعلق بقدرتها على توفير إجابة طويلة املدى بشأن ظاهرة اجلرمية ومشاكل
االضطرابات االجتماعية
• يوجد إدراك متزايد بأن في غياب دعم املجتمع احمللي ،التتمكن الشرطة من
التعامل مع العبء الهائل للجرمية
حتى وإن توفر لها مزيد من املال و السلطة و املوظفني وأفضل التكنولوجيا
• يريد موظفي الشرطة املشاركة في حتديد وإدارة مستقبلهم (اإلدارة التشاركية)
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• هناك أدلة قوية على أن موارد الشرطة سوف تتضاءل أكثر في املستقبل وأن
الشرطة سوف تضطر إلى بذل املزيد من اجلهد بأقل املوارد

 .4.2مزايا حفظ أمن المجتمع

تشير جتارب في جميع أنحاء العالم أن البلدان التي طبق فيها مبدأ حفظ أمن
املجتمع  ،حقق العديد من الفوائد املتميزة:
• خفض معدالت اجلرمية واحلد من اخلوف من اإليذاء
• زيادة رضا املواطن عن اخلدمات املقدمة من قبل الشرطة
• حتسن التنسيق وتوزيع املسؤوليات بني الشرطة والعدالة اجلنائية وغيرها من
وكاالت اخلدمة االجتماعية
• توفر مزيد من الفرص للقيام بالعمل اإلستباقي
• وجود دعم كامل من املجتمع جلهود الشرطة
• دعم املجتمع للجهود الرامية إلى استكمال أو احلصول على املزيد من املوارد
جلهازالشرطة
• املشاركة الفعالة من املجتمع في منع اجلرمية وفي أنشطة حل املشاكل
• ظهور استعداد أكبر من جانب أفراد املجتمع لإلبالغ عن اجلرمية ،وإعطاء
املعلومات والتعاون عند إجراء التحقيقات
• تعزيز الشراكة بني الشرطة و الرأي العام عموما يؤدي إلى تقدير أفضل
للمعوقات واملشاكل التي تواجه الشرطة
• زيادة الرضا الوظيفي لدى أفراد الشرطة  -وخاصة ضباط الدوريات

 .5.2مبادئ حفظ أمن المجتمع

نورد بعض املبادئ األساسية حلفظ أمن املجتمع على النحو التالي.

حفظ أمن المجتمع:

• يجب أن يشجع على إعادة تقييم التساؤل حول املسؤول عن السالمة العامة وأن
يعيد تعريف األدوار والعالقات بني الشرطة واملجتمع
• يجب أن يحض على االنفتاح واحترام حقوق اإلنسان
• يقتضي وجودإلتزام مستمر من قبل الشرطة واملجتمع وتشاركهما في ملكية
صنع القرار و في اخلضوع للمساءلة أو احملاسبة
• يوضح دور ضابط الشرطة في إنفاذ القانون من خالل خدمة املجتمع وليس من
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خالل القمع
• يضع التوقعات العامة اجلديدة للشرطة و(مبا في ذلك جودة اخلدمات ورضا
احلرفاء (املجتمع)  ،واالستجابة لقضايا املجتمع احملددة ،واحلساسية الثقافية)
املعايير التي يتم مبوجبها قياس مدى فعالية العمل الذي تقوم به الشرطة (على
سبيل املثال ،زمن االستجابة و إحصاءايات حوالإلعتقاالت /و اجلرائم)
• يزيد في تعزيز التفاهم والثقة بني الشرطة وأفراد املجتمع
• يقوي ويعزز جهود أفراد املجتمع
• يتطلب املرونة املستمرة للرد على كل القضايا الطارئة
• يتطلب التزاما دائما بتطوير برامج و /أو استراتيجيات استباقية و طويلة األمد
ملعاجلة الظروف الكامنة التي تولد املشاكل في املجتمع
• يتطلب معرفة باملوارد املتاحة في املجتمع وكيف ميكن احلصول عليها
واستخدامها ،فضال عن القدرة على تطوير موارد جديدة داخل املجتمع
• يتطلب التزاما من اإلدارة العليا للشرطة وغيرها من الوكاالت احلكومية احمللية،
فضال عن االلتزام الشخصي املتواصل من جميع مستويات اإلدارة واملوظفني
الرئيسيني اآلخرين
• يحقق الالمركزية على مستوى تقدمي اخلدمات والعمليات واإلدارةالشرطية،
ويتخلص من «سلسلة القيادة» التقليدية ويشجع على كل ما هو مبتكر وإبداعي في
حل املشكالت ،وبالتالي االستفادة الكاملة من املعرفة واملهارة واخلبرة التي يتمتع
بها أعضاء اجلهاز دون النظر إلى الرتبة
• ينقل تركيز عمل الشرطة من االستجابة للحوادث الفردية إلىمعاجلة املشاكل
التي يتم حتديدها من قبل املجتمع والشرطة ،مشددا على استخدام مقاربات حل
املشاكل في تطبيق طرق إنفاذ القانون التقليدية
• يتطلب التزاما بتطوير مهارات جديدة من خالل التدريب (على سبيل املثال،
مقاربة حل املشكالت ،والتواصل ،والوساطة ،والتيسير ،وفض النزاعات،و الكفاءة
الثقافية أو محو األمية)
تفرض مقاربة حفظ أمن املجتمع حتديا على الشرطة واملوظفني املدنيني لتوفير
القيادة الالزمة ملعاجلة القضايا التي تواجه املجتمعات .يتمثل أساس فلسفة حفظ
أمن املجتمع في غرس األمل في حتقيق مستقبل أفضل ،حيث أنها توفر إطارا
للدراسة واالستجابة اإلستباقية لتغير التركيبة السكانيةواالضطرابات االجتماعية
و تدهور املستوى املعيشي .وتركز مقاربة حفظ أمن املجتمع على صيانة وسط
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اجلوار وتنشيطه ،إذا لزم األمر وتبادربتدخالت مبتكرة وشاملة ملواجهة األوبئة
االجتماعية املفاجئة مثل العصابات ،وترويج املخدرات ،واالضطرابات االجتماعية
مثل اإلدمان على تعاطي الكحول والعنف األسري والتحرش اجلنسي باألطفال.

 .6.2معايير حقوق اإلنسان الدولية التي تنطبق
على حفظ أمن المجتمع

توجد بعض املعايير الدولية األساسية أو املبادئ التوجيهية اخلاصة بضباط
الشرطة والتي ميكن تطبيقها عند تنفيذ مقاربة حفظ أمن املجتمع،وهي ما يلي:

• إقامة شراكة بين الشرطة ومواطنين ملتزمين بالقانون
في مجتمعهم

من املهم بالنسبة للشرطة إقامة شراكة مع أفراد املجتمع .وميكن القيام بذلك
بطرق مختلفة .ففي اليابان ،على سبيل املثال ،تؤدي الشرطة عملها في املجتمع
باستخدام نظام «كوبان» .وفي بلدان أخرى ،يتعاون املجتمع والشرطةفي منتديات
الشرطة و املجتمع وفي منتديات منع اجلرمية .العنصر املهم في هذا املبدأ
التوجيهي هو أنه يجب على الشرطة واملجتمع أن يعمال معا بطريقة استباقية ملنع
وقوع اجلرمية وحلهاأيضا.

• اعتماد سياسة العالقات المجتمعية وخطة عمل

يجب على الشرطة أن تضع وتعتمد سياسات وخطط عمل بشأن كيفية تطبيق
مبدأحفظ أمن املجتمع وكيفية حتسني العالقات بني أفراد املجتمع و الشرطة.

• انتداب أعوان شرطة من جميع قطاعات المجتمع

يجب على الشرطة أن متثل جميع قطاعات املجتمع .وهذا سوف يساعد أيضا
على حتسني التواصل وخلق أفضل العالقات مع جميع قطاعات املجتمع .ويؤدي
أيضا إلى تعزيز مبادئ املساواة وعدم التمييز.

• تدريب الضباط علىحسن التعامل مع مسألة التنوع

لقد أصبح العالم قرية صغيرة .فمع تطور وسائل النقل احلديثة واالتصاالت صار
املزيد من الناس ينتقلون ويهاجرون إلى بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم.
فاملجتمعات أصبحت أكثر تنوعا .يلزم تكوين ضباط شرطة يحسنون التعامل مع
املجتمعات املتنوعة وينبغي تدريبهم على كيفية التعامل مع التنوع الثقافي.

• وضع برامج إعالمية لتوعية المجتمع

يجب علىالشرطة تعزيز مبادئ حفظ أمن املجتمع من خالل تثقيف اجلمهور
واطالعهم على مهام الشرطة ودورها في املجتمع .وميكن أن يتم ذلك من خالل
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برامج التوعية واإلعالم املوجهة إلى أفراد املجتمع

• التنسيق بصورة منتظمة مع جميع الفئات في المجتمع

ينبغي أن تكون هناك اتصاالت جيدة وفعالة بني الشرطة واملجتمع .ويتمثل أحد
السبل في تطوير قنوات مناسبة للتواصل مع مختلف الفئات في املجتمع ومن ثم
التأكد من أن هناك اتصال مستمر ومنتظم .وميكن القيام بذلك على سبيل املثال
من خالل منتديات حفظ أمن املجتمع أو منتديات منع اجلرمية.و قد تختلف أسماء
ووظائف هذه املنتديات من بلد إلى آخر.

• بناء عالقات تواصل مع المجتمع من خالل أنشطة عدم
اإلنفاذ
ينبغي على الشرطة أيضا املشاركة في األنشطة األخرى التي تقام في املجتمع،
على سبيل املثال الفعاليات االجتماعية أو األحداث الترفيهية .وهذا يولد الثقة بني
الشرطة واملجتمع.

• تعيين ضباط للتواجد بصفة دائمة في األحياء

حفظ أمن املجتمع هو تلك الفلسفة التي يجب أن تنطبق على كل ضابط شرطة.
يجب على كل ضباط الشرطة تعزيز وتطبيق مبادئ حفظ أمن املجتمع واحترام
حقوق اإلنسان .غير أنه من املهم أن نشير أنه ينبغي على بعض ضباط الشرطة
أن تشارك في األحياء بشكل دائم.
• زيادة مشاركة أفراد المجتمع في أنشطة حفظ األمن

وبرامج السالمة العامة المجتمعية

يتمثل دور الشرطة في حماية وخدمة املجتمع .ومن املهم أن يكون ألفراداملجتمع
رأي في حماية أنفسهم وضمان سالمتهم .ولذلك من املفيد ألفراد املجتمع
املشاركة في أنشطة حفظ األمن ومساعدة الشرطة على تطوير برامج السالمة
العامة املجتمعية.

• إشراك المجتمع المحلي في تحديد المشاكل والمخاوف

وينبغي إعطاء أفراد املجتمع الفرصة لتقدمي إضافاتهم(املدخالت) للشرطة حول
مشاكل وهموم مناطق إقامتهم.

• استخدام مقاربة حل المشاكل اإلبداعية لتطوير استجابات
محددة لمشاكل المجتمع ،بما في ذلك التكتيكات
واالستراتيجيات غير التقليدية
مع بروزعناصر إجرامية أكثر تطورا ،بات لزاما على الشرطة ابتكار مزيد من
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األفكار اإلبداعية حلل املشكالت في املجتمع .يجب أن تسعى الشرطةدائما لتطوير
مناهج وأساليب جديدة ومبتكرة للتعامل مع االجتاهات والتطورات املستحدثة في
عالم اجلرمية.

• تنسيق السياسات واالستراتيجيات واألنشطة مع الجهات
الحكومية األخرى ،والمنظمات غير الحكومية
توجد العديد من الوكاالت واملنظمات التي تشارك أيضا في صياغة املشاريع
املجتمعية ،وفي أنشطة منع اجلرمية وفي دراسة ظاهرة اجلرمية واملوضوعات
ذات الصلة .يجب على الشرطة أن تنسق مع هذه املنظمات لوضع سياسات
واستراتيجيات وأنشطة للتعامل مع اجلرمية.
هناك العديد من االستراتيجيات والنظريات واملبادئ التوجيهيةاألخرى التي
ميكن تطبيقها في حفظ أمن املجتمع .يقع على عاتق كل بلد تطوير االستراتيجيات
واألنشطة اخلاصة به والتي تناسب أوضاعه وثقافته.

 .7.2ملخص

تركز مقاربة حفظ أمن املجتمع على إقامة شراكة بني الرأي العام والشرطة.
وهو يدعم حقوق اإلنسان و يساعد على جعل عمل الشرطة مفتوح وشفاف .إنها
فلسفة ،تعترف وتقبل بدور املجتمع في إدارة وتقدمي اخلدمات الشرطية .ميثل
املجتمع شريكا فاعال في عملية صنع القرار .توفر هذه الشراكة الوسائل التي
تعالج بها األولويات ،ومسألة تخصيص املوارد ،ومشاكل اجلرمية.
تعتبر مبادئ حفظ أمن املجتمع مبثابة إطار لتوجيه أنشطة ومسؤوليات الشرطة
واملجتمع .ومتثل هذه املبادئ شرطا للتنفيذ الفعال ملقاربة حفظ أمن املجتمع.

 .8.2أسئلة للتقييم الذاتي

• أكتب بعبارات خاصة بك ما فهمته من مصطلح حفظ األمن املجتمع.
• صف بعض املبادئ األساسية حلفظ أمن املجتمع.
• اذكر خمس مزايايجنيها ضباط الشرطةمن سياسة حفظ أمن املجتمع .
• اذكر خمس فوائدملقاربة حفظ أمن املجتمع
• صف دورك كضابط شرطة فيما يتعلق بحفظ أمن املجتمع .
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 3أهداف التعلم للفصل 3
بعد االنتهاء من الفصل  ، 3ينبغي أن يكون املتعلم قادرا على:
• مناقشة دور الشرطة خالل االنتخابات الدميقراطية
• شرح أهمية حياد الشرطة خالل العملية االنتخابية
• مناقشة الدور التقليدي للشرطة في أي مجتمع دميقراطي
• مناقشة دور الشرطة خالل فترة ما قبل االنتخابات
• مناقشة دور رجال الشرطة في يوم االنتخابات
• ما هو دور ضباط الشرطة بعد يوم من االنتخابات؟
• مناقشة أهمية املعايير الدولية للشرطة في تونس
• مناقشة دور الالعبني اآلخرين في االنتخابات.

 .1.3مقدمة

يضمن الدستور التونسي حقوق اإلنسان لكل شخص في تونس .ويشمل ذلك
احلق في التصويت واحلق في حرية التعبير واحلق في حرية تكوين اجلمعيات.
االنتخابات هي واحدة من أهم األسس التي تنبني عليها أية دميقراطية .يتم إتاحة
الفرصة للمواطنني لتحديد واختيار قادتهم وممثليهم في مختلف أجهزة احلكومة.
يتم ذلك من خالل احلمالت االنتخابية التي تعلن فيها األحزاب السياسية عن
برامجها وجداول أعمالها السياسية للناخبني .فبواسطة التصويت يختار املواطنون
ما يناسبهم من بني األحزاب السياسية املتنافسة واملترشحني وبرامجهم وجداول
أعمالهم .تعكس نتائج االنتخابات احلرة والنزيهة نوايا الناخبني كما عبروا عنها
من خالل حقهم األساسي في التصويت.
ستجري تونس خالل  2014انتخابات دميقراطية آخرى .وسيلعب ضباط
الشرطة التونسيون دورا هاما جدا خالل االنتخابات .وسوف يكون لهم دور
حاسم في ضمان عملية انتخابات حرة ونزيهة خالية من العنف والترهيب حيث
ستسود الدميقراطية وفي تهيئة األوضاع حسنة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ومن املمارسات املعياريةفي معظم الدميقراطيات أن أجهزة إنفاذ القانون ،وال
سيما الشرطة ،ال تشارك في العمليات االنتخابية ،آخذين بعني اإلعتبار دورهم
الوثيق الصلة بحفظ السلم .يفترض بأجهزة حفظ األمن أن تكون محايدة وغير
حزبية أي ليس لها انتماءات سياسية .في الواقع ،ينتظر منهم أن يقوموابواجباتهم
دون خوف أو محاباة لألطراف املتنافسة .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أال ينتموا
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إلى أي حزب سياسي وال يناصروا وجهات النظر احلزبية.
وينص دستور تونس على احلقوق األساسية للدميقراطية ،مثل:
• حرية التعبير
• حرية تكوين اجلمعيات
• احلق في التصويت
سوف نناقش في هذا الفصل دور الشرطة في ضمان هذه احلقوق خالل فترة
االنتخابات.

 .2.3ما هو دور ضباط الشرطة خالل العملية
االنتخابية؟

ميثل ضباط الشرطة الدولة وليس حزبا سياسيا .ويتجلى دورهم خالل فترة
االنتخابات فيما يلي:
• احلفاظ على السالم قبل وأثناء وبعد االنتخابات.
• ضمان سالمة املواطنني وأمنهم بحيث ميكن تسجيل وانتخاب قادتهم في جو
سلمي دون خوف ،وإكراه وترهيب وعنف
• املساعدة في ضمان انتخابات سلسة وحرة ونزيهة.
• واحلفاظ على األمن وضمان بيئة مواتية من شأنها أن تدعم نزاهة االنتخابات
من خالل خلق جو خال من اخلوف والترهيب أو التالعب.
• حماية أرواح الناخبني واملسؤولني خالل التسجيل والتصويت
• حماية املواد االنتخابية
غير أن حتقيق ذلك يتوقف على احلياد والكفاءة املهنية لقوات األمن .من الواضح
أن الشرطة تتحمل املسؤولية الرئيسية عن احلفاظ على األمن .وتشمل واجبات
شرطة أمورامعينة تتمثل في حماية املرشحني والناخبني ومراقبي االنتخابات،حماية
موادومواقع االنتخابات واحلفاظ على القانون والنظام قبل وخالل االنتخابات .في
بعض الدول ،يحق للشرطة التحقيق في مزاعم السلوك اإلجرامي املتأتي من
املرشحني واألحزاب.
ينبغي أن تساعد الشرطة أيضا على حماية أمن وسالمة العملية االنتخابية
واملشاركني واملؤسسات ونتائج االنتخابات.إن واجب تأمني االنتخابات من قبل
مسؤولي الشرطة في تونس واجب مهم و شريف .فمستقبل البالد يعتمد على
سلوك الشرطة خالل العملية االنتخابية .لضمان حتقق هذه األهداف تعتبراملبادئ
التوجيهية التالية ملزمة لكل مسؤول في الشرطة يقوم بواجباته في تأمني
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االنتخابات .وهي كما يلي:

• الحفاظ على موقف إيجابي

من املهم أن يرى الناخبون موقف ضابط الشرطة ايجابيا وداعماأثناء العملية
االنتخابية .إذا بدا الضابط غاضبا ،وضجرا أو محبطا ،أو ال يحاول أن يساعدهم
في اإلجابة عن أسئلتهم أو تعليقاتهم ،سيفقد املواطنون الثقة في الشرطة .قد
يكون املواطنون خائفني من الشرطة ويشعرون باخلوف من وجودها .ولذلك ،فاألمر
متروك لضابط الشرطة لكي يعمل على تغيير تلك املواقف وطمأنة املواطنني أنهم
موجدين ال لتخويفهم ،بل لتقدمي املساعدة عند احلاجة.

• ودودين

يجب أن يظهر مسؤولو الشرطة في االنتخابات ودودين وأن يكون مبقدور أي
شخص اإلتصال بهم عندمايحتاج إلى املساعدة .ولذلك ينبغي على أفراد الشرطة
أن يكونوا ودودين ولطفاءجتاه كل شخص يحتاج إلى مساعدتهم .فالشرطة
التونسية التي تتصرف مبصداقيةتساعد أيضا على تلميع صورتهافي نظر
املواطنني وحتسني عالقتها باملجتمع.
من أجل بناء الثقة ،يجب على الشرطة أن توفر الشعوربالودللمواطنني .فإبتسامة،
وكلمة طيبة أو لفتة كرمية ،أو عمل مفيد ميكن أن يوفرالكثيرمن اجلهد و الوقت في
بناء الثقة في جهاز الشرطة .فلغة اجلسد من لدن ضابط الشرطة مهمة جدا .إن
جلوس الشرطي في املقهى مع الزمالءوتدخني السجائر أو شرب القهوة ،ووقوفه
مع ثلة من مسؤولي الشرطة اآلخرين يضحك ويتحدث ،وجلوسه في مكان ال ميكن
الوصول إليه مينح املواطنني الشعور بأنه/أو أنها مشغول(ة) جدا كما ميكن أن
مينحهم اإلحساس بأنه ال ينبغي ازعاج الضابط .يجب على الضابط أن يطمئن
دائما املواطنني أنه/أو أنها موجود ملساعدتهم ويجب أن يشعر املواطنني بالراحة
عند االقتراب منه/ها.

• االحتراف/الحرفية

يجب أن يتحلى مسؤولو الشرطة دائما باملهنية في طريقة تصرفهم ،و طريقة
لباسهم و الطريقة التي يتعاملون بها مع جميع أفراد املجتمع .االحتراف يعني
أيضا الطريقة التي تتحدث بها إلى عامة الناس والطريقة التي تتعامل بها مع
أي حالة .يجب أن تظهر الشرطة دائما الود واللطف جتاه جميع أفراد الشعب.
يعطي الزي النظيف والالئق للمواطنني انطباعا أن املسؤول في الشرطةيهتم
بصورته ويتسم باملهنية .ولكنه يبني أيضا للمواطنني انه  /أو أنها يفتخر مبهنته،
ويأخذها على محمل اجلد .وهوما يغرس قدرا كبيرا من الثقة في املواطنني

• االلتزام بخدمة المواطنين
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يجب على مسؤولي الشرطة خدمة وحماية أفراد املجتمع الذي يعملون فيه.
يجب أن توفر الشرطة اخلدمة القانونية واملهنية ويجب أن تعمل جنبا إلى جنب
مع جميع أصحاب املصلحة القانونية األخرى في خلق بيئة سليمة وآمنة إلجراء
االنتخابات .ينبغي معاملة جميع املواطنني على قدم املساواة وبنفس الطريقة
العادلة واملهنية.

• احترام حقوق اإلنسان لكل مواطن

عند أداء واجباتهم ،يجب أن يحترم ويحمي ضباط الشرطة حقوق اإلنسان
اخلاصة بكل مواطن بغض النظر عن االنتماء السياسي .ينبغي على مسؤولي
الشرطة معرفة وفهم احلقوق األساسية لكل مواطن.

• اليقظة

يجب أن يكون مسؤولو الشرطة دائما في حالة تأهب وفي انتباه ألي حالة ميكن
أن تؤدي إلى العنف أو تعطيل عملية التسجيل .ينبغي أن تستجيب على الفور ألي
حالة طارئةباعتبار أن ذلك ضروري ملنع حتول حادث طفيف إلى مشكلة أكبر.
يجب أن يكون مسؤولي الشرطة دائما في حالة يقظة ملالحظة ولالستجابة ألي
حادث يحتمل أن يتدهور ويعطل العملية االنتخابية .يجب أن تتدخل الشرطة في
وقت مبكر ،وبسرعة ومهنية خالل أي خالف بسيط يقع خالل تسجيل الناخبني
واحلملة االنتخابية أو التصويت ألنه قد يتحول إلى عنف أو اضطرابات أخرى.

• الحياد وعدم التحيز

ال يكفي أن يكون أفراد الشرطة محايديني وغير متحيزين وإمنا يجب أيضا أن
ينظر إليهم أنهم ملتزمني باحلياد والنزاهة .ينبغي أال ميارسوا أي متييز ضد
أي شخص أو مجموعة من األشخاص عند أداء واجباتهم .يجب أن يعاملوا
جميع األشخاص على حد سواء .يجب جتنب انخراط أفراد الشرطة في أي
حزب سياسي وبأي شكل من األشكال الذي ميكن أن يفسر على أنه قادر على
املساس من نزاهتهم .يجب أن يكون مسؤولو الشرطة عادلني ووديني ،وكيسني،
وإذا لزم األمر ،صارمني جتاه جميع الناس الذين يتعاملون معهم دومنا اعتبار
للحزب الذي ينتمون إليه ،وآلرائهم السياسية أو غيرها ،أو لدينهم ،أوألنتماءهم
العرقي ،وملكان املنشأ واجلنس والثروة أو أي وضع آخر .أي دليل أو مؤشر
يبني أن مسؤول الشرطة أظهر أثناء قيامه بواجب تأمني االنتخابات التحيز نحو
حزب سياسي معني أو أي شكل آخر قادر على تقويض االنتخابات يعرض نفسه
للتحقيق .ينبغي أن يعامل أفراد الشرطة جميع األشخاص على قدم املساواة
مهما كانت انتماءاتهم السياسية .لذلك ينبغي أن تكون الشرطة محايدة وأال متيز
بني أعضاء األحزاب السياسية،حاكمة و غير حاكمة،كبيرها وصغيرها ،أو بني
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الناخبني رجاال أونساء.
احلياد هو التزام دستوري يقع احترامه خاصة على عاتق الشرطة (املادة 19
من الدستور) ،ولكن أيضا على عاتق اإلدارة كاملة (املادة  .)15وتظهر أهمية
هذا الشرط خاصة خالل االنتخابات ،وقد مت تضمني ذلك في القانون األساسي
اخلاص باالنتخابات واالستفتاء .وقد يؤدي انتهاك هذا الشرط إلى عقوبات جنائية
منصوص عليها في قانون االنتخابات.

• اإلنصاف

عادة ما تتعرض االنتخابات إلى اتهامات سياسية .عادة ما تكون درجةاحلساسية
لدى أنصاراألحزاب عالية جدا نظرا لدعمهم أطرافا مختلفة .فعمل الشرطة الذي
ميكن أن ينظر إليه على أنه مفرط أو غير عادل ،قد يؤدي إلى حدوث إشكال يتعلق
باالنتخابات .فكل شخص يشهد طريقة استجابة مسؤول في الشرطة حلالة معينة
يشكل رأيا حول ذلك املسؤول في الشرطة ،وعن وكالة( إدارة) الشرطة التي
عينته/ها في ذلك املوقع  ،أو عن االنتخابات .يوجد دائما أناس الذين يتحينون أي
فرصة أو ذريعة للتسبب في حدوث املتاعب .يجب أن يفوت مسؤولي الشرطة على
أمثال هؤالء الناس استغالل أية ذريعة إلحداث األعمال العدائية والتسبب في فشل
االنتخابات في مركز اإلقتراع الذي يؤمنونه .يجب أن يسعى ضباط الشرطة دائما
إلى جتنب السلوك الذي ميكن أن تفسر على أنه غير عادل ،أو متعالي أو ورائه
دوافع سياسية .وينبغي أن يتمتع ضباط الشرطة بحساسية فيما يتعلق بالطريقة
التي يتعاملون بها مع احلاالت اخلاصة التي تقع بني األطرف املتنافسة .فالطريقة
التي يتعامل بها مسؤولو الشرطة مع احلاالت املتنوعة قد تفسر بشكل مختلف من
قبل مختلف الناس من مختلف االنتماءات السياسية.
يتعني على مسؤولي الشرطة أثناء االنتخابات أن يسعوا دائما إلى أن يكونوا
منصفني جتاه اجلميع ويجب أن يسعوا دائما إلى جتنب السلوك الذي ميكن أن
ينظر إليه على أنه غير عادل ،ونهجا متشددا أو حتركه دوافع سياسية.

• استخدام القوة

لكل ناخب احلق في احملافظة على حياته وسالمته اجلسدية والنفسية .و في حالة
حدوث أي مشاكل في محطة  /مكتب تسجيل الناخبني يجب أن تتدخل الشرطة على
الفور .إن االستخدام املفرط للقوة ،وخصوصا خالل فترة االنتخابات ،وباألخص
في يوم االنتخابات هو أمر خطير جدا وميكن أن يساء تفسيره بسهولة .من املهم
أن يتم استخدام احلد األدنى من القوة عند التدخل .حاول أن حتاور أوال وإذا
ساء الوضع ،ميكنك استخدام مستوى أعلى من القوة لتهدئةهذا الوضع أو حله.
ال يجوز ألي مسؤول في الشرطة استخدام القوة املفرطة في التعامل مع أي
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ناخب .يجب أن ميتنع ضباط الشرطة عن استخدام القوة املفرطة .الميكن أن
تستخدم القوة إال عند الضرورة ،و بشكل مبرر ،وتناسبي .يجب أن تستخدم
القوة فقط عند الضرورة الستعادة سيادة القانون والنظام ،وملنع العنف أو حدوث
الضررعلى احلياة أوألحد األطراف ،وينبغي أن تكون دائما متناسبة مع األهداف
املشروعة قانونيا .استخدام القوة من قبل مسؤول في الشرطة خالل قيامه بواجب
تأمني االنتخابات هو أمر خطير جدا .ويجب توثيق أي حادث من هذا النوع على
الفور ،و تبلغيه إلى رئيس عنصرالشرطة املعني .يتم التحقيق في كل حادث مبلغ
عنه حول استخدام القوة من قبل مسؤول في الشرطة أثناءقيامه بواجب تأمني
االنتخابات وتتخذ اإلجراءات املناسبة بشأنه.

• التعاون والتعاضد

يتعني على مسؤولي الشرطة الذين يؤدون واجب تأمني االنتخابات التعاون
والتعاضد مع األطراف األخرى التي تلعب دورا ما في العملية االنتخابية من أجل
ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية .ويتوقع منهم ايضا االمتثال
للتعليمات القانونية الصادرة عن رؤساءهم الذين يرجعون إليهم بالنظر.
توجد مهمة محددة للشرطة خالل العملية االنتخابية وحتديدا خالل يوم
االنتخابات .ستتم مناقشة دور الشرطة خالل هذه الفترات مبزيد من التفصيل.

 .1.2.3فترة ما قبل االنتخابات (فترة الحملة اإلنتخابية)

فترة ما قبل االنتخابات هي جزء حاسم في أي عملية انتخابات دميقراطية .ففي
هذه الفترة يتم إعطاء األحزاب السياسية الفرصة للتسجيل ثم تسويق وترويج
أنفسهم وأحزابهم السياسية .وهي أيضا الفترة التي يسجل فيها الناخبون الذين
ينوون التصويت .وهي عادة فترة صعبة على الشرطة بسبب احلقيقة املتمثلة في
تصاعد حدة التوتر بني األحزاب السياسية املختلفة من جهة وبني مؤيديهم من جهة
أخرى .تعتبر بعض املناطق مصدر قلق خاص عندما تتجمع فيها أعداد كبيرة من
الناس ألغراض القيام باحلمالت االنتخابية .تنظم أثناء احلملة االنتخابية الكثير
من األنشطة السياسية في شكل جتمعات واجتماعات ومسيرات ومظاهرات وهي
املناسبة التي يتوقع خاللها من الشرطة احلفاظ على سلميتها وضمان أمن جميع
املشاركني فيها وكذلك احملافظة على أمن وسالمة أفرادا آخرين من الشعب
وممتلكاتهم باعتبارهم غير معنيني باملشاركة في هذه األنشطة السياسية.
يعتبر تأمني املسيرات واالجتماعات السياسية مظهرا حاسما في ضمان اجراء
انتخابات حرة ونزيهة .و يتصور أن يعقد عدد كبير من هذه االجتماعات في
الفترة التي تسبق االنتخابات .فيما يتعلق بالشرطة ،ال ميكننا توفير ما يكفي
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من العناصر ملراقبة جميع هذه االجتماعات .حتتاج الشرطة إلى التفاعل مع
مجموعات املصالح املعنية باالجتماعات السياسية .سيكون من املهم تأمني
املباني التي تعقد فيها االجتماعات واللقاءات بناءا على طلب املنظمني .سيكون
من املستحيل تأمني كل مبنى ،تأمن فقط تلك املباني التي يطلب منا بشكل خاص
القيام بذلك ،أو عندما يكون هناك احتمال وجود أشياء خطرة أومتفجرات .سيكون
من املهم مراقبة االجتماعات ووجود مجموعة رد فعل في مكان قريب والتدخل عند
الضرورة للحفاظ على القانون والنظام.
من بني املجاالت الرئيسية التي متثل مشكلة خالل فترة ما قبل االنتخابات هي
مسألة مكافحة الترهيب .إن أقصى قدر من الوضوح عادة ما يكون رادعا .إن
االستفادة القصوى من املوارد األخرى مثل القوات العسكرية قد تكون ضرورية
في بعض األحيان .يجب على الشرطة أيضا االستفادة من مصادر املعلومات
بشأن وجود أي تخويف أو ترهيب.
أفراد الشرطة هم بشر  ،و سيكون من الصعب جدا أن يبقوا محايدين عندما
توجد األحزاب السياسية متعارضة و في بعض األحيان متصارعة .لكن ضباط
الشرطة املهنيني قادرون على احملافظة على حيادهم و ميكنهم التعامل مع الصراع
بطريقة حتترم فيها حقوق اإلنسان األساسية لكل شخص.
دور الشرطة هو احلفاظ على سيادة القانون و استتباب النظام .تكمن املسؤولية
األساسية للشرطة أثناء فترة ما قبل االنتخابات فيما يلي:
• حماية نزاهة العملية االنتخابية ونتائج االنتخابات
• حماية أمن األشخاص واملمتلكات خالل فترة احلملة االنتخابية وعند التصويت
• ضمان سالمة موظفي االنتخابات وإدارة االنتخابات قبل وأثناء وبعد االنتخابات.
• توفير األمن للمرشحني خالل احلمالت و أثناء االنتخابات.
• الضمان واحملافظة على أجواء حرة ونزيهة وآمنة وقانونية للقيام باحلمالت
االنتخابية من قبل جميع األحزاب واملرشحني ،دون متييز
يجب على الشرطة حتى خالل فترة االنتخابات اإلضطالع بدورها التقليدي ،وينبغي
عليها أيضا على القيام بوظائفها التقليدية التي من ضمنها على سبيل املثال:
• خدمة وحماية كل فرد من أفراد املجتمع
• حماية األرواح واملمتلكات
• منع اجلرمية وكشفها
• قمع االضطرابات الداخلية
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• احلفاظ على األمن والسكينة العامة
• إلقاء القبض على املجرمني

 2.2.3في يوم االنتخابات

يتمثل أهم دور للشرطة في يوم االنتخابات في اإلضطالع بدورها «التقليدي» من
حيث احلفاظ على السلم و القانون والنظام.و إلى جانب دورها الطبيعي،يتوقع منها
أيضا املساعدة على ضمان إدارة االنتخابات على نحو سلس .حتتاج الشرطة
إلى ضمان أقصى قدر من الوضوح في جميع املجاالت .ينبغي أن يكون هناك
تعاون جيد بني الشرطة وجميع األحزاب السياسية لضمان اقتراع منظم واحلرية
الكاملة للناخبني ملمارسة حقهم في التصويت دون أن يتعرضوا ألي إزعاج أو
عرقلة .وهذا يعني أن هناك مهام محددة سيتم تنفيذها من قبل ضباط الشرطة
في يوم االنتخابات من قبيل:
• البحث في جميع مراكز االقتراع عن املتفجرات واملواد اخلطرة األخرى في
اليوم الذي يسبق اإلنتخابات أو أثناء أو بعد التصويت .بعد أن يتم تفتيشها،يجب
على الشرطة حراستها حتى نهاية االنتخابات.
• البحث عن أسلحة ومصادرتها
• توفير األمن ملسؤولي االنتخابات في مراكز االقتراع
• احلفاظ على ظروف سلمية وعلى القانون والنظام في جميع أنحاء مراكز
االقتراع
• ضمان أن ال يدخل أحد ،عدا الناخبني ،مركز االقتراع من دون جواز مرور
صالح ومسلم من جلنة (هيئة) االنتخابات
• التأكد من أن الناخبني ميكنهم التصويت بحرية ودون عائق
• ضمان أن ال أحد يخيف أو يتداخل مع الناخبني
• التأكد من أن الناخبني ميكن أن يدخلوا أو يغادروا مركز االقتراع بحرية
ودون عائق
• املساعدة على التعامل مع الناس الذين يسيؤن السلوك في مركز االقتراع
• حماية صناديق االقتراع وأوراق االقتراع واملواد االنتخابية األخرى .ضمان
أمن املواد االنتخابية في االقتراع والفرز وأثناء نقلها.
• مرافقة صناديق االقتراع من /وإلى مركز االقتراع
• تأمني مواد االنتخابات في مركز االقتراع بني وقت التسليم وبدء عملية التصويت.
ينبغي على الشرطة التأكد من أنه لم تتم سرقة املواد االنتخابية ،أوخطفها ،أواتالفها
أو تغييرها عن طريق االحتيال من قبل أي مجموعة من األشخاص.
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• اتخاذ إجراءات ضد أي مسؤول في مركز االقتراع يخرق مدونة قواعد سلوكهم
ويهدد النظام العام أو السالمةالعامة.
• إغالق أي مركز اقتراع غير مصرح به أو وهمي.
• يتم احلفاظ على مسافة أمان في محيط مركز االقتراع إذا برر تقارير حتاليل
املخاطر ذلك ،أثناء التصويت والفرز واالقتراع .من أجل القيام مبهام أخرى ،فد
تستخدم قوات األمن على نحو أمثل من قبل مسؤولي مركز االقتراع لتنفيذ بعض
اإلجراءات احتياطية،والتي تشمل ما يلي:
• إزاحة األشخاص العدوانيني ،واملخمورين ،واملعوقني ذهنيا ،أو غير املخولني
التواجد في مركزاالقتراع و الذين رفضوا االنصراف بطلب من مسؤولي مركز
االقتراع.
عند العمل في مركز اقتراع ينبغي على عناصر الشرطةأن:
• يالحظوا عدم التحيز وعدم التمييز
• يبقوا على احلياد و أال يناصروا أي حزب
• يظلوا واعيني بأنهم ال يخدمون نظام معني أو حزب سياسي معني بل هم ميثلون
مؤسسة وطنية وأنها متثل بدورها الدولة
• يبقوا وديني ،وحصيفني ،ومهنيني ومنضبطني
قد يصبح املترشحون أهدافا ألعمال العنف .عادة ما توفر الشرطة ووكاالت إنفاذ
القانون األخرى حماية للمترشح .كما حتتاج إلى احلماية أيضامواقع التجمعات
اإلنتخابية أثناء احلملة ،وأماكن املناقشات واألحداث العامة األخرى التي جتذب
أعدادا كبيرة من املهتمني باحلملة.
يكون الناخبون في حاجةإلى أن يتمكنوا من ترك منازلهم والتصويت دون خوف
من التعرض للعنف في الشوارع أو الترهيب في مركز االقتراع .سوف يكون
اإلقبال على التصويت أقل إذا واجهت الناخبني تهديدات من اجلماعات احلزبية
حتى ال يدلوا بأصواتهم.
كما تقتضي احلاجة أيضا حماية املراقبني والسماح لهم مبراقبة العملية
اإلنتخابية ،وطرح األسئلة وتوقيع أوراق البيانات دون ترهيب أو خوف من
االنتقام .في البلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،قد يشعر املراقبون احملليون بأنهم
عرضة للترهيب والعنف ،وخاصة إذا الحظوا وجود مشاكل صادرة عن احلزب
احلاكم أو قوات األمن.
التنسيق مع األجهزة (الوكاالت) األخرى أمر بالغ األهمية أيضا .وخالفا ملعظم
قضايا إدارة عمليات التصويت ،التي ميكن معاجلتها بشكل كامل داخل جسم
إدارة االنتخابات ،فإن توفير األمن ملراكز التصويت قد يقتضي تعاون مكثف مع
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أجهزة (وكاالت) الدولة األخرى  -الشرطة والقوات العسكرية – عبرأساليبهم
اخلاصة بهم فيما يتعلق بالعمليات واألولويات والتي قد التتماشى متاما مع
أسلوب إدارة االنتخابات .عند التخطيط لوضع تدابير تأمني مراكز التصويت،
تشمل القضايا األساسية ما يلي:
• ضمان توفر موارد بشرية أمنية كافية في مواقع محددة وخالل الساعات
املطلوبة؛
• تعزيز التنسيق الوثيق جدا بني إدارة قوات األمن ومديري االنتخابات في تطوير
استجابات األمن ومخطط موقع التصويت.
• التحديد الواضح للتسلسل القيادي وللمسؤولية عن التخطيط األمني والعمل
بني املنظمات املدنية وقوات األمن .وتكون هذه العوامل أكثر أهمية في عمليات
التصويت كلما زادت املخاطر األمنية احملدقة باالنتخابات.
بغض النظر عن طبيعة الوضع األمني  ،سيطلب توفر قدرا معينا من التخطيط
والتعاون بني هيئات إدارة االنتخابات وقوات األمن .املهم أن يتم ذلك في ظل مراقبة
هيئات إدارة االنتخابات وأن ينظر إليه أنه كذلك .ميكن أن تفسرسيطرة قوات
األمن على عملية التخطيط بسهولة على أنها دليل على السيطرة على االنتخابات.

 .3.2.3بعد االنتخابات

يكون دورالشرطة بعد االنتخابات حاسما متاما بنفس القدر عند ضمان عملية
انتخابية حرة ونزيهة.
• بعد إغالق مراكز االقتراع تساعد الشرطة في ضمان تلبية أي متطلبات أمنية
في مراكز االقتراع املغلقة ،وفقا لطلبات اللجنة االنتخابية.
• كما أن عليها ضمان حريةاحلركة ومن غير قيد ملسؤولي االنتخابات ،وإدارة
مظاهرات ما بعد االنتخابات.
تستمر عموما قوات األمن التي تتم تعيينهافي مراكز االقتراع في أداء دورها
بعد انتهاء التصويت في احلاالت التالية:
• ميكن أن يفيدوا خارج مركز االقتراع في املساعدة على إبعادالناخبني الذين
يصلون بعد انتهاء التصويت.
• قد يحتاج إليهم لتوفير األمن أثناء عد األصوات أو نقل صناديق االقتراع إلى
مراكز العد.

فرز وعد األصوات

تعدعملية فرز األصوات أول نشاط هام بعد االنتخابات .الينبغي على الشرطة
التعامل مع أي من صناديق االقتراع .ينبغي على األحزاب السياسية ومسؤولي
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االنتخابات العناية بأنفسهم بالصناديق .أما دور الشرطة فينحصر فقط فيما يلي:
• اتخاذ اخلطوات الالزمة لتأمني صناديق االقتراع.
• يجب على الشرطة حراسة مراكز االقتراع خالل الليل ،وتأمني أماكن العمل
عندما يتم فرز األصوات .وهذه أيضا مرحلة حاسمة ،ألنه إذا مت العبث بصناديق
االقتراع  ،فسوف تتضرر نزاهة العملية االنتخابية.
• إذا تقرر فرز األصوات في مراكز االقتراع،تلعب الشرطة دورا هاما لضمان
سالمة األشخاص الذين يعملون في مكتب العد وتأمني معايير مركز الفرز.

إعالن نتائج

تعد فترة ما بعد االنتخابات التي يتم أثناءها اإلعالن عن النتائج و يؤدي فيها
القادة السياسيون املنتخبون اليمني الدستورية عند تسلمهم ملهامهم اجلديدة جزء
مهم جدا من أي عملية دميقراطية .أثناء هذه العملية ينبغي أن يستمر ضباط
الشرطة في احلفاظ على السالم واحلفاظ على القانون والنظام.

 .3.3دور المنظمات والمؤسسات األخرى

توجد في تونس منظمات ومؤسسات مختلفة تقوم بدور حاسم في ضمان اجراء
انتخابات حرة ونزيهة.
سيشارك العديد من املراقبني الوطنيني والدوليني في مراقبة العملية االنتخابية
املقبلة في تونس .فيما يتعلق باملراقبني احملليني ،فإن منصات مراقبة االنتخابات
الرئيسية هي جمعيات« :عتيد» و«الشاهد» ،و «مراقبون» ،واملرصد الوطني
و« أوفياء» .فقد لعبوا دورا هاما في انتخابات  ،2011وسوف يستمرون في لعب
الدور نفسه في انتخابات .2014
وهناك أيضا املراقبني الدوليني الذين سيشغلون مكانا هاما جدا في العملية
االنتخابية في تونس .ففي االنتخابات األخيرة ،حشدت بعثات املراقبني الدوليني
مئات املراقبني .جاءوا أساسا من املنظمة الدولية للفرنكفونية ،واجلمعية البرملانية
ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،ومعهد االحتاد األفريقي الوطني الدميقراطي
واملعهد اجلمهوري الدولي ،وشبكة مراقبة االنتخابات في الدول العربية ،ومركز
كارتر ،وال ننسى بالطبع بعثة املراقبة االنتخابية لالحتاد األوروبي.
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 .4.3اللجنة الوطنية لالنتخابات الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات((ISIE
عني املجلس التأسيسي(اجلمعية التأسيسية) في تونس جلنة جديدة لإلشراف
على انتخابات  ،2014مما ميهد الطريق ملغادرة رئيس الوزراء احلالي .محمد
شفيق صرصار هو رئيس الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات()ISIEانتخب املجلس
الوطني التأسيسي في  8يناير أعضاء الهيئة التسعة .والهيئة العليا لإلنتخابات
هي هيئة دستورية مستقلة .إنها تعمل على تعزيز الدميقراطية اجلديدة في تونس.
يجب على الدولة توفير كافة املوارد التي حتتاجها ألداء مهمتها.
و تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية واالستقالل اإلداري واملالي .يتم انتخاب
أعضائها من قبل املجلس الوطني التأسيسي .تتمثل املهمة الرئيسية للهيئة في
إدارة وتنظيم االنتخابات واالستفتاءات في جميع مراحلها .يجب أن تضمن أمن
ونزاهة وشفافية العملية االنتخابية .وتعتبراملهمة النهائية واألكثر حساسية للهيئة
هي اإلعالن عن نتائج االنتخابات.
وتتعاون مع غيرها من السلطات املستقلة على سبيل املثال «الهايكا» ()HAICA
الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري التي وقعت مذكرة تفاهم حول دور اإلعالم
في االنتخابات املقبلة.
ينبغي على األحزاب السياسية تقدمي قوائم مرشحيها إلى الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات .وتقوم الهيئة أيضا مبراجعة قانونية القوائم .تخضع قرارات الهيئة
لالستئناف أمام احملاكم املختصة

 .5.3المخالفات المرتكبة خالل فترة االنتخابات
والتي يلزم التنبه لها
توجدمخالفات محددة جدا حتدث في فترة االنتخابات و على ضباط الشرطةأن
يتنبهوا لها ،وهي على سبيل املثال:
• الغش عند ملء طلبات التسجيل كناخب
• تزوير أو إتالف أوراق ترشيح مرشح

39

• التعامل مع أوراق االقتراع بطريقة احتيالية
• بيع أو شراء أوراق االقتراع ،أو عرضها للبيع أو للشراء
• وضع أي شيء آخر عدا ورقة االقتراع في صندوق االقتراع
• طباعة أوراق االقتراع من دون تفويض السلطة الرسمية
• تدمير أو إتالف أو تشويه أو تغيير بطاقة الناخبني دون إذن رسمي
• التصويت في االنتخابات دون تفويض سلطة للقيام بذلك.
• رشوة الناخبني من أجل التأثير على قرارهم بشأن كيفية التصويت
• التماس أو تلقي رشوة من أجل التصويت بطريقة أو بأخرى
• عرقلة أو منع شخص من التصويت
• التصويت أكثر من مرة في االنتخابات
• القيام بحملة دعائية في مركز االقتراع

 .6.3ملخص

للشرطة دور حاسم في ضمان انتخابات حرة ونزيهة .وال ميكن أن يتحقق
هذاإال إذا تصرف أفرادها مبهنية وحموا و خدمواجميع أفراد املجتمع مهما كانت
انتماءاتهم السياسية ،مع احترام حقوق اإلنسان األساسية.

 .7.3أسئلة للتقييم الذاتي

• ما هو دور ضباط الشرطة خالل االنتخابات الدميقراطية؟
• ما هي أسباب أهمية حياد ضباط الشرطة خالل العملية االنتخابية؟
• ما هو الدور التقليدي للشرطة في أي مجتمع دميقراطي؟
• هل الشرطة لديها أي دور إضافي تلعبه قبل يوم من االنتخابات؟ مناقشة.
• ما هو دور رجال الشرطة في يوم االنتخابات؟
• ما هو دور ضباط الشرطة بعد يوم من االنتخابات؟
• هل متثل الشرطة أي حزب سياسي معني؟
• ما هي اجلرائم احملددة التي قد تكون الشرطة على اطالع عليها خالل العملية
االنتخابية؟
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 4األهداف التعليمية لدرس تسوية النزاعات
بعد االنتهاء من هذا الدرس يجب أن تكون قادرا على:
• ذكر «ساحتني» مختلفتني للنزاعات بالنسبة إلى ضابط الشرطة املدنية وحتديد
الفرق بينهما.
• ذكر املكونات أو األسباب الشائعة للنزاعات والعوامل التي قد تؤدي إلى
حتويل النزاع إلى عنف.
•مناقشة األنواع الشائعة من العنف التي نشهدها خالل كل مرحلة من مراحل
الدورة االنتخابية
• شرح األنواع الشائعة من العنف التي نشهدها خالل كل مرحلة من مراحل
الدورة االنتخابية
• ذكر املهارات التي يحتاجها ضابط الشرطة املدنية للتعامل مع النزاعات
إضافة إلى الصفات التي ينبغي أن يتحلى (تتحلى) بها لكسب ثقة املجتمع أثناء
العمل في محافل الشرطة.
• وصف اخلطوات املتبعة إلدارة النزاع مع اآلخرين.
• حتديد السلوكيات التي تساعد على حل النزاع في خطة التفاوض ذات
اخلطوات الثمانية.
•استخدام خطة التفاوض التكتيكي ذات اخلطوات اخلمس لكسب تعاون
األشخاص «الذين يصعب التعامل معهم».

 .1.4تقديم

خالل االنتخابات غالبا ما يضطر أعوان األمن إلى حل أو إدارة بعض النزاعات.
إذا كان عليك التعامل مع حشود من الناس خاصة خالل األوقات احلساسة ،على
غرار أيام االنتخابات أو املسيرات أو التجمعات العامة وغيرها من املواقف التي
يدافع الناس فيها عن قضايا عاطفية ،سوف تضطر عاجال أم آجال إلى مواجهة
بعض النزاعات .ليست النزاعات بالضرورة حدثا سيئا .فهي ببساطة تتولد عن
االختالف في وجهات النظر .طاملا ال يتفق شخصان في رؤيتهما للعالم فإن
اخلالف يعتبر أمرا طبيعيا .في الواقع ،إذا اتفق معك شخص ما في كل ما تقوله
فهو يقول لك ما تريد أن تسمعه وليس ما يعتقده فعال.
إن السبب الذي يجعل النزاعات تأخذ هذا الطابع السيئ هو تلك اجلوانب
العاطفية التي ترافقها عادة .إذا كان هناك نزاع فهذا يعني أن هناك خالفا قويا
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بني فردين أو أكثر .يتعلق النزاع عادة باملصالح أو األفكار التي هي ذات أهمية
شخصية بالنسبة إلى أحد األطراف املعنيني أو إليهم جميعا.
ميكن أن يؤدي النزاع اخلارج عن السيطرة إلى العنف والعصيان .إن احلل
األمثل إلدارة النزاعات بشكل ف ّعال هو تعلم املهارات الالزمة إلدارة النزاعات
إدارة حسنة.

 .2.4مفهوم النزاع:

خالل الدورة االنتخابية هناك أمناط شائعة للعنف .على الرغم من عدم وجود
بيانات واضحة أو حتى وج��ود تصنيف مقبول على نطاق واس��ع للعنف ذي
الصلة باالنتخابات فمن الواضح أن هناك أمناطا شائعة للعنف نشهدها في
قضايامختلفة أو في أوقات مختلفة من هذه القضايا.وباملثل ،فإنه من املفيد فهرسة
أشكال العنف ذات الصلة باالنتخابات التي ترتبط عادة بدورة انتخابية منوذجية.
قبل أن حتاول حل النزاع سيكون من املهم أن حتاول فهم أسبابه.
النزاع هو االختالف الطبيعي الناجت عن اختالف األفراد أو املجموعات في
املواقف واملعتقدات والقيم أو االحتياجات .وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لعدم
االستعداد لتقاسم املوارد الشحيحة .كما ميكن أن تكون نتيجةخصومات ماضية
وخالفات شخصية .وتشمل األسباب األخرى للنزاع محاولة التفاوض قبل التوقيت
املناسب أو قبل توفر املعلومات الضرورية املتاحة.

 .1.2.4مكونات النزاعات

في تونس التقسيم الرئيسي للناس هو بني علمانيني وإسالميني .ولكل مجموعة
مشروعها اخلاص ونظرتها اخلاصة.فالنزاع القائم بينهما هو نزاع إيديولوجي
باألساس.
بلغ العنف األكثر رمزية الذي شهدته تونس مؤخرا بسبب النزاع الكبير بني
الفاعلني السياسيني ذروته مبوت اثنني من قياديي املعارضة العلمانية ،شكري
بلعيد ومحمد البراهمي .فكانت البالد حينها على أهبة االنهيار.
توجد بعض املكونات العامة للنزاع .وهي:
االحتياجات :االحتياجات هي األشياء التي هي ضرورية لرفاهيتنا .تنشأ
النزاعات عندما نتجاهل احتياجات اآلخرين أو احتياجاتنا اخلاصة أو احتياجات
املجموعة.ينبغي احلرص على عدم اخللط بني االحتياجات والرغبات (أشياء نود
أن منلكها ولكنها ليست ضرورية).
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التصورات :يفسر الناس الوقائع بشكل مختلف .ميكن أن ينشأ النزاع عن سوء
الفهم أو عن تصورات متباينة مبا في ذلك تصورات التهديد.
القوة :كيفية تعريف الناس للقوة واستخدامهم لها له تأثير مهم على عدد النزاعات
التي سوف حتدث وأشكالها .يؤثر ذلك أيضا على كيفية إدارة النزاعات .ميكن
أن تنشأ الصراعات عندما يحاول الناس جعل اآلخرين يغيرون تصرفاتهم أو
يحصلون على ميزة غير عادلة أو عندما يتصور الناس أن يتم معاملتهم بشكل
غير عادل.
القيم :القيم هي املعتقدات أو املبادئ التي نعتبرها ذات أهمية أساسية .تنشأ
الصراعات اخلطيرة عندما يحمل الناس قيما غير متوافقة أو عندما تكون القيم
غير واضحة لديهم .ميكن أن تكون القيم محرضة إذا لم يتم االلتزام بها فيصبح
الناس منزعجني أو مضطربني أو غاضبني .تنشأ النزاعات أيضا عندما يرفض
طرف احترام قيم اآلخرين.
المشاعر والعواطف :يجعل كثير من الناس مشاعرهم وعواطفهم تؤثر على
كيفية تعاملهم مع النزاعات .ميكن أن حتدث النزاعات أيضا نتيجة لعدم احترام
بعض الناس ملشاعرهم اخلاصة أو مشاعر اآلخرين .حتدث النزاعات أيضا عندما
تختلف املشاعر والعواطف حول قضية معينة.
ليست النزاعات في املجتمع دائما سلبية .في الواقع ،ميكن أن تكون النزاعات
مفيدة إذا ما متت إدارتها بشكل جيد .ميكن أن تؤدي النزاعات املفيدة إلى:
النمو واالبتكار
•
طرق جديدة للتفكير
•
التسامح وقبول االختالف
•
إذا مت فهم النزاع فإنه ميكن أن يدار على نحو ف ّعال من خالل الوصول إلى
توافق يل ّبي حاجات الفرد واملجتمع على حد سواء .وهذا يؤدي إلى املنفعة املتبادلة
ويقوي العالقة بني مختلف األطراف .والهدف هو «الفوز» للجميع من خالل تلبية
بعض احتياجاتهم على األقل.
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 .2.2.4عوامل تكثيف النزاعات في المجتمع
تظهر أسباب النزاعات جل ّية على مستويات مختلفة.

الوقائع

غالبا ما قد يختلف الناس في الوقائع املتاحة في
حالة ما .ومثال ذلك ،إذا أتيحت وقائع مختلفة مؤيدة أو
معارضة للتدخني.

العمليات

يختلف الناس في آرائهم حول أي العمليات يتم اتباعها
الستكمال مهمة معينة .مثال ذلك أن يختلف صديقان
في كيفية التخطيط ليومهما .يعلم كالهما بأن عليهما أن
يخرجا للتسوق ويعتنيا باحلديقة ولكنهما يختلفان في
أي النشاطني يقومان به أوال .هل يجدر بهما أن يبدآ
بالتسوق أم باالعتناء باحلديقة .يحدث ذلك أيضا حني
يكون لدى حزبني سياسيني رؤى مختلفة لكيفية تسوية
بعض القضايا.

األهداف واألغراض

يختلف الناس في أهدافهم في احلياة .ومثال اختالف
األهداف في احلياة هو مثال املدير واألجير الذين
يختلفان قبل التوظيف حول األجور التي سيتم دفعها بعد
االنتهاء من العمل .أما بالنسبة إلى االختالف في املجال
السياسي ،قد يحاول حزب سياسي ما السعي إلى حماية
منطقة طبيعية حساسة في حني يدعم حزب آخر عمليات
استخراج املعادن.

القيم

يختلف الناس حول بعض القيم في احلياة .من
األمثلة حول اختالف القيم هو االختالف بني املجموعات
السياسية أو الدينية.

ينبغي أن يكون املسؤولون األمنيون على علم بحقيقة أن هذه العناصر املذكورة
أعاله قد تكون من أسباب النزاعات في املجتمع .هناك أيضا بعض العوامل
املشددة التي تزيد من احتمال حدوث نزاع:
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تعطل عملية التواصل:

التواصل هو عملية معقدة مع العديد من احلواجز .هذه احلواجز غالبا ما تثير
النزاع.هذا هو احلال خصوصا إذا كان االتصال بني الثقافات واألديان والفئات
االجتماعية واألعمار واألجناس والعديد من الطوائف .فمن السهل أن يساء فهم
فرد آخر أو مجموعة أخرى خاصة خالل االنتخابات حيث تكون العواطف في
أقصاها.
تطلعات مختلف أفراد المجتمع:

ميكن أن تتعارض التطلعات املختلفة ملختلف األطراف وتتنازع فيما بينها ومثال
ذلك التطلعات املختلفة ملختلف األحزاب السياسية.
اختالف التصورات:

يؤدي غياب الثقة بني املجموعات املختلفة إلى بناء تصورات سلبية عن بعضهم
البعض.
تغيير االستراتيجية:

عندما ينشأ صراع ما بني مختلف املجموعات عادة ما تنتقل هذه املجموعات
من استخدام االستراتيجيات اإليجابية على غرار حل املشاكل والتفاوض وتسوية
النزاعات إلى الترهيب والتهديد واستخدام القوة.
الفئات االجتماعية والجمعيات أو األحزاب السياسية:

في حاالت النزاع بني مختلف األطراف السياسية واجلماعات الدينية واجلماعات
العرقية والفئات االجتماعية واجلماعات األخرى املختلفة عادة ما يكون هناك التزام
باجلماعة وأنشطتها.في بعض احلاالت يكون لذلك نتيجة سلبية ميكن أن يؤدي إلى
نزاع .في املجتمعات التي توجد فيها عصابات قتالية مييل أفراد املجتمع عادة إلى
أحد اجلانبني .بهذه الطريقة ينقسم املجتمع وال يعود احلياد موجودا.
ينبغي أن يفهم أعوان األمن ديناميات هذه اجلماعات ملنع النزاعات واسعة
النطاق وأن يقوموا بدور الوسيط بني الفصائل املتقاتلة .أو ميكن أن يتحدث
مسؤول أمني إلى إحدى اجلماعات لتجنب تصعيد النزاع.
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 .3.2.4األنواع الشائعة من العنف التي نشهدها خالل كل
مرحلة من مراحل الدورة االنتخابية
ترتبط مراحل دورة انتخابية بأنواع شائعة من العنف التي نشهدها خالل كل
مرحلة.

المرحلة  :1الفترة التي تسبق األحداث االنتخابية (من 18

شهرا إلى ثالثة أشهر قبيل االنتخابات)

خالل هذه املرحلة يكون األفراد املستهدفون من العنف أثناء االنتخابات غالبا
مسؤولني حاليني في الدولة أو مرشحني عن األحزاب السياسية .ميكن أن تكون
املنافسة يرافقها عنف بني األحزاب على غرار املسابقات بني املتشددين واملعتدلني
أو بني مختلف الفصائل في مجاالت أخرى أو بني األحزاب السياسية.
غالبا ما يكون الهدف من العنف السياسي خالل هذه املرحلة هو القضاء على
اخلصم أو إضعافه في وقت مبكر أو التأثير على شكل وطبيعة عملية التصويت
أو للحصول على نفوذ في منطقة معينة عن طريق القضاء على اخلصوم احملتملني
أو تهديدهم.
األنواع الشائعة من العنف التي شهدتها هذه الفترة ما يلي:
• الترهيب أو عزل القضاة املستقلني؛
• الترهيب أو استهداف مسؤولي االنتخابات أو قوات األمن؛
• ترهيب أو مضايقة الصحفيني؛
• التحريض على العنف في وسائل اإلعالم أو املنتديات العامة األخرى
(مثل أماكن العبادة)؛
•أجهزة الشرطة أو املخابرات الداخلية تستهدف االجتماعات مع
الشخصيات املعارضة.
• حماية وتوسيع «املناطق احملظورة» .واحتجاز الرهائن واخلطف
واالبتزاز.

المرحلة  :2المرحلة األخيرة من الحملة (ثالثة أشهر قبيل يوم
االنتخابات)
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تشمل النزاعات املرافقة للحمالت االنتخابية أشكاال من العنف القائم على
املنافسة ومحاوالت لترهيب الناخبني واملرشحني والتأثير عليهم ومحاوالت
للتأثير على مشاركة اآلخرين في االنتخابات (يكون ذلك غالبا مبحاولة تقييدها
من خالل خلق االضطراب وانعدام األمن) وغالبا ما يشتد هذا العنف خالل
األسابيع األخيرة قبيل االنتخابات) .على سبيل املثال ،قبل أقل من  24ساعة
من إدالءالناخبني بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية في تايوان في مايو  /أيار
 ،2004مت إطالق الرصاص على الرئيس تشن شوي بان ومرشحته ملنصب نائب
الرئيس  ،أنيت لو ،وجرحهما من قبل مجهولني.
في باكستان ،مت اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في ديسمبر 2007
اثناء حملتها للعودة إلى منصبها.
تشمل األمناط الشائعة من العنف التي نراها في املراحل األخيرة من احلمالت:
• اشتباكات بني جماعات متنافسة من املناصرين؛
• هجمات على التجمعات االنتخابية واملرشحني؛
• الترهيب بالقنابل
• الهجمات علىمسؤولي االنتخابات أو ترهيبهم؛
• الهجمات على املراقبني احملليني والدوليني.

المرحلة  :3يوم (أيام) االقتراع أو التصويت

ميكن أن يكون يوم االقتراع دمويا (كما حصل في مصر في ديسمبر  /كانون
الثاني عندما مت منع بعض الناخبني من الوصول إلى صناديق االقتراع وحصلت
بعض املناوشات بني أعوان األمن والناخبني) .ومع ذلك  ،هناك أيضا حاالت مثيرة
لالهتمام في الفترة التي تسبق االنتخابات التي تشهد أشكاال من العنف ولكن من
املدهش بعض الشيء أن أيام التصويت بدأت تصبح سلمية نسبيا.
احتفاالت جنوب إفريقيا باالنتخابات االنتقالية لشهر أبريل  /نيسان 1994
هي إحدى األمثلة ،على الرغم من التوقعات مبواجهات عنيفة قائمة على نزاع قبل
خطير االنتخابات في بعض احملافظات (خاصة كوازولو ناتال) كانت األيام الفعلية
للتصويت سلمية متاما (رمبا بسبب نشر قوة أمنية واسعة النطاق).
عندما تكون أيام التصويت عنيفة من األشكال الشائعة للعنف أثناء االنتخابات
ما يلي:
•الهجمات التي تشنها اجلماعات املتمردة املسلحة لتعطيل عملية
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االقتراع أواحلد من اإلقبال عليها أو ملهاجمة قوات األمن أو مراكز األمن؛
• ترهيب الناخبني إلجبارهم على التصويت أو عدمه؛
• الهجمات على مسؤولي االنتخابات أو املراقبني أو مراكز االقتراع؛
• و االع��ت��داءات املادية على امل��واد االنتخابية مثل تدمير صناديق
االقتراع.

المرحلة  :4بين التصويت واإلعالن

إن الفترة ما بني االنتخاب واإلعالن عن النتائج،في الوقت الذي ينشغل فيه
مسؤولو االنتخابات بجدولة النتائج أو خالل الفترة بني اجلولة األولى والثانية من
االنتخابات،قد تكون محفوفة باملخاطر .على سبيل املثال ،في انتخابات أكتوبر  /تشرين
األول  2006في جمهورية الكونغو الدميقراطية كان هناك تصعيد للعنف الذي
وقع بعد اجلولة األولى من االنتخابات الرئاسية وقبل اجلولة الثانية.
ميكن أن تكون أشكال العنف في هذه الفترة متعددة:
• اشتباكات مسلحة بني األحزاب السياسية؛
• اشتباكات عنيفة بني مجموعات من أنصار املتنافسني؛
• التخريب والهجمات املادية على ممتلكات املعارضني؛
• والهجمات املوجهة ضد مرشحني معينني أو أحزاب سياسية.

المرحلة  :5نتائج ما بعد االنتخابات وما أعقبها

إن تصور تزوير االنتخابات أو سرقتها مؤشر قوي على العنف؛ ميكن لالنتخابات
من هذا النوع أن تؤدي إلى النزاع املسلح وحتى إلى احلروب األهلية .في الوقت
نفسه ،قد تعتبر األقليات التي لم تفز في االنتخابات أن هذه االنتخابات مزورة
ويتحول ذلك إلى مسيرات في الشوارع احتجاجا على النتيجة .قد تقمع احلكومات
االحتجاج حني تقوم باإلطالع على التزوير خالقة املعضلة الكالسيكية بني العمل
اجلماهيري والضرورات األمنية للحكومة .على سبيل املثال ،بعد «تشاور»
االستقالل برعاية األمم املتحدة في  30آب  /أغسطس  1999بشأن الوضع
السيادي لتيمور الشرقية في ذلك الوقت،مات املئات (ورمبا اآلالف) في حالة من
الهياج والقتل زعم أنه نظمتها القوات املسلحة اإلندونيسية واملليشيات احمللية في
حملة «العقاب»نتيجة لدعم األغلبية العظمى لالستقالل .انحسر العنف فقط بعد
التدخل العسكري بقيادة أسترالية.
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تشمل بعض األمثلة عن العنف التالي لالنتخابات:
• هجمات على املنافسني الذي فازوا أو هزموا في االنتخابات؛
• احتجاجات عنيفة في الشوارع وجهود شرطة مكافحة الشغب املسلحة
للحفاظ على النظام أو الستعادة النظام؛
• استخدام الغاز املسيل للدموع وإطالق النار على املتظاهرين وهجمات
من قبل املتظاهرين على املمتلكات أو على أعوان األمن؛
• ظهور جماعات املقاومة املسلحة ضد حكومة منتخبة (كما في اجلزائر
عام )1992؛
• أو تصعيد أو استمرار العنف العرقي أو الطائفي (كما في العراق في
عام .)2005
ينبغي على أعوان األمن ،لفهم النزاع ،أن يفهموا أسبابه والعوامل التي ميكن
ان تؤدي إلى تشديده.

 .3.4النزاعات والعنف

ليست النزاعات في املجتمع سلبية بالضرورة ولكن إذا لم يتم التصدي لها
ميكن أن تؤدي إلى العنف العام وحتى العنف املنظم .ولذلك ،فمن املهم أن يكون
املسؤولون األمنيون على بينة من هذه العوامل التي ميكن أن حتول النزاع إلى
عنف.
بعض عالمات أو محرضات النزاع هي:
• زيادة االضطراب والتهديد
• غياب مدونة أو إجراءات أو طرف ثالث ميكن الوثوق به للتوسط
• قبول استخدام العنف
• ضعف الرقابة االجتماعية (املجتمع  /األسرة ال مينعان النزاع الضار)
• تراجع معايير  /أخالق املجموعة
• غياب حلول بديلة وواضحة حلل املشكلة
• تصور غياب العدالة
• غياب املسؤولية الفردية
• تصور أحد األطراف بأن الطرف اآلخر يتصرف بطريقة غير انسانية.
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• وهناك تاريخ من أعمال العنف خاصة في مناطق ما بعد احلرب مثل
العراق ومصر وليبيا.
من خالل حتديد هذه األعراض قد يكون عون األمن قادرا على منع العنف أو
احلد منه على نطاق واسع من خالل تطبيق استراتيجيات حل النزاع .ومع ذلك قد
يساهم تصرف أعوان األمن بشكل خاطئ أيضا في اإلحباط والغضب في املجتمع
بل والتحريض على النزاع.

 .4.4المهارات والسلوكات الالزمة لتسوية النزاعات
ميلك أعوان األمن العديد من األدوار .وهذه بعض املهارات التي يحتاج إليها
ضابط الشرطة املدنية ليكون مهنيا في التعامل مع الناس.

 .1.4.4مهارات أعوان األمن العامة التي يمكن أن تقلل من
النزاعات
مهارات التواصل:

• التواصل الشفهي مبا في ذلك اخلطابة العامة
• االستماع
• االستماع غير اللفظي
• مهارات العرض

مهارات حل المشاكل:

• حتديد املشاكل في مناطق ترتفع فيها معدالت اجلرمية
• حتديد «العقدة» أو العنصر (العناصر) األساسية من املشكلة
• حتديد حدود املشاكل وأسبابها
• تطوير استجابات وحلول فعالة

مهارات القيادة:

• حتمل املخاطر واملسؤوليات
• حتديد األهداف
• املصداقية
• ديناميكية املجموعة وحتفيزها
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• إدارة الوقت
مهارات بناء الفريق:

• جلسات لتأسيس هوية املجموعة ،وسبل املضي قدما
• حتديد القيادة
• حتديد املوارد
• بناء الثقة

مهارات التفاوض وتسوية النزاعات( :محور هذا الدرس)

• مساعدة املواطنني على حل النزاعات داخل املجتمع
• حل النزاعات ،ضمن دور ضابط إنفاذ القانون ،عند التعامل مع
األشخاص املواجهني .

 .2.4.4خصائص التسوية الناجعة للنزاعات

إن صفات شخصية ضابط الشرطة املدنية شديدة األهمية في املساعدة على
كسب الثقة واالحترام .الصفات التالية هي بعض من تلك الصفات املطلوبة:
الصفات الشخصية

أن تعرف نفسك :االستفادة من نقاط القوة اخلاصة بك وتقليل نقاط الضعف
لديك .تأكد من أنك ثابت وجدير بالثقة وميكن االعتماد عليك واحرص دائما على
االلتزام بكلمتك.
أن تعرف املجتمع الذي تعيش فيه :تعلم كل شيء ممكن عن مجتمعك والبيئة
التي تعمل فيها.
أن تكون واثقا بنفسك :اعرف ما الذي أنت قادر على القيام به وقم به .إياك
والقلق بشأن قدرتك على ذلك.
السلوك اإليجابي :من الضروري أن ميتلك ضابط الشرطة املدنية موقفا ايجابيا
وسليما عن العمل الي يقوم به.وهذا يشمل أن تكون مسؤوال عن عواقب سلوكك.
االنضباط :حاول إظهار قدرتك على حسن إدارة الوقت وعلى التزام النزاهة
واملهنية .ال تسمح لكل فكرة جديدة أن تصرفك عن أهدافك وأولوياتك التي تخطط
لها.
امتالك الدوافع الذاتية :عرض مبادرة تطوير حلول مع شركاء املجتمع
االعتناء باملظهر :اللباس دائما بشكل مناسب وضمن حدود التوقعات الثقافية
للمنظمة .يقوم االنطباع األول عنكم لدى اآلخرين على مظهرك أو صوتك (على
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افتراض اتصال هاتفي) .من الصعب محواالنطباع السيئ.
كن منظما :نظم وثائقك وملفاتك ومحيط مكتبك ومجال العمل اخلاص بك .ال تقم
بتأخير العمليات الروتينية بسبب عدم قدرتك على االنتهاء من هذه امللفات ،اسع
إلى استكمال هذا العمل في غضون  4ساعات.
كن ثابتا :ينبغي أن يكون السلوك واإلجراءات اخلاصة بك ثابتة وميكن التنبؤ بها
وينبغي عليك معاملة اجلميع بنفس الطريقة.
كن حاسما:الوصول إلى استنتاجات واتخاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءات دون
مماطلة أو تفكير مفرط أومراوغة .ينبغي أيضا أن تكون قادرا على قول «ال» بشكل
واضح عندما يتوجب عليك ذلك.
كن ملما :ينبغي عليك معرفة احلقائق والنتائج املترتبة عن القرارات.
كن دقيقا :تأكد من أن البيانات صحيحة وأنها تدرج بوضوح كآراء.
كن موثوقا به :ينبغي أن يشعر الناس – أعوان األمن واملواطنون –بالثقة ألنهم
يستطيعون االعتماد عليك للقيام بعملك بكفاءة.
تخصيص املوارد بفعالية :تكون املوارد محدودة دائما واملديرالناجح هو الذي
يستطيع حتقيق أكبر املكاسب من خالل التخطيط الدقيق وتخصيص هذه املوارد.
كن مرنا :إن الصالبة من دون فائدة مدمرة .ينبغي أن نكون دوما قادرين على
تغيير سلوكنا استنادا إلى معلومات جديدة أو لتجنب نزاعات غير مجدية.
بناء عالقات منسجمة مع اآلخرين :التعاون مع اآلخرين في املجتمع والتحلي
بالثقة واملصداقية مع جميع أفراد املجتمع الذي تعمل فيه.
مدح اآلخرين :من الضروري اإلعتراف باجلميل والثناء على الزمالء وأعضاء
املنتدى واملتطوعني للعمل اجليد.
اختر معاركك بكل حكمة :في كل معركة هناك الفائز واخلاسر .بغض النظر عن
كونك أي الطرفني ال ينبغي أن تبالغ في التأثر .كن واثقا من أن هذا األمر يستحق
الفوز أو اخلسارة.
احتفظ بأمورك الشخصية لنفسك :جتنب الثرثرة وتبادل التفاصيل اخلاصة مع
الزمالء وإقامة العالقات الشخصية التي من شأنها التقليل من الكفاءة في املنتدى.
اعترف بأخطائك :ال حتاول التستر على أخطائك أو الكذب بشأن مسؤوليتك عن
األشياء التي قد أفسدتها .إذا كنت كفؤا في عملك سوف تكون أخطاؤك نادرة
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وحني ترتكب تكون بنية حسنة ولألسباب الصحيحة.
اقبل املهمات الصعبة :أكثر من حصتك من األعمال الصعبة وقم بأدائها أفضل
من أي شخص آخر .وهذا سوف يدفع أعضاء املنتدى إلى بذل جهد أكبر لتحسني
الكفاءة والفعالية.
تعرف على رئيسك في العمل :لكل شخص رئيس في العمل ومن مهمة ضابط
الشرطة املدنية فهم فلسفة وأهداف رؤسائهم وتقدمي املشورة احلكيمة والدعم
الفعال والكفؤ.

 .5.4استراتيجيات تسوية النزاعات

تذكر أن هناك النزاع املرئي والنزاع الكامن .ينبغي عليك حتديد كليهما والعمل
عليهما .وعادة ما يكون النزاع الكامن سبب النزاع املرئي.
وهذه بعض السلوكيات التي ميكن أن تساعد في حل النزاعات في املجتمع.
ينطبق هذا على جميع األطراف التي تسعى إلى تسوية النزاعات:
استخدام ضمير «األنا» .ال تلق اللوم على اآلخرين بقولك «أنت» فعلت
هذا أو ذاك .من األفضل أن تقول «أنا» أشعر أن .....دع الطرف اآلخر يعلم كيف
تشعر حني يحدث النزاع .دع الشخص اآلخر يعلم كيف تكون ردة فعلك بشأن
النزاعات .دع الشخص اآلخر يعلم أي احلقوق اخلاصة بك مت جتاهلها في هذا
النزاع.
كن حازما ال عدوانيا .حتدث عن مشاعرك وردود أفعالك .اجعل محور
احلديث كيفية تصرفك وتفكيرك وشعورك بدال من كيفية تصرف اآلخرين.
تكلم بكل هدوء وعقالنية .بهذه الطريقة سوف يتم االستماع إليك وميكنك
احملافظة على التحكم بنفسك .وإال فإن الشخص اآلخر قد يضع نفسه في موقف
دفاعي.
تجنب اللوم .سوف يبقي ذلك التواصل مستمرا بينكما .وهو يشجع على
الفهم والتعاطف مع مشاعر بعضنا البعض .وهو ما يؤدي إلى االعتراف بأن
وجود نزاع يتطلب طرفني عل األقل متأثران سلبا بهذا النزاع.
خلق جو من التعافي.في محاولة لتضميد اجلراح الناجمة عن النزاع
ينبغي أن تشعر جميع األطراف املعنية بأنه يتم االستماع إليها وفهمهاواحترام
حقوقها.ينبغي أن يشعروا أيضابالرغبة في العمل على األموروااللتزام بعملية
العمل على املشاكل .ينبغي أن يشعروا بأنهم مرغوب بهم ويتم االعتناء بهم من
قبل األطراف املعنية.
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كن مستعدا للمسامحة .إن التسامح هو وسيلة قوية للتعافي .لديك
فرصة لتطوير الذات مبسامحة اآلخرين عن تسببهم في جزء من اجلرح واأللم
الذين تعاني منهما.في بعض األحيان تكون هذه الطريقة الوحيدة لتسوية النزاعات.
كن مستعدا للنسيان .مبجرد «حل» النزاع وشعورك بأنه مت االستماع إليك
واالعتناء بك وفهمك حينها دع ذلك النزاع «ميضي».
كن صادقا .أثناء حل النزاع ال بد أن تكون صادقا مع نفسك ومع اآلخرين
بشأن مشاعرك وردود أفعالك على النزاعات والقرارات .لن تربح شيئا إذا لم تكن
صادقا عند تسوية النزاعات.
ركز على المشاعر ال على المحتوى .إن االستماع والتجاوب اجليدان
هما العنصران األساسيان للتسوية الناجعة للنزاعات .استمع إلى مشاعر
وعواطف الشخص اآلخر واعكس لهم تعاطفك و تفهمك .يخلق هذا جوا يتم فيه
االستماع إلى اآلخرواالعتناء به.
أظهر احترامك لنفسك ولآلخرين .سوف تربح الكثير حني تقوم بحل
النزاع من خالل إظهار االحترام وليس بعدمه .إذا كنت على وشك إظهار عدم
االحترام اسحب نفسك في أول فرصة ممكنة .حني يهدأ الطرف املقابل أحيانا
ميكن إكمال احملادثة بشكل محترم .إذا فقدت أعصابك وأصبحت تظهر عدم
االحترام أوقف نفسك في أقرب وقت ممكن إما بسحب نفسك أو بالصمت.
كن مستعدا لالعتذار أو االعتراف بخطئك .من املهم اعتراف الفرد
بخطئه واعتذاره عن تصرفاته قبل فوات فرصة تسوية النزاع .يتطلب ذلك شجاعة
وشخصية قوية وثباتة لالعتراف بخطأ ما :غياب احلكم أو عمل مبرر أو سلوك غير
محترم أو عدم اهتمام أو عناية أو تفهم .ميكن أن تتكون عالقات قوية عند إظهار
مثل هذا االستعداد.
كن مستعدا لتقديم التنازالت .للنجاح في تسوية النزاعات ينبغي أن
يشعر جميع األطراف بأنهم سوف يفوزون عند تسوية هذه النزاعات .عندما تكون
آراء األطراف املتعارضني متطرفة حول قضية ما عندها تأتي احلاجة إلى تقدمي
التنازالت إذا كان اجلميع «سيفوز» في النهاية.

 .6.4ملخص

ميكن أن تكون النزاعات مرئية أو غير مرئية وهي لها عدة أسباب .ينبغي أن
يتفهم أعوان األمن أسباب النزاعات واحتمال وقوعها في املجتمع الذي يعيشون
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فيه إضافة إلى العوامل التي ميكن أن تؤدي إلى تكثيفه .ميكن حل النزاعات أو
احلد منها من خالل أعوان األمن وأفراد املجتمع محاولة حلل املشاكل األساسية
وتطبيق استراتيجيات مختلفة ،مبينة في هذا الفصل ،مع التركيز حول التفاوض
والتسوية.

 .7.4أسئلة للتقييم الذاتي
• ناقش األساليب املختلفة التي يتم من خاللها التعامل مع النزاعات.
• ناقش األشكال الشائعة للعنف التي نشهدها خالل كل مرحلة من
مراحل الدورة االنتخابية (تسجيل الناخبني ،احلمالت االنتخابية ،يوم االقتراع،
فرز األصوات والنتائج)؟
• اشرح األدوار املختلفة التي ميكن أن يلعبها الناس في حالة النزاعات.
• اذكر أمثلة عن النزاعات التي حدثت أثناء أدائك لعملك وكيفية
تعاملك معها.
• اذكر على األقل  5صفات لعون األمن ليكون مديرا ناجحا للنزاعات.
• صف األدوار التي يلعبها الناس في حاالت النزاع.
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األهداف التعليمية للفصل 5
بعد االنتهاء من الفصل  5ينبغي أن يتمكن املتعلم من:
شرح املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل
املسؤولني األمنيني
تقدمي أمثلة لشرح نظرية التناسب في استخدام القوة
شرح الدرجات املختلفة من القوة التي ميكن استخدامها
وصف االجراءات التي ينبغي أن يتم اتباعها قبل وأثناء وبعد
استخدام األسلحة النارية

 .1.5تقديم

يعتبر استخدام القوة أحد أشكال إنفاذ القانون التي يسمح فيها ألعوان األمن
بعدم احترام حقوق االنسان فيما يتعلق ببعض األفراد خاصة أثناء االنتخابات
حيث يكون الناس أكثر حماسا ونشاطا .عندما يجد عون األمن نفسه مجبرا
على استخدام القوة واألسلحة النارية ينبغي عليه أن يتذكر دائما مبدأ التناسب
واستخدام احلد األدنى من القوة .هذا يعني أنه إذا لم تكن بحاجة إلى استخدام
القوة ،في اعتقال أحد األف��راد على سبيل املثال ،مينع منعا تاما استخدام
القوة أما إذا كنت بحاجة إلى استخدام القوة ينبغي عليك أن ال تستخدم إال
القوة الضرورية والالزمة العتقال هذا الفرد .يفترض مبدأ التناسب أن يتم دائما
اختيار الطريقة التي توظف االستخدام األدنى للقوة في حتقيق هدف ما .عند
اعتقال أحد املتهمني من املهم جدا تذكر أنه ينبغي عليك أن توازن ما بني القيام
بواجبك واحترام حقوق هذا املتهم .عند إيقافه ال يعتبر املتهم مذنبا إال إذا ثبتت
إدانته مبقتضى حكم قضائي .من املهم أن يتذكر أعوان األمن أنه ال ينبغي عليهم
استخدام عملية القبض على املتهم واستخدام القوة بشكل مفرط كوسيلة ملعاقبة
هذا املتهم فهو برئي حتى تثبت إدانته.
إضافة إلى القيود العديدة املفروضة على أعوان األمن بشأن حقوق االنسان،
من أهم العناصر التي ينبغي على األمنيني أخذها بعني االعتبار هي مبادئ
الشرعية والضرورة والتناسب .ينبغي أيضا على املسؤولني األمنيني التصرف
بشكل أخالقي وتذكر أنهم سوف يساءلون عن أفعالهم.
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ال يجوز االستخدام املتعمد للقوة املميتة إال إذا لم يكن من املمكن جتنبها من
أجل حماية األرواح.
سوف نناقش في هذا الدرس مسالة استخدام القوة واألسلحة النارية.

 .2.5استخدام القوة:

ال يجوز للمسؤول األمني أن يستخدم القوة املادية إال ألداء واجباته مبا هو
معقول في جميع الظروف .إن السلطة التي ميتلكها أعوان األمن باستخدام القوة
املادية لضمان االمتثال للقانون هي أساسية نظرا لدورها في احلفاظ على النظام
العام .ويسمح القانون للمسؤول األمني باستخدام مجموعة واسعة جدا من القوة
شرط أن تكون بدرجة معقولة في جميع الظروف وأن يكون استخدامها في احلد
األدنى الالزم لتنفيذ مهامه .إن استخدام القوة املادية ميكن أن يتس ّبب في اخلوف
والغضب لذلك ينبغي أن ال يتم استخدام القوة إال مع أقصى درجات ضبط
النفس وفقط عندما تكون وسائل املناقشة والتفاوض واإلقناع غير مناسبة أو غير
مجدية .إن استخدام القوة ال مفر منه في بعض املناسبات ولكن ينبغي أن يتذكر
كل مسؤول أمني أن التسبب غير الضروري في ألم أو معاناة أي فرد أو املعاملة
القاسية أو املهينة أو الالإنسانية له غير مسموح به حتت أي ظرف من الظروف.
ال يجوز االستخدام العشوائي أو التعسفي أو غير الضروري للقوة املادية ويساءل
املسؤول األمني شخصيا عن نتائج األفعال غير املناسبة.

 .3.5المبادئ الدولية األساسية بشأن استخدام القوة
واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين

وضعت األمم املتحدة مبادئ دولية أساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية.
وهي ما يلي.

 .1.3.5استخدام القوة:

عند استخدام القوة تستخدم املبادئ التالية كمبادئ توجيهية للمسؤولني األمنيني.
لكل فرد احلق في احلياة واألمن الشخصي والتحرر من التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والعقاب.
ينبغي استخدام الوسائل غير العنيفة أوال.

59

ال يجوز استخدام القوة إال في احلاالت شديدة الضرورة.
ال يجوز استخدام القوة إال الغراض إنفاذ القانون املشروعة.
ال يجوز تقدمي أية استثناءات أو أعذار من أجل االستخدام غير القانوني للقوة.
ينبغي أن يتناسب استخدام القوة مع األهداف املشروعة.
ينبغي ضبط النفس عند استخدام القوة.
ينبغي تقليص األضرار واإلصابات إلى حدها األدنى.
ينبغي توفير مجموعة مختلفة من وسائل استخدام القوة بشكل متباين.
ينبغي أن يتم تدريب املسؤولني األمنيني على اعتماد الوسائل املختلفة الستخدام
القوة بشكل متباين.
ينبغي أن يتم تدريب املسؤولني األمنيني على اعتماد الوسائل غير العنيفة.

 .2.3.5المساءلة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية:

إن في استخدام القوة واألسلحة النارية انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان
األساسية .ينبغي دوما مساءلة املسؤولني األمنيني عن أفعالهم .تستخدم املبادئ
التالية كمبادئ توجيهية في مساءلة املسؤولني األمنيني.
ينبغي التبليغ عن جميع حاالت استخدام القوة واألسلحة النارية واستعراضها
على كبار املسؤولني األمنيني.
ينبغي أن يتحمل كبار املسؤولني األمنيني املسؤولية عن أفعال األعوان األمنيني
اخلاضعني لقيادتهم إذا كان كبار املسؤولني األمنيني على علم أو كانت لهم سلطة
متكنهم من معرفة االنتهاكات احلاصلة ولم يتخذوا إجراءات واقعية بشأنها.
ينبغي تقدمي احلصانة للمسؤولني األمنيني الذين يرفضون أية أوامر عليا غير
مشروعة.
ال يجوز إعفاء املسؤولني الذين يرتكبون انتهاكات لهذه القواعد على أساس أنهم
كانوا ينفذون أوامر عليا.

 .3.3.5الحاالت التي يسمح فيها استخدام االسلحة النارية:

قد تختلف احلاالت التي يسمح فيها استخدام القوة من بلد إلى آخر .يسمح
استخدام القوة في احلاالت التالية:
ال يجوز استخدام األسلحة النارية إال في احلاالت القصوى.
ال يجوز استخدام األسلحة النارية إال في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن
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اآلخرين ضد تهديد وشيك باملوت أو اإلصابة اخلطيرة.
ملنع جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد خطير لألرواح.
العتقال أو منع هروب شخص يشكل مثل هذا التهديد ويقاوم جهود وقف هذا
التهديد.
في جميع احلاالت التي تكون فيها التدابير األخف غير كافية.
يجوز االستخدام املتعمد للقوة املميت واألسلحة النارية عندما ال ميكن جتنبها
من أجل حماية األرواح البشرية.

 .4.3.5إجراءات استخدام األسلحة النارية

ينبغي على املسؤول أن يعرف بنفسه كمسؤول أمني.
وينبغي أن يقدم املسؤول حتذيرا واضحا للمشتبه به.
وينبغي على املسؤول أن يترك للمشتبه به الوقت الكافي ليطيع هذا األمر الصادر
عنه.
ولكن ال يعتبر ذلك مطلوبا إذا كان التأخير من شأنه أن يسفر عن وفاة املسؤول
أو إصابته إصابة خطيرة أو غيرها.
أو إذا كان القيام بذلك غير مجد أو غير مناسب.
السالح هو كل أو أداة ميكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة لشخص آخر.

 .5.3.5ما يلي استخدام األسلحة النارية:

ينبغي أن تقدم املساعدة الطبية جلميع األشخاص املصابني.
ينبغي إعالم أقارب املصابني أو أصدقائهم.
ينبغي أن يسمح بإجراء التحقيقات إذا كانت مطلوبة أوضرورية.
ومفصل عن احلادث.
ينبغي إعداد تقرير كامل
ّ

 .4.5وسائل شرح نظرية التناسب:

ملعرفة أي الطرق تتضمن االستخدام األدنى للقوة ينبغي أوال حتديد القوة
احملتملة لكل طريقة .قد يكون ذلك بإعطاء هذه الطريقة درجة ضمن مقياس معني.
ميكن قياس الدرجة احملتملة «لطرق االستخدام املادي للقوة» ،على سبيل املثال،
حسب مقياس من  1إلى  .10يتم تخصيص درجة نسبية للطرق التي لديها عدد
أقل من اآلثار السلبية على املجتمع ،على سبيل املثال ،ويتم تخصيص درجة
عالية للطرق التي تتضمن عواقب خطيرة على املشتبه به واملجتمع واملسؤولني
األمنيني.
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سوف يشرح هذا املثال أيضا مبدأ النسبية ويحدد املستويات املختلفة الستخدام
القوة أثناء اعتقال مشتبه به.
المستويات المختلفة الستخدام القوة أثناء االعتقاالت:
وجود المسؤولين األمنيين :تحديد السلطة

اخلطوة األولى هي عندما يعرف املسؤول نفسه أو نفسها بأنه(ا) مسؤول أمني
(لفظيا وبصريا) :أي أن يكون مرتديا الزي الرسمي ويخبر املشتبه به بأنه مسؤول
أمني.
التوجيهات اللفظية

تقدمي التوجيهات اللفظية وأوامر االعتقال للمشتبه به .عندما ُيعلم املسؤول
األمني املشتبه به بأنه رهن االعتقال أو عندما يرشد لفظيا هذا الشخص أو يأمره
بفعل أمر ما( .مثال :عندما يحاول أحد املشتبهني بهم الفرار ويصرخ في وجهه
مسؤول أمني للتوقف).
تقنية التحكم(empty hand control( :
تقنية التحكم اللينة(soft empty hand control( :

هذه اإلجراءات التي يستخدمها املسؤولون األمنيون والتي احتمال اإلصابة
فيها ضئيل( .على سبيل املثال :عندما يلمس املسؤول االمني الشخص من كتفه
باستخدام السالح ويأمره بأن يتقدم أو أن يحمل السالح ويأمره بالتحرك)
تقنية التحكم الشديدة)hard empty hand control( :
هذه اإلجراءات التي يستخدمها املسؤول األمني والتي تتضمن احتمال إصابته.
(على سبيل املثال ،إذا كان هناك نوع من املقاومة للتقنياات التي يستخدمها
املسؤول األمني إلخضاع املشتبه به ،مثل نقاط الضغط على اجلسم وتقنيات
إجبار املشتبه به على التقدم وتقنيات إركاع املشتبه به أو تقنيات التحكم في
املشتبه به مثل ثني الذراعني واألصابع).
تقنيات تعطيل الحركة

هذه اإلجراءات التي ميكن أن يستخدمها أعوان االمن إذا كان هناك املزيد من
املقاومة التي من املؤكد أنها ستسبب بعض اإلصابات( .على سبيل املثال ،قيود
العنق الوعائية اجلانبية إذا كان أعوان األمن مدربني على استخدام هذه التقنيات
أو ضربات القدم والساق والذراع مبا هي تطبيق ديناميكي من الضغط على
املناطق احلركية العصبية لتسبب خلال مؤقتا في األطراف مع احلفاظ على السالمة
العقلية للشخص أو أية ضربات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى عجز مؤقت عن
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التنقل أو التحكم في حركة املشتبه به (الكاراتيه وااليكيدو الخ).
العناصر الكيميائية

ال ينبغي استخدام العناصر الكيميائية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو الغاز
املسيل للدموع أو غاز الفلفل إال إذا متت املوافقة عليها من قبل مركز الشرطة وبدقة
وفقا إلجراءات السالمة من قبل املسؤولني األمنيني املدربني ومتشيا مع توجيهات
قانونية للسيطرة على هذه العناصر( .على سبيل املثال ،ال يجوز استخدام الغاز
املسيل للدموع في األماكن احملصورة أو املغلقة).
الهراوات واألسلحة ذات األثر

ال يجوز أن تستخدم هذه األسلحة ذات األثر إال إذا متت املوافقة عليها إداريا
وال يتم استخدامها إال من قبل املسؤولني األمنيني املدربني.
استخدام األسلحة النارية:
ينبغي استخدام األسلحة النارية فقط كحل أخير .ال يجوز استخدام األسلحة
النارية إال في حالة الضرورة حلماية نفسك واملارة األبرياء أثناء عملية االعتقال.
إذا قررت استخدام سالح ناري أثناء االعتقال من املهم أن تقوم أوال بإطالق النار
طلقة حتذيرية إذا كان ذلك ممكنا في ظل هذه الظروف .عند إطالق النار حاول
تصويب مسدسك على األعضاء التي ال تسبب إصابتها في وفاة املشتبه به .تذكر
أن الهدف من االعتقال هو جعل املشتبه به ميثل أمام العدالة ال قتله.
ال تستخدم األسلحة النارية ،عادة ،إال دفاعا عن النفس أو دفاعا عن اآلخرين
ضد تهديد وشيك باملوت أو اإلصابة اخلطيرة .عندما تقوم بإطالق النار دفاعا
عن النفس (حلماية حياتك او حياة شخص آخر) يصبح الهدف من إطالق النار
مختلفا.
هناك معلومة قيمة مفادها أن «الدرجة املسندة لطريقة استخدام القوة» تنطوي
أيضا على درجة االحتياطات الالزمة عند هذا االستخدام .بعبارة أخرى ،كلما
كانت الدرجة املسندة إلى هذه الطريقة التي يريد عون األمن استخدامها أعلى كلما
كانت االحتياطات التي عليه أخذها أكبر .كقاعدة عامة ،على املرء أن يكون حذرا
عند إطالق النار على شخص ما أكثر منه عند اعتقاله وعليه أن يتخذ احتياطات
أكثر عند اعتقاله لشخص ما أكثر منها عند كتابته إلشعار مكتوب.
ينبغي دوما أخذ مبدأ االستخدام املتناسب للقوة بعني االعتبار .إن الغاية من ذلك
هي أنه باإلضافة إلى عواقب مثل إصابة عون األمن باضطرابات ما بعد الصدمة
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ألنه(ا) قتل شخصا ما فإن املجتمع قد يلقي الكثير من اللوم على أعوان األمن .قد
يؤدي ذلك أيضا إلى توتر مجتمعي حاد.

 .5.5االستخدام المتواصل للقوة:
عند استخدام القوة ينبغي دائما على أعوان األمن أخذ مبدأ التناسب بعني
االعتبار:
هذا يعني بأنه إذا لم تكن في حاجة إلى استخدام القوة العتقال شخص ما ،على
سبيل املثال ،ال يجوز لك استخدام القوة على اإلطالق وإذا كنت في حاجة إلى
استخدام القوة ال ينبغي عليك إال استخدام القوة الالزمة العتقال هذا الشخص.
كلما زادت املقاومة كلما كانت القوة املستخدمة أكبر .وهذا ما يسمى بتصعيد
القوة .من ناحية أخرى ،إذا مت إخضاع املشتبه به ينبغي على أعوان األمن التوقف
عن استخدام القوة أو استخدام بشكل أقل .وهذا ما يسمى بتخفيف القوة.
ينبغي أن يكون استخدام القوة من قبل أعوان األمن مرتبطا بتصرف املشتبه
به في كل حالة.
ليتمكن أعوان األمن من استخدام القوة بشكل متناسب وتخفيفها في احلاالت
التي يكون فيها أعوان األمن مسيطرين على الوضع يحتاج هؤالء إلى تدريب
وإمكانيات مناسبة .ينبغي أن ميارس أعوان األمن تقنيات مختلفة باستمرار على
غرار تقنيات التحكم اللينة والشديدة.

 .6.5القاعدة الذهبية:
ميكن تلخيص القاعدة الذهبية في جملة واحدة وهي« :تصرف مع اآلخرين كما
تريدهم أن يتصرفوا معك» .إن املبدأ خلف هذه القاعدة بسيط :يرغب جميع أعوان
األمن ،كغيرهم من الناس ،أن تتم معاملتهم باحترام ولني وإنصاف .وهذا يعني
أنه ينبغي على أعوان األمن معاملة اآلخرين باحترام ولني وإنصاف مبا أنه هو
أيضا يريد أن تتم معاملته بهذا الشكل.
ينبغي أن يتم أخذ هذا املبدأ بعني االعتبار عند اتخاذ القرارات .والغاية من
وراء ذلك هي تلك احلقيقة املعروفة التي تقضي بأن كل تصرف تنتج عنه ردة فعل
عكسية مساوية له .وينطبق هذا أيضا على العالقات بني األشخاص .إن الشخص
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الذي يتعامل مع اآلخرين بطريقة ودودة سوف يتلقى منهم نفس املعاملة الودودة
له .والعكس بالعكس أيضا ،إذا كان عون أمني يتصرف بطريقة غليظة وغير ودية
وعدوانية فإن عليه أن يتوقع ردة فعل عدوانية مماثلة من املجتمع.
يؤدي تطبيق أعوان األمن للقاعدة الذهبية في عملهم اليومي إلى القيام بعملهم
بشكل أمني فعال ومهني.

 .7.5أسئلة للتقييم الذاتي:
قدم أمثلة لشرح مبدأ التناسب عند استخدام القوة.
ما املقصود باالستخدام األدنى للقوة؟
صف املستويات املختلفة للقوة التي ميكن استخدامها أثناء االعتقال انطالقا من
احلد األدنى من القوة إلى احلد األقصى للقوة.
صف االجراءات التي ينبغي اتباعها قبل وأثناء وبعد استخدام األسلحة النارية
ما املقصود بتصعيد وتخفيف القوة؟
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 6أهداف التعلم في مواد الفصل 6
بعد االنتهاء من هذا الفصل ،يجب أن تكون قادرا على ما يلي :
• تقدمي التعريف األساسي لالعتقال
• وصف الغرض من االعتقال
• مناقشة كيفية االعتقال
• وصف احلاالت التي يسمح فيها باالعتقال
• مناقشة ملاذا ال يعتقل ضباط الشرطة بصورة تعسفية
• مناقشة حقوق املشتبه فيهم وهم حتت االعتقال
• تقدمي أمثلة عن مسؤوليات رجال الشرطة عند االعتقال
• مناقشة حق الشخص احملتجز في احلرية واألمن
• شرح حقوق الشخص احملتجز
• شرح املقصود بافتراض البراءة
• وصف مسؤوليات ضباط الشرطة جتاه الشخص احملتجز

 .1.6مقدمة

اعتقال املشتبه بهم واحتجازهم مهمتان في عمليات إنفاذ القانون وإقامة العدل.
فاالعتقال واالحتجاز من االنتهاكات األكثر خطورة على حقوق الفرد .وفي أوقات
االنتخابات ،مييل الناس إلى أن يكونوا أكثر صخبا وحتديا .كما أن مسؤولي
الشرطة مييلون ،في بعض البلدان التي مت ّر مبرحلة انتقالية ،إلى ممارسات أكثر
إثقاال على الناس .وعلى الشرطة أن حترص على عدم الظهور بأنها تنتصر حلزب
سياسي معني أو مرشح ما .لذلك ،ينبغي أن ال تتم عملية االعتقال إال عند الضرورة
ووفقا للقانون.
ويضمن الدستور التونسي في الفصول  21و  29و  30وكذلك املجلّة التونسية
لإلجراءات اجلزائية غالبية حقوق املتهمني  ،إذ يضمن الدستور التونسي جلميع
األفراد «احلريات األساسية وحقوق اإلنسان» ،ويتمسك بسيادة القانون وحماية
تنص املادة  21على
الكرامة اإلنسانية ،ويؤكد حرمة الشخص .وعالوة على ذلكّ ،
أن جميع املواطنني متساوون أمام القانون ولهم نفس احلقوق والواجبات .يضاف
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إلى ذلك أنّ املادتني  29و  30تنصان على أن حجز الشرطة يجب أن يخضع
لرقابة قضائية وعى أنّ االحتجاز التعسفي أو الوقائي ممنوع .وتذهب املادة 30
أبعد من ذلك ،وتؤكد أن من ُيحتجز يجب أن يعامل معاملة إنسانية وأن ُحتترم
ينص عليه القانون.
كرامته وفقا ملا ّ
ويق ّدم قانون العقوبات التونسي تعريفا شامال للتعذيب وما ينج ّر عنه من التبعات.
أخيرا ،صادقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإن�سانية أو املهينة ( ،)CATوعلى العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية (العهد الدولي .) ICCPR
سوف نلقي ،في هذا الفصل،نظرة فاحصة على االعتقال واالحتجاز.

 .2.6تعاريف

قبل أن نسترسل في موضوع االعتقال ،من املهم أن نق ّدم التعريفات األساسية
لالعتقال واالحتجاز والسجن في املنظور الدولي .وقد صيغت التعاريف التالية من
مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من
أشكال االحتجاز أو السجن .وعلى الرغم من أنها قد تختلف من بلد إلى آخر ،فإنّ
هذه التعريفات قد متكنك من فهم احلقوق األساسية خالل اإلجراءات القانونية التي
يتم اتّباعها أثناء إنفاذ القانون.

• اعتقال

االعتقال يعني الفعل املتمثل في القبض على شخص بدعوى ارتكابه جرمية ،أو
بدعوى من سلطة شرعية .االعتقال هو وسيلة مشروعة لتأمني حضور مشتبه به
لإلسراع في محاكمته.

• احتجاز

الشخص احملتجز هو ك ّل شخص يحرم من احلرية الشخصية ،إال إذا كان ذلك
نتيجة إلدانته في جرمية.
االحتجاز يعني حالة األشخاص احملتجزين على هذا النحو احملدد أعاله.

• سجن

الشخص السجني هو أي شخص محروم من احلرية الشخصية نتيجة إلدانته
في جرمية.
السجن يعني حالة األشخاص املسجونني حسب التعريف الوارد أعاله.
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 .3.6أسباب االعتقال

أي أحد من حريته ،إال إذا كان ذلك ألسباب ينص عليها القانون
»ال يجوز حرمان ّ
وطبقا لإلجراء املقرر فيه»(.العهد الدولي ،املادة .)1 - 9
يبني بوضوح أن أسباب االعتقال واإلجراءات التي ينبغي اتباعها أثناء
هذا احلكم ّ
االعتقال ،يجب أن تكون ماثلة في القوانني التونسية.
في إنفاذ القانون ،األسباب املعتادة للقبض على األشخاص هي:
• منع الشخص من ارتكاب فعل غير مشروع أو االستمرار في ارتكابه.
• متكني التحقيق الذي يتعني االضطالع به فيما يتصل با ّدعاء العمل غير املشروع
الذي ارتكبه الشخص املقبوض عليه.
• تقدمي شخص أمام احملكمة للنظر في أية تهمة توجه إليه .
من املهم للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون أن يعلموا أن ك ّل اعتقال يجب أن
يكون قانونيا .و ُيع ّد انتهاكا ملبدأ الشرعية هذا ،إذا ّ
مت القبض على شخص ما أو
احتجازه ألسباب ليست محددة بوضوح في القانون احمللي أو هي تتعارض معه.
وبالتالي ،فإنّ االعتقال التعسفي هو غير قانوني ويجب جتنبه.
الشخص املقبوض عليه يفترض فيه ،دائما ،أنه بريئ حتى تثبت إدانته في محكمة
معترف بها قانونا .لهذا السبب ،ينبغي أن يعامل كل شخص يقبض عليه معاملة
إنسانية وفقا للقانون.
االعتقال ليس عقابا أو طريقة إلبعاد األشخاص غير املرغوب فيهم في املجتمع،
مؤقتا ،من أجل تنظيف املنطقة ،ولكن يجب أن ميثلوا قبل ذلك أمام سلطة قضائية
قصد احلصول على مشروعية االعتقال أو االحتجاز دون تأخير .ويجب تسريحهم
تبني أن االعتقال غير قانوني.
إذا ّ

 .4.6كيفية االعتقال

قضائي أو
في مجال إنفاذ القانون العادي ميكن أن تت ّم عملية االعتقال بأمر
ّ
بدونه.

• االعتقال بأمر قضائي

أكثر عمليات االعتقال املنظمة هي تلك التي تت ّم بأمر بالقبض  .واألمر هو وثيقة
قانونية رسمية تخول شخصا التخاذ إجراءات الزمة.
في تونس يجوز ألي قاض فرد ،وفي أي وقت ،أن يصدر مذكرة اعتقال ض ّد أي
شخص يعتقد اعتقادا معقوال أنه ارتكب جرمية داخل مجال اختصاص القاضي.
69

• االعتقال دون أمر قضائي

يت ّم االعتقال دون أمر قضائي إذا اقترف شخص ما جرمية في حضور ضابط
شرطة .وهناك أيضا بعض االستثناءات احملددة اعتمادا على التشريعات احمللية.
فمن املهم أن تؤخذ مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب في االعتبار عند اعتقال
مشتبه فيه دون أمر بالتوقيف.

 .5.6متى ُيسمح باالعتقال؟

إذا مت القبض على شخص ما ،وجب أن يكون ذلك لالدعاء بارتكابه جرمية
أو بدعوى من سلطة (مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن .املبدأ .)36.2
في ممارسة إنفاذ القانون ،ال يؤ ّدي كل ادعاء بارتكاب جرمية تلقائيا إلى إلقاء
القبض على الشخص (األشخاص) املسؤول (ين) .ويؤثر عدد من العوامل في
القرار باالعتقال أو عدم االعتقال .فخطورة اجلرمية املرتكبة وعواقبها ،وشخصية
املشتبه به (بهم) وسلوكه (هم) ،اعتبارات أساسية في القرار .ومن احلتمي أنّ
جلودة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ولتجربتهم (أي كفاءتهم) تأثيراأيضا في
مآل حالة ما لتقدير االعتقال أو عدمه.

 .6.6االعتقال التعسفي

ال ميكن أبدا لضابط الشرطة أن يعتقل أي شخص بصورة تعسفية ودون سبب
عادل .وهذه أمر يؤ ّكده ،على السواء ،التشريع التونسي واملعايير اإلقليمية والدولية
حلقوق اإلنسان.
ينص دستور اجلمهورية التونسية على ما يلي:
• ّ
( )1لكل شخص احلق في احلرية والعيش كشخص ح ّر
( )2لتحقيق احلفاظ على احلرية الفردية واحلق في العيش كشخص حر ،ال يجوز
اعتقال أي إنسان أو حبسه أو احتجازه أو االحتفاط به أو ترحيله أو حرمانه من
حريته ّإال:
(أ) في ظل الظروف التي يح ّددها القانون ووفقا لإلجراءات التي يحددها القانون.
(ب) في تنفيذ أمر قضائي أو حكم قضت به احملكمة عقب قرار صادر في
محاكمة قانونية أو إدانة في جرمية جنائية.
•
وتنص املادة  9من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان »:ال يجوز القبض على أي
ّ
ً
إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا».
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• وجاء في املادة  6من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب »:لكل فرد
احلق في احلرية واألمن الشخصي .وال يجوز حرمان أي شخص من حريته إال
للدوافع وفى حاالت يحددها القانون سلفا ،وال يجوز بصفة خاصة القبض على
أي شخص أو احتجازه تعسفيا».

 .7.6ما هي حقوق األشخاص عند إلقاء القبض
عليهم؟

هناك حقوق أساسية يجب ان يتمتّع بها كل شخص يقبض عليه .و ُيلزم هذا
ضباط الشرطة باحترام احلقوق األساسية لألشخاص الذين يتم اعتقالهم
وبحمايتها .ولألشخاص املقبوض عليهم حقوق فور االعتقال وبعده أيضا.
حقوق فور االعتقال

• الحق في الحرية  /حرية الشخص وأمنه وحرية التنقل

ال يجوز القبض على أي شخص إال لألسباب التي ينص عليها القانون وطبقا
لإلجراءات القانونية .وهذا هو مبدأ الشرعية.
و ُينتهك مبدأ الشرعية هذا إذا ّ
مت القبض على شخص أو احتجازه ألسباب
ال يح ّددها القانون احمللّي بوضوح أو ألسباب تتعارض معه .فال يجوز اعتقال
شخص أو احتجازه تعسفيا (بدون أسباب قانونية).

• الحق في المعاملة بكرامة وباحترام

للشخص املقبوض عليه احلق في أن يعامل بكرامة واحترام .فال يجوز لضباط
سب الشخص املقبوض عليه أو شتمه ،ألن في هذا
الشرطة ،على سبيل املثالّ ،
تعديا على كرامة األشخاص.

• الحق في معرفة أسباب االعتقال

لكل شخص يلقى عليه القبض احلق في أن يعلم ،عند القبض عليه ،أسباب
اعتقاله( .املادة ).C.P.A )1( 23

• الحق في التزام الصمت (ويرتبط هذا بالحق في عدم
تجريم الذات)

ينبغي أن يكون للشخص املقبوض عليه احلق في التزام الصمت .فال يجوز إرغام
أي أحد على االعتراف أو على الشهادة ضد نفسه .لكل شخص احلق في عدم
جترمي نفسه .ويتأكد هذا احلق من خالل تنصيص ضباط الشرطة أن الشخص له
يسجل عليه وأن يستخدم
احلق في التزام الصمت وأن كل ما قد يقوله ميكن أن ّ
بعد ذلك دليال في محكمة قانونية .لكن هذا ال يعني أن املشتبه به ال ينبغي أن
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يذكر ،على سبيل املثال ،املعلومات األساسية مثل االسم والعنوان وأسباب الوجود
في مكان محدد.

• الحق في األعالم بكافة الحقوق

على الرغم من أن للمشتبه بهم حقوقا أساسية عند إلقاء القبض عليهم ،فأنّ لديهم
أيضا احلق في إعالمهم بهذه احلقوق من قبل ضابط الشرطة الذي قام باالعتقال.
يجب ،في حلظة االعتقال وعند بدء االحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة ،أن
تقدم السلطة املسؤولة عن اعتقال املشتبه أو احتجازه أو سجنه معلومات عن
حقوقه وشرحا لها وعن كيفية استفادته من هذه احلقوق.

• الحق في افتراض البراءة

لكل شخص يقبض عليه احلق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون
في محاكمة علنية تتوفر له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
وللمحكمة أن تقرر ما إذا كان املتهم مذنبا .والميكن أن يتم هذا إال بعد سماع كل
األدلة وثبوت أن الشخص مذنب دون شك معقول.

 .8.6حقوق عقب االعتقال مباشرة

• الحق في أن يؤخذ الشخص إلى مكان الحجز

ال ينبغي احتجاز األشخاص ّإال في مواضع احلجز املقبولة قانونا.

• الحق في تقديم طلب السراح المؤقت أو بكفالة

يحقّ لألشخاص تقدمي طلب في السراح املؤقت أو بكفالة عندما توجه إليهم تهمة
بارتكاب جرمية يسمح فيها بذلك.

• الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض أو موظف
آخر مخول قانونا

يق ّدم ك ّل شخص موقوف إلى سلطة قضائيةفورا .ويؤخذ إلى مكان احلجز ،وميثل
على وجه السرعة أمام قاض أو موظف آخر مخول قانونا مبمارسة سلطة قضائية،
يبت في قانونية اإليقاف وضرورته (العهد الدولي ،املادة  ،3 - 9ومجموعة املبادئ،
ّ
املبدأ 11واملبدأ  .36وقد تختلف الفترة الزمنية للمثول أمام احملكمة من بلد إلى
آخر .ويشار إلى هذه الفترة في الغالب باسم اإليقاف (االحتفاظ) لدى الشرطة.
وتعرف الفترة التي تلي ذلك باسم االحتجاز السابق للمحاكمة .

• الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة
ينسحب حظر التعذيب على األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
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التوقيف أو االحتجاز أو السجن .ويحظر بوضوح على ضباط الشرطة االستفادة
من وضع الشخص احملتجز للحصول على اعترافه أو على جترمي نفسه أو على
الشهادة ضد اآلخرين.

• الحق في محاكمة عادلة خالل فترة زمنية معقولة

للشخص احملتجز بتهمة جنائية احلق في محاكمة عادلة خالل مدة معقولة أو في
أن يفرج عنه في انتظار احملاكمة.

• الحق في إبالغ أفراد األسرة وأشخاص آخرين مناسبين عن
االحتجاز

للشخص احملتجز أو املسجون ،وعلى وجه السرعة عقب القبض عليه وبعد كل
نقل من مكان لالحتجاز أو السجن إلى آخر ،احلقّ في أن يخطر أو أن يطلب من
السلطة املختصة أن تخطر ،أفراد عائلته أو أشخاصا آخرين مناسبني من اختياره
بإلقاء القبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان الذي يحتجز فيه.

• الحق في المساعدة القانونية ،وفي التواصل مع محام

للشخص املقبوض عليه احلق في احلصول على مساعدة محام ويجب أن توفر
له التسهيالت املعقولة ملمارسة هذا احلق .يجب توفير املشورة القانونية من قبل
سلطة قضائية أو سلطة أخرى إذا لم يكن للشخص املقبوض عليه محام اختاره،
مع املجانية إذا لم تتو ّفر لديه وسائل الدفع الكافية.
وفي ما يلي احلقوق التي تدعم احلق في التمثيل القانوني.
لألشخاص املقبوض عليهم وملمثليهم القانونيني احلقوق التالية:
التوصل الفوري والكامل بأي أمر باالحتجاز ،وبأسباب االحتجاز .وبالتالي :
•
ّ
• التواصل مع املم ّثل القانوني وتو ّفر الوقت املالئم والتسهيالت للتشاور في ثقة
كاملة دون تأخير أو رقابة؛
• التواصل مع املم ّثل القانوني حتت أنظار أحد موظفي إنفاذ القانون ولكن ليس
على مسمعه )...( .وال يقبل هذا التواصل دليال ضد الشخص احملتجز ما لم يرتبط
بجرمية قائمة أو بجرمية منوية.
• احلق في الوصول إلى املعلومات املسجلة عن مدة أي استجواب ،والفترات
الفاصلة بني االستجوابات وعن هوية املوظفني الذين يجرون االستجوابات وغيرهم
من األشخاص احلاضرين؛
• احلقّ في فرصة حقيقية لالستماع إليه من قبل سلطة قضائية أو سلطة أخرى
73

• احلقّ في اتخاذ اإلجراءات ،وفقا للقانون احمللي،للطعن أمام سلطة قضائية أو
سلطة أخرى في قانونية االعتقال من أجل احلصول على االفراج عن املعتقل ،إذا
كان احتجازه غير قانوني.
• احلقّ في تقدمي طلب أو شكوى فيما يتعلق مبعاملة املعتقل ،ال سيما في حالة
التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،إلى السلطات
اإلدارية أو سلطات أعلى ،وعند الضرورة ،إلى السلطات املناسبة املنوطة بها
صالحيات املراجعة أو العناية.

 .9.6ما هي واجبات ضباط الشرطة عند إلقاء
القبض ؟

تنص املادة  13من مجلّة اإلجراءات اجلزائية التونسية أن على ضابط الشرطة
ّ
القائم على االعتقال أن يبلغ املشتبه به بالتهم املوجهة إليه في لغة يفهمها .وعليه
أيضا أن يعلمه بوقت محاكمته ومكانها وحقه في إجراء فحص طبي قبل االعتقال
وبعده .وباإلضافة إلى ذلك ،على الضابط القائم على االعتقال إخطار أقارب املعتقل
مبكان وجوده والتهم التي وجهت إليه.
فمن الواضح إذا أن مع كل حق واجبا على ضباط الشرطة باحترام هذه احلقوق
وتنفيذها .وفي ما يلي الئحة أكثر شموال بواجبات ضباط الشرطة أثناء االعتقال
وبعده.

• إبالغ المشتبه به (بها) بحقوقه (ها)

هذا يعني أن على ضباط الشرطة إبالغ الشخص املوقوف بحقوقه وكيفية
استفادته من هذه احلقوق .ومن األهمية مبكان أن ُيعلم ضباط الشرطة األشخاص
املقبوض عليهم باحلقوق التالية:
� احلق في التزام الصمت وعدم االعتراف بالذنب ،وأن هذا الصمت لن ُيأ ّول على
أنه اعتراف
� احلق في االتصال بقريب أو صديق وثيق وفي أن يزوره هذا الشخص
� احلق في االتصال مبمثل قانوني وفي التواصل معه أو معها بسرية تامة
� احلق في تعيني ممثل قانوني إذا كان املتهم غير قادر على دفع تكاليف محام
� احلق في املثول أمام محكمة في غضون فترة زمنية معقولة (كما هو منصوص
عليه في قانون كل بلد)
� احلقّ في أن يستجوب بحضور ممثل قانوني ،ما لم يتم التنازل عن هذا احلق.
وإذا كان املتهم من الرعايا األجانب  :احلق في االتصال مبسؤولني دبلوماسيني
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أو قنصليني من بلده

• الحفاظ على سجل البيانات التالية

على ضباط الشرطة االحتفاظ بسجل للبيانات التالية:
 أسباب االعتقال م ّدة االعتقال وقت النقل إلى مكان احلجز (االحتفاظ) وقت املثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى هوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز (االحتفاظ) تفاصيل االستجواب أو االستنطاق. ممتلكات الشخص احملتجز الذي حتتجزه الشرطة.وينبغي أن يضاف إلى هذا:
� تاريخ اإليداع في مق ّر االحتفاظ ومدته
� احلالة الصحية
� كل زيارة من قبل ضباط االحتجاز أواحملامني أواألطباء أوأفراد العائلة أو
األصدقاء
� فترات التمرين
� تاريخ النقل إلى مرفق االحتجاز وم ّدته أو موعد اإلفراج.
• إبالغ املعتقل أو محاميه باحل ّد األقصى لإليقاف
• استدعاء مترجم أثناء االستجواب ،إذا كان ذلك ضروريا.

 .10.6اقتراحات منظمة الألمم المتحدة لتنفيذ
المعايير الدولية المطبقة على االعتقال
لجميع ضباط الشرطة:

• املراجعة املنتظمة ،لتوضيح فهمكم لصالحيتكم في االعتقال ،ولإلجراءات
املعتمدة في االعتقال وعقبه.
• املشاركة في التدريب لتطوير املهارات الضرورية في التفاعل بني األشخاص
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وتع ّهدها ،وخاصة مهارات التواصل ،لتتمكنوا من القيام باالعتقاالت بخبرة،
وبتحفظ مع االحترام الواجب لكرامة اإلنسان
• احملافظة على الهدوءواللباقة ،ونزع احل ّدة في اللغة عند القيام بعملية االعتقال،
عندما ال تكون املقاومة واضحة .وعدم اللجوء إلى القوة ،والنبرات املتسلّطة إال عند
الضرورة .
• تطوير على املهارات التقنية والتكتيكية الالزمة وتع ّهدها لتتم ّكن من تنفيذ
االعتقاالت بخبرة ،وبتحفظ مع االحترام الواجب لكرامة اإلنسان
• تطوير املهارات وتع ّهدها في استخدام أصفاد اليدين وغيرها من وسائل الضبط.
• تطوير الثقة بالنفس ،مبا في ذلك مهارات الدفاع الذاتي عن النفس.
• طلب مذكرة أو أمر باالعتقال  ،كلما أمكن ذلك
• وضع بطاقة صغيرة في الزي الرسمي اخلاص بك تضبط حقوق املعتقل ،وقراءة
تلك احلقوق ،حرفيا ،على املوقوف بعد أن يت ّم تأمينه.
• دراسة تقنيات حل النزاعات ،من خالل التدريب أثناء اخلدمة ،أو من خالل
البرامج التعليمية املتاحة في املجتمع.
• االحتفاظ بعناية بتسجيالت االعتقال ،بالتفصيل باعتبارها القاعدة األولى

إلى ضباط القيادة والمراقبة :

• إصدار أوامر واضحة في إجراءات االعتقال وتطبيقها
• توفير التدريب املستمر جلميع املوظفني على إجراءات االعتقال وحقوق املعتقلني،
وتقنيات القيام باالعتقال بأمان وإنسانية
• توفير التدريب في مهارات التفاعل بني األفراد ،وفي تقنيات حل النزاعات
والدفاع عن النفس ،واستخدام آليات الضبط
• وضع النماذج املعيارية لتسجيل معلومات االعتقال ،استنادا إلى هذا الفصل،
وقوانني االعتقال وإجراءاته في قوانني بلدكم.
• عندما ميكن تخطيط االعتقاالت مقدما ،التأكد من وجود مجموعة من اخليارات
املتاحة ،وأن التخطيط واإلعداد والتعليمات والتكتيكات املعتمدة مناسبة للظروف
والشروط التي سيت ّم االعتقال مبوجبها
• استخالص املعلومات من الضباط املشاركني بعد كل اعتقال ،والتحقق بعناية
من تسجيالت االعتقال للتأكد من أنها كاملة
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• وضع إجراءات لضمان وصول املستشار القانوني إلى األشخاص املعتقلني
دون عائق.

 .11.6الحقوق األساسية لألشخاص المحتجزين

جاء في تعديل في مجلّة اإلجراءات اجلزائية ،عام ،1999أنه ال ميكن االحتفاظ
باملشتبه به أكثر من ثالثة أيام .وإذا كان للمدعي العام مبررات قوية على أن املتهم
يجب أن يحتجز لفترة أطول ،جاز له متديد االحتجاز إلى ستة أيامّ .إال أنّ عاملني
في مجال حقوق اإلنسان ومحامني ذكروا أنّ ضباط الشرطة غالبا ما يلجؤون إلى
تزوير تاريخ االعتقال من أجل إطالة م ّدة االحتجاز.
وتنص املادة  84من القانون اجلنائي على أن االحتجاز الوقائي ينبغي أن يكون
إجراء استثنائيا.
وتنص املادة  85من القانون اجلنائي أن املتهمني بارتكاب جرائم فظيعة قد
يتعرضون لالعتقال الوقائي من أجل ضمان أقصى قدر من األمن ،على أن ال
يتجاوز هذا االعتقال ستة أشهر.
من الواضح أن لكل شخص محتجز حقوقا أساسية معترفا بها دوليا .مع كل
حق أساسي تتأتّى مسؤولية احترام احلقّ وإعطائه .وعلى ضباط الشرطة ضمان
هذه احلقوق املمنوحة لألشخاص احملتجزين .وهي ما يلي:

إعالم المحتجز بأسباب اعتقاله

• لكل شخص محتجز احلق في أن يتم إعالمه سريعا بأسباب االعتقال .وينبغي
أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن في حدود املعقول حسب الظروف .اذا كنت
تستطيع ان تفعل ذلك على الفور فيجب أن تقوم بذلك.

الحق في الحرية وافتراض البراءة

• لكل فرد احلق في احلرية واألمان على شخصه .وال يجوز حرمان أحد من
حريته إال ألسباب ووفقا إلجراءات يحددها القانون
• يجب أن يكون االحتجاز السابق للمحاكمة هو االستثناء وليس القاعدة
• لكل شخص متهم بجرمية احلق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته في محاكمة
عادلة
• لكل شخص محتجز احلق في أن يعامل معاملة إنسانية ،بكرامة واحترام

االحتفاظ باعتباره استثناء للقاعدة

• يجوز االحتجاز على ذمة احملاكمة على أن يكون ذلك االستثناء وليس القاعدة
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• ينبغي إطالق السراح في انتظار احملاكمة في أقرب وقت ممكن (املبدأ .)38

النفاذ إلى العدالة

•الطعن في قانونية االحتجاز لدى محكمة قانونية ،والسراح في حال قبول الطعن.
ميكن أن يحدث هذا ،على سبيل املثال ،عندما يطلب الشخص احملتجز االفراج عنه
بكفالة.
• يجب اتخاذ القرارات في مدة االحتجاز وقانونيته من قبل سلطة قضائية أو ما
يعادلها
• للشخص احملتجز احلق في أن يدافع عن نفسه أو أن يكون له من مي ّثله قانونيا.
• يجب أن يكون جلميع األشخاص احملتجزين حق الوصول إلى محام أو ممثل
قانوني آخر وفرصة للتواصل مع ذلك املمثل
• احلق في املثول أمام سلطة قضائية ،وفي مراجعة مشروعية االحتجاز
• ال يجوز ألي أحد االستفادة من وضع الشخص احملتجز إلجباره على االعتراف،
أو على جترمي نفسه أو جترمي شخص آخر
• نبذ ك ّل شكل من أشكال العنف سواء أكان ذلك من مصادر عامة أو من مصادر
خاصة
• عدم املعاملة أو العقاب بطريقة قاسية أوالإنسانية أومهينة.
• عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة أو العقاب ،أو ألي شكل من أشكال العنف أو التهديد

حقوق األشخاص المحتجزين

• االحتجاز في أماكن احتجاز معترف بها رسميا ال غير
• مكوث املعتقلني في مرافق إنسانية تضمن احلفاظ على الصحة .ويجب أن يوفر
لهم الغذاء الكافي واملاء واملأوى وامللبس واخلدمات الطبية ،والتحرك ومواد النظافة
الشخصية
• يجب ،إال في ظروف استثنائية ،فصل السجناء الذين لم يحاكموا ،عن األشخاص
املدانني وأن يخضعوا ملعاملة منفصلة
• يجب أن ينام السجناء الذين لم يحاكموا فرادى في غرف منفصلة ،مع احملافظة
على اختالف األعراف احمللية فيما يتعلق باملناخ
• احلق في االتصال بالعالم اخلارجي
• احلق في احلصول على زيارات من أفراد األسرة ،والتواصل مع ممثل قانوني
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على حدة وبصورة شخصية
• إعالم األسر واملمثلني القانونيني باملعطيات الكاملة عن االحتجاز
• حقّ السجناء الذين لم يحاكموا ب ْعد في احلصول على الغذاء على نفقتهم
اخلاصة بهم من خارج احملتجز وارتداء مالبسهم اخلاصة إذا كانت نظيفة ومناسبة
• السماح ،عموما ،للسجناء الذين لم يحاكموا ب ْعد بشراء الكتب والصحف ومواد
الكتابة على نفقتهم اخلاصة
• السماح للمتهم على الفور بإبالغ عائلته باعتقاله .وتق ّدم له كل التسهيالت
املعقولة لالتصال مع أسرته وأصدقائه
• ألي شخص يتم اعتقاله احلق في احملاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ،أو
في اإلفراج عنه
• يجب دائما أن تتاح للسجناء الذين لم يحاكموا فرصة للعمل ،ولكن ال يجوز أن
يطالبوا بالعمل
•احترام املعتقدات الدينية واملعنوية للمعتقلني

المعتقلون بدون تهمة

• مينح األشخاص املعتقلون أو احملتجزون دون تهمة نفس احلماية والتسهيالت
املمنوحة للسجناء قبل احملاكمة وألولئك الذين ينتظرون احملاكمة

 .12.6الخطوات العملية لألمم المتحدة لتنفيذ
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

وضعت األمم املتحدة بعض اخلطوات العملية لتنفيذ حقوق اإلنسان التي تنطبق
على االحتجاز .وهي التالية :
جميع ضباط الشرطة:
• اإلدراج في برامج التدريب إلسداء املشورة ،والسيطرة على الشغب واإلسعافات
األولية والدفاع عن النفس وحل النزاعات ومهارات اإلشراف.
• دراسة سجالت الدخول ومراجعتها وتقييم جميع املعتقلني لتكون على بينة من
األشخاص املعرضني للخطر.
• تسهيل الزيارات التي يقوم بها رجال الدين واملمثلون القانونيون وأفراد األسرة
واملفتشون والعاملون في املجال الطبي.
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• دراسة التقنيات احلديثة وتوظيف أفضل املمارسات إلجراء املقابالت.
• ارتداء شارة هوية واضحة للعيان في جميع األوقات.
• عدم الدخول إلى مرفق االحتجازمع حمل سالح ناري ،باستثناء عمليات النقل
خارج املعتقل.
• القيام بعمليات تفتيش منتظمةودورية للمعتقلني ،لضمان السالمة واألمن.
• التشاور بشكل وثيق مع املوظفني الطبيني بشأن جميع مسائل احلِ ْمية وضبط
النفس واالنضباط.
• اإلبالغ فورا عن أي اشتباه في إساءة معاملة احملتجزين ،بدنيا أو عقليا.
• عدم استخدام أدوات ضبط النفس للعقاب ،واستخدامها فقط عند الضرورة
ملنع الهروب خالل نقل احملتجزين أو ألسباب طبية مصدقة ،أو بأمر من املدير ،أو
عند فشل الطرق األخرى أو لغرض منع إصابة املعتقل أو اآلخرين ،أو اإلضرار
باملنشأة.
• تسهيل استخدام املواد الترفيهية والكتب ومواد الكتابة.

 .13.6مسؤوليات ضباط الشرطة تجاه األشخاص
المحتجزين

على ضباط الشرطة مسؤولية احترام حقوق كل شخص يتعاملون معه وحماية
هذه احلقوق ،مبا في ذلك األشخاص احملتجزون .وهذا يعني أن عليهم ضمان
متتّع األشخاص املعتقلني باحلقوق التي يجب أن متنح لهم .من ذلك مثال ،إذا
كان للشخص احملتجز احلق في االتصال بأفراد األسرة فينبغي إعطاؤه الفرصة
للقيام بذلك.
احلرص على احلقوق الهامة في معاملة كل شخص بكرامة واحترام ،وتذ ّكر أن
كل شخص رهن االحتجاز السابق للمحاكمة يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته
في محكمة معترف بها قانونيا ،وأنّ األشخاص احملتجزين هم أشخاص في وضع
ّ
هش للغاية و حتت رحمة ضباط الشرطة متاما.

 .14.6ملخص

االعتقال واالحتجاز انتهاكان خطيران حلقوق أي شخص .ورعاية املعتقلني
مظهر هام جدا في مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان التي مازالت حتصل في حجز
الشرطة في العديد من البلدان ،رغم أن معاملة األشخاص احملتجزين مسألة
منظمة بشكل وثيق جدا في ظل القانون الدولي والقانون احمللي على السواء .وقد
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يكون أحد أسباب ذلك أن الشرطة تسيطر سيطرة كاملة على املشتبه فيهم عندما
يكونون في حجز الشرطة ،لذلك ،ينبغي للشرطة أن تكفل احترام حقوق كل شخص
اعتقل واحتجز وحمايته.

 .15.6أسئلة للتقييم الذاتي

• ماهي التعاريف األساسية لالعتقال واالحتجاز والسجن
• ما هو الغرض من االعتقال؟
• كيف ميكن اعتقال شخص ما؟
• متى يسمح باالعتقال؟
• ما هي حقوق األشخاص رهن االعتقال؟
• ق ّدم  5أمثلة من واجبات ضباط الشرطة إزاء الشخص املعتقل ؟
• ما هي احلقوق التي ميكن أن يح ّدها االحتجاز؟
• كيف يعامل ضابط الشرطة الشخص احملتجز؟
• اذكر خمسة ( )5من احلقوق األساسية للشخص احملتجز؟
• اذكر خمسا ( )5من مسؤوليات ضباط الشرطة جتاه األشخاص احملتجزين؟
• ماذا يعني «افتراض البراءة» ؟
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 7أهداف التعلم للفصل 7
بعد االنتهاء من هذا الفصل يجب أن تكون املتعلم قادرا على:
* مناقشة حقوق الناس في التظاهر والتجمع والتعبير عن أنفسهم
* وصف التوازن بني حقوق الناس في ممارسة احلقوق واحلريات القانونية
دون التعدي على حقوق اآلخرين واحترام القانون من قبل جميع األطراف
* شرح مسؤوليات ضباط الشرطة في احلفاظ على النظام العام
* مناقشة املبادئ التي تنطبق على استخدام القوة لتفريق التجمعات

 .1.7مقدمة

تعتبر ظاهرة خروج الناس إلى الشوارع للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم علنا
حول أي موضوع قريب من قلوبهم أمراشائعا و مألوفا مبا فيه الكفاية في معظم
بلدان العالم .وهذا ما جتلى أيضا خالل االنتفاضة األخيرة في تونس .وتعتبر
مثل هذه األحداث واملسيرات واملظاهرات ،أو مهما كانت تسمياتها ،من النتائج
املنطقية للحرية والدميقراطية ،وكذلك للحرية الفردية واجلماعية.
ويكمن دور الشرطة في ضمان السلم واالستقرار واألمن في البالد .ويصبح
هذا الدور أكثر إحلاحا خالل االنتخابات عندما يشارك املواطنون بفعالية أكبر
في مسار احلمالت االنتخابية واملسيرات والتجمعات وغيرها من األنشطة التي
يعبرون فيها عن أنفسهم ويربطون أنفسهم بأطراف أو مجموعات سياسية
محددة .من املهم للشرطة أن تكون نزيهة وأن تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم
ضمن حدود القانون .عندما تقوم الشرطة بتأمني األح��داث الكبرى ،مبا في
ذلك التجمعات واملظاهرات ،يطالب ضباط الشرطة املشاركني فيها بأكثر من
مجرد فهم للمسؤوليات القانونية في مثل هذه الفعاليات .و يتطلب ذلك أيضا
من غير املشاركني فهما متزامنا للحقوق واحلريات والواجبات،املنصوص عليها
في القانون .،ينبغي أن يكون هناك دائما توازن بني حقوق الناس في ممارسة
احلقوق واحلريات القانونية دون التعدي على حقوق اآلخرين واحترام القانون من
قبل جميع األطراف.ويتعلق احلفاظ على النظام العام بتحقيق التوازن بني حقوق
الناس املختلفة ومراعاة القانون.
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الحفاظ على النظام العام
يحافظ رجال الشرطة على الحقوق التي في الميزان بناءا على:

الشرعية و الضرورة و التناسب

حقوق
اآلخرين
األساسية

حقوق
المحتجين

القانون
احلقوق واحلريات التي تنطبق على التجمعات واملظاهرات واملسيرات واألحداث املماثلة
* احلق في اعتناق اآلراء دون مضايقة (العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية ،املادة ()1.19
* احلق في حرية التعبير (العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية  ،املادة )2,19
* احلق في التجمع السلمي (العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية  ،املادة )21
* احلق في حرية تكوين اجلمعيات (العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية  ،املادة )1.22
وتخضع ممارسة هذه احلقوق إلى ضوابط.
حيث ميكن فرض قيود عليها ،شريطة أن تكون:
* قانونية
* ضرورية
* الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ أو
* حلماية األمن القومي أو النظام العام ،أو أفراد الشعب
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* حلفظ الصحة أو اآلداب العامة ICCPR( .العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية  ،املواد
 3.19و  21و )2.22

 .2 .7االجتماعات والمواكب والتظاهر في تونس

في تونس يحق لكل حزب سياسي مت تسجيله مؤقتا أو كليا عقد االجتماعات
العامة و فتح باب اإلنخراطات والتعريف بنفسه .للحفاظ على النظام العام أهمية
خاصة خالل الفترة التي تسبق االنتخابات ،والسيما عندما تشرع األحزاب
السياسية في القيام بحملتها اإلنتخابية .ومن املهم أن يكون للشرطة فهم واضح
ملا هو مطلوب منهم وما هي حقوق ومسؤوليات األشخاص الذين يشاركون في
املسيرات السياسية .في تونس ،نص املرسوم رقم  35املؤرخ في  10ماي  /مايو
 2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيسي على تقدمي بعض اإلرشادات
األساسية.

الحملة اإلنتخابية
المادة :37

يجب أن تخضع احلملة اإلنتخابية للمبادئ األساسية التالية:
 .1حياد اإلدارة وأماكن العبادة ووسائل اإلعالم الوطني
 .2شفاف ّية احلملة االنتخابية من حيث مصادر متويلها وطرق صرف األموال
املرصودة لها.
 .3املساواة بني جميع املترشحني
 .4احترام السالمة اجلسدية لكل من املترشحني والناخبني وأعراضهم
الفصل :38

حتجر الدعاية االنتخاب ّية في:
ّ
• أماكن العبادة.
• أماكن العمل.
• املؤسسات التربوية واجلامعية.
حتجر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراه ّية والتعصب والتمييز على أسس
كما ّ
دين ّية أو فئو ّية أو جهو ّية أو عروش ّية أثناء احلملة االنتخابية.
الفصل :39

يحجر على أعوان السلطة العمومية أن يوزّعوا برامج املترشحني أو مناشيرهم
ّ
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أو أوراق التصويت .كما مينع استعمال الوسائل و املوارد العمومية في الدعاية
االنتخاب ّية ألحد املترشحني أو القائمات املترشحة.
الفصل :40

االجتماعات العموم ّية االنتخاب ّية حّ��رة .غير أنه يجب إعالم الهيئة الفرعية
لالنتخابات بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على األقل ،ويتضمن
اإلعالم أسماء أعضاء مكتب االجتماع.
الفصل :41

يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتر ّكب من شخصني على األق ّل تختارهما
القائمة املترشحة ،مه ّمته حفظ النظام واحلرص على حسن سير االجتماع .وميكن
للمكتب أن يح ّل االجتماع إذا رأى ضرورة لذلك ،كما ميكن له عند االقتضاء
االستعانة بالقوة العامة.
ويتضمن القانون االنتخابي اجلديد لسنة بابا عن «تنظيم احلملة االنتخابية
ومراقبتها ».ويشتمل على فصول مماثلة لتلك املدرجة في املرسوم رقم  35املؤرخ
في  10ماي /مايو .2011

* إجراء اإلشعار

يجب أن تسلم األحزاب السياسية إشعارا خطيا حول االجتماع إلى ضابط
الشرطة املسؤول عن املنطقة املعنية .يجب تقدمي اإلشعار في ظرف زمني ال يقل
عن  48ساعة قبل االجتماع .يجب أن يحتوي اإلشعار اخلطي على ما يلي:
* اسم احلزب السياسي الذي يسلم اإلخطار
* املكان والوقت الذي سوف يعقد فيه االجتماع
* جدول األعمال والغرض العام من االجتماع
* أن حتدد التفاصيل األخرى التي قد تكون نشرت في اجلريدة الرسمية من وقت
آلخر من قبل مجلس الوزراء.،
إذا أتبع مسؤلو احلزب السياسي اإلجراء الصحيح ميكنهم املضي قدما في عقد
االجتماع ما لم يصدر ضابط الشرطة املسؤول عن املنطقة أمرا بأنه ال ميكن عقد
هذا االجتماع.

* متى يمكن أن تصدر الشرطة أمر منع اإلجتماع

يجوز لضابط الشرطة املسؤول عن املنطقة إصدار أمر للحزب السياسي الذي
قدم اإلشعار إليقاف اجتماعه في احلاالت التالية:
* إذا سبق أن سلم حزب سياسي آخر أو أشخاص آخرين إشعارهم أنهم
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سيعقدون اجتماعا أو موكبا أو وظيفة أخرى في نفس املكان وفي نفس الوقت.
* إذا كان الهدف من االجتماع أو املوكب هو استخدامه لتنفيذ غرض غير
مشروع.
* إذا كان من املرجح أن يتسبب االجتماع في تهديد السلم األهلي أوأن ميس
السالمة العامة في املنطقة التي يعقد فيها.
*إذا كان احلزب السياسي صاحب اإلشعار غيرمسجل أو أنه لم يتم التعرف على
أن مجموعة األشخاص الذين قدموا اإلشعار أنهم ممثلني مفوضني من قبل احلزب
السياسي املعني.
يجب أن يكون أمر اإليقاف خطيا وفي منوذج مناسب بحيث ميكن من الكشف
عن أسباب إصداره وما إذا كان بإمكان احلزب السياسي املعني عقده في نفس
املكان في وقت أو موعد آخر مناسب وفي نفس املنطقة.
من املهم أن ندرك أن أمر اإليقاف ينبغي أن يصدر فقط كمالذ أخير.

* دور الشرطة خالل المسيرات واالجتماعات والمواكب

تلعب الشرطة دورا حاسما في ضمان السالم واالستقرار واألمن في البالد
خالل احلملة االنتخابية ،وأثناء فترة االنتخابات وبعد االنتخابات أيضا .ويتمثل
دور الشرطة خالل املسيرات واالجتماعات واملواكب فيما يلي:
* تيسير االجتماعات السلمية واملنظمة وتوفير احلماية ألعضاء األح��زاب
السياسية وكذلك لقادتهم.
* ضمان أن جميع األحزاب السياسية واملرشحني يتمتعون بحقوق متساوية فيما
يتعلق باحلمالت االنتخابية.
* ضمان حق كل فرد في حياة آمنة و ساكنة في منزله ودون عائق.
* التعامل مع األشخاص الذين يتسببون في إزعاج االجتماع أو من يحاولون
خلق الفوضى.

.3.7عمل الشرطة

عندما يباشر ضباط الشرطة عملهم خالل املسيرات واالجتماعات أو املواكب،
من املهم أن يأخذوا املبادئ التالية بعني االعتبار.

* المشروعية
* الضرورة
* التناسب

ومن املهم أيضا أن يتصرف ضباط الشرطة دائما بطريقة أخالقية وأن يدركوا
أنهم سيحاسبون على أفعالهم.
87

الشرعية

قبل أن تتعهد الشرطة بأي إجراء ،فإن قائد العمليات يسأل عما إذا كان لديه
أي سلطة قانونية للتدخل .وبعبارة أخرى ،ما إذا كانت الشرطة لديها الوالية
الالزمة وفقا للتشريعات احمللية .ويجب أن تكون سلطة التدخل والقيود املفروضة
على هذا التدخل واضحة بالنسبة للشرطة قبل أن تتخذ أي تدابير .يتطلب مبدأ
الشرعية إطار قانونيا واضحا يبررالتدخل من قبل الشرطة.

الضرورة (مالءمة الظرفية مالءمة)

يتطلب هذا املبدأ الثاني من الشرطة تقييم حالة معينة لتكون ق��ادرة على
االستجابة إليها في إطار الشرعية .إن الظروف السائدة في احلالة احملددة توجه
الشرطة التخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها .فيعطي هذا املبدأ معنى للمفهوم
املتعلق بكيفية إدارة وضعية ما تشهد حشدا معينا باعتبارها مختلفة وينبغي
أن تتخذ القرارات العملياتية بشأنها استنادا إلى تصرفات اجلماهير بدال من
اإلجراءات املقررة واملسقطة .يتطلب مبدأ الظرفية املالءمة أي أن تكون إجراءات
الشرطة معقولة ومبررة و أن تؤخذ جميع العوامل بعني االعتبار.

الوضعية األمثل /المثلى

يتعلق مبدأ التحسني باالستفادة املثلى من املعدات واألف��راد للوصول أو
احلصول على الهدف احملدد في مرحلة التخطيط .يجب أن يكون االستخدام
األمثل للمعدات ولألفراد ممكن عندما يتم إجراء حتليل كامل لوضع معني .ينطوي
هذا التحليل على النظر في ودراسة جميع العوامل التي من احملتمل أن تؤثر في
حتقيق فعالية عمل مناسب الحتواء املوقف.

التناسب

يتطلب مبدأ التناسب أن تأخذ الشرطة بعني اإلعتبار الغرض من التحديد،
وطبيعته ومداه وكذلك العالقة بني التقييد والغرض منه .وهو يهم العالقة بني
الوسائل التي تستعملها الشرطة أثناء حفظ النظام العام ،و الغاية التي تسعى
لتحقيقها .يجب أن يكون جتهيز أعضاء الشرطة مناسب ووفقا للظروف قبل أن
يتم نشرهم .ينبغي على الشرطة خالل مرحلة التخطيط ،حتديد أي األساليب
واملعدات التي قد تعتبر األقل حزما في هذه الظروف .ينبغي أن تؤدي هذه العملية
منطقيا إلى قرار استخدام وسائل أقل قوة (املقيدة) لتحقيق هدف شرعي يتمثل
في احلفاظ على النظام العام .عندما يكون استخدام القوة ال مفر منه ،يجب أن
يتوقف فورا مبجرد حتقيق أفراد الشرطة الهدف من العملية.
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 .4.7استخدام القوة لتفريق التجمعات

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية لها أهمية خاصة في
حفظ أمن التجمعات واملظاهرات:
* في تفريق التجمعات غير املشروعة ولكن غير العنيفة يجب على املوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون جتنب استخدام القوة أو ،إذا كان ذلك غير ممكن ،يجب
تقييد استخدام القوة إلى احلد األدنى الضروري.
* في تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف ،اليجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ
القانون استخدام األسلحة النارية إال عندما تكون الوسائل األقل خطورة غير عملية
* وحصريا إلى احلد األدنى الضروري.
* وحصريا وفقا للشروط املنصوص عليها في املبدأ األساسي  9وهي:
يتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة نارية ضد
األفراد إال:
* في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين ضد تهديد وشيك باملوت أو
اإلصابة اخلطيرة،
* ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد خطير لألرواح،
* إلقاء القبض على شخص ميثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم،
* أو ملنع فراره أو فرارها ،وفقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفا غير كافية
لتحقيق هذه األهداف.
في أي حال ،يجوز استخدام األسلحة النارية املميتة عمدا حصريا عندما يتعذر
متاما جتنب ذلك و من أجل حماية النفس.
* املبدأ األساسي  14ال يسمح بإطالق النار العشوائي على حشد عنيف كما
لوكان وسيلة مقبولة لتفريق هذا احلشد.
يوجد دليل مفيد حول كيفية التعامل مع املظاهرات ميكن توضحيه في الرسم
البياني أدناه:
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قانوني
فاوض و فرق
(استعمال القوة)

سهل و راقب

عنيف

سلمي

تتدخل و فرق
(استعمال القوة)

تسامح و راقب
(سلمي)

عنيف

غير قانوني
* عندما يكون النشاط قانوني وسلمي يجب على الشرطة تسهيله ومراقبته
* عندما يكون النشاط قانوني ولكنه عنيف يجب أن تتفاوض الشرطة أو تفرقه
باستخدام القوة الالزمة.
* عندما يكون النشاط غير قانوني ولكنه سلمي ،ينبغي أن تتسامح معه الشرطة
وتراقبه (ميكن للشرطة أن تعمل دائما ضد العناصر الفوضوية بعد مسيرة او
تظاهرة)
* عندما يكون النشاط غير قانوني وعنيف  ،يجب أن تتدخل الشرطة لتفريقه
باستخدام القوة الالزمة.

 .5.7المعايير الدولية المنطبقة على الحفاظ
على النظام العام
معايير حقوق اإلنسان

* ينبغي أن حتترم جميع التدابير الالزمة الستعادة النظام حقوق اإلنسان
* يجب أن تتحقق استعادة النظام دون متييز
* أي قيود على احلقوق يجب أن تكون فقط تلك التي يحددها القانون
* أي إجراءات تتخذ وأي قيود تفرض على احلقوق يجب أن تكون فقط لغرض
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ضمان احترام حقوق وحريات اآلخرين ،ولتحقيق املقتضيات العادلة لألخالق
والنظام العام والرفاه العام
* يجب أن تكون كل اإلجراءات املتخذة و القيود املفروضة على احلقوق متوافقة
مع متطلبات املجتمع الدميقراطي
* ال يسمح بأي استثناءات فيما يتعلق باحلق في احلياة؛ واحلق في عدم التعرض
للتعذيب و حظر االسترقاق؛ وحظر السجن عند العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي،
كما حتظر القوانني ذات األثر الرجعي .االعتراف من اجلميع كشخص أمام
القانون؛ أو احلق في حرية الفكر والوجدان والدين
يجب أن يجرب:

* وسائل غير عنيفة قبل استخدام القوة
* اليجوز استخدام القوة إال في حالة الضرورة القصوى
* يجب أن تستخدم القوة فقط ألغراض إنفاذ القانون املشروعة
* يجب تطبيق قوة متناسبة مع أهداف إنفاذ القانون املشروعة
* يجب بذل كل جهد ممكن للحد من األضرار واإلصابات
* توجد مجموعة من الوسائل متباينة القوة يتاح استخدامها
* ال تفرض قيود ال داعي لها على احلق في حرية التعبير والتجمع وتكوين
اجلمعيات أو احلركة
* وال يجوز فرض أية قيود على حرية الرأي
* يجب احلفاظ على استقاللية السلطة القضائية
* جتب العناية بجميع اجلرحى واملصابني بصدمات نفسية على الفور

ممارسات حقوق اإلنسان

يتعين على جميع مسؤولي الشرطة:

* اعتماد استراتيجيات مقاربة حفظ أمن املجتمع ،ورصد مستويات التوتر
االجتماعي بني مختلف فئات املجتمع ،وبني تلك اجلماعات والسلطات
* كن متنبها ألي استعدادات ملظاهرات غير قانونية
* كن متسامحا مع التجمعات غير القانونية ،ولكنها سلمية  ،وغير مهددة ،وذلك
حتى ال يتصاعد املوقف دون داع
* أنشء اتصاالت مع ممثلي وأفراد احلشد
* عندما يكون من الضروري تفريق حشد من الناس ،أترك دائما ممرا واضحا
وجليا للهروب
* تعامل مع اجلماهير كمجموعة من األفراد ذوي التفكير املستقل ،وليس ككتلة
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واحدة لها نفس التفكير
* جتنب أساليب استفزازية غير مبررة
* طور تقنيات السيطرة على احلشود التي تقلل من احلاجة الستخدام القوة
* سجل في برامج تدريبية لتحسني مهاراتك في اإلسعافات األولية و الدفاع عن
النفس وفي استخدام معدات دفاعية  ،ووسائل غير مميتة و حول استخدم األسلحة
النارية؛ وسلوك احلشد و في تسوية الصراعات؛ وإدارة املجهود الشخصي
* اكتسب ومارس استخدام الدروع والسترات الدفاعية ،واخلوذات وأدوات
غير قاتلة
* اكتسب ومارس واستخدم مجموعة من الوسائل متباينة القوة ،مبا في ذلك
األسلحة املشلة للحركة غير املميتة
* أدرس ووظف تقنيات اإلقناع والوساطة والتفاوض
* خطط مقدما  ،الستخدام تدريجي للقوة  ،بدءا من وسائل غير عنيفة

ينبغي على مسؤولي القيادة واإلشراف :

* أصدر دائما أوامر واضحة الحترام وحرية التجمع السلمي
* أدخل استراتيجيات مقاربة حفظ أمن املجتمع ،وأرصد مستويات التوتر
االجتماعي بني مختلف فئات املجتمع ،وبني تلك اجلماعات والسلطات
* صدر تعليمات ملسؤولي الشرطة للتسامح مع والتجمعات الغير قانونية ،ولكنها
سلمية وغير مهددة ،حتى ال يتصعد املوقف دون داع.ينبغي دائما تذكراألهداف
السامية عند وضع استراتيجيات السيطرة على احلشود وحفظ النظام واألمن
وحماية حقوق اإلنسان ،وليس مجرد تطبيق الشكليات القانونية املتعلقة بسلوك
غير قانوني لكنه غير مهدد للنظام العام
* أصدر ونفذ دائما أوامر واضحة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية
* وفر التدريب املنتظم في مجال اإلسعافات األولية والدفاع عن النفس؛
واستخدام املعدات الدفاعية و استخدام األسلحة غير املميتة وحول شروط
استخدام األسلحة النارية؛ و حول سلوك احلشد وتسوية الصراعات وإدارة
و االقتصاد في املجهود وحول تقنيات اإلقناع والوساطة والتفاوض
* احلصول على املعدات الدفاعية ،مبا في ذلك اخلوذ والدروع ،وسترات واقية
من الرصاص وأقنعة الغاز ومركبات واقية من الرصاص
* أحصل وأمر باستخدام وسائل غير مميتة أي املشلة للحركة في تفريق احلشود
* اكتسب ووسع أكثر من نطاق معرفتك حول استخدام الوسائل متباينة القوة
أو األسلحة النارية
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* ضع مبادئ توجيهية واضحة إلعداد التقارير حول كل حاالت استخدام القوة
* نظم بدقة مراقبة وتخزين وإصداراألسلحة النارية ،مبا في ذلك إجراءات تأمني
الضباط املسؤولني عن األسلحة والذخائر الصادرة لهم
* إمنع استخدام األسلحة والذخائر التي تسبب إصابات أو ضرر أو خطر ال
مبرر لها
* ضع استراتيجيات للحد من املخاطر التي سوف يضطر فيها الضباط
الستخدام األسلحة النارية

 .6.7ملخص

يلعب مسؤولو الشرطة دورا حاسما عندما يتعلق األمر باحلفاظ على النظام
العام .يجب عليهم ضمان التوازن بني حق الناس في ممارسة احلقوق واحلريات
القانونية دون التعدي على حقوق اآلخرين واحترام القانون من قبل جميع
األطراف .عندما يقوم مسؤولو الشرطة باحلفاظ على النظام العام يجب دائما
أن تكون أفعالهم قانونية ،ومتليها الضرورة ،ومتناسبة وعليهم التصرف بطريقة
أخالقية.

 .7.7أسئلة للتقييم الذاتي

* هل للناس احلق في التظاهر والتجمع والتعبير عن أنفسهم؟ مناقشة.
* صف التوازن بني حق الناس في ممارسة احلقوق واحلريات القانونية دون
التعدي على حقوق اآلخرين واحترام القانون من قبل جميع األطراف.
* ما هو دور ضباط الشرطة لضمان حقوق املتظاهرين مع حماية حقوق بقية
أفراد الشعب؟
* متى توقف الشرطة عقد اجتماع؟
* ما هي مسؤوليات ضباط الشرطة في احلفاظ على النظام العام؟
* ما هي املبادئ التي تنطبق على استخدام القوة لتفريق التجمعات؟
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 8التعرف على أهداف القسم 8
بعداالنتهاء من هذا القسم يجب أن تكون قادرا على :
• أن تفسر كيف يتبلور اختالف الشرطة في ضل مواجهة اإلرهاب؟
• أن تناقش موقع معايير حقوق اإلنسان و ماهي معايير األكثر
أهمية التي يجب تطبيقها؟
• التعرف على املساعي الدولية التي وقعت هناك من أجل تطبيق
معايير حقوق اإلنسان على تدبير الدولة في مواجهة اإلرهاب.
• التعرف على بعض نتائج عدم إلتزام باحترام حقوق اإلنسان في
هذا العدم إلتزام باحترام حقوق اإلنسان في هذا اإلطار.
• مناقشة سبب أهمية تضمني مسائل حقوق اإلنسان في التدريب
على مواجهة اإلرهاب.
• مناقشة كيفية دراسة و تقييم تهديد اإلرهاب.
• تفسير القدرة على مواجهة التهديد اإلرهابي خالل االنتخابات.
• مناقشة تنسيق نشاط مختلف السلط املعنية مبواجهة اإلرهاب.

 .1.8مقدمة

إن اإلرهاب تهديد حقيقي في أي بالد في العالم و ذلك خاصة خالل فترة
االنتخابات و املسار االنتخابي و لسوء احلظ في عالقة بالتمتع بحق احلياة
و احلرية و الكرامة اجلسدية للضحايا.
و باإلضافة إلى هذه اخلسائر الفردية ميكن لإلرهاب أن يزعزع حكومات و يهدد
املجتمع املدني و ميس من السالم و األمن و يهدد النمو االقتصادي و االجتماعي.
كل ذلك لديه تأثير حقيقي على التمتع بحقوق اإلنسان أيضا .
إن أمن الفرد حق إنساني أساسي حماية األفراد كذلك واجب أساسي على
احلكومة و بالتالي فإن على الدول واجب تأمني حقوق مواطنيها اإلنسانية و حقوق
االخرين وذلك باتخاذ تدابير إيجابية حلمايتهم من اإلعمال اإلرهابية و إحالة
مرتكبيها على القضاء.
غير أنه في األعوام األخيرة كشفت التدابير التي اتخذتها الدولة ملواجهة اإلرهاب
على حتديات حقيقية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان و علوية القانون.انتهجت بعض
الدول التعذيب و سوء معامالت في مواجهة اإلرهاب ،بينما وقع التغاضي عن
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الضمانات القانونية و اجلزائية املتوفرة ملنع التعذيب مبا في ذلك إدارة مركز
اإليقاف منظمة و مستقلة و قامت دول أخرى بترحيل أشخاص يشتبه في تورطهم
في أنشطة إرهابية إلى بلدان واجهوا فيها خطر حقيقي بالتعذيب أو بانتهاك جدي
حلقوق اإلنسان ،و بالتالي فقد خرقت تلك الدول الواجب القانوني الدولي بعدم
اإلعادة القصرية وقع انتهاك استقاللية القضاء في بعض األماكن بينما أثر
استعمال احملاكم االستثنائية في محاكمة املدنيني على النظم االعتيادية للمحاكم.
و لسوء احلظ استخدمت بعض احلكومات اإلرهاب كذريعة لتمرير إجراءات
قمعية للتضييق على أحزاب املعارضة .و إلخماد أصوات نشطاء حقوق اإلنسان
و الصحفيني و األقليات و اجلماعات األهلية و املجتمع املدني .و عندما حتصل
هذه املمارسات مجتمعة على وجه اخلصوص يكون لها نتيجة وخيمة على علوية
القانون واحلكم الرشيد و حقوق اإلنسان .و تكون لها أيضا نتائج عكسية على
اجلهود الوطنية و الدولية لإلطاحة باإلرهاب.
يجب أن يكون احترام حقوق اإلنسان و علوية القانون حجر أساس في احلرب
الدولية على اإلرهاب.
و يتطلب ذلك وضع استراتيجيات وطنية ملواجهة اإلرهاب تهدف للحيلولة دون
حصول ألعمال إرهابية و لتتبع املسؤولني على مثل تلك األعمال اإلجرامية
و لتحسني حماية حقوق اإلنسان و علوية القانون
و تنطوي على تدابيىر ملعاجلة الظروف التي تؤدي إلى انتشار اإلرهاب مبا في
ذلك إنعدام علوية القانون و انتهاك حقوق اإلنسان و التمييز العرقي و القومي
و الديني و اإلقصاء السياسي و التهميش اإلجتماعي و اإلقتصادي .و لتحفيز
املشاركة النشيطة و قيادة املجتمع املدني إلدانة إنتهاك حقوق اإلنسان
و لتحجير ذلك في القوانني الوطنية و التحقيق فيها و مالحقتها قضائيا بصفة
متواصلة و احليلولة دونها واإلهتمام املسبق بحقوق ضحايا إنتهاكات حقوق
اإلنسان وذلك أساسا عبر جبر الضرر و التعويض.
يلزم قانون حقوق اإلنسان الدول باألساس بالقيام ببعض األشياء و مينعها من
القيام بأخرى .على الدول واجب إحترام و حماية و حتقيق حقوق اإلنسان.
• احترام حقوق اإلنسان يتضمن أساسا عدم التدخل في التمتع بها.
• الحماية تتركز على القيام بخطوات إيجابية لضمان أن ال يتدخلوا في
التمتع باحلقوق.
• تحقيق حقوق اإلنسان يتطلب من الدول أن تتبنى اإلجراءات
املناسبة مبا في ذلك اإلجراءات التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أ>و التربوية
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من أجل حتقيق واجباتها القانونية.
يحمل قانون حقوق اإلنسان الدول مسؤولية توفير العالج املناسب في حالة
اخلروقات.
في هذا القسم سنناقش تأمني االنتخاباتفي ضل التهديد اإلرهابي بتفاصيل
أكثر
«...اليجب علينا أبدا في حربنا على اإلرهاب أن نتدنى بقيمنا لنكومنثلهم ...أن
نتنازل عن حماية حقوق اإلنسان يعنيأن منكن اإلرهابيني من فوز ال يستطيعوا
حتقيقه بأنفسهم»
األمني العام لألمم املتحدة -كوفي عنان -نيويورك -سبتمبر 2003
«يجب على الدول أن تضمن أن اي إجراء يقع اتخاذه لإلطاحة باإلرهاب يلتزم
بالواجبات التي ينص عليها القانون الدولي...و باخلصوص،الالجئ الدولي
و حقوق اإلنسان و القانون اإلنساني »
قرار مجلس األمن لألمم املتحدة )2003( 1456

 .2.8تعريف اإلرهاب

في املجتمع الدولي  :ال أي تعريف ملزم لإلرهاب في القانون اجلنائي .التعريفات
املعروفة عن اإلرهاب تشير فقط إلى تلك األعمال العنيفة التي ينوي منها إشاعة
اخلوف (الفزع) و يقع ارتكابها لهدف ديني أو سياسي أو ايديولوجي و يستهدف
عنوة أو يتجاهل سالمة املساملني (مثل طاقم عسكري محايد أومدنيني) و بعض
التعريفات اآلن تتضمن العنف الغير شرعي و احلرب.
وقعت ممارسة اإلرهاب من طرف مجموعة واسعة من التنظيمات السياسية
لتحقيق أهدافها .وقعت ممارسته من قبل األحزاب السياسية من اليمني و اليسار
و املجموعات القومية و الدينية و الثوريني و احلكومات[.]13
اخلاصية الثابتة هي االستعمال العشوائي للعنف ضد املساملني من أجل احلصول
على الشهرة لفائدة مجموعة أو رأي أو فرد .رمزية اإلرهاب تكمن في متكنه من
استغالل اخلوف اإلنساني للمساعدة على حتقيق تلك األهداف.

 .3.8اإلرهاب و الشرطة و حقوق اإلنسان

يلعب ضباط الشرطة دورا حساسا في محاربة اإلرهاب .غير أنه من املهم أن
يلتزم ضباط الشرطة دائما بحماية و حتسني حقوق اإلنسان حتى حربهم على
اإلرهاب.
قيم حقوق اإلنسان ليست«لينة» في مواجهة اإلرهاب مقيدة بصفة
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مفرطة للدولة أو تتماشى مع اإلرهاب على حساب الضحايا .يجب أن يكون هناك
توازن بني مصالح الدول و الضحايا و حقوق املشتبه في كونهم إرهابيني ومن املهم
خلق هذا الوعي أثناء التدريب حتى يقبلوا و يلتزموا بحقوق اإلنسان .و اعتبارات
حقوق اإلنسان ال حتدد دائما مما ميكن أن تقوم به الدول فقطفي احلقيقة هي
تلزم و متكن اجلولة من اتخاذ تدابير ملواجهة اإلرهاب حلماية العموم.
النشاط اإلرهابي هو أوال و قبل كل شيء نشاط إجرامي .حتى إذا كانت
هناك دوافع سياسية ،األساليب املعتمدة إجرامية .و تستتبع أن يتضمن معظم
عمل الشرطة في مواجهة اإلرهاب األساليب االعتيادية لعمل الشرطة املدني .مع
تطبيق األساليب العادية في الردع و التحقيق و العمل يكون بصفة أفضل.
من املأمور به ان فهم ضباط الشرطة حدود حقوق اإلنسان في أنشطة مواجهة
اإلرهاب .والطرق املعمول بها لتحدي ما ان كان ذلك سيؤثر على أن يقوموا به
و ما ال ميكن أن يقوموا به .من املهم أن يفهم ضابط الشرطة اإلطار اإلستراتيجي
و املجتمعي لعمل الشرطة في مواجهة اإلرهاب .تهدف القوانني للموازنة بني األمن
اإلجتماعي و احلقوق املدنية للحفاظ على منطنا املجتمعي األساسي .عمل الشرطة
الذي فيه استخدام مفرط لقوة الذي ال يتمايز عن عمل اإلرهابي يقوض احلملة.
يجب أن يدرك ضباط فرض القانون أن احترام حقوق اإلنسان ليس مجرد عامل
مالئم الستراتيجية مقاومة إرهاب ناجحة ،بل هو عنصر أساسي في استراتيجية
من هذا النوع.
«هي فقط الى اآلن في صميم مهارات عمل الشرطة»
من زاوية نظر حقوق اإلنسان ال يجب أن يبدو عمل فرض القانون فقط ألنه
يحدث في ضل مواجهة اإلرهاب .األنشطة اإلرهابية هي جرائم و يجب أن يقع
التعامل معها أوال قبل كل شيء على أنها جرائم.
هناك حاجة لبعض التغييرات ،لكن املبادئ األساسية للتعامل مع اجلرمية على
سبيل املثال هي نفسها .و يبقى املجتمع املنبع األفضل للتخابر و املعلومات
و التعاون و الدعم .سيتوجب ذلك عمل أمني يرتكز على حقوق اإلنسان يتعامل
مع املجتمع على ذلك النحو.

 .4.8اإلطار القانوني

كما وقعت اإلشارة له في املقدمة وقع التوصل إلى القانون الذي ينظم حدود
املسموح به في عمل الدولة عن طريق توافق قانوني دولي .أوضح ذلك أن األعمال
اإلرهابية تعتبر واحدة من أفضح اإلنتهاكات حلقوق اإلنسان .أولئك الذين خططوا
أومولوا و أجنزوا األعمال اإلرهابية هاجموا باخلصوص عن طريق هجماتهم
العشوائية على املدنيني ،تلك القيم و احلريات على وجه التحديد .ليس لدى الدولة
احلق فقط بل عليها واجب إتخاذ التدابير اإليجابية ضد اإلرهابيني .على سبيل
املثال احلق في احلياة يتضمن واجبا على الدولة بالعمل على حماية سكانها من
كل التهديدات في األرواح و املمتلكات (في إطار علوية القانون).
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و بالطبع ستكون هناك وضعيات صعبة تكون فيها املوازنة بني األمن العمومي
و عدم التدخل في احلقوق الفردية صعبة جدا .لكن ذلك ال يعني القول ،كما يسمع
في بعض األحيان أن اإلرهابييو املشبوهني لديهم »أكثر» حقوق من ضحاياهم.
األطر القانونية الدولية حول العمل األمني و مواجهة اإلرهاب.
قانون حقوق اإلنسان الدولي العام

ال يغير وجود محيط فيه مواجهة اإلرهاب من نفاذ املبادئ القانونية الدولية ككل.
تغطي بنود اإلعالن العاملي و اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية بصفة
مناسبة إطار مواجهة اإلرهاب .هناك بعض اإلختالفات مع املبادئ الدولية التي
تعنى بتحديات مواجهة اإلرهاب ،كما هو مذكور أدناه.
مجلس أمن األمم المتحدة
وقع توضيح أهمية حقوق اإلنسان في كل تدابيرمواجهة اإلرهاب في أي دولة
في قرار مجلس أمن األمم املتحدة  – )2003( 1456يؤكد هذا القرار الذي وقع
متريره في القسم  8من اتفاقية األمم املتحدة التي تلزم
كل البلدان األعضاء على أن على الدول واجب ضمان أن «أي تدبير يقع اتخاذه
حملاربة اإلرهاب يلتزم بكل واجباتها باخلضوع للقانون الدولي ...و على وجه
اخلصوص الالجئ الدولية حقوق اإلنسان و القانون اإلنساني» .النتيجة بالنسبة
لضباط الشرطة كممثلني للدولة هي أنه من واجبهم أن يعملوا بصفة متماشية
بااللتزامات الدولية.
مؤسسات أمممتحدة و مؤسسات دولية أخرى
عبرت اجلمعية العامة في عدد من املرات بصفة ال لبس فيها عن أهمية حماية
حقوق اإلنسان و احلريات األساسية عن محاربة اإلره��اب .كما أكدت أيضا
آليات اإلجراءات اخلاصة املتعددة و مؤسسات جلنة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة
اخلبيرة على أهمية ضمان أن رد فعل البلدان على اإلرهاب تلتزم بواجبات حقوق
اإلنسان .و نفس الشيء بالنسبة لتقارير مؤسسات اإلتفاقيات مبا في ذلك اتفاقية
جلنة حقوق اإلنسان باخلضوع ل  .ICCPRالتعاليق املفصلة من طرف تلك
اللجان بعيدا إلى تعريف أين تكمن احلدود القانونية لتدابير مواجهة اإلرهاب
بأكثر دقة.
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 .5.8ماهي المبادئ و الحقوق المرتبطة بتدابير
مواجهة اإلرهاب؟

هناك مبادئ قانونية أساسية ،و باألخص تلط املرتبطة بحقوق اإلنسان التي
تشكل التعاليم التي تؤطر عمل الشرطة في مواجهة اإلرهاب.
القانونية و عدم العشوائية.

يجب أن تكون كل التدابير التي تتخذها الدول في مواجهة اإلرهاب بقانونية .ال
يجب أن تكون التدابير و العمليات عشوائية و مرتكزة فقط على تصرف الضباط.
و بالنسبة لضابط فرض القانون يعني ذلك أن العمل ينجر فقط عندما يكون متأكدا
أن عملياته مسموح بها قانونياو يغطيها القانون .يجبأن يكون أي حد من احلقوق
في إطار القانون الذي يجب أن يعرف سيناريوهات احلد بأكثر تدقيق ممكن .يجب
أن يكون احلد متناسبا مع الهدف املنشود.
عدم التمييز و املساوات:
مبدأ أساسي في قانون حقوق اإلنسان الدولي هو اعتبار أن كل األشخاص
متساوين أمام القانون و أنهم سيعاملون ذلك النحو و أنهم مخولون دون أي متييز
لإلنتفاع املتساوي بحماية القانون.
مبادئ التناسب و الحاجة.

في تنفيذ القبض أو التحريات أو البحث أو اإلستجواب أو اإليقاف أو أي
إستعمال قانوني للقوة ،يجب على ضباط فرض القانون أن يكون إستعمالهم
للقوة احلاجة و التناسب مع درجة التهديد املوجود املمكنني .العمل دون مبرر
و باإلستعمال املفرط للقوة يجعل العمل و الضباط الذي يقوم خارجا على
القانون.
مسائل علوية القانون :الرقابة المستقلة و المواجهة
القضائية.
تستوجب العمليات الرسمية التي تعنى بحقوق األشخاص األساسية (اإليقاف
و احلجر) من متابعة املستقلة و النزيهة حتى كانت هناك معلومات حساسة.
الحق في الحياة.
لكل شخص احلق في احلياة .هناك حتجير قانوني دولي على الدول أن حترم
شخص من حياته دون أي سبب قانوني (املبرر القانوني يجب أن يكون إما الدفاع
عن النفس أو الدفاع عن حياة اآلخرين) .من السهل تخيل كيف أن املشاركني في
عمليات مواجهة اإلرهاب يحتاجون تعليمات واضحة من أجل استعمال القوة املذلة
من أجل أن يكون عملهم دائما في إطار ضباط القانون .ميكن أن يحمل حق احلياة
ضباط الدولة واجب أكثر إيجابية ليس فقط باإلمتناععن اإلعدام املقصود و غير
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القانوني بل أيضا باتخاذ اخلطوات االزمة لتامني حياة األشخاص الذين ينتمون
إليها .و بالتالي فإن احلق احلياة يبرر تدابير الدولة (مثال الواجبات اإليجابية)
و يحد من االستعمال العشوائي و املفرط للقوة املذلة من قبل ضباط الدولة.
التعذيب (و المعاملة اإلنسانية و القاسية و المهنية).
هناك قانون دولي واضح (ميكن أن يؤدي الى املالحقة القضائية لدى احملاكم
اجلنائية الدولية) يحجر تعريض أي أحد للتعذيب أو للمعاملة أوالعقاب القاسي
أواالنسانية أو املهنية مينع منعا باتا التعذيب في القانون الدولي.
األدلةالتي احلصول عليها من خالل التعذيب غير مقبولة و تقلص من فرص
اإلدانة .و باإلضاغة إلى األسباب املبدئية لعدم قبول األدلة الناجتة عن التعذيب
في احملكمة ،هناك حقيقة أن تلك اإلعترافات أخذت من أدلة غير موثوق بها:
فقد احلصول عليها عن طريق اإلكراه .مثل أولئك األشخاص ميكن أن يقولوا
أي شيء لتجنب املعاناة .تفضل األدلة املوضوعية و املعلومات اإلستخبارية في
أي حال.
اإليقاف ،البحث و الحجز.
تنص القوانني الدولية العادية  -كما وقع اإلشارة له في األقسام املتقدمة –
على أنه ال يجب حرمان أي شخص من احلرية عن طريق اإليقاف او اإلعتقال
باستثناء ما لم تكن على أسس و عن طريق إجراءات ينظمها القانون .يجب
السماح الى أي شخص وقع إيقافه أواعتقاله بأن يعترض على شرعية اإليقاف
و اإلعتقال لدى محكمة ،وبالتالي ال يجب إخضاع أي شخص لإليقاف بشكل
عشوائي  .كما يجب أن يقع إعالم كل شخص بأسباب إيقافه و االعتراض حول
شرعيتها في محكمة .البحث عن األشخاص و املمتلكات يجب أن يقع التعهد به
في إطار القانون و باحترام كرامة و إنسانية األفراد.
اإلعتقال العشوائي و المطول غير المحدد.
يجبأن يكون اإلعتاق من طرف الشرطة (إعتقال ما قبل احملاكمة) لفترة معقولة
من الزمن فقط يحددها القانون.
يخول كل شخص يشتبه في تورطه في أنشطة إرهابية وقع إيقافه في انتظار
احملاكمة للمراقبة املنتظمة لشرعية إيقافه من طرف احملكمة .ما يحسب على
أنه «زمن معقول» قبل أن يحال شخص إلى محكمة رهني كل الظروف ،غير أن
احملاكم قادرة على تقريره.
ظروف اإليقاف.
يجب معاملة كل األشخاص باحلد األدنى على األقل من متطلبات الكرامة
اإلنسانية.
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تبرر املتطلبات اخلاصة للحرب على اإلرهاب أن يقع ايقاف املوقوفني حتت
قوانني مقاومة اإلرهاب لظروف أكثر شدة (مثال :النفاذ إلى املعلومات و تبادل
املعلومات) لكن من منظور فانوني ،هم مخولون حلقوق ال تقل عن املساجني
اآلخرين عموما.
اإلجراءات القانونية /النفاذ الى العدالة/حقوق المحاكمة
العادلة.
يخول لألشخاصاملشتبهني في اإلرهاب فرضية براءتهم من التهم اجلنائية ضدهم
و هو ما يتطلب مسار محاكمة عادلة ،تنص املادة 3 .14من  ICCPRعلى
املبادئ الدنيا للعدالة و النزاهة لفائدة شخص يواجه محاكمة في تهم جنائية.غير
أن بعض القيود على حقوق احملاكمة العادلة االعتيادية ميكن تبريرها في ضل
مواجهة اإلرهاب .و ذلك ال يؤثر على ضباط الشرطة بقدر ما يؤثر على املدعني
و احملاكم .ميكن ان تبرر متطلبات احلرب على االرهاب بعض القيود على احلق
في الدفاع ،و بالتحديد بالنظر لتدابير النفاذ للمحامني و العائلة و ملف القضية
و السماح باستعمال الشهادات مجهولة املصدر .يجب أن تكون مثل تلك القيود
على احلقفي الدفاع مناسبة مع مغزاها.
الخصوصية و السرية و مسائل المعلومات الشخصية.
يجب أن نتذكر ان عملية مقاومة اإلرهاب دائما تتدخل في حياة األشخاص و في
معلوماتهم الشخصية .و بالنسبة للتدخل في احلرية يجب أن يوجدالتدبيرالقانوني
الواضح للتدخل في خصوصية األفراد أيا كانت الوسائل التكنولوجية .يجب
أن تكون التدابير في ذلك البحوث و التجسس و التنصت على الهاتف والرقابة
واستخدام األعوان السريني و كل التدابير جلمع و تتبع ما ميكن اعتباره معلومات
شخصية خصوصية مخولة قانونيا و متناسبة مع املعلومات املرجوة و خاصة
لشكل من الرقابة املستقلة .كما يجب ان يكون باإلمكان اإلعتراض على شرعية
مثل تلك التدابير في احملكمة.
الحقوق المرجعية.
يجب أن يكون ضباط فرض القانون واعني انه ال ينوى بتدابير مقاومة اإلرهاب
التدخل في الضمانات األساسية حلرية الراي و التعبير و التظاهر و اإلجتماع
و املعتقد الديني و ما إلى ذلك.
يحدد القانون الدوليلحقوق اإلنسان (و القانون اإلنساني) حدود العمل
السياسي و (العسكري)
في أي وقت يطبق واحد من هاتني الضمانتني القانونيتني على األقل.
غير أن بالردع و التحري و املالحقة القضائية لإلرهاب هو أساس قانون واجب
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في العمل األمني يجب أن يتماشى معه القانون اجلنائي مبا في ذلك ضمانات حقوق
اإلنسان.

 .6.8تحديد وتقييم تهديد إرهابي

مواجهة املجموعات اإلرهابية في تونس ليست ظاهرة جديدة .ماهو جديد هو أنه
قبل الثورة كان اإلرهاب عبارة عن صراع سياسي ضد النظام السياسي أكثر منه
رغبة حقيقية أو امال في تغيير املجتمع التونسي .فسحت الثورات العربية األخيرة
التي انطلقت في تونس سنة  2011أمام احلركات اإلسالمية الواسعة في املنطقة.
خلق ذلك فرصة للحركات الدينية األكثر تشددا حملاولة فرض نظام إجتماعي جديد
يرتكز علو الشريعة و يؤسس ملا يسمونه دولة اخلالفة عن طريق ما يسمونه العمل
اجلهادي.
ميكن حتديد اإلرهاب في تونس حتت أبعاد مختلفة.
•
على بعد استراتيجي :اجلهاد العاملي و اجلهاد احمللي.
•
على بعد تكتيكي :حرب األرياف و حرب املدن.
•
املجموعات اجلهادية الناشطة :تنظيم القاعدة في املغرب
•
اإلسالمي – أنصار الشريعة -و الذئاب املعزولة.
لئن كانت عملية اجلهاد العاملي تبقي على عدد واسع من احملاربني التونسيني
يحاربون في سوريا و العراق و ليبيا بعيدا عن بلدهم األصلي ،اال أنه هناك حقيقة
أن املجموعات اإلرهابية ناشطة جدا في بعض مناطق البالد .بينما مت انشاء خاليا
إرهابية سرية نائمة عديدة لديها األسلحة و الذخائر من طرف أنصار الشريعة
في تونس علو امتداد البالد ،ميثل النزاع املسلح احملدود بني عناصر القاعدة في
بالد املغرب اإلسالمي والقوات التونسية على امتداد احلدود الشمالية الغربية مع
اجلزائر الدليل األكثر وضوحا على التهديد اإلرهابي في تونس.
بينت إغتياالت قياديي املغارضة البارزين و العدد املهم من القوات املسلحة الذي
قتل في عمليات مواجهة اإلرهاب أن التهديد األساسي خالل الفترة اإلنتخابية املقبلة
هو التهديد اإلرهابي.
النموذج العالمي
أمنوذج النمو السري املفترض للقاعدة
مرحلة اإلنتشار
شبكة العمليات
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مرحلة التنظيم السري
انشاء اخلاليا السرية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اختراق املنظمات
استقطاب األشخاص وتدريبهم و جتريبهم
احلصول السري على الدعم اخلارجي
إنشاء أماكن آمنة للقيام بالتدريبات و األمور اللوجستية
القيام بحمالت دمغجة و حمالت إيديولوجية
اإلرهاب في املدن
فتح جبهة حرب في اجلهات الريفية و امليادين الصعبة
حرب التقدم :حترير املناطق
إلغاء املعارضة
منظمات جماهيرية جديدة إلجناز البرنامج السياسي لإلمارة
اإلسالمية

 .7.8القدرة على مواجهة خطر التهديد اإلرهابي خالل
اإلنتخابات

من املهم التمييز بني التهديد و اخلطر.
التهديد هو احلدث السلبي الذي ميكن أن يسبب األذى أو اخلسائر أو
املمتلكات بينما يعتبر اخلطر إحتمال تعرضنا لألذى من خالل تهديد  ,و ميكن أن
تكون لنا أي سلطة على التهديد غير أمن بإمكاننا درء أو على األقل تخفيض اخلطر
من خالل التدخل املناسب.
يجب أن تكون إدارة تهديدات مخاطر األمن و بالتحديد التهديد اإلرهابي في
ارتباطها ببعضها و ليس كحاالت معزولة .يجب أن يتم ذلك بطريقة مدروسة و بصفة
جدية من أجل الوقاية قبل العالج.
يجب أن يكون تقييم التهديد اإلرهابي مؤسسا على مقاربة جغرافية و بأخذ بعني
اإلعتبار.
تقييم البرنامج اإلنتخابي
تقييم الهشاشة (نقاط الضعف)
دراسة مفصلة عن اخلطر اإلرهابي و القدرة على املواجهة.
يجب أن يقيم التهديد اإلرهابي على أساس ثالث عناصر مقومة و بالتحديد:
•
•
•

النية
القدرة
الواقع املثبط
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و القدرة على املواجهة.
يجب أن يقيم اخلطر على أساس أرجحية ان تهديدا ميكن أن يحدث باملقارنة مع
التأثير على األشخاص املستهدفني.

أنموذج للتصرف في المخاطر يمكن تطبيقه على مستويات
مختلفة من المسؤولية
مرحلة التحضير تقسيم المخاطر
مرحلة التنفيذ
تقييم البرنلمج
المراجعة و التغيير
اإلنجاز
القرار
إجراء تخفيض األخطار
دراسة المخاطر
تقييم الهشاشة
تقييم التهديدات

 .8.8التسلسل القيادي و تنسيق أنشطة مختلف السلط
المتدخلة

هناك أنشطةايجابية مختلفة و قرارات ميكن اتخاذها لتحسني التسلسل القيادي
و التنسيق بني مختلفالفاعلني في مواجهةاإلرهاب في تونس:
• يجب أن ينظم قانون مقاومة اإلرهاب اجلديد الذي وقع متريره مؤخرا
في تونس عملية مقاومة اإلرهاب
• يجب اللجوء الى تنسيق واسع و قوي بني كل الوزارات املعنية مبواجهة
اإلرهاب (وزارات الدفاع و الداخلية و الشؤون اخلارجية و امليالة ) و مع املجموعة
الدولية.
• يجب إنشاء خلية للتنسيق في مواجهة اإلرهاب على املستوى الوطني
من أجل حتديد املواقع اجلغرافية بوضعياتها األمنية احملددة التي ترتكز على
املعلومات األمنية ذات الصلة التي توفرها السلطات األمنية امليدانية و تاريخ
األحداث اإلرهابية األساسية في البالد.
• و في املستوى امليداني و في كل املواقع يجب أن جتمع خلية تنسيق
ميداني املعلومات األمنية التي يوفرها الفاعلون املختلفون املعنيون بتأمني املسار
اإلنتخابي وتفحصها و تلخصها.
• يجب أن تعطى األولوية للمعلومات األمنية املرتبطة بتهديد إرهابي.
• تقييم التهديد و دراسة املخاطر تنجزه خاليا التنسيق امليداني و ترسل
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النتائج خللية التنسيق الوطنية التي حتدد تدابير درء املخاطر التي يجب اتخاذها
على مستوى وطني (تعزيز الطاقم األمني و مده باملعدات في مواقع محددة).
• يجب أن تكون السلط األمنية امليدانية قادرة على اتخاذ تدابير درء
املخاطر بنفسها أيضا على أساس نفس تقييم التهديد و دراسة املخاطر.
• يجب أن تكون خلية التنسيق الوطنية الداعم األساسي لقرارات
صانعي القرار من السياسيني.

 .9.8نتائج اإلنتهاكات

من املفيد لضباط فرض القانون (و خاصة املدربني) أن يأخذوا بعني اإلعتبار
مسائل حقوق اإلنسان في مواجهة اإلرهاب من منطلق إنعدام إحترام حقوق
األنسان من قبل مسؤولني .ميكن جدولة هذه النتائج في ثالث عناصر:
النتائج املبدئية و النتائج العملية و النتائج املهنية.
النتائج المبدئية.
اإلجراءات التي تخرق القانون الوطني و الدولي خاطئة من ناحية قانونية
مبدئية .و من املهم اإلشارة إلى أن الدولة هي املسؤول األول في القانون الدولي
عن أعمال مسؤول ما فيها إنتهاك للحقوق األساسية .ميكن أن يكون للسلوك
العملي ملسؤول ما عواقب قانونية دولية على الدولة.
من ناحية مبدئية يجب أن تتالئم إدارة عمليات مواجهة اإلرهاب مع بعض
املعايير مهما كان سلوك «الطرف اآلخر ».إذا وقع النزول إلى مستوى هؤالء
بعدم إحترام احلقوق األساسية و علوية القانون و اتخاذ تدابير غير مبرر يصبح
ضباط فرض القانون غير متمايزين عن الذين يحاربوهم و يفقدون دليل النمط
املجتمعي و املبادئ التي يدافعون عنها.
النتائج العملية.
يعتبر املجتمع موردا جلهود احليلولة دون النشاط اإلرهابي و التحقيق فيه.
و في الواقع هو املورد األكثر فاعلية.
• تعتمد معضم عمليات مواجهة اإلرهاب علو مهارات العمل األمني
العادية.
• و تعتمد مهارات العمل األمني العادية بصفة كبيرة على املساعدة
من املجتمع.
• و يستوجب الدعم من املجتمع احتراما جيدا حلقوق اإلنسان.
من ناحية عملية -عندها -يساعد العمل األمني املجتمعي الذي يحترم حقوق
اإلنسان في جوهره على اجلهد اإلستراتيجي للردع و احملاسبة .و من الواضح
(و خاصة مبرور الزمن) أن التعامل ثقيل الوطئة في فرض القانون يؤدي إلى
القطيعة في العالقات اإلجتماعية .و ميكن لذلك أن يؤثر علو فاعلية عملية مواجهة
اإلرهاب :إذ ميكن للمعاملة القاسية و الغير مبرر للمجتمع أن تثير السخط و أن
تنتج عن تعاون أفراد املجتمع مع اإلرهابيني.
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النتائج المهنية.
يجب أن تاخذ مؤسسات فرض القانون بعني اإلعتبار كيف أن التاريخ يظهر
أن الفشل في حتسني السلوك (ضمان ان األساليب و املمارسات تتماشى مع
مبادئ حقوق اإلنسان) ميكن ان يؤدي إلى الغضب العام و كنتيجة لذلك يقع فرض
إصالحات خارجية دخيلة من مؤسسات أخرى .إذا تعدت مؤسسة في استخدام
القوة ،يصبح من السهل أن حترم من تلك السلط أو أن تراقب بصفة مشطة من
اخلارج .و من النتائج اململة األخرى التي ميكن أخذها بعني اإلعتبار الروح املعنوية
و السمعة داخل املؤسسات و لدى العموم و انضباط املؤسسات في ضل إنعدام
ثقافة حقوق اإلنسان .و هناك عواقب تأديبية و مدنية و جنائية و (رمبا جنائية دولية)
للمسؤولني الذين خرقوا القانون (و انتهكوا حقوق اإلنسان دون مبرر) بذريعة فرضها.
يجب أن تراقبه السيرة اليومية للضباط و املسؤولني املشاركني في مواجهة
اإلرهاب مبنظار إستراتيجي أوسع .التعامل غير املتناسب أو املتهور مع األرواح
البشرية و احلرية يقوض إج��راءات مقاومة اإلره��اب .أنظر املقولة لألمني العام
لإلحتاد األوروبي في سبتمبر :2002
«إن اإلغراء للحكومات و البرملانات في الدول التي تعاني اإلرهاب هو مواجهة
النار بالنار و غض الطرف عن الضمانات القانونية املوجودة في دولة دميقراطية.
الكن ...رغم أن للدولة احلق في أستخدام كل ترسانتها من األسلحة الشرعية لقمع
ومنع األنشطة اإلرهابية ،فإنه اليجب عليها أن تستعمل إجراءات عشوائية تؤدي
فقط إلى تقويض املبادئ التي يحمونها.أن ترد الدولة الفعل بهذه الطريقة يعني أنها
سقطت في الفخ الذي وضعه اإلرهاب للدميقراطية و علوية القانون .إنه بالتحديد
في وضعيات األزمات ،مبا في ذلك تلك التي يسببها اإلرهاب ،يصبح إحترام حقوق
اإلنسان أكثر أهمية و تصبح اليقضة أكثر وجوبا.
و على نحو مشابه هناك تصريح في أكتوبر  2002لألمني العام كوفي عنان:
«السعي إلى األمن على حساب حقوق اإلنسان هو قصر نفس و تناقض مع الذات
و (على أمد بعيد) هزمية للذات»
نقاط أساسية حول حقوق اإلنسان و العمل األمني في ضل مواجهة
اإلرهاب:

يدرك القانون الدولي حلقوق اإلنسان و يستوجب و يسمح للدول باإلطاحة
باألرهاب.
و في نفس الوقت ،يفرض القانون الدولي حلقوق اإلنسان بعض احلدود على
العملية التي مكن للدولة و مسؤوليها القيام بها بصفة شرعية ،على كيفية القيام بها.
بالتوافق القانون الدولي هناك منع صريح لإلستعمال العشوائي للقوة املميتة و للتعذيب
من قبل الدولة .هناك أيضا حدود واضحة إلى حد ما على طريقة اإليقاف و اإلعتقال
و قطع اإلتصاالت اخلاصة و إلى غير ذلك.
ال يعطل واقع اإلرهاب بصفة أساسية العمل مبعايير حقوق اإلنسان .كل العمليات
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التي متس من حقوق اإلنسان يجب أن جتتاز إختبار P.L.A.Nللتناسب و القانونية
و املسؤولية و احلاجة.
في أي وقت ميكن تطبيق القانون الدولي حلقوق اإلنسان و القانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي لالجئ .ليس هناك أي فراغ قانوني إال عندما ال يوجد أي قانون
لتطبيقه في العمل.
من املهم بصفة خاصة املدربني اإلشارة إلى النتائجاالستراتيجية لعدم إحترام حقوق
اإلنسان -من حيث املبدئ أو الفاعلية (تأثير إنتهاك املسؤولني على العالقات اإلجتماعية
و ضمان احملاسبة) و املهنية (تأثير إنعدام ثقافة حقوق اإلنسان على نزاهة و انضباط
و الروح املعنوية للمؤسسة األمنية.

 .10.8الخالصة

هناك معايير دنيامعترف بها دوليا واضحة للمسلكية التي تنظم عمليات مسؤولي
الدولة الساهرين على مواجهة اإلرهاب في كل املراحل .هذه املعايير وقع تطويرها عبر
الزمن من خالل مباركة و رضاء الدول أنفسها .فهي تقدم تبريرات إلجراءات احلماية
و تضع حدودا لعمل الدولة .هي أكثر من قادرة على تلبية متطلبات األمن .ال يجب
أن يعتبر اإللتزام مببادئ حقوق اإلنسان الدولية عائقا بل يعزز أكثر ردود فعل الدول
الدميقراطية.
إن احترام مبادئ حقوق اإلنسان األساسية هذه عامل ال غنى عنه في الرد بعيد املدى
و الفاعل و القانوني على اإلرهاب .إن إحترام علوية القانون واملعايير الدنيا للمعاملة
اإلنسانية هو ما مييز سلوك ضباط فرض القانون على سلوك اإلرهابيني إذ أن فرض
القانون ميكن أن يتسبب في نتائج عكسية.

 .11.8أسئلة للتقييم

• كيف يتبلور اختالف الشرطة في ضل مواجهة اإلرهاب؟
• ما هو موقع معايير حقوق اإلنسان و ماهي معايير األكثر
أهمية التي يجب تطبيقها؟
• ماهي املساعي الدولية التي وقعت هناك من أجل تطبيق معايير حقوق اإلنسان على
تدبير الدولة في مواجهة اإلرهاب.
• ماهي بعض نتائج عدم اإللتزام باحترام حقوق اإلنسان في هذا اإلطار.
• ملاذا من املهم تضمني مسائل حقوق اإلنسان في التدريب على مواجهة اإلرهاب.
• فسر كيفية دراسة و تقييم تهديد اإلرهاب.
• فسر القدرة على مواجهة التهديد اإلرهابي خالل االنتخابات.
• ماهو التسلسل القيادي و تنسيق نشاط مختلف السلط املعنية مبواجهة اإلرهاب؟
108

الفصل

9
إنتهاكات حقوق
اإلنسان
المحتوى

التعرف على أهداف القسم
 .1.9مقدمة

 .2.9تعريف إنتهاكات حقوق اإلنسان

 .3.9دور و مسؤولية الدولة في حماية حقوق اإلنسان

 .4.9إجراءات تقدمي الشكايات و التدخل املمكن عندما يقع إنتهاك حقوق اإلنسان

 .5.9من يراقب حقوق اإلنسان؟

 .6.9ضوابط و ممارسات األمم املتحدة في حالة خرق الشرطة حلقوق اإلنسان

 .7.9ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان
 .8.9خالصة

 .9.9أسئلة للتقييم الذاتي

109

 9التعرف على أهداف القسم 9
بعد ا إلنتهاء من هذا القسم يجب أن تكون قادرا على:
 تفسير معنى إنتهاكات حقوق ا إلنسان مناقشة نتائج إنتهاكات حقوق ا إلنسان من قبل الشرطة تقدمي أمثلة عن إنتهاكات حلقوق ا إلنسان تفسير دور ومسؤولية الدولة في حماية حقوق ا إلنسان مناقشة ماذا ميكن أن يحصل عندما ينتهك ضباط فرض القانونحقوق ا إلنسان
 تفسير حقوق ضحايا إنتهاكات حقوق ا إلنسان مناقشة معنى التعذيب مناقشة النتائج املمكنة النتهاكات حقوق اإلنسان بالنسبة لضباطالشرطة

 .1.9مقدمة:

على ضباط الشرطة واجب خدمة و حماية أفراد املجتمع في تونس .عليهم أن
يفرضوا و يراقبوا أيضا القانون .ذلك يعني أيضا أن عليهم أن ينجزوا واجباتهم
كضباط شرطة في كنف اإلنضباط و احلرفية باحترام و حماية و تعزيز حقوق
اإلنسان .غير أن الشرطة تكون في بعض األحيان في وضعية صعبة جدا عند
إجنازهم عملهم .إذ من ناحية يريد العموم من ضباط الشرطة أن يكونوا صارمني
مع اجلرمية و املجرمني و من ناحية أخرى ينتظر منهم أن يحترموا و يحموا
حقوق اإلنسان للمجرمني املشبوهني .و خالل اإلنتخابات تنتظر مختلف األحزاب
السياسية معاملة خاصة من الشرطة .و بالتالي فإن الشرطة تكون في وضعية
صعبة و خاصة عندما ال يكون مدربني جيدا ليفهموا كيفية تطبيق مبادئ حقوق
اإلنسان في أنشطتهم اليومية .و عليه فقد يحدث عرضيا أن يقوم بعض ضباط
الشرطة بانتهاك حقوق اإلنسان لآلخرين أثناء آدائهم لواجبهم .تعتبر مثل هذه
األعمال دائما سوء تصرف خطير يجب التعامل معه بحزم.
بعض ا ألمثلة من إنتهاكات حقوق ا إلنسان من طرف ضباط الشرطة هي:
• ا إلبادة
• التغييب القسري وغيرالطوعي
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• اإلعدام عير القانوني و العشوائي و دون محاكمة
• اإليقاف و اإلعتقال غير الشرعي
• اإلستعمال املفرط للقوة
• التعذيب
• املعاملة الآلإنسانية و املهينة لألشخاص املوقوفني و املعتقلني
• التمييز
• إجراءات البحث واحلجز غيرالشرعية
التعذيب اجلسدي غيرالقانوني
• التعامل الآل إنساني مع شكايات ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان
التغاضي عن أحكام القضاء (في ما يخص جرمية)
في هذا القسم سيقع نقاش إنتهاكات حقوق اإلنسان بأكثر تفاصيل.
في هذا القسم سيقع نقاش إنتهاكات حقوق اإلنسان بأكثر
تفاصيل.

 .2.9تعريف إنتهاكات حقوق اإلنسان
ميكن تعريف إنتهاكات حقوق اإلنسان بخرق إما القوانني اجلنائية الوطنية أو
املعايير املتفق عليها دوليا املرتبطة بحقوق اإلنسان و التي لم يقع إلى اآلن تضمينها
في القوانني الوطنية.
مبدئيا هناك طريقتني ملعاجلة مسألة إنتهاكات حقوق اإلنسان .فمن وجهة نظر
الضحية تقترح إتفاقية املبادئ األساسية للعدالة لفائدة ضحايا اجلرمية و التعدي
في القوة تعريفني ملثل تلك اإلنتهاكات .يعرف األول اإلنتهاكات ب«خرق القوانني
اجلنائية اجلاري بها العمل في إطار الدول األعضاء مبا في ذلك تلك القوانني التي
تصف التعدي اجلنائي في السلطة» .و في محور هذه اإلنتهاكات يوجد الضرر
الفردي أو اجلماعي و املعاناة املتسبب فيها لألشخاص مبا في ذلك اإلصابات
اجلسدية و الذهنية و املعانات النفسية و اخلسائر اإلقتصادية و التعدي املتوسط
على احلقوق األساسية عن طريق أعمال أو إلغاء يعزى للدولة .و يشير التعريف
الثاني إلى تلك «األعمال و التجاوزات [التي تعزى للدولة] التي ال تشمل إلى اآلن
إنتهاكات القوانني اجلنائية الوطنية لكنها ضوابط يعترف بها دوليا ترتبط بحقوق
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اإلنسان.

 .3.9دور و مسؤولية الدولة في حماية حقوق
اإلنسان

يضع القانون الدولي حلقوق اإلنسان واجبات ملزمة قانونيا للدول و تشتمل هذه
الواجبات على اإللتزام بتبني تشريع وطني في إرتباط بالضوابط الدولية باإلضافة
إلى احلد من املمارسات التي تتعارض مع هذه الضوابط .
عندما نتحدث عن الدولة فإننا نقصد أيضا أشخاص يعملون باسمها مبا في
ذلك املسؤولني العموميني و ضباط الشرطة.
تتحمل الدولة املسؤولية الكاملة عن أعمال املسؤولني الفرديني.
و رغم ذلك هناك آليات التشكي الدولي املتوفرة و اإلجراءات الدقيقة التي ميكن
بها حتميل الدولة مسؤولية إنتهاكات حقوق اإلنسان متوفرة في كل املصادر
القانونية مبا في ذلك قرارات احملاكم الدولية و اإلقليمية و قرارات اجلمعية العامة
لألمم املتحدة و بالطبع في مؤسسات حقوق اإلنسان املتخصصة نفسها.
سنركز في هذا القسم على مسؤوليات الدول و إجراءات
التشكي.
هناك مسؤولية على كل ضباط فرض القانون كممثلني للدولة باحترام و حماية و تعزيز
حقوق اإلنسان لكل مواطن.
لكل دولة دور و مسؤولية في حماية حقوق اإلنسان لكل شخص.
بعض األوجه التي ميكن أن تدعم الدولة في إجناز دورها و مسؤوليتها هي:
• ضمان أن كل ضابط شرطة وقع تدريبه و تربيته على تطبيق حقوق اإلنسان في
أنشطتهم و واجباتهم اليومية.
• إجناز اآلليات الكفيلة مبراقبة و تقييم أعمال الشرطة و ضمان اإللتزام مبعايير
و ممارسات حقوق اإلنسان.
• إنشاء آليات التظلم ،على سبيل املثال التشكيات الداخلية أو األقسام التأديبية
و آليات التشكيات اخلارجية مثل جلان حقوق اإلنسان الدولية و ديوان املظالم أو
مؤسسات مشابهة.
• وضع إجراءات تشكي مناسبة.
• وضع آليات للتحقيق في تشكيات إنتهاكات حقوق اإلنسان.
و بالنظر إلى حقيقة أن إنتهاكات حقوق اإلنسان هي أعمال و جتاوزات تشمل
إما خرق القوانني اجلنائية املعمول بها داخل تراب الدولة أو الضوابط الدولية
املرتبطة بحقوق اإلنسان املعترف بها ،على الدول واجب الرقابة القضائية على مثل
هذه األعمال و التجاوزات باإلضافة إلى حماية ضحاياها .و عندما يكون إنتهاك
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حقوق اإلنسان خرقا للقوانني اجلنائية واجبات الرقابة القضائية ينص عليها القانون
الوطني.غير أن مغزى إطار القانون اجلنائي هو عادة ما يعنى أكثر مبرتكب اجلرمية
من ضحاياها .تصبح أوجه التعويض و جبر األضرار للضحايا شئنا للتتبعات املدنية
الالحقة و بالنسبة لضوابط حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا التي لم تضمن بعد في
القوانني الوطنية فإن على احملاكم واجب أخذ تلك الضوابط بعني اإلعتبار ما دامت
تشكل جزءا من القانون الدولي أو تنتمي إلى إتفاقية تعتبر الدولة طرفا فيها.
نتائج إنتهاكات حقوق اإلنسان من طرف ضباط الشرطة.
ميكن النتهاكات حقوق اإلنسان من طرف ضباط الشرطة أن تعقد املهمة الصعبة
أصال في فرض القانون لتجعلها أكثر صعوبة .يجب أن نتذكر أنه عندما يصبح فارض
القانون خارقا له النتيجة ستكون ليس فقط تعدي على الكرامة البشرية و القانون نفسه
بل وضع العوائق التي حتول دون التطور الفاعل للعمل األمني.
النتائج السلبية النتهاك الشرطة حلقوق اإلنسان هي عمليا كما يلي :
• حتطيم ثقة الشعب في الشرطة شيئا فشيئا.
• دائما ما تؤدي إلى العصيان املدني و عزل الشرطة عن املجتمع.
• احليلولة دون إجراء التتبعات القضائية الفاعلة في احملاكم.
• تنتج عن حترير املذنب و معاقبة البريء.
• ترك ضحية جرمية دون حتقيق العدالة.
• تنتج عن جعل ضباط الشرطة «فارضني» عوضا عن «فارضي
قانون»
• جتبر الشرطة على ردة الفعل عوضا عن الردع في طريقة عملها.
• ميكن أن متس من مصداقية الدولة.
• ميكن أن تضع الدولة في مسائلة الشعب و مؤسسات رصد حقوق اإلنسان الدولية
كمبعوث األمم املتحد اخلاص لرفع التقارير حول التعذيب و اللجنة اإلفريقية حلقوق
اإلنسان و الشعوب.
و خالفا لذلك يحسن إحترام حقوق اإلنسان من طرف الشرطة فاعليتها بصفة
واقعية و على هذا النحو الحترام حقوق اإلنسان من طرف الشرطة معنى عملي
باإلضافة إلى كونه واجب قانوني و أخالقي .عندما ينظر إلى الشرطة على أنها
حتترم و تراقب و حتمي حقوق اإلنسان:
• تزداد ثقة الشعب في الشرطة و يتعزز تعاون املجتمع معها.
• تكون هناك مساهمة حلل النزاعات و التظلمات بطريقة سلمية.
• تنجح إجراءات مالحقة املخالفني قضائيا.
• ينظر إلى الشرطة على أنها جزء من املجتمع تؤدي دورا إجتماعيا قائما.
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• تكون إدارة العدالة بصفة نزيهة و تزداد الثقة في النظام.
• تقدمي مثال للمجتمعات األخرى على إحترام القانون.
• لتصبح الشرطة أقرب للمجتمع و بالتالي تصبح قادرة بصفة أفضل على منع اجلرائم
من خالل العمل األمني الفاعل.
• يبدأ اإلعالم في دعم الشرطة و تتلقى الدعم الدولي و دعم السياسيني.
يحصد إذا ضباط الشرطة الذين يحترمون حقوق اإلنسان على فوائد تنتج على عمل
أمني أكثر فاعلية و في نفس الوقت تبنى مؤسسات فرض القانون التي ال تعول على
اخلوف و القوة البدنية بل على الشرف واحلرفية و الشرعية.

 .4.9إجراءات تقديم الشكايات و التدخل الممكن
عندما يقع إنتهاك حقوق اإلنسان

من املهم للحكومات أن يكون لها إجراءات تظلم و تدخالت ممكنة لفائدة الناس الذين
إنتهكت حقوقهم اإلنسانية .إن إنتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها ضباط فرض
القانون مضرة بسالمة منظومة فرض القانون ككل و ميكن أن تنعكس على مصداقية
احلكومات أيضا.
يجب أن تدرك احلكومات أن إنتهاكات حقوق اإلنسان حتدث و ميكن أن حتدث في
املستقبل يجب احليلولة دون حدوثها و إذا كان من املستحيل ذلك يجب التحظير للتعامل
مع هذه الوضعيات بالنظر في التشكيات بصفة آنية و معمقة و نزيهة.
ميكن أن تتضمن التدخالت الوطنية تتبعات عدلية إما جنائية أو مدنية أو عن طريق
آليات احلوكمة و التسوية أو إجراءات التظلم املستقلة أو لدى ديوان املظالم الوطني أو
لدى جلنة حقوق اإلنسان الوطنية .ميكن أن تختلف أسماء و مسؤوليات هذه املنظمات
من دولة إلى أخرى .عادة ما ينظم وظائفها القانون احمللي.

 .5.9من يراقب حقوق اإلنسان؟

هناك مجموعات مختلفةعلى مستوى وطني و إقليمي و دولي ميكنها مراقبة الشرطة.
تقع مراقبة التقيد مبعايير حقوق اإلنسان على مستويات مختلفة:
على المستوى الوطني يراقب حقوق اإلنسان

• مصالح و مؤسسات احلكومات املعنية مبا في ذلك الشرطة ووزارة العدل و حقوق
اإلنسان و العدالة اإلنتقالية.
• مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مثال :اللجنة العليا حلقوق اإلنسان و احلريات
األساسية و املوفق .ينص الدستور اجلديد على هيئة حقوق اإلنسان (املادة  )128التي
لم يقع إنشائها بعد.
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• منظمات حقوق اإلنسان و منظمات غير حكومية أخرى و باخلصوص الرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
• احملاكم (محكمة جديدة أنشأها الدستور التونسي هي احملكمة الدستورية)
• البرملان
• اإلعالم
• املنظمات املهنية (كاحملامني و األطباء)...
• النقابات
• املنظمات الدينية
• النقابات الطالبية في اجلامعات
على مستوى ثان وضعت المنظمات اإلقليمية آليات لمراقبة
حقوق اإلنسان في الدول المعنية .و بالرغم من أن هناك الكثير من املؤسسات
مبا في ذلك اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان و احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان و
اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان و احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و جلنة وزراء
اإلحتاد األوروبي ،تبقى أهم مؤسسة في إفريقيا هي اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب .أما على املستوى الدولي تقع مراقبة حقوق اإلنسان من قبل عدد من
املنظمات غير احلكومية كمنظمة العفو الدولية و هيومن رايتس واتش و األمم املتحدة.
في إطار األمم املتحدة هناك أربع أنواع أولية لطرق الرقابة ،األول «معترف به»
(يرتكز على اإلتفاقية) كلجنة مقاومة التعذيب و جلنة حقوق اإلنسان و جلنة حقوق
الطفل و جلنة إلغاء التمييز ضد املرأة .و الثاني «خارج عن اإلتفاقيات» كلجنة األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان و املبعوثني اخلاصني لرفع التقارير و املجموعات العاملة لدى
األمم املتحدة التي أنشأتها اللجنة .النوع الثالث هو الرقابة عبر حفظ السالم و عمليات
حقوق اإلنسان امليدانية .النوع الرابع هو األكثر حداثتا هو الرقابة التي ينجزها
املفوض السامي لألمم املتحدة حول حقوق اإلنسان باخلضوع لتفويضه العاملي بتعزيز
و حماية حقوق اإلنسان.

 .6.9ضوابط و ممارسات األمم المتحدة في حالة
خرق الشرطة لحقوق اإلنسان

على مؤسسات فرض القانون واجب التحري في حقوق اإلنسان على أساس كل من
القوانني الوطنية و التزامات الدولة باخلضوع للقانون الدولي.
يجب أن يكون ضباط فرض القانون مسؤولني على أعمالهم و يستوجب ذلك الرقابة
الداخلية و إجراءات املتابعة .و في حالة حدوث إنتهاكات حلقوق اإلنسان يجب إتخاذ
اإلجراءات التأديبية الالزمة و التتبعات العدلية.
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وضعت األمم املتحدة بعض الضوابط ميكن أن تكون كدليل في حاالت إنتهاك
الشرطة حلقوق اإلنسان.
• يتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احترام وحماية كرامة اإلنسان،
ويجب صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع األشخاص.
• يجب أن تكون وكاالت إنفاذ القانون خاضعة للمساءلة أمام املجتمع ككل.
• يجب التعامل بعناية مع ساحات اجلرمية.
• يحاسب كبار الضباط املسؤولني عن االنتهاكات إذاعلموا بوقوعها او كان
عليهم العلم بوقوعها ولم يتخذوا اإلجراءات الالزمة ملنعها.
• يتمتع الضباط باحلصانة من املالحقة القضائية أواجراءات االنضباط لرفضهم
أوامر عليا غير مشروعة.
• ال يجوز أن تكون الطاعة ألوامرعليا سبيال للدفاع في قضايا انتهاكات
ارتكبتها الشرطة.

 .7.9ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

من املهم أن ندرك أن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان،وخاصة االنتهاكات التي
يرتكبها أفراد الشرطة،هم أيضا ضحايا .هؤالءالضحايا في بعض األحيان في
موقف أكثرصعوبة من الضحايا اآلخرين يرجع ذلك إلى حقيقة أن ضباط الشرطة
هم اجلناة – الذين من املفترض أن يحموا و يحترموا حقوق اإلنسان.
ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم .ينبغي أن يكون لديهم أيضا
احلق في الوصول إلى آليات العدالة واحلصول على اإلنصاف الفوري.
• آليات فعالة تؤسس لضمان االنضباط الداخلي والسيطرة اخلارجية،فضالعن
اإلشراف الفعال على املسؤولني عن إنفاذ القانون.
•على املسؤولني عن إنفاذ القانون الذين لديهم سبب العتقاد بأن انتهاكا قد
حدث،أوعلى وشك أن يحدث،إبالغ األمر.
•تصدرقرارات لتلقي ومعاجلة الشكاوى ضد موظفي إنفاذ القانون التي أدلى بها
أفراد اجلمهور ،ويعلن عن وجود تلك القرارات.
•يجب أن تكون التحقيقات في اإلنتهاكات فورية ،وشاملة ونزيهة.
•يجب أن تسعى التحقيقات لتحديد هوية الضحايا ،واستعادة واحلفاظ على األدلة،
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واكتشاف شهود ،واكتشاف سبب وطريقة ومكان ووقت االنتهاك ،وحتديد وإلقاءالقبض
على اجلناة.

 .8.9خالصة

الدول مسؤولة على احترام وحماية وتعزيز احلق اإلنساني لكل شخص .الشرطة
كممثلني للدولة وليس حزبا سياسيا لها دور لضمان الوفاء بهذه املسؤوليات .وتشمل
هذه املسؤوليات املساواة في املعاملة بني جميع املواطنني واالستجابة الحتياجات
ضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة.
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان هم أيضا ضحايا.
ينبغي للدول أن جتد الهياكل واإلجراءات والعمليات للتعامل مع الشكاوى املتعلقة
بانتهاكات حقوق اإلنسان .وينبغي التحقيق في جميع الشكاوى املتعلقة بانتهاكات
حقوق اإلنسان بسرعة ودقة ونزاهة وبطريقة مهنية.و يجب التعامل مع مرتكبي
إنتهاكات حقوق اإلنسان من خالل اإلجراءات القانونية املناسبة .يجب التعامل مع
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بعطف واحترام كرامة اإلنسان.

 .9.9أسئلة للتقييم الذاتي
• ماهو معنى إنتهاكات حقوق اإلنسان ؟
• ماهي نتائج إنتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الشرطة ؟
• قدم أمثلة عن إنتهاكات حلقوق اإلنسان ؟
• فسر دور ومسؤولية الدولة في حماية حقوق اإلنسان ؟
• ناقش ماذا ميكن أن يحصل عندما ينتهك ضباط فرض القانون حقوق اإلنسان؟
• فسر حقوق ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان؟
• ناقش معنى التعذيب.
مناقشة النتائج املمكنة النتهاكات حقوق اإلنسان بالنسبة لضباط الشرطة
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• أوليفييه  Lوماكويد -دي ماسون ( )1998حقوق اإلنسان من خدمات إصالحية ،مركز دراسة
العنف واملصاحلة ،محامون أجل حقوق اإلنسان ،جنوب أفريقيا.
• الدولية لإلصالح اجلنائي ( :)2001برنامج التدريب الدولي،كتيب مرجعي بشأن اإلدارة اجليدة
للسجن www.penalreform.org ،الطبعة الثانية ،طابعات أسترون ،لندن
• رودلي  ))N.S. )1999معاملة السجناء مبوجب القانون الدولي ،الطبعة الثانية ،مطبعة
جامعة أكسفورد ،نيويورك.
• سكوت سي (طبعة) ( )2000أبجديات حقوق اإلنسان ومركزحفظ األمن للدراسات
االجتماعية و القانونية ،جامعة ناتال ،جنوب أفريقيا.
• ستيفنز،بي و ياك  )D M. )1996حفظ أمن اجملتمع على أرض الواقع :دليل املمارسة .كنوين
جوته .Kenwyn، JUTA
• سسكيند أل وكروكشانك دجي )1987 ،كسر اجلمود :مقاربات توفيقية حلل املنازعات العامة،
نيويورك :الكتب األساسية.
• األمم املتحدة  :حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون ،كتيب تدريب الشرطة على حقوق اإلنسان
ونيويورك وجنيف . 1997
• األمم املتحدة :حقوق اإلنسان و وإنفاذ القانون  ،دليل تدريب الشرطة على حقوق اإلنسان  ،األمم
املتحدة ،نيويورك وجنيف.1996 ،
• األمم املتحدة األوديسيسيب  )UN ODCCP ( 1999كتيب بشأن إنصاف الضحايا ،مكتب األمم
املتحدة ملراقبة اخملدرات ومنع اجلرمية ،ومركز منع اجلرمية الدولية ،نيويورك.
• األسابيع  )D )1992اخلطوات األساسية الثمانية حلل النزاعات :احلفاظ على العالقة في
العمل ،في املنزل ،وفي اجملتمع .نيويورك :سانت مارتنز برس.

معايير حقوق اإلنسان المختارة بشأن إنفاذ القانون وإقامة العدل
الشرعة الدولية للحقوق

• اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (اإلعالن العاملي ())UDHR
• العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (العهد الدولي )ICCPR
• العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()ICESCR

المعاهدات الرئيسية األخرى لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والسارية المفعول

• االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
• اتفاقية مناهضة التعذيب ()CAT
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()CEDAW
• اتفاقية حقوق الطفل
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معايير حقوق اإلنسان المختارة بشأن إنفاذ القانون وإقامة العدل
• مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون
• املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية
• مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن .قرار  43/173في  9ديسمبر ، 1988اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
• القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
• إعالن املبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة ،اعتمد
مبوجب قرار اجلمعية العامة عدد  40/34املؤرخ في  29نوفمبر /تشرين الثاني عام .1985
• إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
• مبادئ مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام
التعسفي واإلعدام دون محاكمة
• مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني ،في حماية املسجونني واحملتجزين
من التعذيب
• املبادئ األساسية بشأن دور احملامني
• املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
• املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية
• إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة
• قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية
• القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث
• قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم
• االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد املرأة
• املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي
• إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان
• بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال
(املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية) ،جنيف ،عام .2000
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