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وزارة الداخلية

قرار رقم )24( ل�سنة 2014

ب�شاأن اإ�شدار املبادئ الأ�شا�شية

ل�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية

وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون ال�شجون ل�شنة 1964،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

والذخائر،  والأ�شلحة  املفرقعات  �شاأن  يف   1976 ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى مدونة �شلوك رجال ال�شرطة ال�شادرة بالقرار رقم )14( ل�شنة 2012،

وعلى مدونة الأمم املتحدة لقواعد �شلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني والتي اعتمدت 

بقرار اجلمعية العامة يف دي�شمرب 1979،

وعلى املبادئ الأ�شا�شية ب�شاأن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني 

باإنفاذ القوانني ال�شادرة من الأمم املتحدة . هافانا �شبتمرب1990م،

وعلى تقرير وتو�شيات اللجنة امل�شتقلة لتق�شي احلقائق حول اأحداث فرباير ومار�س 2011، 

وعلى الأخ�س التو�شية رقم 1722 الواردة يف التقرير،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باملبادئ الأ�شا�شية ل�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية املرفقة بهذا القرار.
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املادة الثانية

يلتزم جميع اأع�شاء قوات الأمن العام مبا جاء بهذه املبادئ الأ�شا�شية.

املادة الثالثة

على وكيل وزارة الداخلية واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                               الفريق الركن

                                                                                               وزير الداخلية

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1435هـ

املــــــــوافــــــق: 12 فبـــــرايــــــر 2014م
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املبادئ الأ�شا�شية ل�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية

املقدمة:

انطالقًا من كون عمل ال�شرطة خدمة اجتماعية ور�شالة اإن�شانية بالغة الأهمية، واأن احلاجة 

تتطلب تهيئة وتوفري بيئة العمل املنا�شبة لهذه القوات، وحت�شني ظروف عملها واأو�شاعها حيثما 

ا�شتقرار  يتهدد  خطر  هو  و�شالمتهم  منت�شبيها  حياة  يتهدد  الذي  اخلطر  لأن  الأمر،  يقت�شي 

املجتمع باأكمله.

اأمن  بحماية  وحيويًا  بارزًا  دورًا  عملها  خالل  من  توؤدي  ال�شرطة  قوات  اأن  على  وتاأ�شي�شًا 

واحلرية  والأمن  احلياة  يف  الفرد  حق  عن  والدفاع  العامة  واملمتلكات  املجتمع  وحقوق  الوطن 

وال�شالمة وحماية ممتلكاته، كما كفلتها املواثيق الدولية ومن خالل املمار�شات القانونية واملهنية 

املن�شبطة.

والأ�شلحة  القوة  ا�شتخدام  يكون  اأن  تقت�شي  ال�شرطي  للعمل  الأ�شا�شية  القواعد  اإن  وحيث 

اأداء الواجب وللدفاع  النارية قا�شرًا على حالت ال�شرورة الق�شوى ويف احلدود التي يتطلبها 

عن النف�س، ويف حالة التعر�س خلطر حمدق على احلياة وال�شالمة ال�شخ�شية واملمتلكات العامة 

األ تكون هناك و�شائل اأخرى لتجنب هذا اخلطر، وكما ن�شت عليه مدونة  واخلا�شة، �شريطة 

�شلوك رجال ال�شرطة يف املبداأ الثالث منها.

لذا جاءت القوانني البحرينية يف هذا ال�شياق متفقة يف ذلك مع املواثيق الدولية فقد ن�س 

قانون قوات الأمن العام يف املادة )1( منه على »اأن قوات الأمن العام قوات نظامية م�شلحة تابعة 

وحماية  البالد  داخل  والآداب  العام  والأمن  النظام  على  باملحافظة  وتخت�س  الداخلية  لوزارة 

الأرواح والأعرا�س والأموال«، وجاء يف املادة )12( منه »لأع�شاء قوات الأمن العام يف �شبيل تنفيذ 

واجباتهم وكلما دعت احلاجة حق ا�شتعمال القوة بالقدر الالزم لتنفيذ تلك الواجبات وب�شرط 

اأن تكون القوة هي الو�شيلة الوحيدة لذلك«، كما حددت املادة )13( منه الأحوال وال�شروط التي 

يجب اأن تلتزم بها قوات الأمن العام حال ا�شتخدامها لالأ�شلحة النارية، ولهذا فقد وازن القانون 

بني اعتبارات امل�شلحة العامة وبني �شون و�شالمة املواطنني واملقيمني، بالإ�شافة اإىل ما حدده 

قانون العقوبات البحريني يف املادة )17( منه وهي حالة الدفاع ال�شرعي، والتي جعلها �شببًا من 

اأ�شباب الإباحة مبا يعني جواز ا�شتخدام القوة وال�شالح الناري اإذا واجه املدافع خطرًا حاًل من 

جرمية على النف�س اأو على املال، اأو اعتقد بقيام هذا اخلطر وكان اعتقاده مبينًا على اأ�شباب 

»ملاأموري  باأن  البحريني  الإجراءات اجلنائية  قانون  املادة )77( من  عليه  ن�شت  وما  معقولة، 

ال�شبط الق�شائي يف حالة قيامهم بواجباتهم اأن ي�شتعينوا مبا�شرة بالقوة الع�شكرية«.
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وملا كان ا�شتخدام القوة وال�شالح الناري على نحو مفرط اأو اإ�شاءة ا�شتخدامه قد يوؤدي اإىل 

خ�شائر يف الأرواح اأو اإ�شابات بليغة، فقد اأ�شدرت الأمم املتحدة مبادئ اأ�شا�شية ب�شاأن ا�شتخدام 

القوة والأ�شلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، تكون هاديًا ومر�شدًا للدول 

اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدها  والتي  واحرتامها،  ومراعاتها  اإطارها  يف  للعمل 

ومعاملة املجرمني – هافانا �شبتمرب 1990.

بقرار  اعتمدت  والتي  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  �شلوك  لقواعد  اأ�شدرت مدونة  كما 

اجلمعية العامة يف دي�شمرب 1979، اأوردت فيها قواعد خا�شة با�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية، 

وقد بادرت وزارة الداخلية باإ�شدار مدونة ال�شلوك لرجال ال�شرطة والتي ت�شمنت ن�شو�شًا خا�شة 

با�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية.

ويف اإطار حر�س وزارة الداخلية على مراعاة واحرتام املعايري واملبادئ ال�شرت�شادية الدولية 

ورغبة يف التاأكيد على املبادئ الأ�شا�شية والقواعد املعمول بها وتقنينها، لذا مت اإعداد املبادئ  

الأ�شا�شية ل�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية املرافقة ا�شتنادًا اإىل املرجعيات القانونية الآتية:

1- قانون ال�شجون ل�شنة 1964.

2- قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976.

3- املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1976 يف �شاأن املفرقعات والأ�شلحة والذخائر.

4- قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982.

5- قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002.

6- مدونة �شلوك رجال ال�شرطة ال�شادرة مبوجب قرار وزير الداخلية رقم )14( ل�شنة 2012.

7- مدونة الأمم املتحدة لقواعد �شلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني والتي اعتمدت بقرار 

اجلمعية العامة يف دي�شمرب 1979.

8- املبادئ الأ�شا�شية ب�شاأن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني باإنفاذ 

القوانني ال�شادرة من الأمم املتحدة . هافانا �شبتمرب1990م.

لهم   املرخ�س  منت�شبيها  التزام  على  توؤكد  فاإنها  املبادئ  هذه  الداخلية  وزارة  ت�شدر  واإذ 

ال�شتعانة بالقوة وا�شتخدام الأ�شلحة النارية بتطبيق بنودها الأ�شا�شية الواردة بها، وتوؤكد على 

اأن اأي جتاوز لهذه املبادئ يعر�س من ارتكبه للم�شئولية اجلنائية والتاأديبية بح�شب الأحوال.
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الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

مفهوم القوة والأ�شلحة النارية

رجال  جانب  من  ت�شتخدم  مادية  قوة  اأي  »بالقوة«  يق�شد  املبادئ،  هذه  تطبيق  لأغرا�س 

ال�شرطة، التي ترتاوح ما بني ا�شتخدام القوة البدنية الذاتية وا�شتخدام الأدوات الأخرى غري 

القاتلة بطبيعتها، بغر�س اإجبار �شخ�س اأو جمموعة اأ�شخا�س على الن�شياع لأحكام القانون، 

اأو ملنعه من ارتكاب جرمية اأو بهدف احلفاظ على النظام والأمن العام وحماية اأرواح املواطنني 

واملقيمني واأعرا�شهم وحرياتهم وممتلكاتهم.

ويق�شد »بالأ�شلحة النارية« اأي �شالح حممول ذي اإبرة �شرب نار، اأو ميكن حتويله ب�شهولة 

ليطلق طلقة �شواء كانت ر�شا�شة اأو خرطو�شًا اأو مقذوفًا اآخر بفعل مادة متفجرة، وي�شمل البنادق 

وامل�شد�شات التي تطلق اخلرطو�س اأو الر�شا�س على اختالف اأنواعها وكذلك البنادق وامل�شد�شات 

التي تعمل ب�شغط الهواء وتطلق ر�شات مفردة والبنادق وامل�شد�شات واخلرطو�س التي ت�شتعمل 

يف الإر�شاد وامل�شد�شات التي تعمل بعبوات متفجرة. وكل �شالح ناري مذكور يف املادة )7/اأ( من 

املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1976 يف �شاأن املفرقعات والأ�شلحة والذخائر.

مادة )2(

الأهداف

حتقق املبادئ الأ�شا�شية ل�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية الأهداف الآتية:

اأ- و�شع الإطار العام لقواعد ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية.

ب - اللتزام باملبادئ الأ�شا�شية التي يجب مراعاتها من قبل م�شتخدمي القوة والأ�شلحة النارية 

وهي: امل�شروعية وال�شرورة والتنا�شب وامل�شاءلة.

النارية، مبا ي�شمن  القوة والأ�شلحة  الدولية والوطنية اخلا�شة با�شتخدام  ج - تطبيق املعايري 

�شيانة احلقوق واحلريات العامة، كما ن�شت عليها املعاهدات واملواثيق الدولية والإقليمية 

التي التزمت بها مملكة البحرين وُن�س عليها يف الد�شتور البحريني والقوانني الأخرى ذات 

ال�شلة.

د - اإحداث توافق بني متطلبات حفظ الأمن والنظام العام، ومتطلبات ال�شالمة العامة واحلقوق 

التي  احليدة  خالل  من  ذلك  ويتم  الوطنية،  القوانني  مبقت�شى  قانونًا  املكفولة  واحلريات 

رجال  قبل  من  النارية  والأ�شلحة  القوة  ا�شتخدام  يف  الإفراط  عدم  �شمان  على  تنطوي 

ال�شرطة.
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والأ�شلحة  القوة  ا�شتخدام  واأن  عالية،  حرفية  على  املبنية  واحليادية  الثقة  وتقوية  تعزيز   - هـ 

و�شون  واأمنه  ا�شتقراره  لتحقيق  املجتمع  م�شلحة  وترجيح  القانون  اإطار  يف  ياأتي  النارية 

وحماية حياة الإن�شان.

الف�شل الثاين

املبادئ الأ�شا�شية ل�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية

مادة )3(

�شلطة اإ�شدار الأمر باإطاق النار

يف غري حالة الدفاع ال�شرعي تكون �شلطة اإ�شدار الأمر باإطالق النار وطريقة تنفيذه لل�شباط 

ملن ي�شغل من�شب قائد �شرية اأو نائب رئي�س مركز �شرطة اأو رئي�س مركز �شرطة اأو اأعلى، ومن 

يف حكمهم، مع اللتزام يف ذلك بتنفيذ الأحكام الواردة يف هذه املبادئ.

مادة )4(

امل�شروعية

دقة  بكل  تنفذ  باأن  القوة  وا�شتخدام  ال�شالح  بحمل  لها  املرخ�س  ال�شرطة  قوات  تلتزم 

خارج  ت�شرف  واأي  النارية،  والأ�شلحة  القوة  ل�شتخدام  الأ�شا�شية  املبادئ  يف  الواردة  الأحكام 

عن هذه املبادئ يعد ت�شرفًا فرديًا يحا�شب عليه من قام به وفقًا لقواعد امل�شئوليتني اجلنائية 

والتاأديبية.

مادة )5(

ال�شرورة

والأ�شلحة  القوة  ت�شتخدم  فال  النارية،  والأ�شلحة  القوة  ا�شتخدام  ال�شرورة يف  مبداأ  اإعمال 

النارية اإل عند ال�شرورة الق�شوى، ويجب اأن تقدر ال�شرورة بقدرها، ول تزيد على مقت�شاها، 

تقت�شيه  ووحيد  اأخري  كخيار  النارية  الأ�شلحة  اأو  القوة  ا�شتخدام  غري  اأخرى  و�شيلة  يوجد  واأل 

الوطنية،  والقوانني  الدولية  املعايري  اإطار  ويف  م�شروعة،  اأهداف  ولتحقيق  ال�شرورة،  حالة 

ويوقف ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية متى انتهت حالة ال�شرورة بانتهاء ال�شبب املف�شي اإىل 

ا�شتخدامها.

مادة )6(

التنا�شب

اإجراء ا�شتثنائي، ول يتم  حق ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية من قبل رجال ال�شرطة هو 

اللجوء اإليه اإل بعد ا�شتنفاد كافة الو�شائل العادية غري العنيفة، ومتى وجد م�شوغ قانوين، واأن 

يكون ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية متنا�شبًا مع الهدف امل�شروع ومع خطورة اجلرمية.
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مادة )7(

امل�شاءلة

يف احلالت التي ل منا�س من ال�شتخدام امل�شروع للقوة اأو الأ�شلحة النارية، يتعني اللتزام 

مبا يلي:

اأ- احلر�س على �شبط النف�س والت�شرف بطريقة تتنا�شب مع خطورة املوقف والهدف امل�شروع 

املطلوب حتقيقه.

ب - بذل العناية الواجبة لتجنب الأ�شرار واملخاطر الناجتة عند ا�شتخدام القوة اأو ال�شالح بقدر 

الإمكان يف اإطار احرتام و�شون حياة الإن�شان.

ج - تقدمي امل�شاعدة الطبية والإ�شعافات الأولية، ونقل امل�شاب اأو امل�شرور اإىل اأقرب م�شت�شفى 

ويف اأ�شرع وقت ممكن.

د - اإبالغ اأقارب امل�شرور اأو املتوفى اأو امل�شاب يف اأقرب وقت ممكن.

 مادة )8(

وظروفها  الواقعة  يت�شمن  حم�شر  حترير  يتم  النارية  والأ�شلحة  القوة  ا�شتخدام  حال  يف 

ومالب�شاتها، واإذا اأدى ال�شتخدام للقوة والأ�شلحة النارية اإىل وفاة اأو اإ�شابة يتعني اإبالغ الروؤ�شاء 

املعنيني بذلك فورًا.

مادة )9(

يف حالة حدوث وفاة اأو اإ�شابة جراء ا�شتخدام القوة اأو الأ�شلحة النارية تقوم اجلهة املخت�شة 

بالتحقيق يف الواقعة.

مادة )10(

اإذا ما ثبت اأن ال�شخ�س الذي ا�شتخدم ال�شالح قد اأ�شاء ا�شتخدامه، فيتم اتخاذ الإجراءات 

القانونية الواجبة مل�شاءلته جنائيًا وتاأديبيًا.

الف�شل الثالث

�شوابط ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية

مادة )11(

حالت ا�شتخدام القوة

مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة باملادة )12( من قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، لقوات ال�شرطة يف �شبيل تنفيذ واجباتها واإذا ق�شت احلاجة، حق 

ا�شتخدام القوة بالقدر الالزم لتنفيذ تلك الواجبات وب�شرط اأن تكون القوة هي الو�شيلة الوحيدة 

لذلك.
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مادة )12(

حالت ا�شتخدام الأ�شلحة النارية

مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة باملادة )13( من قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، ل ت�شتخدم الأ�شلحة النارية اإل يف الأحوال الآتية:

اأو حمدقًا من جرمية على  املدافع خطرًا حاًل  اإذا واجه  النف�س،  امل�شروع عن  الدفاع  اأ- حالة 

النف�س اأو العر�س اأو املال اأو عن نف�س الغري اأو عر�شه اأو ماله.

ب - ملنع وقوع جرمية تنطوي على تهديد خطري لالأرواح اأو الأموال العامة اأو اخلا�شة.

ج - القب�س على �شخ�س متهم بجناية اأو متلب�س بجنحة يجوز فيها القب�س اإذا قاوم اأو حاول 

الهرب.

د - عند القب�س على حمكوم عليه بعقوبة جناية اأو باحلب�س مدة تزيد على ثالثة اأ�شهر اإذا قاوم 

اأو حاول الهرب.

هـ - �شد اأي هجوم اأو اأية مقاومة م�شحوبة با�شتعمال القوة اإذا مل يكن باملقدور �شدها بو�شائل 

اأخرى.

مادة )13(

�شروط ا�شتخدام الأ�شلحة النارية

يف جميع احلالت التي يجوز فيها ا�شتخدام الأ�شلحة النارية، ي�شرتط ما يلي:

اأ- اأن يكون ا�شتخدام ال�شالح لزمًا ومتنا�شبًا مع اخلطر احلال اأو املحدق.

ب - اأن يكون ال�شالح هو الو�شيلة الوحيدة لدرء اخلطر احلال اأو املحدق بعد التثبت من قيامه.

ج - اأن يكون ا�شتخدام ال�شالح بق�شد تعطيل املوجه �شده ال�شالح من العتداء اأو املقاومة.

د - التعريف ب�شفته امل�شروعة قانونًا با�شتخدام ال�شالح اإذا مل يكن معلومًا من و�شعه الظاهر.

هـ - توجيه حتذير وا�شح يعلن ال�شروع يف ا�شتخدام ال�شالح الناري كلما كان م�شتطاعًا.

و - اإعطاء املوجه اإليه الإنذار وقتًا كافيًا لال�شتجابة للتحذير ما مل يعر�س ذلك رجال ال�شرطة 

اأو اأ�شخا�شًا اآخرين اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�شة للخطر.

ز - موافقة ال�شابط امل�شئول اإذا كانت الظروف ت�شمح بذلك.

ح  - يتم الت�شويب يف غري مقتل بح�شب الأ�شل.

ط - ويف جميع الأحوال ل يجوز ا�شتخدام الأ�شلحة النارية القاتلة عن ق�شد اإل عندما يتعذر 

متامًا جتنبها من اأجل حماية الأرواح.

مادة )14(

قبل  من  النارية  الأ�شلحة  با�شتخدام  تتعلق  املخت�شة  الإدارات  قبل  من  تعليمات  اإعداد  يتم 

رجال ال�شرطة تت�شمن مبادئ توجيهية حتدد ما يلي:

اأ- من لهم احلق يف حمل وا�شتخدام الأ�شلحة النارية واأنواع هذه الأ�شلحة والذخائر.
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ب - اإعمال �شروط التدريب بالطريقة التي تكفل ال�شتخدام الأمثل لالأ�شلحة النارية وبالطريقة 

التي ت�شمن تقليل خماطر ال�شتخدام اأو حدوث اأ�شرار ل طائل من ورائها �شوى زيادة هذه 

املخاطر والأ�شرار.

ج - تنظيم مراقبة الأ�شلحة النارية وتخزينها وت�شليمها واإعادتها.

د - اأ�شلوب توجيه التحذيرات والإنذارات قبل ال�شروع يف ا�شتخدام ال�شالح الناري.

هـ - نظام الإبالغ عن ا�شتخدام الأ�شلحة النارية عند ال�شتخدام الفعلي لها.

و - مناذج التقارير الالحقة واأ�شلوب كتابتها.

الف�شل الرابع

ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية يف حالت التجمهر وف�س ال�شغب

مادة )15(

مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف الف�شل الثالث من الباب الأول من الق�شم اخلا�س من 

التجمعات غري  يتم تفريق  ل�شنة 1976،  باملر�شوم بقانون رقم )15(  ال�شادر  العقوبات  قانون 

امل�شروعة التي ل تت�شمن عنفًا بدون ا�شتخدام القوة، اإل اإذا تعر�س الأمن والنظام العام للخطر 

وكان غري ممكٍن عمليًا تفريقها بدون ا�شتخدام القوة فيقت�شر ا�شتخدامها على احلد الأدنى 

ال�شروري.

مادة )16(

اإذا انطوى التظاهر اأو التجمع على اأعمال عنف و�شغب وجتاوز ذلك اإىل القيام باأعمال تهدد 

جواز  اإىل  يوؤدي  ذلك  فاإن  ال�شرطة،  رجال  على  اعتداء  اأو  جرمية  متثل  اأو  املجتمع  واأمن  �شلم 

ال�شروري، ول  الأدنى  القوة يف احلد  ا�شتعمال  يتم  اأن  النارية، على  القوة والأ�شلحة  ا�شتخدام 

يجوز ا�شتعمال الأ�شلحة النارية اإل عند ال�شرورة الق�شوى وطبقًا لل�شوابط املن�شو�س عليها يف 

الف�شل الثالث من هذه املبادئ.

الف�شل اخلام�س

ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية مع املحتجزين و ال�شجناء واملحبو�شني

مادة )17(

يلتزم القائمون على مراكز الإ�شالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي والتوقيف باأل ي�شتخدموا 

القوة يف تعاملهم مع املحتجزين اأو ال�شجناء اأو املحبو�شني اإل عندما ت�شتدعي احلاجة احلق يف 

ا�شتخدام القوة وبالقدر الالزم لتنفيذ واجباتهم.
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مادة )18(

يجوز للقائمني على مراكز الإ�شالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي والتوقيف ا�شتخدام ال�شالح 

بو�شائل  باملقدور �شدها  اإذا مل يكن  القوة  با�شتعمال  اأو مقاومة م�شحوبة  اأي هجوم  عند �شد 

اأخرى اأو ملنع فرار اأي م�شجون اإذا مل ميكن منعه بو�شائل اأخرى.

الف�شل ال�شاد�س

اأحكام ختامية

مادة )19(

للقيام  النارية  القوة والأ�شلحة  با�شتخدام  ال�شرطة املرخ�س لهم  واأفراد  تاأهيل �شباط  يتم 

بواجبهم طبقًا للمعايري املحددة يف هذه املبادئ، على اأن يراعى يف اختيارهم خ�شائ�س اأخالقية 

اأداء مهامهم بكفاءة وحيدة ونزاهة، كما يتم تدريبهم دوريًا على  ونف�شية وبدنية متكنهم من 

مهارات ا�شتخدام ال�شالح والتدرج يف ا�شتخدام القوة وعدم الإ�شابة يف مقتل كلما كان ذلك 

ممكنًا، ويتم تقييمهم دوريًا للوقوف على مدى مالءمتهم لقيامهم مبهام وظائفهم.

مادة )20(

يتم تزويد قوات ال�شرطة املرخ�س لها بحمل وا�شتخدام ال�شالح بالدروع واخلوذات وواقيات 

الأ�شلحة  ا�شتخدام  اإىل  ولتقليل احلاجة  بغر�س حمايتهم  النارية، وذلك  الطلقات  ال�شدر من 

النارية.

مادة )21(

ي�شاأل القائد الذي اأ�شدر اأمرًا غري م�شروع ملروؤو�شيه با�شتخدام القوة اأو ال�شالح الناري �شواء 

مت تنفيذ هذا الأمر اأو مل يتم تنفيذه.

مادة )22(

كل من يخالف اأحكام هذه املبادئ اأو التعليمات والتوجيهات التي ت�شدرها وزارة الداخلية 

لأغرا�س تنفيذها، يعاقب جنائيًا اأو تاأديبيًا بح�شب الأحوال.

مادة )23(

على قوات ال�شرطة اأن تتخذ ما يلزم من تدابري لطالع منت�شبيها على ما جاء بهذه املبادئ، 

كما يلتزم القادة على جميع امل�شتويات بالإ�شراف على تفعيل وتطبيق هذه املبادئ.


