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 مجلس حقوق اإلنسان
 السادسة والعشرونالدورة 
 من جدول األعمال 3البند 

  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية
 في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية، بما 

تقريرررر المقررررر المررراب المعنررري بحررراالط اإلعررردا   رررار  ن ررراق الق رررا    
 ز كريستوف هاينبإجرا اط موجزة أو تعسفاً، السيد   أو

 موجز  
باارجرا اج  يتناااول ريرياار ا ياار  اعاااا ا اااد مااارج اطعااداق اااا     ااا  الي ااا   و 

مل محايا  اقاا  حل اق ااا  71/5  اط فاا  عماابا بياارا   ماوجز   و رافاا،اامل ا يادق لس حقاا   يااو 
حل لطاااا  ل ،اااان الياااا و مل وياااارا بالىل اااا  اقاجااا  لس جقاااوت منفاااي  مااان  جااا   ي ااا  ارفاااا  

 اليوا ني احملق   بشأ  استخداق الشرط  لقيو  )اليارق  عقى األاص( مع ا اايري الدول  .
  األساساا   لاطااا  اليااا ود رسااتخداق ويياا ا التيرياار    ي ااع اطقاا  اع ااو  الااماا 

ال ائراج ا وجقا  عان بااد  و ال اائراج ا فاقو  بادو  ط اا  ويادعو اطقا  لس مواهاق  ا راطا  
 .الذار   التشغ  حل موضوع   ظم  األسقو  
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 أنش ة المقرر الماب -أوالً  

 البالغاط -ألف 
 آنا / 7يتنااااااول  اااااذا التيريااااار الرساااااائ  الااااارت باااااا   اااااا ا يااااار  اعااااااا حل ال،ااااا   مااااان  -7

لس  1173 يا /ماايو  7رتوت الوا ت  حل ال،   من مل وال1174شبا /فىلاير  18لس  1173 ما س
التال   ا تاقيا   الرتوت الوا ت  من اقفوماج حل التيا ير. وررت الرسائ  و 1174  فا / بري   31

؛ A/HRC/24/21 بالرسااااااائ  والصااااااات   عاااااان ا فق،ااااااني بورياااااااج حل لطااااااا  اطجاااااارا اج اعاهاااااا 
 .A/HRC/26/21و؛ A/HRC/25/74و
ااق  والااوا ت  ااابل   ي اااا  ف  لس  ااذا التيريااروراارت حل لضااا -1  رسل

مب ظاااج عقااى الرسااائ  ا 
 .ال،   ا شمول  بالتيرير

 الزياراط  -با  
 1173 يا /ماااايو  1لس    فااا / بري  11حل ال،اا   مااان  ا ففااا  زا  ا ياار  اعاااا  -3

 .1174آنا /ما س  74لس  3وبابوا غ ن ا اجلديد  حل ال،   من 
ا ير  اعاا طقبااج بارجرا  زياا اج ق ريا  لس  فومااج الا من و قو يا  ليارا    س  و  -4

 فااومرت الاا من وغامب ااامل القتااني  ترااا ل اب اااا يشاافر ا ياار  اعاااا و  اطساابم   والااارا  و ويرا  ااا.
وبايفااااتا  و قو ياااا  لياااارا  اطساااابم   والااااارا  سااااري ر فااااا ويشااااجع  فوماااااج عقااااى طقب اااا مل 

  ىت اآل . يبت ف قا الرت قدمقا بشأ  زيا هتا ومل  قباجلاعقى قبول مدغشير و 

 (1)البياناط الصحفية -جيم 
با شاا ي  ماع غاري  مان ا فق،اني بوريااج ا يار  اعااا شدت مل 1173 مايو/ يا  4حل  -5

لقل  حل  قو ي  رنزا  ا ا تود .عقى  مه   وقف  عمال الانف ضد األشخاا ا صابني 
 با 

مل  هااد  ا ياار  اعاااا ب ا اااا مشاا ياا بشااأ  وضااع  يااو  1173فاا   آب/ غ 5وحل  -8
 ياااا و  األول/  79. و ااا  ب اااا  مشااا   آاااار هاااد  حل ط فاااا  حل  قو يااا   فريي اااا الوسااا ىا

   ع األطراف عقى الدعو  لس وقف الانف فو اا. 1173تيفمىل 

__________ 

 ميفن ارطبع عقى الب ا اج الصو،   لقمير  اعاا عقى الرابط التايل: (1)
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Summ_Executions. 
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زامااج حل الت وضاعيادعو لس  1173رشرين األول/ يتاوبر  15وهد  ب ا  مش   حل  -1
بشأ  اقد مان  وجا  عادق ا فااوا  ورازياز اقمايا  ارجتماع ا   1175ا   التنم    ا باد عاق 

 وضما  ا فا ل .
مل    اعىلا  ا فتيقو  حل  ظاق األمام ا تواد  1173يا و  األول/تيفمىل   71وحل  -8

ني مياو  اط فاا  ا ش   قيو  اط فا   فوماج الاامل عقى التااو  ماقام والفاماا لقمان ا
 ."من التارا لق      و ار تياقمنظماج و فراتاا بالت،اع  مع األمم ا تود  "تو  اوف 

مل  هد  ا ير  اعاا ب ا ااا هاو، اا مشا ياا  اشاد 1173يا و  األول/تيفمىل   9وحل  -9
  ديد مصري سبا  من ا ي مني حل خم م  شرف.ف    فوم  الارا  

مل  هد  ب ا اا هو، اا مش ياا لاعراب عان ققا  1173ألول/تيفمىل يا و  ا  18وحل  -71
بااالب بشااأ  ال اارباج اجلوياا  اليارقاا  ا ن،ااذ  ب ااائراج باادو  ط ااا  والاارت ي اازعم    قااواج الورياااج 

 ا تود  قد قامت  ا حل ال منمل و ف ت لس  دوث افائر حل ه،وف ا د  ني.
ي   ار  مع غري  مان ا فق،اني بوريااج بشاأ  و هد  ا ير  اعاا  ي اا ب ا اج مش   -77

 عيوب  اطعداق.

 االجتماعاط المعقودة على الصعيدين الدولي والوطني -دال 
مل شاا   ا يار  اعااا حل اجتمااع اعاىلا  1173رشرين األول/ يتاوبر  4و 3حل يومي  -71

جاماا  بريتو ياا بشأ  رازيز ومحاي   ياو  اط فاا  حل التجماااج وار تجاجااج الاذي عياد حل 
 جبنوب  فريي ا وشا يت حل رنظ م   ياتمي   جن ف.

الروبوراااااج اليارقاااا  الذار اااا   ليااااى ب ا اااااا بشااااأ   1173رشاااارين األول/ يتااااوبر  11وحل  -73
 حل   ويو  . ماقد األمم ا تود  لبووث  زع الفباالتشغ   ابل رظا ر   ظمقا 

 ااااااول موضااااااوع رظااااااا ر  رنظاااااا م  مل شااااااا   حل1173رشاااااارين األول/ يتااااااوبر  15وحل  -74
 "ال ائراج بدو  ط ا  واليا و " حل   ويو  .

مل شااا   حل  ااادث بشاااأ  ضاارباج ال اااائراج بااادو  1173 رشاارين األول/ يتاااوبر 19وحل  -75
 عمق اج اليت  ا فتقدف است افت  با شا ي  جاما    ويو   وماقد اطتمع ا ،توا.ط ا  و 
م،و ضاااا   األمااام ا توااااد  مل   ااار  اااادو   ظمتقاااا 1173ياااا و  األول/تيفاااامىل   1وحل  -78

 .رازيز ومحاي   يو  اط فا  حل س ا  ار تجاجاج الفقم  بشأ  الفام   قيو  اط فا  
مل شاا   حل اجتمااع ااىلا  بشاأ  1173 يا و  األول/تيفامىل  5لس  3وحل ال،   من  -71

 ياتمي اا  جن ااف بالشااراي  مااع  ال ااائراج باادو  ط ااا  والروبوراااج حل لطااا  اليااا و  الاادويل  ظمتاا 
 وع يد حل تي،و  ب،ر فا. ماقد األمم ا تود  لبووث  زع الفبا
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مل شاااا   حل  ،ااا  مراسااام مااانر "جاااائز  الفرامااا " 1173ياااا و  األول/تيفااامىل   8وحل  -78
 الذي عيد رفرمياا لقصو،ي ال مد عبد اطل    د  حل جن ف.

  الشاا،اف   وعيوباا  اطعااداق  ظمتاا  القجناا  وشااا   ا ياار  اعاااا حل اجتماااع اااىلا  بشااأ -79
 .1174يا و  الثاد/يناير   17الدول    نا    عيوب  اطعداق حل 

اليارقاااا   مل قاااادق و قاااا  مث اااا  عاااان الروبوراااااج1174شاااابا /فىلاير  15و 14وحل يااااومي  -11
 ق  اوس حل لند .نالذار   التشغ   ابل ا ؤمتر الذي  ظمت  شا

مل  ظم ا ير  اعاا اجتماع اىلا  بشأ  اساتخداق الياو  1174شبا /فىلاير  11وحل  -17
ع يااد حل جن ااف بفويفاارا. ويااا  الغاارا ماان ارجتماااع  ااع  ي ل ،ااان اليااا و مااوني،ماان جا اا  

 ماقوماج من  ج   ذا التيرير.

الحاجررة نلررى ناررالا القرروانين  حمايررة الحررق فرري الحيرراة  ررالل ننفرراذ القررانون  -ثانياً  
 المحلية

 ة واألساس المن قيالملفي -ألف 
يؤتي موني،و ل ،ان اليا و  حل   جا  الاامل ياف  تو اا مقماا حل محايا  اطتماع مان الاناف  -11

ول ،اان الادالا  وراأمني  ياو  النااس. )ويشاا  لس ماوني،ي ل ،اان الياا و   ي ااا طفامى "الشاارط " 
ياا و  الاذين ميا ساو  حل  ذا التيرير من بااب اراتصاا مل غاري    ا صا قر ياام   اع ماوني،ي ال

اليااااواج  فاااارات ا حل نلاااا  طااااهاااب  اج الشاااارط  مل ور ساااا ما هااااب    ارعتيااااال  و ار تجااااازمل 
. ويثارياا ماا  ا ط بأعمااذم  اذ  نياروف هااب  وا ار مل (2)الاففري  ا خاولني  اذ  الصاب  اج(

ولا  اقديثا مل وحل باض األ  ا  ياجزو  عان  تا  ونياائ،قم تو  القجاو  لس الياو . ور ميفان لقد
الشارط .  بارستغنا  عنالرت يتوتم عق قا التاام  مع حموع  من التودياجمل    رؤتي وني ،تقا 

ور ميفااان  ي ااااا  ي ااا  فاال ااا   ظااااق  ياااو  اط فاااا  حل  اااد نارااا  بااادو  الشااارط مل بااا  وبااادو  
 استخداق اليو  حل باض اقارج.

حل  ي حتمااااع لسااااا   اسااااتغبل ور شاااا     الصااااب  اج رياااا   با فااااؤول  . ويفااااق   -13
الصااب  اج ا وسااا  ا منو اا  لقشاارط مل وماان مصااقو  اجلم ااع لا اااعقا لرقاباا  تائماا . ويت قاا  
 فااان  تا  عمااا  الشااارط  راااوافر مباااات  روج ق ااا  ساااق م  بشاااأ  اساااتخداق الياااو  ووجاااوت آل ااااج 

 مفا ل  مبئم .

__________ 

مل 7 مل مدو   ليواعد الفقو  لقموني،ني ا فق،ني بر ،ان اليا و مل راق   عقاى ا اات 34/789قرا  اجلما   الاام   (2)
(7919.) 
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حل  اجتا  عان عناف   الا  وفاا  15ن يا  ما 7وقد رتفاب  الشارط  حل  فاب  رصا  لس  -14
الاادت التياديري  وبقابالااململ و   ا اا يفو  نل  حل  ادوت قا و  ا مل لفان لا   حل يا  اقاارج. 

)مااان ل اااايل  1177 لاااف شاااخص حل عااااق  17ل ،اااان الياااا و   اااول الااااامل  ااان قاااتققم موني،اااو 
ر  . وعقااى منااوال مشاااب مل فاا(3) لااف  الاا ( 518ريااديري قااارج الوفااا  الناجتاا  عاان عنااف يبقااب 

   با  اطفبج من الاياب حل  ال  ميت   شخاا عقى  يدي الشرط   مر شائع يذل .
ورن اااوي بااااض  اااارج اليتااا  غاااري ا شاااروع عقاااى  يااادي ماااوني،ي ل ،اااان الياااا و  عقاااى  -15

اسااتخداقل لقيااو  ر يفااع   ااداا اتعااا  مشااروع ت  ر طيت ااى اليااا و  الاادويل ور احملقاايمل يمااا  ااو 
. ور يتنااول ااا     اا  الي اا الادوافع الف اسا    و  اارج اطعاداق  شأ  فر  ارغت ال ناج

 ذا التيرير مث   ذ  اقارجمل ب  يريز عقى اقارج الرت حيظى ف قا استخداق الشرط  قد اا مان 
اليو  بيبول واسع الن اا  ماع فارا الياا و  احملقاي مااايري رساتخداق الياو   قا  مان رقا  احملادت  

 و/ و عدق هت ئ  اليا و  احملقي آل اج مفا ل  سق م . حل اليا و  الدويل
وألمه اا   ااذا ا وضااوع عااد   سااباب. فماان  وجاا  واجباااج الدولاا  محاياا  األ واا. وماان  -18

اعرو  اع ري  بشف  ااا ذذا الواج     ينتق  عماذا ناهتم  اذا اقا مل  اا ر يباا  يثاري 
قاى نلا  فار   وس اع اواج أاو راأمني اقا  حل  م  حل فاال تقم حل منع ا تقاياج اآلاارين. وع

اق ا  رتمث  حل وضع لطا  قاا ود مبئام ييانن اساتخداق الشارط  لقياو  بوضاع الشارو  الارت  اوز 
 ماقا استخداق اليو  باسم الدول  وضما  وجوت  ظاق لقمفؤول   لنا وقع  ي جتاوز ذذ  اقدوت.

  لقيو  ميتصاراا عقاى ا تقايااج اقا  حل ومع نل مل فق   التخوف من استخداق الشرط -11
اق ا مل ب   ول الصب  اج الشرط   غري احملدوت  وغاري اعاضاا  لقرقابا  باني الاراغبني حل  ا سا  
 يو  و رياج وبني نلا  ويا ،قم منا . ويثارياا ماا يفاو  لطاب  ياد الشارط  حل اساتخداق الياو   

  هتاا من  ظرياا  "البيااا  ل قااو ". وقااد يمااا شااا ج جااز اا  هاا با ماان اقفاام ارسااتبداتيمل   اا
 هاااابر ماااان ا بااااات  ا يبولاااا  عقااااى   ااااا  واسااااع ال ااااوق   اااا  ينبغاااايمل يجااااز  ماااان الاماااا  الشاااارطي 
الاادمييراطيمل لا اااع مااوني،ي ل ،ااان اليااا و  لقمفااا ل   ماااق الشااا . فقاام مواطنااو  يرراادو   زيااا  

 الصب  اج ا منو   ذم.  مس   ويؤتو  وني ،  بالن اب  عن مواطنني آارينمل  ا يوج  ري  د
ويااااازز ار تشااااا  ا تزايااااد لقمظااااا راج يأسااااقوب لقمشااااا ي  الف اساااا   وارجتماع اااا  ماااان  -18

وجا اا  البواا  حل مااد  ساابم  الي ااوت ا وضااوع  عقااى هااب  اج الشاارط مل   اا  ريااع افااائر 
يؤتي  حل األ واا عقى   ع جقاج ال  فمل طا حل نل   فرات الشرط    ،فقممل تو  مىل  عندما

 سقوب لتا   ا تجا ل ما لس رصا د الاناف عقاى   اع اجلوا ا . ومان شاأ  لطاب  هاب  اج 
الشاارط  تو   فاام سااق م    يقاادت اقرياااج الف اساا   وغري ااا ماان اقرياااجمل باا  و طااا يااؤتي لس 

 هتديد  من الدول   ،فقا حل هناي  ا  اف.

__________ 

 .Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters, Cambridge, CUP, 2011  لعب  جن فمل  ما  (3)
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ع مان الوضاع الثابات لياوا ني يا  تولا   ولقيا و  احملقي حل  ذا الف ا  وجا   ااه  رنب -19
يخط الدفاع األولمل واألاري عقى اقي ي  حل يثري من اقارجمل قمايا  اقا  حل اق اا  حل ضاو  
استوال  عف   ثر ا تقاي . ورؤتي الياوا ني الوطن ا  واحملق ا  تو اا مقمااا حل رشاف   فقام ماوني،ي 

اج ا منو اا  لقشاارط  وشاارو  ا فااا ل . ل ،ااان اليااا و  والفاافا  عقااى  اادل سااوا   ااد  الصااب  
وبالتايلمل روجد  اج  ماس  لس ري اد الياوا ني احملق ا  حل   جاا  األ ا يافا  با ااايري الدول ا . ور 

 يتاا حال لبعتنا  بذل  لنا ما رر   ىت رثو  بال،ا  التورراج.
ضام يتا  التشاريع ول   ا يصوت من  ذا اليول    محاي  اقا  حل اق اا  ر ف،ا  طجارت  -31

بااني تفت قااا قااوا ني لق اا  سااق م مل   اا  ل  اليصااو  ياتااو  التن، ااذ حل يثااري ماان اقااارج. غااري    
التن، اذ لا   موضاع رري از  اذا التيريارمل با  ل  مرام ا  مي اد  طفاوك  ضارو ي لفنا  غاري ياافل ماان 

بئما   فام اساتخداق مفو اج محاي  اق  حل اق ا مل و و ا تمث  حل مفأل  وجوت قوا ني لق   م
اليو . ويقتم  التيرير عقى األاص سببا لاسقاق حل لجرا  لهاب اج قا و  ا  حل رقا  البقادا  
األبااااد عااان ا ااااايري الدول ااا  يخ اااو   وس أاااو  ي ااا  قاااد   ياااىل مااان محايااا  اقااا  حل اق اااا  عقاااى 

 الصا د الاا ي.
مااد  الاياوت اليق قاا  ا اضاا   بغ اا  وب نماا  جاارج تول يثااري  لهاب اج حل قوا  نقااا عقااى  -37

راظااا م ا افااااس اليواعاااد وا ااااايري الدول ااا  عق قاااامل فااار  الياااوا ني حل بقااادا   اااار  رااااوت )شااافبا 
 و متث  جز اا  - (4)ر س ما الاقد ارستاما ي -موضوعاا( لس عصر ما قب   يو  اط فا    و

 من مو وث   ظم  تيفتارو ي  سابي .
فاار  التياادق احملاارز يفااو  حل باااض اقااارج مقاادتاا باااع ر. ف،ااي  وعاابو ا عقااى نلاا مل -31

ماوني،ي ل ،اان الياا و   1174بريومل عقى سب   ا ثالمل يا،ي قا و  هات  حل ياا و  الثاد/ينااير 
يتفاااببو  حل لهااااباج  و وف ااااج اااابل  تا  عمققااام باساااتخداق  ساااقو   و باااأي وساااائ   الاااذين

ي ن ااامل يتااارا  ال اااا قااا و  ين ااوي عقااى ماظاام ا ت قباااج . وحل  (5) ااار  ماان ا فااؤول   اجلنائ اا 
. ويونيلف هتديد اط  اب عقى األااص طضا،ا  الشارع   عقاى ا تقايااج (6)الدول   ع ر اطلغا 

. يما يوجد ا ر استخداق قوا ني ما ن مل (7)واسا  الن ا  لقورياج ا د    ابل ار تجاجاج
با ر لقدولا  لسايا  طاائراج مد  ا مل ر تقاا  اقا  حل يذل  الاذي اعت ماد ماؤاراا حل  نادو اس وي

 .(8)اق ا  بذ يا  مفافو  ا خد اج مثبا 

__________ 

اااذ قاااا و  الشاااغ  الىلي ااااد لاااااق  (4) مل عقاااى ساااب   ا ثاااالمل كونجااااا حل يثاااري مااان ا فاااتامراج الىلي ا  ااا  7174اي 
)ا ااااادل  بشااااأ  التجمااااااج 7848 زيرا /يو  اااا   71قااااا و  الفااااابي . وحل اقالاااا  ال،ر فاااا  مل است نفاااا   ي اااااا 

 . قال م ما و ا  البوا ( حل 7943 حل

 (.1174)31757اليا و   (5)
 .1173ومشروع م،وض   تائر  الشرط  الوطن   )رادي (مل  1173مشروع تائر  الشرط  الوطن   )رادي (مل  (6)
 .)بالىلرغال  ( http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/02/140213_leis_protestos_pai.shtmlا ظر:  (7)

 .http://www.reuters.com/article/2014/01/18/us-honduras-drugs-idUSBREA0H04920140118ا ظر:  (8)
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متابااا باض التيا ير الفابي  الارت رناولات عادتاا مان الي اايا ناهتاا  -ويثبت  ذا التيرير  -33
لتوي   بالىل ا  اقاج  لس لهبا قا ود متواه مل حل تول منتشر   ول الااململ  - (9)بالد اس 

 اررفا  مع اليا و  الدويل حل اليوا ني احملق   اقايم  رستخداق اليو .
وياتااازق ا يااار  اعااااا مواهاااق  ارعتناااا   اااذ  الي ااا   ط قااا  ماااا بياااي مااان ماااد  رفق ،ااا   -34

بالوري مل ويارب عن اساتادات  لتيادا ا فااعد  لقادول الراغبا  حل  ي ا  ريادق عقاى  اذا الصاا د 
 اعدهتا عقى نل . و ال ر    ف

 المنهجية والتقييداط والمصادر -با  
بقداا لقد اس  ألغراا لعدات  ذا التيرير. ويا  ا ير  اعااا  748ا ات رشريااج  -35

مااذير  شاا،وي  لس   ااع الباثاااج الدائماا  لقاادول األع ااا   مل1173حل  يقول/ساابتمىل  ملقااد   ساا 
لتيرير ا زمااع لعاادات  وطقاا  رزويااد  بنفاا  ماان حل األماام ا توااد  ا مثقاا  حل جن ااف طعبمقااا بااا

قوا  نقااا الوطن اا  ا تاقياا  باسااتخداق اليااو  ضااما اا لدقاا  متث اا  قوا  نقااا ف اا . ويتوجاا  ا ياار  اعاااا 
اشااارين الااارت اساااتجابت بتيااادا قوا  نقاااامل عااابو ا عقاااى ر،فااارياج البالشااافر لس الااادول اعمااا  و 

والنمفااااا و ن ب جااااا  وشاااا قي ويوبااااا وقااااىلا  م،صااااق  حل يثااااريل ماااان اقااااارجمل و ااااي: األ جنتااااني
ولياااواتو  ولساااتو  ا وجو ج اااا و  ا  اااا وال و اااا  وغوار ماااار والاااارا  و يرلنااادا وا ففااا   ومو اااايو 
والناارويو وبايفااتا  وق اار وار ااات الروسااي ولساابا  ا وسااري ر فااا والفااويد وسويفاارا واجلمقو ياا  

 الارب   الفو ي .
 مل رفتج مل فيد  يت بالتشريااج  ا  و متاا حل ا ق  الااق. ما حل  ال  الدول الرت  -38
ور رتناول الد اس  لر التشاريااجمل ور راتاىل  ي مصاات   اار  لقياوا نيمل مثا  الفاواب   -31

الي ااائ   )الاارت متثاا  حل باااض الاادول مصااد اا لقيااا و (مل ور األواماار الامق ار اا  لقشاارط . و طااا راارت 
اسااتخداق اليااو مل  ااا ر يثباات حل األ فاااق التشااريا  مل حل  جاازا   باااض عناهاار  ظاااق شااام  ياانظم

  ار  من اليا و .
وماان اجلوا ااا  ا قماا  ذاااذ  الد اساا   هناااا ر راااال بالتن، ااذ الامقاااي لقيااوا ني لااا  النظااارمل  -38

فقاذ  مقما  جفا م  رفاتدعي مزيااداا مان ا تباا  اطتماع البوثااي الادويلمل ااها  الباا ثني ا ي مااني 
 اطتمااج ا ان  .بني  نيقر 

ور رريز الد اس  لر عقى استخداق اليو  عندما يفو  جز اا من عمق اج ل ،ان اليا و مل  -39
 ور رتناول استخداق اليو  حل شن الغا اج ابل النزاع ا فقر.

-www.use-ofواليااوا ني ا  قااع عق قااا حل مااارا لجاارا   ااذ  الد اساا  متا اا  حل الانااوا   -41

force.info . وساااا تواس راقااااد  ااااذا ا وقااااع الشاااابفي و ديثاااا  حل ا فااااتيب . ورشااااجلع الاااادول الاااارت
__________ 

(9) A/66/330 وA/HRC/17/28. 
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ريدق باد قوا  نقا لس ا ير  اعاامل وغري ا من األطاراف ا قتما مل عقاى ل ساال قوا  نقاا وماوات  مل
لضااف  مل طاا حل نلاا  الياوا ني اجلدياد  واأل فاااق الي اائ   واألوامار الامق ار اا مل عابو ا عقاى ا ااوات 

 لتد يب  .ا
ور يو ت  ذا التيرير   ع األمسا  الفامق  وا راجع لقيوا ني ا فتشقد  اا جتنبااا لاطالا مل  -47

 وأل  اذدف سو  كان   ما س   وسع ر يص ص تولل با نقا بالذير.

 الحق في الحياة -جيم 
ر،اارب بدو اا  يثاارياا مااا يوهااف اقاا  حل اق ااا  بأ اا  ماان اقيااو  األساساا  مل  ي   اا   اا   -41

. و اذا اقا  ماا ف با  حل حموعا  متنوعا  مان ا اا اداج الاا  ا  (10)سائر اقيو  من م موهنا
( مااان 7)8. ورااانص ا اااات  (11)واطقق م ااا  ا صاااد  عق قاااا عقاااى   اااا  واساااع والصااافو  األاااار 

فاا . لف  ل  اق  حل اق ا     مبزقعقى    "الاقد الدويل اعاا باقيو  ا د    والف اس   
" يماا ميثا  اقا  حل . ذا اقا . ور  اوز  رماا    اد مان   ارا  رافا،اا  يوعقى اليا و     حيم

مل وقااد و هااف بأ اا  جااز  ماان اليواعااد اآلماار (12)اق ااا  قاعااد  ماان قواعااد الاادويل الااارحل
. وقااد (13)

عقااى   ااع ا فااتوياج بشااأ   اادوت اسااتخداق مااوني،ي ل ،ااان اليااا و  ضااخم  رفااو   فياا  ق ااائي 
 و .لقي
وعقااااى الفاااااا   الاا  ااااا مل و ضاااااات الشااااارو  اط اااااز  لقجاااااو  ماااااوني،ي ل ،اااااان الياااااا و  لس  -43

اسااتخداق اليااو  ومت قباااج ا فااا ل  بشااي  ماان الت،صاا   حل هاافي "قااا و  غااري مقاازق"مل  ر ومهااا 
ت   ساسااااا   بشاااااأ  مبااااا و" (14)"مدو ااااا  ليواعاااااد الفاااااقو  لقماااااوني،ني ا فق،اااااني بر ،اااااان الياااااوا ني"

" الصاااااات    واألساااااقو  النا يااااا  مااااان جا ااااا  ا اااااوني،ني ا فق،اااااني بر ،اااااان الياااااوا نياساااااتخداق الياااااو  
 . وري   با دو   راق ياج ر،فر موات ا.(15))ا بات  األساس  ( 7991 عاق

__________ 

(11) Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl am Rhein. 

Engel, 2005, p. 121. 
ا  ثااا  ؛ و 4مل ا ااات  ارر،اق اا  األمريف اا  قيااو  اط فااا ؛ و 4ا ااات   ييااي قيااو  اط فااا  والشاااوبملا  ثااا  األفر  (11)

ولعاب   ياو  اط فاا  لراب ا  ؛ 1مل ا ات  ارر،اق   األو وب   قيو  اط فا ؛ و 5مل ا ات  الاريب قيو  اط فا 
 .77مل ا ات   مم جنوب شر  آس ا

(12) Moeckli et al. (eds.) International Human Rights Law, New York, Oxford University Press, 2010, 

p. 221. 

(13) See Nowak (footnote 10), p. 122. 
(. وا ظاار  ي اااا "مبااات  بشااأ  ا نااع والتيصااي ال،اااالني 7919) 34/789اعتماادهتا اجلما اا  الااماا  حل قرا  ااا  (14)

طعاداق بارجرا اج ماوجز "مل قارا  اطقا  ارقتصااتي لامق اج اطعداق اا     ا  الياا و  واطعاداق التافا،ي وا
 .7989مايو  14مل 7989/85وارجتماعي 

. و  اا  قاارا  اجلما اا  الااماا  7991اعتمااد ا مااؤمتر األماام ا توااد  الثااامن  نااع اجلرمياا  وماامقاا  اطاارمنيمل يوبااا  (15)
 ا اتمد تو  رصويت حل  ،  الفن  با بات  األساس  . 45/777ل مم ا تود  
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وقاااد ياااا  لعااادات  اااذين الصااافني  تاااا   اااوا  مفثاااف باااني ااااىلا  حل ل ،اااان الياااا و  وحل  -44
مل يمااا  هنمااا حيظ ااا  بيبااول واسااع الن ااا  (16) يااو  اط فااا مل وقااد  قرمهااا عاادت يبااري ماان الاادول

 .(17)باعتبا مها ب ا ني نوي  ج   قا و   
ويتااا  ااذا  الصافا  بقغاااج األمام ا توااد  الفات   ااااامل وباادتل ماان القغااج األااار    -45

. وحل  ،  الوقتمل فر ا  مان ا ثاري لقيقا     بااض اجلقااج ا ان ا  ناج الباال ر عقام (18)يذل 
يبدومل ومن  مثق  نل     ا راجع الاقم ا  ا اتماد  بشاأ  "اساتخداق الشارط  لقياو " ذا  ما ف ما 

 يقو من  ي لشا   لل قما.
ولقواا  حل اق ااا  مفو ااا    اادمها ماااتي ويتمثاا  حل  اا  ياا  شااخص حل الفاابم  ماان  -48

اار فقاو اقرما  التاف،ي من اق ا مل و و ي ع ق وتاا ما ن  عقى استخداق اليو . و ما ا فاو  اآل
 م اا  لقجقاا  اطجرائ اا مل ويتمثاا  حل ر قاا  التوي اا  وا فااا ل  عقااى أااول سااق م مااىت مااا قاااق سااب  

 لبعتيات     رما اا راف، اا من اق ا   طا وقع.
ويما  و الشأ  مع اقيو  األار مل فر  الدول م اللب  با  اق اق  حل اق ا  ومحايتا مل  -41

مل الاقاااد الااادويل اعااااا بااااقيو  ا د  ااا  والف اسااا  ( مااان 7)8 اااا يت ااامنمل يماااا و ت حل ا اااات  
واجاا   ي اا  نلاا  باليااا و . ور مناااا ماان مواجقاا  الشاارط  حل  ي حتمااع موق،اااا حل قظاا ل مااا 
يفتوج  ايان قرا  بشأ  استخداق اليو  من عدم مل وبشأ  اليد  ا فتخدق منقاا. وعقاى نلا  

ياااو  مااان جا ااا  ماااوني،ي الشااارط  حل مثااا   اااذ  فااار  سااان لطاااا  قاااا ود لقاااي وافل رساااتخداق ال
 اقارج التزاق واقع عقى الدول مل ورفو  الدول الرت رتخقف عن است ،ائ  خمق ا بالتزاماهتا الدول  .

   : ا ان   ميو  اط فا األمم ا تود  جلن   فاتج  -48
عقاااى الااادول األطاااراف    رتخاااذ رااادابري ر  ناااع  رماااا   ي ل فاااا  مااان   ارااا   

اق بأعمااال لجرام اا مل وا ااقباا  عقااى نلاا  اقرمااا  فوفاا مل ولكااا  ي اااا  نااع  عمااال بالي اا
اليتاا  التافاا،ي الاارت رررفبقااا قااواج األماان التابااا  لتقاا  الاادول ناهتااا. وياااد  رمااا   ي 
ل فا  من   ار  من قبا  ساق اج الدولا   ماراا باالب اع او  . ولاذل  ينبغاي لقياا و     

__________ 

(16) A/61/311  35مل ال،ير. 
فيااد ايااذ مناا  بشااف  واضاارمل عقااى سااب   ا ثااالمل كونجاااا لقمبااات  التوج ق اا  الوطن اا  بشااأ  اسااتخداق اليااو  حل  (17)

مل وضاات  فوما  1177. وحل عااق Bronitt et al. (eds.), Shooting to kill, Hart, 2012, p. 153 سا ال ا. 
جا ا  ماوني،ي الفابم  الااما  اساتناتاا لس ا باات  األساسا   الىلازي  مبات  روج ق   بشاأ  اساتخداق الياو  مان 

-http://www.unodc.org/lpo-brazil/en/frontpage/2011/01/05-governo-brasileiro-estabeleceا ظاااااااااااار  –

diretrizes-sobre-o-uso-da-forca-por-agentes-de-seguranca-publica.html. 
ا ظر  (18)

http://www.hrea.org/index.php?base_id=103&language_id=1&lnk_count=20&month=&year=&ca

tegory_id=12&category_type=3&group. 

http://www.hrea.org/index.php?base_id=103&language_id=1&lnk_count=20&month=&year=&category_id=12&category_type=3&group
http://www.hrea.org/index.php?base_id=103&language_id=1&lnk_count=20&month=&year=&category_id=12&category_type=3&group
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ف الارت ميفان ف قاا لقفاق اج  رماا   ي شاخص مان ي بط ويي د بشف  ها ق الظرو 
 .(19)  ار 

 اات ي تو يز اا وآاارو  "قيو  اط فا  حل ق    لفم  البقدا  األمريف   وقد ق ت  -49
بااأ  الدولاا  الدوم ن ف اا  مل رااف بالتزامقااا مماياا  اقاا  حل اق ااا مل لن  "اجلمقو ياا  الدوم ن ف اا ضااد 

شأ  استخداق اليو . وهد   مر يقزق الدولا مل اابل فا   يق،ت عن اعتمات  فم قا ود وافل ب
زمن اا  مايولاا مل بتوف اا   وضاااع قا وهنااا احملقااي عاان طرياا  تمااو ا اااايري الدول اا  رسااتخداق اليااو  ماان 

 جا   موني،ي ل ،ان اليا و  ف  .
عقاااى اقفومااااج و  ئااااج ل ،اااان الياااوا ني اعتماااات ورااانص ا باااات  األساسااا   عقاااى   ااا  " -51

ا ااوني،ني ا فق،ااني بر ،ااان اليااوا ني لقيااو  واألسااقو  النا ياا   اسااتخداقاعااد ولااوائر بشااأ  ورن، ااذ قو 
رف،ااا  ا ااقبااا  عقاااى ارساااتخداق التافااا،ي لقياااو   و األساااقو  و   عق قاااا    " (20)"ضاااد األفااارات

النا ياا   و لسااا   اسااتخدامقا ماان جا اا  ا ااوني،ني ا فق،ااني بر ،ااان اليااوا نيمل باعتبااا  نلاا  جرمياا  
 .(21)  طيت ى قوا  نقا"جنائ 

 نااع اعفااائر حل األ واامل   ثمااا اقت اات  راادابري ا  ازياا  مايولاا والاادول م اللباا  يااذل  بايااان  -57
ال رو   نلا  حل التشاريااج  و حل الياوا ني ال،رع ا مل  اا يت امن وضاع   ايا  مبئما  لقي اات  والاتوفممل 

مل ق اليااو مل طااا حل نلاا  األسااال   األقاا  فتفاااا ورااوفري رااد ي  سااق م  ااوني،ي ل ،ااان اليااا و  عقااى اسااتخدا
واشاااا ا  لهاااادا   ااااذير واضاااار قباااا  اسااااتخداق اليااااو  مااااىت مااااا  مفاااان نلاااا مل وضااااما  رااااوافر ا فاااااعد  

. وحل  الاا  ا ظااا راج را  ناااامل ميفاان ار تجااا  بااأ  نلاا  ييت ااي  ي اااا ارلتاازاق طاااايري ر فااري (22)ال ب اا 
 ض راباج اا     ا  الف  ر .ا ظا راج والتوفم ف قا  نع رصاعد ار

ينبغااااي لقوفوماااااج و  ئاااااج ل ،ااااان اليااااوا ني    وراااانص ا بااااات  األساساااا   عقااااى   اااا  " -51
ت ا وني،ني ا فق،اني بر ،اان الياوا ني قد  اطمفا  من الوسائ مل و   رزو رفتودث حموع  واسا  

و ي ياا  ... و  النا ي بأ واع خمتق،  من األسقو  والذاائر رفمر باستخداق متمايز لقيو  واألسق
لااان،  الغااارا ينبغاااي    يتااااا لقماااوني،ني ا فق،اااني بر ،اااان الياااوا ني التااازوت طااااداج لقااادفاع عااان 

لناا فقاا   ماادا  األماار عقااى   اا  ينبغااي اسااتخدامقا ل  يا اات متا اا  )عقااى النوااو  .(23)الاان، "
   ل يااذل  الااذي ريت اا   ال اارو  ( فوفاا مل باا  عقااى لرا اا   ااذ  ا اااداج  هاابا. وعقااى الاادو 

رتف،اا  "بتااد ي    ااع مااوني،ي ل ،ااان اليااوا ني وااتبااا  م وفياااا  اااايري الف،ااا   ا قن اا  ا ناسااب  حل 
 .(24)استخداق اليو "

__________ 

 Nils Melzer, Targeted Killing in؛ و3(مل ال،يار  7981  ميو  اط فا  )لقجن  ا ان  8التاق   الااق  قم  (19)

International Law, Oxford University Press, 2008, pp. 104 and 105. 
 .77وا بد   7ا بد   (21)

 .1ا بد   (21)
(22) See Melzer (footnote 19), p. 203. 
 .1ا بد   (23)
 .11و 78. يذل  ا بدآ  79ا بد   (24)
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ويوجاد ياام  متناااقل ماان ا اقومااج ا تا اا  بشااأ  ي ، اا  التااما  مااع اقشااوت بأسااال   ماان  -53
ات  جقااااز ل ،اااان الياااا و  مفاااؤول   مل ورياااع عقاااى ق ااا(25)شاااأهنا  ااازع فت ااا  التاااورر بااادرا مااان رصاااا د 

ضما  استخداق  ذ  ا اقوماج حل التخ  ط لقتجمااج واطعادات ذاا والتن، اذ ا قماوس ألعماال 
الشارط  ابذاا. ويتااا ا التخقاف عان ر ب ا   اذ  ا اقومااج والااوت  لس  ا اا  ا اضااي ناج 

 حل  م  مفاؤول   الي اات . ور الاواق  ا م ت  مع واج  محاي  اق ا مل ويتاني اعتبا  نل  فشبا 
ش     التأيد من ارفا  اليا و  احملقي مع ا اايري الدول ا  بشاأ  اساتخداق الياو  )با  و طاا ماع 

 ماايري  يو  اط فا  عام ا( ميث  ردبرياا وقائ اا مقماا.
 مل وين وي قا و   يو  اط فا  عقى لقرا  جبواز ايان الادول حل  وقااج ال اوا   الااما -54

. وب نماا (26)ضمن  دوت ما ن مل ردابري ري د التزاماهتا طيت ى ماا اداج  ياو  اط فاا  الدول ا 
 وز ري  د  يو  ما ن   و راق يقا ابل  وقااج ال اوا   الااما مل فار  اقا  حل اق اا  غاري قابا  

 .(27)لقتي  د ويتاني ا  ام مل  ىت ابل رق  األوقاج

 شروط استمدا  القوة -1 
شخص اق  حل عدق  رما   من   ار  بشاف  رافا،يمل   ا  ي ،قام مان وهاف  لف  -55

"التاف،ي"  نا مال عدق ا شروع   طن   ا اايري الدول  . ويفاتتبع  اذا    اقا  حل اق اا  لا   
 ياااااا م قياااااامل باااا  ي شاااارع اقرمااااا  مناااا  حل نيااااروف ما ناااا مل لفاااان مي ااااداج  ااااذا اقاااا  اسااااتثنائ   

لاادت . وييااع عااا   لثباااج التي اااد  ااذ  اقاادوت عقاااى ماان يااادعي     ورفااتوج  ارلتاازاق طااااايري
لقدام  عقى سق    ا  يا  مىل اامل و ي الدول  حل  ذ  اقالا . ويتااني حل  ي  الا  مان  اارج 
اقرمااا  ماان اق ااا   ياا  ياا ل ماان الشاارو  التال اا مل والاارت رشااف  حل حمققااا اطموعاا  الشااامق   و 

النظاق اليا ود احملقاي. وياؤتي عادق  يا   يل مان  اذ  الشارو  لس الفق   الرت ينبغي وضاقا حل 
 اعتبا  فا  اقرما  من اق ا  ا اد راف، اا.

 السند القانوني الكافي )أ( 
يفتوج   ،ي التاف،   عن استخداق اليو  اليارق مل حل ا يااق األولمل وجاوت ساند قاا ود   -58

. وياتىل  ذا الشار  غاري مفاتوإا لنا ا ساتخدمت الياو  اليارقا  تو  وجاوت يويا  باذل  حل يافل
 .(28)اليا و  احملقيمل  و لنا استندج لس قا و  لقي غري مي د با اايري الدول  

 .(29)يما       رفو  اليوا ني ل  النظر منشو   ومتا   لقاموق -51
__________ 

(25) A/HRC/17/28, pp. 17-18 78-71مل ا. 
؛ 11وارر،اق اا  األمريف اا  قيااو  اط فااا مل ا ااات  ؛ 4مل ا ااات  الاقااد الاادويل اعاااا باااقيو  ا د  اا  والف اساا   (26)

 .75؛ وارر،اق   األو وب   قيو  اط فا مل ا ات  4وا  ثا  الاريب قيو  اط فا مل ا ات  
 .8( وا بد  األساسي 1117ا  )لقجن  ا ان   ميو  اط ف 19التاق   الااق  قم  (27)
  عب (. 79جلن   يو  اط فا  )ا ظر اقاش    (28)
(29) Nachova and Others v. Bulgaria, European Court of Human Rights, application Nos. 43577/98 

and 43579/98 (6 July 2005), para. 102; also, see Melzer (footnote 19 above), p. 114. 
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 الهدف المشروع )ب( 
لر سا اا حل  ي    دف مشاروع. ر  وز ري  د اقيو مل يما ر  وز استخداق اليو مل  -58

ويماااا سااا أيت رناولااا  ر يااااامل فااار  اذااادف الو  اااد الاااذي حيتمااا  ارهااا باب با شاااروع   حل ميااااق 
 استخداق اليو  اليارق   و ل يان   ا  شخص  و محاي  شخص من لهاب  ا ري .

 ال رورة ) ( 
وعاامل لفاان الفااؤال  نااا ر رتوياا  ضاارو   اسااتخداق اليااو  لر لنا يااا  اذاادف ا نشااوت مشاار  -59

ل  يااا  ينبغااي اسااتخداق اليااو   هاابامل واليااد  ا فااتخدق منقااا حل رقاا  اقالاا . و ااذا ياااد    اليااو  
ينبغي    رفو  ا قجأ األاري )ينبغي القجو  لس ردابري مث  اطقناع والتوذير مىت ما  مفان نلا (مل 

اقت ااتقا اقاجاا . يمااا ر  ااوز اسااتخداق و  اا  ينبغااي التااد   حل اسااتخداق اليااو  ) تإ  ااد رزق( لنا 
 .(30)بالفاعاج مل  ي  ا يياس بالثواد رمباشراليو  لر رصدياا لتقديد وش    و 

 وذا ال رو   النوع  مل طاال  (31)وقد ق   ل  لق رو   حل س ا  اليو  اليارق  ثبث  مفو اج -81
لاا  بفاابا  ااا ي( لتوي اا  عاادق وجااوت مناااا ماان اسااتخداق قااو  قااد رفااو  قارقاا  )يااأ  يفااو  ن

اذاادف. و مااا ال اارو   الفم اا مل فمانا ااا عاادق جتاااوز مياادا  اليااو  ا فااتخدم  اقااد الاابزق لتوي اا  
. ويقازق اا مباشاراا اذدفمل ب نما رااد ال ارو   الوقت ا  وجاوب اساتخداق الياو  ضاد شاخص ميثا  هتدياد

   قي .حل س ا  استخداق قو  قارق  ) و قد رفو  قارق (  ي  ال رو   ا
عقااى مااوني،ي ل ،ااان اليااا و  ر ب اا  وسااائ  غااري عن ،اا  قااد  ا فاات اع قباا   4حيااتم ا بااد   -87

القجو  لس استخداق اليو   و األسقو  النا ي . ومىت ماا ثبتات لقوساائ  غاري الان ،ا  عادق ال،اال ا  
فاتو  الياو  مل ريت اي ال ارو   التاد   قاد  ا فات اع حل ما رجو  و است ئ  من  ي يقا النت ج  

 ا فتخدم .
قااااد     رفااااتودث حموعاااا  واسااااا  "قفوماااااج و  ئاااااج ل ،ااااان اليااااوا ني يتاااااني عقااااى ا -81

ت ا وني،ني ا فق،ني بر ،ان اليوا ني بأ واع خمتق،  مان األساقو  و   رزو ... اطمفا  من الوسائ مل 
نلاا  اسااتوداث وينبغااي    يشاام  . والااذاائر رفاامر باسااتخداق متمااايز لقيااو  واألسااقو  النا ياا 

 .(32) سقو  ما ق  لقوري  وغري قارق  رستخدامقا حل اقارج ا ناسب 

__________ 

(31) A/68/382و 31-33ال،يراج  ملA/HRC/14/24. 
(31) Melzer (see footnote 19 above), p. 101. 
 .1ا بد   (32)
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 الوقاية/االحتراز )د( 
. فاندما (33)ينبغي    ي اف لس ما سب  شر  يثرياا ما يقم مل و و الوقاي   و ار  از -83

وقاااف قاااد رصااا  األوضااااع لس باااد  النظااار حل اساااتخداق الياااو مل فااااأل جر    يفاااو  وقااات ل ياااان ا 
فااج. ف نبغاي لناا بادرا مان نلا مل ل يااناا لاا  واامل اياان   اع التادابري "ا فابي " ا مفنا  لتجناا  
األوضاع الرت ي را ف قا ايان قارا  ضاغط الز ااتمل  و لقتأياد مان اساتن،ات   اع اع اواج ا مفنا  

 ل ما  ا توا  ال ر  قد  ا فت اع لنا ما آل اقال لس نل .
تخقااف عاان ايااان راادابري ا  ازياا  سااق م  حل مثاا   ااذا الفاا ا  ا تقاياااا لقواا  حل وميثاا  ال -84

اااا  اق اااا . وقاااد ق ااات احملفمااا  األو وب ااا  قياااو  اط فاااا مل عقاااى ساااب   ا ثاااالمل حل الي ااا    "مف 
( 7995 يقول/سااابتمىل  11مل 78984/97)ارلتمااااس  قااام  وآاااارو  ضاااد ا مقفااا  ا تواااد "
جا ااا  جناااوت اعتيااادوا ا اااأا ولفااان مفااان   ااا     فرييااااا مااان  باااأ  اساااتخداق الياااو  اليارقااا  مااان

اط  اب ني يا وا عقى وش  لطب  مت،جراج مل ين و عقى ا تقاا  لقوا  حل اق اا مل لفان افتياا  
 الامق   ل ارا لس التوفم والتنظ م مث   ا تقاياا لذل  اق .

 التناسب ) )ه 
 ي اااا شاار  التناسااا . ويت قاا  التناسااا  ينبغااي    يتوياا  حل اساااتخداق اليااو  اليارقااا   -85

. وريااس ا صاقو  (34)بشف  عاق حل مياق ري  اد  ي  ا  مواز ا  ا صاقو  احملييا  بالتقدياد ا اثا 
ا  اا   بفاب  اساتخداق الياو  عقاى ا صاقو  ا صااا  مل وين با   ،ا  الاارف ماىت ماا اسااتخدمت 

حل اقااااارج الاااارت ساااا     اااا  "غااااري نلاااا . وريت ااااي ا بااااات  األسا ق اليااااو مل سااااوا   يا اااات قارقاااا  
منااا ف قاا مان ارسااتخداق ا شاروع لقياو   و األساقو  النا ياا مل يتااني عقاى ا اوني،ني ا فق،ااني  ر

 ا س  ضبط الن،  حل استخداق اليو  والتصرف ب ريي  رتناسا  ماع ا او   ... بر ،ان اليوا ني 
 .(35)"اجلرق واذدف ا شروع ا رات  ي ي 

داا  قصااى لقيااو  الاارت  ااوز اسااتخدامقا  ي ياااا ذاادف مشااروع لاادت. وي ااع التناساا   اا -88
. (36)وبالتايل فقو حيدت الني   الرت يتاني عند ا وقف رصا د اليو  البزم  لتوي   نلا  اذادف

اا ممل ف فااو  التناساا  مي اساااا حياادت ار ر،اااع ا فااموا ق  ول   مفاان رصااوير ال اارو   عقااى   ئاا  س 
م الياو مل فاب  اوز    رتجااوز الياو  ا فاتخدم  نلا  الفايفمل  اىت ق  لقمر  بار ريا  لل   عقى س ا

 ولو اعتىلج من  ي منظو  آار "ضرو ي " لتوي   الغاي  ا شروع .

__________ 

 Melzer (footnote؛ و71مل ا 1177جن افمل  الاناف والقجاو  لس الياو ملالقجنا  الدول ا  لقصاق   األمحارمل  (33)

19 above), pp. 101 and 199. 
(34) See Nachova (footnote 29 above). 
 .5ا بد   (35)
(36) A/61/311 41  مل ال،ير. 
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ورن باا  اعتبااا اج ااهاا  عنااد اسااتخداق اليااو  اليارقاا  )ا تمااارا(. ور ميفاان  ي اا  شاار   -81
عماااال  اااذ  الياااو  اط ياااان مااان قتااا  التناسااا  حل سااا ا  اساااتخداق الياااو  لر لنا ياااا  اذااادف مااان ل

 جرا. فا شرو  لناا بالنفب  لس اليو  اليارق  ل   التناس  ا اتاتمل ب  التناس  الصا ق.  و
حل  لقماوني،ني ا فق،اني بر ،اان الياوا ني اساتامال الياو  لرمان ا دو ا  " 3ور جت ز ا ات   -88

" ويوضااار التاق ااا  فاااو  نلااا    ااا : قم. الااا  ال ااارو   اليصاااو  وحل اقااادوت البزمااا  ألتا  واجاااب
وبوجاا   ينبغاي باذل يا  جقاد  فاان لاتبحل اساتامال األساقو  النا ياا مل ور سا ما ضاد األط،اال."

عااااقمل ر ينبغاااي اساااتامال األساااقو  النا يااا  لر عنااادما يبااادي الشاااخص ا شاااتب  حل ا رفابااا  جرمااااا 
التادابري األقا  ر رفااا غاري   مياوم  مفقو   و ياار ا   اا  اآلاارين لقخ ار ب رييا   اار  ورفاو 

 .(37)   و طليا  اليبض عق  "ف ياف   لفبر ا شتب  
"  األساقو  النا يا  و الياو   ساسا  مل عباا   " مل و و حل  ذا ا ياق  ي از   9بد  ومل ررت حل ا  -89

يمااا و تج حل األ فاااق الفااابي  عق قااامل باا  ايت،ااي ف قااا طجاارت اطشااا   لس اسااتخداق األسااقو  
 . و ااي ر ااع ق ااداا  شااد عقااى اسااتخداق األسااقو  النا ياا  ماان الي ااد ا وضااوع عقااى اسااتخداق النا ياا

يتاااني عقااى ا اااوني،ني ا فق،ااني بر ،ااان اليااوا ني عااادق   اا  " اليااو  بشااف  عاااقمل   اا  رااانص عقااى
استخداق  سقو   ا ي  ضد األفرات لر حل  ارج الدفاع عن الن، مل  و لدفع ا ر لد  يقادت 

ونل  فيط عنادما رفاو  الوساائ  األقا  ر رفااا غاري ياف ا  ...   و برهاب  ا ري  اآلارين با وج
وحل   ع األ والمل ر  اوز اساتخداق األساقو  النا يا  اليارقا  عان قصاد  لتوي    ذ  األ داف.

 ."لر عندما يتاذ  متاماا جتنبقا من  ج  محاي  األ واا
: ف نبغااي اعتبااا    ااع اسااتخداماج األسااقو  رأي ااداا قوياااا  بااد  التناساا  9وميثاا  ا بااد   -11

عقااى  ظاار اسااتخداق  9النا ياا  ضااد   اااس قارقاا  يي ناااا  و ا تمااارا. وياانص اجلااز  األول ماان ا بااد  
اليو  اليارق  ا تمارا لر ت  اا لتقدياد قارا  ا تماارا  و ا ار ني طب اا  مشاا   لاذل  حل اقاد  

ف(مل ب نمااا يتناااول اجلااز  الثاااد مناا  اسااتخداق )يااأ  يفااو  تفاعاااا عاان الاان،  ماان اغتصاااب عن اا
مان  جا  محايا   ااذ  متامااا جتنبا لنا رلر القجاو  لل ا  حل  ي  الا   اوز  اا ر مل اليو  بيصد اليت 

ط ياان  وميفن وهف ما س فمى طبد  "محاي  اق ا "مل طال  ظر ساق   وا عماداا لر األ واا.
 اي  اق  حل اق ا . وا  ار مل بأ   جنم ار تدا  حل حال مح

    ينفو  عقى  ي سبا مصمم ل فو   9ويبني ال،قم ا ن يي لن ا  ر ب   ا بد   -17
قاربا ويرجر استخدام  لقيت مل طا حل نل  األسقو  الثي ق  مث  اليناب  والصاوا ي  )مان طاائراج 

 بدو  ط ا (مل  ا ميث  استخدام  استخداماا لقيو  بيصد اليت .
مبد  "محاي  اق ا "  را استخداق اليو  اليارقا  عماداا طارت محايا  الياا و  والنظااق وحيتم  -11

 و  ي   مصاا   اار  مشاا   )فاب  اوز ماثبا اساتخدامقا طارت ر،ريا   شاوت  و للياا  اليابض 
عقااى حاارق مشااتب  ف اا   و هاا ا   مصااا   ااار  مثاا  ا متقفاااج(. و اا     يفااو  اذاادف األول 

__________ 

 .3ا دو  مل التاق   عقى ا ات   (37)
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األ واامل  اا ياااد مان الوجقاا  الامق اا     شار  التناساا  ر يتويا  حل  الاا  اسااتخداق  او ل يااان 
 ادف مشاروع اليو  اليارق  عمداا لر مماي  اق ا مل و    ر ميفن    يفو  رستخداق  ذ  اليو  

 لر محاي  اق ا . فب  وز لناا قت  لص فا  ر ميث  ا راا مباشراامل  ىت ول   ت  نل  لس لفبج
 القص.
و ذا  و ل  ال،رو  اجلو ري  بني التوج  الااق لقياا و  الادويل ويثاري مان   ظما   ياو   -13

اط فا  احملق ا . فب نماا يفاتقدف الياا و  الادويل باألسااس  ،ا  اق اا  والفابم  البد  ا مل ر اع 
ريناني اساتخداق باض األ ظم  اليا و    احملق   محايا  الياا و  والنظااق حل هادا    ولوياهتاا. وحيما  

الياااو  اليارقااا  حل  اااارج ا تقاااا  الياااا و  والنظااااقمل عااابو ا عقاااى عااادق الفاااؤال عااان وجاااوت ا ااار 
 ي ياااايمل خماااااطر جفاااا م  عقااااى اق ااااا  وعقااااى  ي حتمااااع قااااائم عقااااى  يااااو  اط فااااا . ويتمثاااا  
التودي اليائم حل ر ويع التام ماج الصما  الرت رن وي عق قا باض األ ظم  احملق   لقمت قبااج 

 األيثر ا  باطاا الرت ر اقا ا اايري الدول  .

 عد  التمييز )و( 
ر ب  الشرط     ا اا مفاتوياج  عقاى مان الاناف ضاد حموعااج ما نا  مان النااس عقاى  -14

. ويااؤثر التم  ااز بنااا ا عقااى  ااذين الفااببني وغريمهااا  (38) ساااس ماان عنصااري  مؤسفاا    و مت  ااز لثااد
الادول التواول عان نلا  لس اعتماات منواى جتااويب وآاار يذل  حل  كا  ا فا ل . و   عقى 

استباقيمل طا ين وي عقى   ع الفب  ا تا  مل  فافو  الانف ا يا ف باوازع عنصاري وغاري  مان 
 .(39) شفال الانف ا شا   حل   ا  عمق اج ل ،ان اليا و 

 أحكا   ااة تتعلق بالمظاهراط )ز( 
فاااق م بااا  عقاااى   اااا  واساااع   -15

 
  مااان مقااااق الشااارط  ر فاااري ار تجاجااااج الفاااقم   مااان ا 

ولتا هتامل لنا لزق األمر. وباطضاف  لس األ فاق الاام  ا ب  ن   عب مل رتناول ثبث  مباات  مان ا باات  
. ف،اي  الا  التجماع ا شاروع والفاقميمل (40)األساس   اقال  اعاه  لتاام  الشرط  ماع التجماااج

لنا روفر سب  وج   لت،ري  جتمع سقمي غري مشروعمل  اوز اساتخداق . و (41)ر  وز استخداق اليو 
اسااتخداق باااض  . والواضاار    اسااتخداق اليااو  ا م تاا  ر نياار لاا . وحاارت(42)اليااو  حل  ااد ا األتإ

التجمااااج الان ،اا  )غاااري  . وحل(43)احملتجااني لقانااف ر حيااوكل ا ظااا ر  يفاا  لس جتمااع غااري سااقمي
__________ 

(38) A/HRC/14/24/Add.8. 

(39) See Nachova (footnote 29 above), paras. 145 and 161. 
ل  اساااااتخداق عناااااوا  " ،ااااا  األمااااان والنظااااااق حل التجماااااااج غاااااري ا شاااااروع "  اااااو اساااااتخداق غاااااري مبئااااام أل   (41)

 التجمااج ا شروع  مشمول   ي اا.

 .71ا بد   (41)

 .73ا بد   (42)

(43) A/HRC/17/28. 
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نبغي قصر استخداق اليو  عقاى اقاد األتإمل ور  اوز اساتخداق األساقو  ا شروع  وغري الفقم  ( ي
. ور ي فمر  بداا برطب  النا  عشوائ اا عقى اجلمقو 9النا ي  لر وفياا لقمبد  

(44). 

 أحكا   ااة تتعلق بالتوقيف أو االحتجاز )ا( 
 ياا  حل راااامققم مااع عقااى ا ااوني،ني ا فق،ااني بر ،ااان اليااا و   ر يفااتخدموا األسااقو  النا -18

األشاااخاا احملتجااازين  و ا اتيقاااني لر لقااادفاع عااان الااان، مل  و لااادفع ا ااار مباشااار عااان اآلاااارين 
"ي قدت با وج  و بر داث لهاب  ا ري مل  و عندما يتوتم عق قم نل   نع فارا  شاخص لتجاز 

 .(45)"9 و ماتي  ميث  اع ر ا شا  لل   حل ا بد  

   القوةمت لباط ما بعد استمدا )ط( 
باطضاااف  لس ضاارو   ا فااا ل مل  اا  رياادا مفاااعد  طب اا  لس ا صااابني باااد اسااتخداق  -11

مل يمااا  اا  لشاااا  األقربااا   و األهاادقا  (46)ا فق،ااني بر ،ااان اليااا و  لقيااو   و األسااقو  النا ياا 
   . ورنص مدو   ا باات  األساسا(47)ا يربني لقشخص ا صاب  و ا ت ر مل حل  قرب وقت  فن

عقاى ضاارو    دياد لجاارا اج اطبابب وا راجااا   ااجلا   ي  اااتث ي اتياد  صااول اساتخداق غااري 
 .(48)مشروع لقيو  ف  

 المسا لة -2 
يي ااي ا فااوك  اطجرائاااي لقواا  حل اق اااا  بااأ   ياا  الااادول حل اقااارج الااارت يظقاار ف قاااا  -18

( ماان الاقااد الاادويل 3)1ات  . ورقتاازق الاادولمل طوجاا  ا اا(49) اادوث قتاا  غااري مشااروع  و رافاا،ي
اعاااا باااقيو  ا د  اا  والف اساا  مل بااأ  رف،اا  "رااوفري سااب   فاااال لقااتظقم ألي شااخص ا ت قفاات 
 يوقاا   و  رياراا  ...  ااىت لااو هااد  ار تقااا  عاان  شااخاا يتصاارفو  بصاا،تقم الرمس اا ". ورتاقااد 

ادت  جقا   خمتصا  ورف،ا  الدول األطراف باأ  رف،ا  جلم اع األشاخاا اقا  حل ساب   ا تصااف   
 .(50)ق اق الفق اج ا ختص  بر ،ان سب  ار تصاف عند منوقا

__________ 

(44) Geneva Academy, Facilitating Peaceful Protests, Geneva, 2014, p. 21. 

 .78ا بد   (45)

 مل والتاق   عق قامل من ا دو  .8) ( وا ات  5ا بد   (46)

 )ت(.5ا بد   (47)

 مل والتاق   عق قامل من ا دو  .8وا ات   11ا بد   (48)

لياا و  واطعاداق التافا،ي واطعاداق تو  لايما  مبات  ا نع والتيصي ال،االني لامق اج اطعداق ااا     اا  ا (49)
  عب (. 74)ا ظر اقاش   

()ب( 3)1 ؛ والاقد الدويل اعاا باقيو  ا د  ا  والف اسا  مل ا اات 8اطعب  الاا ي قيو  اط فا مل ا ات   (51)
 (.1114)37و) (؛ والتاق   الااق لقجن  ا ان   ميو  اط فا   قم 
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ل  عاادق لجاارا  الاادول لتوي ياااج مناسااب  حل  ااارج الوفااا  النا اا  عاان اسااتخداق اليااو   -19
. ورااارت    ا اااا "اساااتنتاجاج عديااد  ر تقايااااج رررفبقاااا (51)ميثاا  ا تقايااااا لقواا  حل اق اااا   ،فاا 

ب  عادق لجارا   ي ا  فااالمل  اىت عنادما ر يوجاد تل ا  عقاى لمفاا  الادول لقوا  حل اق اا  بفا
 .(52) ف  اليت  لس الدول  بشف   اسم"

و قااارج   ئااااج ماا اااداج  ياااو  اط فاااا   ي ااااا باااارلتزاق ا  رااا  عقاااى الااادول يقماااا  -81
. فيااد و ت حل  ااص (53)جنماات الوفااا  عاان اسااتخداق اليااو مل بوهاا،    ااد مفو اااج اقاا  حل اق ااا 

اا داج مص قر " ي ياج واف   ولايد " عقى     يت امن الاواما  التال ا :  ي ا   مساي  ذ  ا 
جتري  الدولا ؛ واساتيبل ا نخارطني ف ا ؛ وقد را  عقاى  دياد ماا لنا يا ات الياو  ا فاتخدلم  م اىل    
حل نياااروف اساااتخدامقا؛ واشااا ا  مفاااتو  مااان ا ااجلااا  ال،و يااا  بالفااارع  ا ايولااا ؛ ومفاااتو  مااان 

 .(54)رقاب  الاام ال
وطرا اا  لمفا  اا  لجاارا  التوي ياااج وا فااا ل  ورااوفري سااب  ار تصاااف لق ااوايامل  اا   -87

اياااان رااادابري  امااا  ب نقاااا ماااا يقاااي: رقتااازق الااادول بتاااوفري  ظااااق لابااابب ين،اااذ  ا وني،اااو  ا فق،اااو  
؛ وينبغااااااي    رفاااااااى (55)اليااااااوا ني يقمااااااا اسااااااتخدموا األسااااااقو  النا ياااااا  حل  تا  واجاااااابقم بر ،ااااااان

التوي يااااج لس  دياااد مفاااؤول   الي اااات ؛ ويتااااني عقاااى ا اااوني،ني ا فق،اااني بر ،اااان الياااا و  لبااابب 
 ؤسااااااااائقم بشااااااااف  فااااااااو ي يقمااااااااا  ت  اسااااااااتخدامقم لقيااااااااو  واألسااااااااقو  النا ياااااااا  لس لهاااااااااباج 

 .(56)وف اج  و
يما       رشم  و      يشم   ذا اططا  الايوباج اجلنائ   واطتا ي  والتأتيب  .   -81

 ساااال   ا فاااا ل  اجلنائ ااا  مفاااؤول   الي اااات   و الرؤساااا . ور يف،اااي وجاااوت الياااوا ني بشاااف  عااااق 
بااا   ناااا   اجااا  لس رااادابري ااهااا  ل اااما  مفاااا ل   -ل اااما  مفاااا ل  ا فاااؤولني اقفاااوم ني 

 ا فؤولني. وي،تير الفثري من الدول لس  ذ  اآلل اج.
االاا  عقااى لجاارا   ي اا  فاااال. وقااد رناولاات اجلما اا  الااماا  ورتوقااف سااب  ار تصاااف ال، -83

...  "لجرا   ي ياج شامق  ولايد  ... ويشف ا فاؤولني وريادميقم لقادالا   بالتزاق   ع الدول 
 .(57)واعتمات   ع التدابري البزم  ... ووضع  د لافبج من الاياب"

__________ 

(51) Kaya v. Turkey, European Court of Human Rights, application No. 22729/93 (19 February 1998) 

paras. 86-92. and McCann and Others v the United Kingdom, European Court of Human Rights, 

application No. 18984/91 (27 September 1995) para. 169. 

(52) Moeckli et al. (eds.)    118(مل الص،و   عب  71)اقاش. 

(53) Finucane v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, application No. 29178/95 (1 

July 2003). 

(54) Isayeva v. Russia, European Court of Human Rights, application No. 57950/00 (24 February 2005). 

  دو  .من ا 3)و( من التاق   عقى ا ات  77ا بد   (55)

 .8ا بد   (56)

 .83/781قرا  اجلما   الاام   (57)
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. ب ااد    (58)د   ف اا  ا ما سااجوميثا  اطشااراف ا فاتي  واعااا جي عقاى الشاارط  ل ا -84
ل شا    ئ  لشراف اا ج   ر يف،ي لو د . فر اات   ئا  لشاراف اا ج ا  عقاى الشارط  يت قا  
 دياااد ماااا يقااازق مااان هاااب  اج وضاااما  ا اااوا ت وارساااتيبل   والشااا،اف   والياااد   عقاااى اطبااابب 

 نلا مل  ا   اجا   ي ااا لس . وباطضااف  لس(59)والدعم اطتماي والف اسي وا را  اطتمع ا دد
 .(60)ت ج  عال   من الش،اف   ل ما  جناا   ئ  اطشراف عقى ا د  ال وي 

وراانص ا بااات  األساساا   عقااى    ر اامن اقفوماااج عمق اا  اسااتاراا فاالاا  وعقااى     -85
ي تاااا ل شااخاا الااذين يقواا   اام ضاار  ماان اسااتخداق اليااو   و األسااقو  النا ياا  ارباااع لجاارا اج 

 .(61)ق  رشم  لقام  الدعاو مفتي

القرررروانين المحليررررة المتعلقررررة باسررررتمدا  القرررروة المميتررررة مررررن جانررررب المررررو فين  -دال 
 المكلفين بإنفاذ القانون

 شروط استمدا  القوة -1 

 أساس قانوني كاف   )أ( 
 اا  شاااغ  عاااق يتبااني ماان اسااتاراا اليااوا ني الاارت يد سااقا  ااذا التيرياار  ااو    باااض الاادول لمااا  -88
 اااز هااارا   اساااتخداق الياااو  ا م تااا  حل ا تقاااا  لقمااااايري الدول ااا مل  و رااا   مااااايري اساااتخدامقا ف ،اضااا  جت

لقغاي   ا يؤتي لس النت ج   ،فقا. وحل الفثري مان األ  اا مل يفاو  ارشا ا  ا ازتو  ا تمثا  حل ال ارو   
 ت  هبا. يبمها غري موجو  والتناس  لما ضا ،اا لقغاي مل  و يفو    د الشرطني  و

 ال رورة )ب( 
لنبد  بنىل  ل اب ا : رت امن بااض الياوا ني احملق ا  اشا اطاج واضاو  لق ارو   والتناسا   -81

حل   فامقاااا ا تاقيااا  باساااتخداق الياااو . فاقاااى ساااب   ا ثاااالمل "يفااااى ضااابا  الشااارط  تائمااااا لس 
لر   ااا  رفاااو  اساااتخداق وساااائ  غاااري عن ،ااا  حل بدايااا  األمااار ولااا   ذااام    يفاااتخدموا الياااو  
 الوسائ  األار  غري فاال   و     ر ي توق ع ذا     ي  النت ج  ا  قوب ".

ورنص قوا ني باض البقدا  عقى "عدق استخداق قو   يىل من الابزق"  و اساتخداق  قا   -88
قو  رزما ". ور ي ارا نلا   ي لشافال ف ماا يتاقا  باشا ا  ال ارو   لفان  اذ  الاباا اج ررسام 

متد    لقغاي  ماا مل رفان مصاووب  بأ فااق عان التناسا مل وعق ا  فرهناا جت از لطاب  الناا    دوتاا 
 عقى لص  ا ب ر يشف   ا راا وش فاامل يما جت  ز لفبج م  ق  النا  من الاياب.

__________ 

(58) A/HRC/14/24/Add.8 at para 73. Also, African Commission on Human and Peoples' Rights, 

Resolution on police reform, accountability and civilian police oversight in Africa (2006). 

(59) A/HRC/14/24/Add.8 at para. 74. 

 .83-87ال،يراج  رجع  ،ف ملا  (61)

 .18-11ا بات   (61)
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واأل فاق الرت رنظكم استخداق اليو  حل عدت يبري من الدول الرت   ااذج حل ارعتباا  حل  -89
اق غام   ناج راريف ف ،اا. ور فاتخدق عباا اج مان قب ا  "اساتخداق   اع  ذا التيرير   ف

الوسائ  ا ايول  البزم "مل و"الي اق بف  ما  و ضرو ي"مل و"استخداق ما يقازق مان وساائ  لتن، اذ 
التوق ااااف" يماااااايري رسااااتخداق اليااااو . ورتاااا ر  ااااذ  األ فاااااقمل ومااااا مل يااااتم ر اااا  يقا باشاااا اطي 

يديرياا  واسااا  وغااري مراقلباا  ميا سااقا مفااؤول ل ،ااان اليااا و مل تو   ياا  التناساا  وال اارو  مل سااق   ر
ضاما اج لضااف  . فماانر ا اوني،ني ا فق،اني بر ،ااان الياا و  ساق   ريديرياا  شخصا   واساا   ااا  

 ا فا ل  ال،اال   مراا مفتباداا.
ري  جتماع و   شاغ  آار يتاق  بالدول الرت رت ر لقموني،ني ا فق،ني بر ،ان اليا و  "ر، -91

 ما باليو  الاففري " باد فشققم حل احملاورج األار  لت،رييقا.
وحل البقاادا  الااارت رااانص قوا  نقاااا عقاااى ضااارو   لطااب   اااذيرمل رااانص قاااوا ني الفثاااري منقاااا  -97

عقى لطب   ذيرين " و ثبث " قب  استخداق اليو . ب د    قوا ني بااض البقادا  رانص عقاى   ا  
  جتماااع ماااامل وعااادق ارمتثاااال لقتواااذيرمل ميفااان  اااوني،ي ل ،اااان الياااا و   اااال لطاااب   اااذير لت،ريااا

الشروع حل ر،ري  التجمع بارجرا اج ماوجز . وقاد فص اقت بااض الادول األ فااق فاذيرج األوامار 
التن، ذياا  لقشاارط  عاان التاادابري الاارت يتاااني ايان ااا قباا  الفااماا بت،رياا   ي جتمااع. ويشاام  نلاا  

لتجمعمل و اذير آاار قبا  الباد  حل عمق ا  الت،ريا . ورانص قاوا ني لطب   ذير يافل بن   ر،ري  ا
 باض البقدا   ي اا عقى ضرو   لطب  التوذير بقغتني  و  يثر من القغاج األش ع استامارا. 

 التناسب ) ( 
يما ن ير  عب مل ر يا ف الفثري من اليوا ني بالتناس  عقاى اططاب مل غاري     ناا   -91

لشا   لس التناس  بشف  من األشفال. فاقى ساب   ا ثاالمل "رفاو  الياو   قوا ني  ار  رت من
ا فتخدلم  متناسب  مع اذدف ا تواى  ي ي مل ومع ا و   اجل رقمل ومياوم  الشخص الارت يفاو  
اسااتخدامقا ضااد  ضاارو ياامل ور ر فااتخدق لر باليااد  الاابزق مااع التي ااد بأ فاااق اليااا و  واألواماار 

نلاا  ميثاا  شاار اا واضااواا لشاار  التناساا  حل اسااتخداق اليااو  عموماااامل فر اا  ر الدائماا ". ومااع    
يتناول ور يااجل اقال  اعاه  الرت ر فتخدلق ف قا اليو  ا م ت  ماع    شار  التناسا  الصاا ق  او 

 يااا  حل التشااريااج  ق حل قاارا اج احملااايم  ق غااري  -ا ا ااا . و اا     ي ااد   حل النظاااق اليااا ود 
 مبد  "محاي  اق ا ".  -نل  
ولاا   عقااى مفااأل  مااا لنا   ويثاارياا مااا ر شااد ت اليااوا ني ببفاااط  عقااى   ااداف ل ،ااان اليااا و  -93

يااا  الشااخص ا اااد يشااف   ا ااراا. فاااليوا ني احملق اا  لااباض الاادول ر راانص هاارا   عقااى شاار  
ليا و . فاقاى ساب   ال رو    و التناس  حل استخداق اليو  من جا   ا وني،ني ا فق،ني بر ،ان ا

ا ثالمل "قد مي ي ]ضابط الشرط [ لس ر،ري  جتمع ما بااليو  لنا  فاض اطتمااو     يت،رقاوا بااد 
 مر م بذل ". ور رزال  ذ  اليوا ني رتباع النماون  ارساتاما ي عمومااا. ف،اي مثاال هاا   عقاى 

ساتخداق الياو  البزما   ناع ال ي ز اقصري عقى اليا و  والنظاقمل يت ر قا و  ما ل ابط الشارط  ا
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 ي شااخص مشااا    حل مظااا ر  ماان جتاااوز  اااجز ) قامتاا  الشاارط (مل "وقااد يتفااع اسااتخداق اليااو  
  ذا ل ص  لس  د استخداق األسقو  ا م ت ".

و غم         فاماا عام  رنظم استخداق اليو  بأي  وس ق  يا ت حل  غقب   البقدا  الرت  -94
قااوا ني باااض البقاادا  راانص عقااى   فاااق ااهاا  باسااتخداق األسااقو     اااذج حل ارعتبااا مل فاار 

النا ياا . ويشاااف  نلااا   ا سااا  ج اااد . ومتتثااا  بااااض الياااوا ني الدااق ااا  لقمباااات  الدول ااا  ا تاقيااا  
باسااتخداق اليااو  ا م تاا . فاقااى سااب   ا ثااال "ر ي فاامر باسااتخداق األسااقو  النا ياا  لر لنا يااا  

البشااري "مل و"ر  ااوز اسااتخداق األسااقو  النا ياا  لر ط يااان  و  نلاا  ضاارو   قصااو  لصااو  اق ااا 
محاي    ا   ج  الشرط   و  ي شاخص آاارمل ولقادفاع عان الان،   و الادفاع عان شاخص آاار 
حل وج   ي هتديد وش   ق ار   و ا تمال لهابت  جبروا بالغ ". ب د    الاتبا  متد  ا  لقغايا  حل 

وز لقشرط  اساتخداق األساقو  عنادما يفاو  النظااق الاااق بقدا   ار . وحل مثال عقى نل : " 
  و األمن الااق حل ا ر".

وحل ساا ا  التوق ااف  و ال،اارا مل يثاارياا مااا ياتمااد  ديااد اسااتخداق اليااو  عقااى اجلرمياا  الاارت  -95
ي شتب  حل ا رفاب الشخص ذا. ويانص اقفام النماونجي حل  اذا الفا ا  عقاى ماا يقاي: حل مناع 

اقتوااااق ا ناااازل لقفااارق   و اجلااارائم اطيرا  ااا  الااارت رفاااتخدق ف قاااا الياااو مل ضااامن جااارائم الفااا و  و 
 اارج  اار مل " اوز لقشاخص رىليار  ي اسااتخداق ضارو ي لقياو   و لاياذا . وميفان    يتفااع 
نلاا مل حل  الاا  ال اارو   اليصااو مل ل شاام  اليتاا ". وجت ااز األفاااال اجلرم اا  الاارت رصاانف عقااى  هنااا 

فمل حل  ارج  ار مل استخداق اليو  ا م ت  حل روق ف اطرق  و منا  جناياج وجرائم يارات ا
من ال،را . ورفمر باض البقادا  باساتخداق الياو  ا م تا  بارساتنات لس الايوبا  الارت رانص عق قاا 
قوا  نقا لق،ا  اجلرمي ا شتب  حل ا رفابا ؛ ويثارياا ماا ياتم نلا  عنادما رفاو  الايوبا  اقاب  ماد  

سانواج  و  يثارمل ماع    نلا  ر يشاف  ر،وي ااا موثوقااا ف ماا يتاقا   71جن  اد  اق ا   و الف
 طفأل   ديد ما لنا يا  الشخص ا اد ا راا. 

وبا ثااا مل جت اااز بااااض الااادول اساااتخداق األساااقو  النا يااا  ضاااد ا فااااجني  و األشاااخاا  -98
ا اج. وحل باااض البقاادا  ا اادا نيمل ا تقمااني طواولاا  ال،اارا مل تو     راانص قوا  نقااا عقااى  ياا  ضاام

 الرت   اذج حل ارعتبا  حل  ذا التيريرمل ي فمر باستخداق اليو  ا م ت  حل محاي  ا متقفاج. 

 األحكا  المتعلقة بالمسا لة -2 
رت من قوا ني باض الادول لجارا اج موساا  لقمفاا ل . لفان قاوا ني الفثاري مان الادول  -91

ر ي فتباد    ر م القوائر ال،رع   حل باض اقارج  األار  ر رت من  ذ  األ فاقمل  غم    
   فاماا عن اطببب عن اطهاب   و الوفا . 

ااانر  -98 لفااان ا ثاااري لقيقااا  بشاااف  اااااا  اااو وجاااوت قاااوا ني رااانص عقاااى  صاااا   هااارحي  مت 
لقمفق،اااني بر ،اااان الياااا و  الاااذين يفاااتخدمو  الياااو . ورتاقااا   اااذ  الياااوا ني باساااتخداق الياااو  مااان 

ط  عمومااااا  و حل نياااروف لااادت . و غااام     اااؤر  ا اااوني،ني يتصااارفو  ااااا     اااا  جا ااا  الشااار 
الياااا و  لر  هنااام يناااالو  عيوبااااج  ااااف ويتمتااااو  حل بااااض اقاااارج باقصاااا   مااان ا ب يااا  
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الي اااائ  . وي اااربط نلااا مل حل بااااض األ  اااا مل بشااار  رصااارفقم "مفااان   ااا "مل لفااان هاااب  اج 
 س ا  التجمااج. احملايم ر يقص بشف  يبري اصوهاا حل

وري ااي قااوا ني باااض الاادول بااادق لمفا  اا  مب ياا  ا ااوني،ني ا فق،ااني بر ،ااان اليااا و   -99
 جنائ اا لر باد اقصول عقى لن  من   د األجقز  اقفوم  .

والنت ج  الامق   لادق وجوت مفاا ل  مبئما  رتاقا  با تقاا  اقا  حل اق اا  نيقاو  وضاع  -711
نواو  بال،اا  ساق   ريديريا  شخصا   عقا   الا   يفو  ف   ضبا  الشرط  فو  اليا و . و ام مي 

 سو  من " ال  طوا   مصغر " أل   ر  وزمل حل  الا  ال اوا   ال ب ا ا مل راق ا  اقا  حل اق اا مل  
 يما خي ع لعب   ال  ال وا   لي وت ها م .

 األسلحة األقل فتكاً  -ها  
الاااادول ورفااااتخدق " سااااقو  ما قاااا  لقورياااا  ري ااااي ا بااااات  األساساااا   بااااأ  رفااااتودث  -717
. وبالنظر لس    ا اقوماج ا تاقيا  با خااطر ا ررب ا  باألساقو  (62)قارق " حل اقارج ا ناسب  وغري

ا ختق،اا  يا اات ضااا ،   فااب اا عناادما وضااات ا بااات  األساساا  مل فر اا  ماان غااري ا فااتغرب    يباادو 
الياااا و   ماااا ي ت،ااا  عقاااى رفااام ت  ال اااوق حل ل ،ااااننلاا  يماااا لاااو ياااا  موافيااا  تو   ي  ،ظااااج عقاااى 

 .الت و اج اقديث  هنجاا  ق ق اا  يثر  ديداا لذا رت ق   ."األسقو  األق  فتفاا"  ب
ويشف  رزايد لرا   خمتقف "األساقو  األقا  فتفااا" اابل الاياوت اليق قا  األااري  ر او اا  -711

ن    ياؤتي لس ري  اد  ياىل رساتخداق األساقو   اماا حل ل ،ان اليا و . فتوفر  ذ  األساقو  ميفا
النا ياا  وميفاان    يتاا ر اسااتخداق ت جاا   عقااى ماان اليااو . غااري    نلاا  يتوقااف عقااى اصااائص 

 األسقو  احملدت  وعقى س ا  استخدامقا. 
وباااج هاانع وب ااع طائ،اا  واسااا  ماان "األسااقو  األقاا  فتفاااا" هااناع   ي ياا  آااااذ  حل  -713

ي ااارو  ذاااا حل  اااذ  ال،ئااا  اصاااائص خمتق،ااا مل وآل ااااج طقاااا  اطهااااب مل اررفااااع. ول ساااقو  الااارت 
وخمااااطر مررب ااا   اااا. و اااي رشااام  األساااقو  الف م ائ ااا مل واألساااقو  الااارت رقوااا  لهااااباج يق قااا مل 

 . (63)ورق  الرت رفتخدق الصدم  الفقربائ  مل واألسقو  الصور  مل و سقو  ال اق  ا وجق 
األقااا  فتفااااا" رفاااو  حل بااااض اقاااارج   تااا  فاااابا ورفمااان ا شااافق  حل    "األساااقو   -714

وميفااااان    راااااؤتي لس لهااااااباج ا ااااار . ويتوقاااااف  اااااوع ا خااااااطر عقاااااى  اااااوع الفااااابامل وسااااا ا  
استخدام مل و يا  ضاف ال و    و ال وايا. وقد يت ر  ا اا   األبرياا   ي ااا حل اقاارج الارت 

 ر ميفن ف قا روج   األسقو  لس فرت وا د. 

__________ 

 .  1ا بد   (62)

(63) Davison, “Non-lethal” weapons, Palgrave, Macmillan, 2009. 
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وز لفااو  "األسااقو  األقاا  فتفاااا" ا تنام اا  ونار اا  التنظاا م لس  ااد يبااري     اادت ور  اا -715
ًا عندما رن وي عقى رفال ف  لو د ا رفنولوج اج األسقو  الرت رفتخدمقا الشرط مل اصوهال

 . (65). ولذل مل     اج  لس ماايري تول   واضو  ومبئم (64)بشري  غري ميبول 
ات  روج ق ااا  مفاااتيق  عااان وضاااع واساااتخداق رفنولوج ااااج يماااا     ناااا   اجااا  لس مبااا -718

األسقو   ذ  رتجاوز ا اايري الرت ميفن    ي اقا فرات  قواج الشرط   و فرات  ا صاناني ورفاو  
ذا الغقب  عق قا. وبا ثا مل قاد يفاو  مان ال ارو ي وضاع ق اوت عقاى ا تااجر   اذ  األساقو  و شار ا.  

بر ،اااان الياااا و  عقاااى اساااتخداق األساااقو  اجلدياااد  منتظمااااا  يماااا ينبغاااي    يفاااو  راااد ي  ا فق،اااني
 وشديد الصق   ا و   ي دمو ف   هنو ييوق عقى قا و   يو  اط فا . 

وتفاااات القجنااا  الدول ااا  لقصاااق   األمحااار مجااا  م،ات اااا    اساااتخداق ا اااوات الف م ائ ااا   -711
صر فيط حل ا وات ا فتخدم  حل مفافو  الشغ مل  الفام  يأسقو  حل ل ،ان اليا و  ينبغي    حي 

 ي "الغاااز ا فاا   لقاادموع"مل يمااا  باارزج خماااطر اسااتخداق مااوات ي م ائ اا   ااار  والي ااوت الصااا م  
الاااارت ي،رضااااقا اططااااا  اليااااا ود الاااادويل اقااااايل حل  ااااذا الفاااا ا . ورشااااار القجناااا  باااااليق  ماااان    

اطر يبااري  بااا وج واطعاقاا  اسااتخداق باااض ا ااوات الف م ائ اا  الفااام  حل ل ،ااان اليااا و  يشااف  خماا
الدائماا   اان يتارضااو  ذااامل و ااي خماااطر ريااوا اليااا و  الاادويل الااذي حيظاار اسااتخداق األسااقو  
الف م ائ ااا مل وميفااان    ياااؤتي حل هنايااا  ا  ااااف لس ر يااا  روافااا  اآل ا  ضاااد اساااتخداق الفاااموق  

 . (66)يأسقو  ابل النزاعاج ا فقو 

 ين المحلية وتشجيعه ودعمه فرب الشروع في ناالا القوان -واو 
و نا  طائ،ا  واساا  مان اجلقااج ال،اعقا  ا نخرطا   و الارت ميفان    رصابر منخرطا  حل  -718

لهاابا اليااوا ني مااان النااوع ا بااني  ناااا. وماان الواضااار    الاادول ا يصااوت   اااي اجلقاااج ال،اعقااا  
ج ع  ذ  التغ ارياج. الرئ ف  . ب د     نا  جقاج فاعق  عديد   ار   ي اا ميفنقا تعم  و رش

ورشم   ذ  اجلقاج ا نظماج غري اقفوم  مل واجلقاج األياتمي ا مل وا ؤسفااج الوطن ا  قياو  
 اط فا مل واذ ئاج اطشراف   الدول   ا ان   ميو  اط فا . 

وميفاان حل  ااذا الفاا ا  لليااا  ال ااو  عقااى باااض ا بااات اج و يااا  ار  ااب  اليائماا  حل  ااذا  -719
متث  وري  ا ،وض   الفام   قيو  اط فا  فره  لقتشاو  مع الدول بغارا رشاج اقا عقاى الصدت. و 

 لهبا قوا  نقا الدااق   ورازيز التااو  عقى الصا دين اطقق مي وا تادت اجلنف اج. 

__________ 

(64) Corney, Less Lethal Systems and the Appropriate Use of Force, Omega Research Foundation, 

2011, p. 2. 

 . 3عقى سب   ا ثالمل ا بد  األساسي  قم  (65)

-http://www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-fact-sheet/2013-02-06-toxic-chemicalsا ظاااااااااااااار  (66)

weapons-law-enforcement.htm. 
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وي ااا قع مفتااا  األمااام ا تواااد  ا ااااد با خاااد اج واجلرميااا  طفاااؤول   ااهااا  رتمثااا  حل  -771
  وا بات  األساس  . فا فار  ا  دا    لقمفت  رام  مع الدول ورت ر ا زيد مان ال ويو لقمدو 

ال،ااارا طهااابا الياااوا ني. وراااوفر ماااؤمتراج األمااام ا تواااد  ا يبقااا  ا تاقيااا  باجلرميااا  فرهااااا  تااااز  
فرها   لقم ي قدماا حل  ذا اجلقد. وريدق جلن  األمم ا تواد  ا ان ا  طناع اجلرميا  والادالا  اجلنائ ا 

لقمزيد من الام مل وطهبا اليوا ني احملق  مل ومراقبا  واساتاراا رن، اذ ا دو ا  وا باات  األساسا   
 من جا   الدول. 

وراماا  القجناا  الدول اا  لقصااق   األمحاارمل ضاامن  قاا  ماان األ شاا  مل مااع اقفوماااج حل  -777
ومحايااا  األشاااخاا حل   اااع  أاااا  الااااامل عقاااى وضاااع الياااوا نيمل ول ساااا  قواعاااد ا ااا اق الياااا و مل 

النزاعاج ا فقو  وغري ا مان  اارج الاناف. وراما  منظما  األمان والتاااو  حل  و وباا ومفتا  
ا ؤسفاااج الدمييراط اا  و يااو  اط فااا مل حل حااال رثي ااف الشاارط  ورااد يبقامل وا،ااا   اطتمااااج 

راط ا  مان اابل الياا و  احملق  مل واطهب اج اطتا ي  واذ فق  . وريدق ا ،وضا   األو وب ا  لقدميي
 ا فاعد  ل ع ا  ف ما يتاق  ميو  اط فا  وس ات  اليا و . 

ويتمتااع بر اااا  البقااادا  األفريي اا  بالياااد   عقاااى اعتماااات قااوا ني كونج ااا  طجااارا  ت اسااااج  -771
هتاادف لس موا ماا  اليااوا ني. ورفاااى القجناا  األفريي اا  قيااو  اط فااا  والشاااوب لس بنااا   وجاا  

مع ا ؤسفاج الوطن   قيو  اط فا  وا نظماج غري اقفوم   ناج اعىل  حل حاال الاما  ر ز  
الشاارطي و يااو  اط فااا  حل  فريي ااا. ومتثاا  ت اساا  موضااوع   عاان اقاا  حل اق ااا   جرهتااا القجناا  

لاهاابا. اقفوم ا  الدول ا  ا ان ا  مياو  اط فاا  التاباا  لراب اا   مام جناوب شار  آسا ا فرها  
الدااق ااا   فر وريااا  جلنااا  الياااا و  الااادويل التاباااا  لب اااات األفريياااي فرهااااا لااادعم لهااابا الياااوا نيوراااو 

 والشروع ف  . 
و ناا   اد   حل األمااث عان الياا و  و ا ساا  اساتخداق الياو  حل الفثاري مان البقادا   ااول  -773
اقاجا  لس  اذا الناوع  ورااد من  ذ  الناد  مل حل الفثاري مان اقاارجمل حتماااج حل  ما    -الاامل 

    ماان األمااااث. وينبغااي لقباااا ثني احملق اااني ليااب  األولويااا  ذااذا األمااار. وعااابو  عقااى نلااا مل ينبغاااي
رف،  يق اج اقيو  وا ؤسفاج األاار  ا ماثقا   اول الااامل لت ا  ا دو ا  وا باات  األساسا   حل 

 ا نا و. 
دو اا  وا بااات  األساساا  . وينبغااي    يااتم نلاا  وباطضاااف  لس نلاا مل ينبغااي لنيااا  الااوعي با  -774

 عقى   ا  واسع تاا  ويارج ل ،ان اليا و مل واقفوماجمل واجلامااجمل واطتمع يف . 

 االستنتاجاط -زاي 
المعايير الدولية المنظِّمرة بين القوانين الدا لية و بين ثمة تباين كبير وواسع الن اق  -775

ترررة مرررن جانرررب المرررو فين المكلفرررين بإنفررراذ القرررانون فررري للمسرررا لة والسرررتمدا  القررروة الممي
 البلدان. الكثير من
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ينبغرري أن تكررون موا مررة القرروانين الدا ليررة المتعلقررة باسررتمدا  القرروة مررع المعررايير  -778
 رأس أولوياط الدول والمجتمع الدولي.  علىالدولية 
مرررل، فررري المجكبدايرررة، ينبغررري أن تمسرررلل جميرررع الررردول عمرررا نذا كانررر  قوانينهرررا،  -771

 تعترف بمبدأ "حماية الحياة".

 التواياط -حا  

 األمم المتحدةب تواياط  ااة -1 
حقرروق اإلنسران، بمررا فرري ذلررك  رارردينبغري لهيارراط األمررم المتحرردة المشراركة فرري  -778

هيارراط المعاهررداط، واإلجرررا اط المااررة، واالسررتعرال الرردوري الشررامل، أن ترردقق فرري 
قانونراً وينبغري أي راً تردقيق اليراط مسرا لة مرو في ننفراذ القرانون قوانين الدول وممارساتها. 

  َ . وينبغي اعتبار ن فاق الدول في وضع نطار قانوني الستمدا  القروة مرن جانرب وممارسًة
 مو في ننفاذ القانون يتماشى مع المعايير الدولية انتهاكاً للحق في الحياة نفسه. 

تعليررق عررا  نبرردا  أن تنظررر فرري العمررل علررى ينبغرري للجنررة المعنيررة بحقرروق اإلنسرران  -779
ا ررر بشررلن الحررق فرري الحيرراة. وينبغرري أن ينظررر مجلررس حقرروق اإلنسرران فرري تعيررين هياررة 
المبرا  لوضع معايير ومبادئ توجيهيرة عرن مجموعرة األسرلحة األقرل فتكراً التري تتري  اتبراع 

 ولية.أساليب ممتلفة في استمدا  القوة تكون متسقة مع القواعد والمعايير الد
ينبغرري أن تسررراهم األمررم المتحررردة فررري مبررادراط حقررروق اإلنسرران علرررى الصرررعيدين  -711

اإلقليمي والمحلي، بما في ذلك مبادراط األوساط األكاديميرة بوارفها نقراط ان رالق مرن 
 أجل ضمان امتثال أكبر للمعايير الدولية ونلماماً أكبر بها.

 تواياط  ااة بالدول -2 
الدا ليررة المنظِّمررة السررتمدا  مررو في ننفرراذ القررانون للقرروة، عنررد موا مررة القرروانين  -717

االقت رررررا ، مرررررع المعرررررايير الدوليرررررة. وينبغررررري أن تكرررررون هررررر   اإلارررررالحاط محصرررررورًة فررررري 
 التشريعاط لوحدها، وأن تشمل نجرا اط عملية وأدواط تدريبية.

انون علررى ينبغرري نيررال  االعتبررار المالأررم لمسررللة ترردريب وتجهيررز مررو في ننفرراذ القرر -711
نحررو مالأررم لتفررادي الحرراالط الترري يمكررن أن تنشررل فيهررا الحاجررة نلررى اسررتمدا  القرروة، ال 

 سيما عند مراقبة التجمعاط. 
ينبغرري التركيرررز علرررى نيجررراد اليررراط مسرررا لة مسرررتقلة وفعبالرررة. وينبغررري القيرررا  بررر لك  -713

لم والمجتمرع بالتشاور مع المؤسساط الوطنية لحقوق اإلنسران أو مرع مكاترب أمنرا  المظرا
 المدني.
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 يجب أن تتي  الدول قوانينها المتعلِّقة باستمدا  القوة للجميع. -714
ينبغرررررري أالب تتمرررررر  الرررررردول حرررررراالط ال رررررروارئ أو التهديررررررداط اإلرهابيررررررة ذريعررررررًة  -715

الحررق فرري الحيرراة مررن  ررالل مررن  مررو في ننفرراذ القررانون اررالحياط السررتمدا   لتقرروي 
 القوة ال رقيب عليها.

 ياط  ااة بالهيااط اإلقليميةتوا -3 
ينبغي أن يكون الحق في الحياة ضمن أولرى أولويراط الرنظم اإلقليميرة لحقروق  -718

اإلنسان. وينبغي للنظم الناشاة أن ترتبط باألمم المتحدة وبالنظم اإلقليمية األ رى في 
 ه ا الصدد.

التري تملرك معرفرة  ينبغي للهيااط اإلقليمية أن تسراهم مرع الهياراط دون اإلقليميرة -711
متعمقة بقوانين الدول وممارساتها في من قتها، بغية ند ال اإلارالحاط القانونيرة الالزمرة. 

 وينبغي نقامة الشراكاط للترويج لإلاالحاط الالزمة.
ينبغررري أن تراقرررب الهياررراط اإلقليميرررة القررروانين الدوليرررة المتعلِّقرررة باسرررتمدا  القررروة  -718

 في اعتماد القراراط المتعلِّقة بتعزيز ه   اآللياط. والياط المسا لة، وأن تنظر

 تواياط  ااة بالمؤسساط الوطنية لحقوق اإلنسان -4 
يجب أن ت ع المؤسساط الوطنية لحقوق اإلنسان حماية الحق في الحياة ضمن  -719

أولوياتهررا. وفرري هرر ا السررياق، يجررب أن تحرردد مرردى اتسرراق القرروانين المحليررة مررع المعررايير 
 ، وأن تعمل على ناالا القوانين حيثما كان ذلك ضرورياً.الدولية

 تواياط  ااة بالمنظماط غير الحكومية ومنظماط المجتمع المدني -5 
مرع الردول  المنظمراط غيرر الحكوميرة ومنظمراط المجتمرع المردنيينبغي أن تعمل  -731

عيد الردولي على القروانين الواجبرة الت بيرق، وأن تسرتمد  جميرع المردا ل الهامرة علرى الصر
 )مثل تقارير الظل( ل را المشكالط القاأمة حالياً.

ينبغررري لبررراحثي الجامعررراط وغيررررهم مرررن البررراحثين فررري ممتلرررف الجمعيررراط نيرررال   -737
 األولوية لدراسة وتدريس قواعد استمدا  القوة.

 تواياط  ااة بالمانحين -6 
المعرايير الدوليرة أولويررة  ينبغري أن تكرون الحاجرة نلررى موا مرة القروانين الدا ليرة مررع -731

 بالنسبة للجهاط التي تمن  المساعدة المالية وغيرها من المساعداط نلى الدول.
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ال رررراأراط الموجبهررررة عررررن بعررررد أو ال رررراأراط المقاتلررررة بررررال طيررررار ونظررررم  -ثالثاً  
 األسلحة ال اتية التشغيل الناشاة

اامااا  عقااى ا فاااائ  الااارت عماا  ا فقاااف بالوريااا  مااع حقااا   ياااو  اط فااا  واجلما ااا  ال -733
  ثريج ابل سنواج  ول ال ائراج ا وج ق  عن باد وال ائراج ا يارقا  باب ط اا 
مل و غام    (67)

 ياا من النظامني ر يت ق   وجوتاا فاق اا لقبشار عقاى مال ال اائر مل فر ا  حل  الا  ال اائراج ا يارقا  
اج مان األ ا ويتخاذو  قارا اج عمان يوجد عقى األق  بشر يشغكقو   ذ  ال اائر  مل(68)بب ط ا 

يفااتقدفو   وخيتااا و  وقااف لطااب  اليااو  ا م تاا . ومل ر نشاار باااد  ظاام األسااقو  الذار اا  التشااغ   
ولفااان لنا ماااا  ااادث نلااا مل فااار  منصااااج األساااقو   اااذ مل ساااتختا مل عناااد رشاااغ ققامل األ اااداف 

النياشااااج الااارت ورتاامااا  ماقاااا ب رييااا  نار ااا  التشاااغ  مل تو   ي رااادا  مااان البشااار. وقاااد يا ااات 
جرج حل حق   يو  اط فا   ول  ذ  ا فائ   ىت اآل  مثمر  ومنتج . يماا اعتماد اطقا  

 .(69)مؤاراا قرا اا بتنظ م  قي   ياش ر،اعق   لقخىلا   ول  ذا ا وضوع
ورثري ال ائراج ا يارق  بب ط ا  و ظم األسقو  الذار   التشغ    سئق  ومفاائ  رتاقا   -734

 اجااا   اصوهااااا اقااا  حل اق اااا . ور -اط فااااد الااادويل وياااذل  مياااو  اط فاااا   بالياااا و 
لتفاارا  اقجااو ا ،صااق  ا يدماا  حل التيااا ير الفااابي  لقمياار  اعاااا لس حقاا   يااو  اط فااا  
واجلما اا  الااماا . ب ااد    القوظاا  الرا ناا  رتاا ر عقااى مااا يباادو فرهاا  ج ااد  لاااتر  بتاق ياااج 

 ميت ب . 

 اأراط الموجبهة عن بعد )أو ال اأراط المقاتلة بال طيار(ال  -ألف 
مرج  يثر مان عشار سانواج عقاى  ول ضارب  ق ا  ل  طاائر  ميارقا  باب ط اا   ،اذهتا حل  -735

1111رشارين الثااد/ وفمىل  3ال من اا     ا  النزاعااج ا فاقو  التيق ديا مل ونلا  حل 
(70). 

يد  باض ا صات  عدت األشخاا الاذين قتقاوا مل ر1174ومنذ نل  اقنيمل و ىت شبا /فىلاير 
حل غاااااااا اج  ،اااااااذهتا طاااااااائراج ميارقااااااا  باااااااب ط اااااااا  حل بايفاااااااتا  والااااااا من والصاااااااومال لو اااااااد ا 

 .(71)شخصاا عقى األق  1 835 موايل

__________ 

(67) A/HRC/4/20/Add.1 ؛ و359مل و148-145مل الصااااااااااااااااااااا،واجA/HRC/11/2/Add.5  ؛ 31مل الصااااااااااااااااااااا،و
ظاااااار  ي ااااااااا وثاااااااائ  . ا 87مل ال،يااااااار  A/HRC/20/22/Add.3؛ و88-19مل ال،يااااااراج A/HRC/14/24/Add.6و

 .A/68/389؛ وCorr.1و A/68/382؛ وA/65/321اجلما   الاام  

(68) A/HRC/23/47 وA/65/321. 

(69) A/HRC/25/22  4مل ال،ير. 

(71) E/CN.4/2003/3  39مل ال،ير. 

 ./http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/dronesا ظر  (71)

http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/
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ليواعد اليا و  اط فااد الادويل وحل باض اقارجمل قد ي ع  جماج  ذ  ال ائراج  -738
  ققاا  بااالب ماان     ااذ  ال ااائر  ر متتثاا  أل فاااق اليااا و  ومتتثاا  ذااا لفاان حل  ااارج  ااار   اا

اط فااااد الااادويل. بااا  ل  بااااض اذجمااااج  طاااا  ااادثت ااااا     اااا   ي  ااازاع مفاااقرمل وبالتاااايل 
ينبغي ق اسقا وفياا أل فاق اليا و  الدويل قيو  اط فا  األيثر هرام امل و ي   فاق مان شاب  

 ار  يفتن،قا الغموا فابا. و غم ارر،ا  عقى  غق  ا ؤيد  هنا ر رفتوف قا. و نا   ارج 
جوا   اططا  اليا ود الدويل ا ن ب  عقى ال ائراج ا يارق  بب ط ا مل  نا  باض اطارج الرت 

 ر يزال ف قا النياش تائراا  ول الت،فري اليا ود.
فاام ارسااتخداق الاادويل وميثاا  الغمااوا اليااا ود ف مااا يتاقاا  بت،فااري اليواعااد اذاماا  الاارت   -731

لقياااو  ا اااراا واضاااواا عقاااى اطتماااع الااادويل. فااا    اااذ  اليواعاااد ا قمااا  م،تو ااا  لت،فااارياج خمتقاااف 
لز اا   اجلقاج قد يؤتكي لس اق  سواب  غري لموت      رتمتع الدول بفق   ريديري  واسا  حل

اق ااا . يمااا  اياا  اقاا  حلاأل واا و  اا  يفااو  األماا  حل ا فااا ل  ضاائ با. وييااوكا  ااذا الوضااع مح
 ييوكا س ات  اليا و  وقد   اطتمع الدويل عقى اق،اظ عقى  ساس هق  ل من الدويل.

ولاساااقاق حل وضاااع روافااا  عاااا ي قاااوي حل اآل ا   اااول وضاااع قواعاااد رنظ م ااا  ل ااارباج  -738
قا  حل وجقااج ال ائراج ا يارق  بب ط ا  )من اابل الياا و  الادويل(مل مان ا يا ا    ينظار اط

 اااار  ناج هاااق  حل التاباااري عااان آ ائقاااا  اااول اططاااا  الياااا ود الواجااا  ر ب يااا  عقاااى ال اااائراج 
  .(72)ا يارق  بب ط ا مل يما فاقت اجلما   لس  د ما من قب 

وي اتااىل رااداال  ار ااات األو ويب -739
مل و ااو  ااول ريرياار ا ياار  اعاااا  ي اا  مرجا اا   اماا (73)

الثالثاا  حل اجلما اا  الااماا مل حل ااابل مناقشاااج القجناا   (74)قفاا  ا توااد راادا  وافياات عق اا  ا م
 . لن  عرب ار ات األو ويب عن   ي يذ   لس   :1173رشرين األول/ يتوبر 

 اططا  اليا ود الدويل اقايل مبئم ل نظم ضرباج ال ائر  ا يارق  بدو  ط ا ؛ ) ( 
ناساااا  لر بارمتثااااال جلم ااااع الي ااااوت ر ميفاااان محاياااا  اقاااا  حل اق ااااا  بشااااف  م )ب( 

 ا ،روض  عقى استخداق اليو  والرت ينص عق قا اليا و  الدويل؛

__________ 

مل الااذي  اا  ف اا  88/718مل اعتماادج اجلما اا  الااماا  باط اااع الياارا  1173يااا و  األول/تيفاامىل   78حل  (72)
) ( عقااااى "ي،الاااا  امتثاذااااامل لااااد  ايااااان  ي لجاااارا اج  و اسااااتامال  ي وساااا ق  ماااان  جاااا  8الاااادول حل ال،ياااار  

ج ا وج ق  عن باادمل بارلتزامااج ا  ركبا  عق قاا طوجا  الياا و  مفافو  اط  ابمل طا حل نل  استخداق ال ائرا
الدويلمل طا ف قا م ثا  األمم ا تود مل وقا و   يو  اط فا  واليا و  الدويل اط فادمل ور سا ما مبادآ التم  از 

 والتناس ".

-http://webtv.un.org/watch/third-committee-27th-meeting-68th-generalا ظر  (73)

assembly/2777317047001/#full-text, at 1:30:10; and European Parliament Resolution on the use 

of armed drones (2014/2567(RSP)). 

-http://webtv.un.org/watch/third-committee-27th-meeting-68th-general ا ظر (74)

assembly/2777317047001/#full-text at 1:48:36. 
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   التخقي عن ا اايري الدول   ا ريزيا  بشاأ  اساتخداق الياو  طاا يتماشاى ماع  ) ( 
 ارستخداق اقايل لق ائراج ا يارق  بب ط ا ؛

ع عمق ااج ال اائراج ا يارقا  باب ط اا  ينبغي اعتمات الشا،اف   ف ماا يتاقا  جبم ا )ت( 
 لتازيز ا فا ل .

ل  مااا رياادق  ااو موقااف متشاادت. ولااذل  فاار  رااداال  اطقاا  بابااا اج  اثقاا مل ميفاان     -741
 :ر اف لل قا الني   التال  مل س فاعد حل ر     اططا  اعا جي لقمناقش  عقى األق 

   رفاااو  يااا  عمق ااا  قتااا  ااااا   اقااادوت ال ااا ي  لقنزاعااااج ا فاااقو مل  ااا   ( ) 
مفاااتوف   لقشااارو  ا نصااااوا عق قاااا حل قاااا و   يااااو  اط فاااا مل يماااا  اااا     رفاااو  ضاااارو ي  

 ومتناسب  بشف  ها ق.

 تواية  
ينبغي أن يعرب مجلس حقوق اإلنسان عن اراأه المتعلِّقة بالكيفية التي ين بق بها  -747

عد أو ال اأراط المقاتلة بال طيار، اإلطار المعياري ذو الصلة على ال اأراط الموجبهة عن ب
 وأن يعرل التفسيراط األساسية للقانون الدولي التي يرى وجوب ت بيقها.

 نظم األسلحة ال اتية التشغيل -با  
مل ميااض  وقاات طوياا  منااذ     ظاار اطقاا  حل مفااأل   ظاام األسااقو  الذار اا  التشااغ   حل  -741

1173 يا /ماايو 
بفاارع  رفااتو  ألماام ا توااد   اذ  ا فااأل  وقااد عاجلاات خمتقاف   ئاااج ا .(75)

عق قا الثنا . ويا ت  اذ  ا فاأل  مان باني  ماو   اار   ظار ف قاا ي ا   مان القجنا  األوس لقجما ا  
وقاااد شااارع ماقاااد األمااام ا تواااد   .(77)ومفتااا  األمااام ا تواااد  لشاااؤو   ااازع الفااابا (76)الاامااا 

 لبووث  زع الفبا  ي اا حل عمق   يشا   ف قا اعىلا .
ري  اد اساتامال  ولا  اقدث األبرز حل جن ف  و ار،ا  الدول األطراف حل ار،اق    ظر  و -743

1174 سقو  ريق دي  ما ن  عقى وضاع  اذ  ا فاأل  عقاى جادول  عماذاا حل  يا /ماايو 
و اد   .(78)

 ال      ذ  اع و  بوه،قا ا و   ام  وجدي  لس األماق.

__________ 

(75) A/HRC/23/47. 

 ./http://www.stopkillerrobots.org/2013/10/unga2013 ظر ا (76)

 www.un.org/disarmament/content/spotlight/index_2013.shtml; andعقى سب   ا ثال  (77)

www.un.org/disarmament/special/meetings/firstcommittee/68/pdfs/TD_29-

Oct_CW_Netherlands.pdf. 

-http://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/8583-ccw-adopts-mandate-to-discussا ظاااااااااار  (78)

killer-robots. 

http://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/8583-ccw-adopts-mandate-to-discuss-killer-robots
http://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/8583-ccw-adopts-mandate-to-discuss-killer-robots
http://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/8583-ccw-adopts-mandate-to-discuss-killer-robots
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 ملالذار اا  التشااغ   رشااف مل ضاامن  مااو   ااار  وبوضااواو غاام    مفااأل   ظاام األسااقو   -744
 ي ااا راداع اج لتمقا  مفأل  من مفائ   زع الفبامل ويتاني  مااجلتقا حل  ذا الف ا مل فر  ذاا 

با ااد  ا ااد  عقااى  يااو  اط فااا مل اصوهاااا اقاا  حل اق ااا  والفراماا  اط فااا   مل وبالتااايل فقااي 
لس جترباا  ال ااائراج ا يارقاا  بااب ط ااا مل  نااا   ي اااا  ي اااا ماان مفااائ   يااو  اط فااا . واسااتناتاا 

ا ر استخداق  اذ  األساقو  ااا   الن اا  اجلغاراحل لقنزاعااج ا فاقو  ا اروفا . وبالتاايل ينبغاي 
   ربيى  ظم األسقو  الذار   التشغ   عقى جدول  عمال اطق . وساتي  فارا روهالا  اطتماع 

األساقو  الذار ا  التشاغ   لنا ماا   ظ ار لل قاا فياط لماا حل الدويل لس    تائم وشام   فأل   ظام 
سااا ا   ااازع الفااابا  و حل سااا ا   ياااو  اط فاااا   اااا  اااا  يااا  طااارف يغ،ااا  عااان وجقااا   ظااار 

 ال رف اآلار عن  ذ  ا فأل  اق وي .

 تواياط  
ينبغرري أن يوااررل مجلررس حقرروق اإلنسرران النظررر فرري ق ررية نظررم األسررلحة ال اتيررة  -745

سرريما فيمررا يتعلررق بررالحق فرري الحيرراة والحررق فرري الكرامررة. وينبغرري للمجلررس، التشررغيل، ال 
بوافه هيارة األمرم المتحردة العليرا فري مجرال حقروق اإلنسران، االنمرراط فري العمرل الر ي 
تقو  به هياكل نزع السالا في ه ا الصدد وأن يمسمع اوته في ه ا المجال بينمرا تجرري 

 المناقشة الدولية حول ه ا الموضوع.

    


