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 أفضل ممارسات استخدام القوة البدنية في حوادث 
إدارة الحشود

يثير استخدام القوة البدنية في سياقات إدارة الحشود بعض المخاوف الغريبة عن تلك المواقف التي لم تتناولها السياسة 

الموحدة الستخدام القوة. األحكام النموذجية التالية معّدة بهدف دمجها مع السياسات األشمل لوكالة إنفاذ القانون بشأن 

إدارة الحشود. 

	)( المهمة: تتمثَّل مهمة إنفاذ القانون خالل المظاهرات السلمية واالضطرابات المدنية في تسهيل حرية التعبير وحرية 1

التجمع، ووقف تصعيد أي عنف، وتسوية النزاعات. يجب مراعاة المحظورات والقيود التالية عىل استخدام القوة 

البدنية خالل المظاهرات السلمية واالضطرابات المدنية؛ وبخالف ذلك، تكون سياسة استخدام القوة هي السياسة 

المنطبقة.

	)( عدم الشرعية:1

يعتبر أي موقف لتجمع الحشود احتجاًجا أو مظاهرة سلمية عندما يمارس المشاركون فيها حقوقهم في حرية 

التعبير بطريقة قانونية. في هذه الحاالت، قد ال تصدر أي استجابة لهذا التجمع من جانب الشرطة، وإذا كانت هناك 

أي استجابة من جانب الشرطة، فإنها ستكون تسهيل الحدث من دون استخدام قوة بدنية.

متى كان من الممكن التعامل مع نشاط غير قانوني منفصل يرتكبه أفراد أو مجموعات صغيرة داخل تجمع سلمي 

من خالل إنفاذ القانون المستهدف لهم، فعىل الضباط االستجابة له بتكتيكات التدخل في الحشود وإخراج مخالفي 

القانون حتى يمكن استمرار التجمع السلمي. ويُقَصد بتكتيكات التدخل في الحشود اإلجراءات المعّدة لتسهيل 

استمرار ممارسة الحقوق الدستورية بفصل مخالفي القانون والقبض عليهم داخل أي تجمع قانوني. 

متى كانت أي تصرفات أو سلوكيات داخل أي حشد تمثِّل مخاطر حقيقة تنذر بإصابة أي شخص أو إلحاق أذى كبير 

بالممتلكات، يجوز لوكالة إنفاذ القانون إعالن أن هذا التجمع غير قانوني وإصدار أمر رسمي بتفرق التجمع. 

لن يؤثر إعالن أن أي احتجاج أصبح تجمًعا غير قانوني أو "أعمال شغب" في الشرط المتمثل في أنه يجب أن يكون 

استخدام القوة البدنية الزًما وللوفاء بغرض قانوني.

	)( استخدام القوة البدنية:1

يجوز استخدام القوة البدنية ضد أفراد بعينهم داخل الحشد للوفاء بأغراٍض قانونية وفًقا لسياسة استخدام القوة 

والمحظورات المحدَّدة أدناه. متى أمكن ذلك، فعىل ضباط الشرطة استخدام جميع التكتيكات المتاحة والمناسبة 

لوقف التصعيد بمقتضى الظروف للحّد من أو االستغناء عن استخدام القوة البدنية. عىل الضباط استخدام الحّد األدنى 

من القوة البدنية الالزمة للتغلُّب عىل المقاومة بمقتضى الظروف وإنهاء استخدام القوة متى انتهى لزوم استخدامها. 

 .11RCW ،قانون واشنطن المعدَّل	 Revised Code of Washington بموجب المادة 10.120.020 من قانون	

تنطبق المحظورات عىل استخدام بعض أنواع من القوة البدنية داخل الحشد كما يلي. 

عدم االمتثال السلبي 	أ1)

في المواقف التي يرتكب فيها األفراد تصرًفا غير قانوني بعدم االمتثال السلبي 	مثل الجلوس أو االستلقاء1، عىل 

المشرف عىل الحادثة محاولة التواصل مع هؤالء األفراد للتوصل إىل تسوية سلمية. إن لزم األمر، يجوز للضباط 

استخدام أساليب توجيه الحركة 	مثل الرفع، أو الحمل1. عىل الضباط عدم استخدام التكتيكات التي من المحتمل 

عىل نحٍو معقول أن تُسبِّب األلم.

الهراوات 	ب1)

	i( عىل الضباط عدم استخدام الهراوات لدفع الحشد قبل إصدار أوامر بتفريق التجمع وإتاحة الوقت 1

المعقول لالمتثال لمثل هذه األوامر. ال ينطبق هذا الحكم عىل الضباط الذين يستخدمون الهراوات 

للتغلُّب عىل تهديد وشيك بهجوٍم من شخٍص معيَّن. 
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	ii( عىل الضباط الذين يحاولون تحريك الحشد أو األفراد باستخدام هراوة عدم دفع أي شخص يكون 1

من الواضح أنه عاجز عن التراجع ألسباٍب خارجة عن سيطرته 	مثل تدفق الحشد، أو إعاقة جسدية، 

أو حواجز جسدية، وما إىل ذلك1. 

	iii( عىل الضباط بذل العناية المعقولة لتجنُّب ضرب الرأس، أو الرقبة، أو الحلق، أو العمود الفقري 1

ألي شخص عند استخدام أساليب إدارة الحشود بالهراوات.

Projectile Impact Weapons 1PIW	 	ج1)

	i( يُقَصد بمصطلح  PIW	Projectile Impact Weapons، أسلحة لها تأثير القاذفات1 سالح أقل 1

فتًكا يُطِلق قاذفات مثل خراطيش بمقاس 40 مم من اإلسفنج أو الفوم، أو قاذفات كرات رذاذ 

مة لتجريد  الفلفل، أو قاذفات مشابهة، أو كرات انفجارية، أو الخراطيش األسطوانية المرنة المصمَّ

الشخص من قوته مؤقًتا.

	ii( يُحَظر استخدام سالح له تأثير القاذفات ضد مجموعات من األفراد. ال يهدف هذا الحكم إىل حظر 1

استخدام الضباط لسالح له تأثير القاذفات في مواقف تتطلب التحكم في الحشود ضد شخص 

معيَّن يهدد بإحداث هجوم وشيك ضد أي شخص. ومع ذلك، عىل الضباط أن يُقدِّروا بعناية وزن 

المخاطر التي قد تحيق بالمتفرجين وإمكانية استخدام أساليب قوة أخرى. ويجب أن يمتثل هذا 

االستخدام لسياسة استخدام القوة.

الذخائر األخرى األقل فتًكا 	د1)

	i( لن تُستخَدم أجهزة التشتيت من خالل الضوضاء-الوميض، أو "قنابل الصوت"، واألجهزة اليدوية 1

للوفاء بأغراض إدارة الحشود إال كسبيل أخير. 

	ii( لن يُستخَدم إال دخان غير كيميائي بناًء عىل أمر من مشرف الحادثة ومن جانب عاملين مصرَّح 1

لهم بحمله واستخدامه. وبعد كل استخدام، عىل مشرف الحادثة إعادة تقييم مسرح األحداث 

لتحديد ما إذا كان االستخدام اإلضافي الزًما.

الغاز المسيل للدموع  	ه1)

	i( يُحظر عىل وكاالت إنفاذ القانون استخدام أو التصريح لضباطها أو الموظفين اآلخرين باستخدام 1

غاز مسيل للدموع ما لم يكن الزًما لتخفيف المخاطر الراهنة بإحداث أذى خطير بسبب 

ن داخل متاريس، أو وضع احتجاز رهائن. 	بموجب المادة  أعمال الشغب، أو شخص محصَّ

.1RCW 10.116.030  من قانون

	ii( قبل استخدام الغاز المسيل للدموع، عىل وكاالت إنفاذ القانون استنفاد بدائل استخدام الغاز 1

 المسيل للدموع التي تكون متاحة ومناسبة بمقتضى الظروف. 	بموجب المادة 10.116.030  

.1RCW من قانون

	iii( لن يُستخَدم الغاز المسيل للدموع إال بعد استالم تصريح من أعىل مسؤول منتخب في الوالية 1

القضائية التي سُيستخَدم فيها الغاز المسيل للدموع. 	بموجب المادة 10.116.030  من قانون 

.1RCW

	iv( اإلعالن عن نية استخدام الغاز المسيل للدموع.1

	v( إتاحة الوقت الكافي والمكان لألشخاص لالمتثال لتوجيهات الضباط. 	بموجب المادة 10.116.030  1

.1RCW من قانون

	vi( بالنظر إىل استخدام الغاز المسيل للدموع، يجب عىل المشرف عىل الحادثة أن يقدِّر بعناية 1

وزن مخاطر األذى الناجمة عن استخدامه عىل الحشد؛ إذ إن هذه األدوات قد تؤثر في جميع 

األشخاص في المنطقة، بمن فيهم الضباط وكذلك األشخاص خارج المنطقة المباشرة. قبل 

استخدام الغاز المسيل للدموع، يجب عىل المشرف عىل الحادثة التأكد من أن العاملين مجّهزون 

كما ينبغي بُعدَّة واقية مثل أقنعة الحماية من الغاز. 
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	vii( وبعد كل استخدام، عىل مشرف الحادثة إعادة تقييم مسرح األحداث لتحديد ما إذا كان االستخدام 1

اإلضافي الزًما.

الكالب 	و1)

يُحَظر صراحًة استخدام الكالب البوليسية K-9s للوفاء بأغراض إدارة الحشود وتفريق الحشود. 	السياسة 

النموذجية للكالب الصادرة عن WA Criminal Justice Training Commission 	لجنة التدريب عىل 

العدالة الجنائية في والية واشنطن11.

	)( المساعدات الطبية1

في أقرب فرصة آمنة في مسرح األحداث الخاضع لسيطرة وكالة إنفاذ القانون، عىل الضباط توفير اإلسعافات 

األولية أو تيسيرها إىل األشخاص الذين أُصيبوا، أو الذين يشتكون من األلم جراء استخدام القوة، أو الذين 

.1RCW 36.28 من قانونA.445 بموجب المادة	يطلبون المساعدة بعد تعرُّضهم لعوامل كيميائية. 

	)( اإلبالغ1

يجب اإلبالغ عن جميع استخدامات القوة البدنية التي تحدث خالل سياق إدارة الحشود، والتحقيق فيها، 

ومراجعتها وفًقا للسياسة الصادرة بشأن اإلبالغ، والتحقيق، والمراجعة. احتمالية ضخامة حجم هذه األحداث، 

واالحتمالية المتزايدة بأال ينتهي مآل األشخاص المستهدفين من القوة البدنية إىل االعتقال لن يُعامال كمبرِّرين 

يسوغان االستغناء عن بروتوكوالت مراجعة القوة المعتادة. 
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