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يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن وائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث ناصــر عويضــات منســق 

المســاءلة المجتمعيــة فــي ائتــاف أمــان إلعــداده هــذه الورقــة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. أدوار الشــرطة وقــوى 

األمــن فــي االنتخابــات. رام اللــه- فلســطين. 

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الورقــة، وال يتحمــل أي 

مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الورقــة بعــد نشــرها.
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مقدمة

إن توفيــر بيئــة انتخابيــة آمنــة أمــر بالــغ األهميــة لضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، هــذا األمــر يتطلــب وفقــاً للممارســات 
الفضلــى املســتمدة مــن التجــارب الدوليــة املختلفــة، مــن األطــراف ذوي العالقــة كاملشــرعن وهيئــات االنتخابــات والعاملــن 
يف قطــاع األمــن العــام باإلضافــة إلــى جهــات الرقابــة املختلفــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي، التأكــد مــن أن اإلطــار القانونــي 
واملؤسســي املتعلــق بــأدوار وأنشــطة مقدمــي خدمــات األمــن واضــح ومحــدد، ويشــمل جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة، 
وأن قــوى األمــن تقــوم بدورهــا بفاعليــة وحياديــة يف حمايــة العمليــة االنتخابيــة وتأمينهــا يف جميــع مراحلهــا، وذلــك علــى 
اعتبــار أن األمــن العــام هــو وظيفــة تديرهــا وتشــرف عليهــا احلكومــة لضمــان حمايــة مواطنيهــا ومنّظماتهــا ومؤسســاتها 
مــن التهديــدات املختلفــة، ولضمــان نزاهــة وســالمة العمليــة السياســية يف البــالد والتــي تشــكل االنتخابــات النزيهــة أحــد 

أهــم أركانهــا.
منــذ بدايــة قيــام الســلطة الفلســطينية شــكلت مســألة حيــاد الشــرطة وقــوى األمــن محــل حتــدي علــى الــدوام خاصــة بعــد 
االنقســام السياســي، حيــث انقســمت األجهــزة األمنيــة وأصبحــت تابعــة حلكــم الســلطة القائمــة يف كل مــن الضفــة وقطــاع 
غــزة، والتــي قامــت بإصــدار القــرارات اخلاصــة بهــا لتنظيــم هــذه األجهــزة وهيكلّيتهــا، كمــا احتلــت أيضــاً قضيــة توحيــد 

األجهــزة األمنيــة ودمجهــا مســاحة كبيــرة علــى طــول مســيرة حــوارات املصاحلــة الفلســطينية.

يف هــذا الســياق فــإن قضيــة مشــروعية عمــل أجهــزة الشــرطة يف الضفــة وغــزة علــى حمايــة العمليــة االنتخابيــة غالبــاً مــا 
بــرزت كمســألة إشــكالية، وذلــك إلــى حــن إصــدار مرســوم موعــد االنتخابــات العامــة والرئاســية، والــذي تبعــه االتفــاق علــى 
أن يتولــى جهــاز الشــرطة دون غيــره يف كل مــن الضفــة وغــزة مهمــة حمايــة العمليــة االنتخابيــة، ومــع أهميــة هــذا االتفــاق 
إال أن التطــرق إلــى دور الشــرطة وقــوى األمــن يف ممارســة أعمالهــم يف حمايــة العمليــة االنتخابيــة يطــال جوانــب أخــرى 
عديــدة ومهمــة يف مراحــل العمليــة االنتخابيــة، ال تنحصــر فقــط بتأمــن االنتخابــات، بــل أيضــاً تتجــاوز ذلــك لتشــمل جميــع 

الترتيبــات األخــرى قبــل االقتــراع وخاللــه وبعــده.

ــى مجموعــة املمارســات الفضلــى يف إدارة أمــن االنتخابــات، بحيــث تشــكل دليــاًل  تهــدف هــذه الورقــة إللقــاء الضــوء علـ
مرجعّيــاً لــذوي العالقــة الذيــن يتطلعــون إلــى حتســن ممارســات ونظــم عمــل قــوى األمــن خــالل فتــرة االنتخابــات، إلــى 
جانــب تقــدمي توصيــات للحكومــة وجلنــة االنتخابــات املركزيــة الســتكمال التشــريعات أو اللوائــح القائمــة مبــا يضمــن حيــاد 
األمــن وتصرفــه بشــفافية ونزاهــة واســتعداد للمســاءلة. كمــا تهــدف أيضــاً إلــى رفــع مســتوى الوعــي يف أوســاط املجتمــع 

املدنــي الــذي يقــوم مبراقبــة أنشــطة االنتخابــات املتعلقــة بــدور قــوى األمــن يف مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة.

أواًل: الممارسات الفضلى ألدوار األمن في العملية االنتخابية

يجري نقاش وتعريف مفهوم »أمن االنتخابات« وفق السياقات السياسية والقانونية املختلفة بن الدول، وال يوجد اتفاق بالضرورة 
 على املوضوعات التي ينبغي أو ال ينبغي تضمينها يف مناقشة إطار ذلك املفهوم، إال أنه ميكن القول إن مفهوم أمن االنتخابات1

 يشــير بشــكل عــام إلــى السياســات والترتيبــات األمنيــة التــي يتــم اتباعها لضمــان انتخابات نزيهة وآمنة، والتي تشــمل مجموعة 
متنوعــة مــن األنشــطة حتــدث قبل وأثنــاء وبعــد إدالء املواطنن بأصواتهم.

تتنــاول التعريفــات الضّيقــة ألمــن االنتخابــات اجلهــود املبذولــة حلمايــة البنيــة التحتيــة التقليديــة لالنتخابــات، مثــل قواعــد 
بيانــات تســجيل الناخبــن، وأماكــن االقتــراع، واملرافــق االنتخابيــة، بينمــا تتنــاول التعريفــات األكثــر اتســاعاً القضايــا 
التــي تؤثــر علــى البيئــة االنتخابيــة بشــكل عــام، والقضايــا التــي تؤثــر علــى املرشــحن واحلمــالت االنتخابيــة، مثــل 
ــب2 ــة جوان ــا تطــال أربع ــا أنه ــل، كم ــادي أو الســيبراني للحمــالت، ومكافحــة التضلي ــن امل ــة، ومجــال األم ــم الدعاي  تنظي
رئيســية هــي: حمايــة أطــراف العمليــة االنتخابيــة كالناخبــن واملرشــحن وموظفــي هيئــات االنتخابــات ووســائل اإلعــالم 
واملراقبــن، إلــى جانــب حمايــة املعلومــات االنتخابيــة مثــل نتائــج التصويــت وبيانــات التســجيل، وحمايــة املنشــآت واملرافــق 
االنتخابيــة مثــل مراكــز االقتــراع والفــرز، واألحــداث االنتخابيــة مثــل عمليــات االقتــراع والدعايــة االنتخابيــة، كمــا أن أمــن 
العمليــة االنتخابيــة يطــال مســائل أخــرى أوســع مــن مجــرد غيــاب العنــف أو املســتوى غيــر الــكايف مــن األمــن املقــدم أثنــاء 
االنتخابــات، ليشــمل احلفــاظ علــى احليــاد، واملســاواة وعــدم التحّيــز، والتدخــل يف إطــار القانــون، باإلضافــة إلــى الشــفافية 

واتبــاع آليــات املســاءلة املعلنــة للجميــع.
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المبادئ التوجيهية المتعلقة بدور األمن أثناء االنتخابات. 	

تختلــف درجــة مشــاركة مقدمــي خدمــات األمــن العــام بــن الــدول يف االنتخابــات العامــة، وغالبــاً مــا تقــع مســؤولية ضمــان 
ــاً للظــروف  ــي خالف ــة -الت ــداً الشــرطة املدني ــة وحتدي ــون املدني ــاذ القان ــات إنف ــق هيئ ــى عات ــة عل ــة االنتخابي أمــن العملي
العاديــة- تتحمــل املســؤولية عــن جوانــب مختلفــة وغيــر اعتياديــة خــالل العمليــة االنتخابيــة. يف كافــة احلــاالت يســتمد 
إطــار مشــاركة الشــرطة وقــوى األمــن مــن أحــكام الدســتور والقانــون اخلــاص باالنتخابــات الــذي يحــدد دور ومســؤوليات 

الشــرطة يف حمايــة وضمــان ســالمة العمليــة االنتخابيــة.
مجموعــة3  مــن  مســتمدة  االنتخابــات  أثنــاء  العــام  باألمــن  املتعلقــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  ملخــص  يلــي   فيمــا 

 املواثيق واالتفاقيات واملعايير الدولية، فضاًل عن املمارسات الفضلى املطبقة يف العديد من الدول:

· احلفــاظ علــى البيئــة املواتيــة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة: ينبغــي علــى مقدمــي خدمــات األمــن احلفــاظ 	
علــى ســيادة القانــون والنظــام، وضمــان متتــع املواطنــن باحلريــات األساســية مبــا يشــمل املشــاركة يف 

النشــاطات االنتخابيــة.
· احليــاد وعــدم التدخــل: ينبغــي علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام احليــاد وعــدم االنخــراط يف أو االنحيــاز 	

إلــى أي جانــب أو إظهــار دعــم تفضيلــي ألي حــزب أو مرشــح معــن. 
· املســاواة يف املعاملــة وعــدم التمييــز: يجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام ضمــان حمايــة متســاوية جلميــع 	

املشــاركن يف جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة.

· التدخــات الضروريــة يف احلفــاظ علــى النظــام العــام يف إطــار ســيادة القانــون: يجــب أن تكــون أيــة تدخــالت 	
ضروريــة ومطلوبــة فقــط لتحقيــق أهــداف محــددة للحفــاظ علــى النظــام، وأن تكــون متناســبة مــع األهــداف 
ومبنيــة علــى أحــكام القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان. كمــا يجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام 
ــة، ومتابعــة احلــوادث أو االنتهــاكات  ــة االنتخابي ــع أو وقــف أي عمــل يضــر بالعملي ــى الفــور ملن التصــرف عل

ــوب، وااللتــزام مببــادئ النزاهــة واملهنيــة. ــى النحــو املطل عل
· وضــوح دور وآليــات عمــل املؤسســة األمنيــة لــدى املواطنــن بشــكل شــفاف: علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام 	

نشــر وتوضيــح خططهــا وأنشــطتها للجمهــور، بحيــث يتمكــن الناخبــون واملرشــحون واألحــزاب والقوائــم 
ــع اإلجــراءات واألنشــطة وفقــاً للتشــريعات واإلجــراءات املعمــول بهــا.  االنتخابيــة مــن توّق

· توفــر آليــات مســاءلة معلنــة للجميــع: وضــوح آليــات تقــدمي الشــكاوى مــن قبــل املواطنــن واملرشــحن، وضمان 	
فعاليــة هــذه اآلليــات وتقــدمي تفســيرات للجمهــور لقــرارات مقدمــي خدمــات األمــن العامــة وإجراءاتهم. 

 الممارسات الفضلى ألدوار األمن في المراحل االنتخابية المختلفة. 	

تتضمــن العمليــة االنتخابيــة مراحــل متعــددة؛ حيــث إن االنتخابــات ليســت حدثــاً منفــرداً ليــوم واحــد، وتتألــف مــن سلســلة 
مــن العناصــر واألنشــطة املترابطــة التــي حتــدث قبــل يــوم االقتــراع وأثنــاءه وبعــده4، فــإن كل مرحلــة تنطــوي علــى ترتيبــات 

وتدابيــر منبثقــة مــن حتديــات مختلفــة.
يعرض القسم التالي سلسلة من االعتبارات 5موجهة إلى املشّرعن ومقّدمي خدمات األمن العام، ومراقبي االنتخابات، 

وذلك خالل املراحل املختلفة للعملية االنتخابية.

شكل )1( أدوار األمن خال الدورة االنتخابية

3   متيل االلتزامات الدولية إلى عدم معاجلة دور مقدمي خدمات األمن العام يف االنتخابات بشكل مباشر، إال أن هناك مبادئ وأحكاماً قابلة للتطبيق يف جميع أنحاء العالم، والتي تسترشد بها األطراف ذات 
العالقة، ميكن االطالع يف هذا السياق على مراجع عدة منها:

- Compendium of international standards for elections.2016.EU.  which provides an overview of international standards for elections, the key relevant texts, a matrix of the 

commitments of individual states, information on standards by area of assessment and a list of useful references for further information.

- Guidelines for Public Security Providers in Elections. 2017. OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). which also provides a wide range of principles 

and best practices for security roles during the different stages of elections.
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	.	 فترة ما قبل االنتخابات )قبل االقتراع(.

ــة وبــدء  ــّدةُ مــن اإلعــالن عــن موعــد االنتخابــات، حتــى نهايــة احلمل تغطــي فتــرةَ مــا قبــل االنتخابــات عــادًة الفتــرةُ املمت
عمليــة التصويــت، وتشــمل اجلوانــب املتعلقــة باألمــن التــي يجــب مراعاتهــا يف هــذه املرحلــة، التأكــد مــن شــمولية اإلطــار 
القانونــي، وجهوزيــة التخطيــط االســتراتيجي والعملياتــي، وكفــاءة األنشــطة التدريبيــة. كمــا تشــمل هــذه الفتــرة مراحــل 
ــل بتســجيل الناخبــن واملرشــحن، واالســتعدادات  ــي تتمّث ــت« والت ــراع »التصوي ــوم االقت ــي تســبق ي ــة الت ــة االنتخابي العملي

اللوجســتية، واحلمــات االنتخابيــة.

شمولية اإلطار القانوني

إن شــمولية اإلطــار القانونــي6 للعمليــة االنتخابيــة تعنــي تغطيــة األحــكام القانونيــة جلميــع القضايــا املتعلقــة بالعمليــة 
االنتخابيــة بشــكل شــامل، مبــا يشــمل التحديــد الواضــح حلقــوق وواجبــات ومســؤوليات أصحاب املصلحــة، وحماية احلقوق 

واحلريــات األساســية، وضمــان اســتقاللية هيئــة إدارة 
االنتخابــات والقضــاء، وفــرض حيــاد مقدمــي خدمــات 
األمــن العــام، وإرســاء مبــادئ الشــفافية يف عمــل قــوى 
األمــن واســتعدادهم للمســاءلة. وميكــن القول إن األطر 
القانونيــة القائمــة علــى املســاواة وعــدم التمييــز ميكــن 
أن تكــون يف حــد ذاتهــا مصــدراً لتحقيــق األمــن، يف 
املقابــل فــإن األطــر القانونيــة الضعيفــة وغيــر املتكافئــة 

ميكــن أن تكــون مصــدًرا النعــدام األمــن.
علــى الرغــم مــن أن الفتــرة التــي تســبق االنتخابــات 
توّفــر فرصــًة للســلطات ملراجعــة وتعديــل التشــريعات7، 
الدوليــة  املعاييــر  مــع  لتتوافــق  الضــرورة،  حســب 
لالنتخابــات الدميقراطيــة. إال أن املمارســات الدوليــة 
ــى تدعــو إلــى وجــود فاصــل زمنــي ال يقــلُّ عــن  الفضل
ــى  ــة عل ــرات جوهري ــة تغيي ــن اعتمــاد أي عــاٍم واحــٍد ب
القانــون االنتخابــي وبــن إجــراء االنتخابــات، أو أاّل 
ــل.  ــى األق ــدة عــام واحــد عل ــق مل ــًة للتطبي ــون قابل تك

ينبغــي أن تتضمــن األحــكام القانونيــة املتعلقــة 	 
تتعلــق  محــددة  لوائــح  االنتخابــات  بحمايــة 

بحقــوق ومســؤوليات مقّدمــي خدمــات األمــن العــام أثنــاء االنتخابــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى دور إنفــاذ 
القانــون، ومبــا يشــمل أحكاًمــا بشــأن حقــوق االقتــراع لألفــراد الذيــن يعملــون يف القطاعــات املختلفــة مــن خدمــات 
األمــن العــام أو جــزٍء منهــم، وأحكاًمــا لتجنــب تضــارب املصالــح، مــع ضــرورة عــدم فــرض قيــود غيــر معقولــة علــى 

حقــوق االقتــراع.
ينبغــي أن حتــدد التشــريعات بوضــوح دور ونطــاق مشــاركة مقدمــي خدمــات األمــن يف العمليــة االنتخابيــة، مبــا 	 

يضمــن حتقيــق مبــادئ احليــاد واملســاواة يف تقــدمي اخلدمــة أثنــاء عملهــم. كمــا ينبغــي أن تنــص التشــريعات علــى 
آليــات مســاءلة واضحــة ملقدمــي خدمــات األمــن العــام، وأن حتــدد اجلرائــم املتعلقــة باالنتخابــات بتعريفــات 

6  يشير مصطلح »إطار العمل القانوني« لالنتخابات عادًة إلى مجموعة من التشريعات والقواعد املتعلقة باالنتخابات يف دولة معّينة. وهو يتضّمن األحكام املعتمدة يف الدستور، والقانون االنتخابي وغيره من 
القوانن التي تؤّثر على االنتخابات، مثل قانون األحزاب السياسية. كما يشمل أيضاً أّية أنظمة مرتبطة بالقانون االنتخابي وبقية القوانن ذات الصلة، فضاًل عن التوجيهات والقواعد ذات الصلة التي تصدرها 

هيئة إدارة االنتخابات املعنّية. للمزيد انظر إلى مبادرة البيانات االنتخابية املفتوحة، إطار العمل القانوني لالنتخابات.

7  See more International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2019). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections..

الجرائم والمخالفات االنتخابية حدود تواجد وتصرف األمن

الحمالت االنتخابيةمواكبة عمليات التسجيلالتدريبالتخطيط االستراتيجي والعملياتي شمولية اإلطار القانوني

مواكبة التطورات األمنية بعد االعالن

مشاركة أفراد وقوى األمن بالتصويت
ال يوجــد معيــار دولــي بشــأن تصويــت أفــراد قــوى األمــن، ويعتمــد األمــر 
ــه يرتبــط بالنقــاش األوســع  ــى التقاليــد والظــروف السياســية، كمــا أن عل
حــول الســيطرة الدميقراطيــة علــى القــوات املســلحة، والعالقــات املدنيــة 
- العســكرية، والتصــور السياســي لــدور األمــن. ويتمحــور اجلــدل بشــكل 
ــى أنهــا فعــل سياســي أم ال،  ــة التصويــت عل أساســي حــول تعريــف عملي
حيــث يعتبــر البعــض أّنهــا فعــل وتدخــل سياســي مــن شــأنه أن ميــس مببــدأ 
احليــاد، بينمــا يراهــا البعــض اآلخــر حّقــاً وواجبــاً وطنيــاً مدنيــاً ال ميكــن 
اعتبــاره تدخــاًل وعمــاًل بالسياســة مثــل العضويــة والعمــل يف األحــزاب 

السياســية.
علــى صعيــد الوطــن العربــي متنــع كل مــن مصــر، والكويــت، ولبنــان، 
وســوريا، وليبيــا، وُعمــان واملغــرب قــوى اجليــش والشــرطة مــن التصويــت 
ــة فقــط يف  ــات احمللي ــاح مشــاركتهم يف االنتخاب ــات، بينمــا تت يف االنتخاب
األردن وتونــس، وتتــاح يف االنتخابــات البرملانيــة يف باقــي الــدول التــي 

تشــمل فلســطن، والعــراق، واجلزائــر، والســودان وموريتانيــا.
املصدر: قاموس االنتخابات العربي، تصويت العسكرين
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دقيقــة، إلــى جانــب العقوبــات اإلداريــة واجلنائيــة املترتبــة يف حــال مخالفتهــم للقوانــن. 

التخطيط االستراتيجي والعملياتي 

تعتبــر هــذه املرحلــة مهمــة ملقدمــي خدمــات األمــن العــام لتنســيق جهودهــا وصياغــة السياســات وتخطيــط أنشــطتها داخــل 
الــدورة االنتخابيــة، بالشــراكة مــع هيئــة إدارة االنتخابــات، وذلــك مــن خــالل تضمــن ممثلــن ملقدمــي خدمــات األمــن العــام 

يف أي تخطيــط يتماشــى مــع اإلطــار القانونــي الناظــم لالنتخابــات.
العمليــة  املتعلقــة بحمايــة  املخاطــر وحتليــل االحتياجــات  تقييــم  الشــامل  التخطيــط االســتراتيجي  أن يشــمل  ميكــن 
االنتخابيــة، بالتشــاور مــع هيئــة إدارة االنتخابــات والســلطات األخــرى املشــاركة يف تنظيــم عمليــة االنتخابــات، مبــا يشــمل 
حتديــد املســؤوليات بشــكل دقيــق، األمــر الــذي ينطبــق أيضــاً علــى التسلســل اإلداري وتسلســل القيــادة الــذي يتطابــق مــع 

ــة. املســؤوليات املوكل
احملتملــة؛	  املبكــر  اإلنــذار  وعالمــات  الضعــف  نقــاط  حتديــد  األمنــي  التخطيــط  يشــمل  أن   يجــب 

ــر املتخــذة مــن  ــة التخطيــط األمنــي   مــن مراجعــة الــدروس والعب  ويف هــذا الســياق ميكــن االســتفادة يف عملي
ــة الســابقة وأمنــاط انعــدام األمــن. ــل احلــوادث األمني ــات الســابقة، وحتلي االنتخاب

وعلــى الرغــم مــن أهميــة التخطيــط علــى املســتوى املركــزي، إال أنــه ينبغــي عــدم إهمــال التخطيــط الالمركــزي 	 
ملراعــاة الظــروف األمنيــة احملليــة. علــى هــذا األســاس، يجــب وضــع خطــط أمنيــة شــاملة، مبــا يف ذلــك 
اســتراتيجيات التخفيــف مــن املخاطــر وآليــات االســتجابة للطــوارئ. كمــا يتطلــب التخطيــط االســتراتيجي 
التشــاور والتنســيق مــع ذوي العالقــة اآلخريــن؛ كاملتنافســن يف االنتخابــات ووســائل اإلعــالم ومنظمــات املجتمــع 
املدنــي الفاعلــة يف وضــع اخلطــط األمنيــة. مــا يتيــح مدخــالت قيمــة للتخطيــط األمنــي  ، ويعــزز مــن ثقــة 

اجلمهــور يف اجلهــود األمنيــة للحكومــة. 
ــة، ينبغــي أن يتضمــن التخطيــط مبــادرات لضمــان الشــفافية يف عمــل 	  بصــرف النظــر عــن األنشــطة التنفيذي

مقدمــي خدمــات األمــن العــام يف جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة؛ كالقيــام بحمــالت إعالميــة عامــة تهــدف 
للتوعيــة مبهــام مقدمــي خدمــات األمــن العــام، والقيــام بحــوار اجلهــات ذات العالقــة مــن اإلعــالم ومؤسســات 
املجتمــع املدنــي. وعلــى الرغــم مــن ضــرورة أن تكــون خطــط نشــر األمــن واضحــة وشــفافة بشــكل عــام، إال أن 

عــدم إتاحــة جوانــب معينــة للجمهــور قــد يكــون مناســباً للحفــاظ علــى ســالمة اإلجــراءات وفعاليتهــا.

التدريب العملي والمهني

ميكــن ألفــراد األمــن املدّربــن تدريبــاً جيــدا وفعــاالً، أن يســاهموا يف خلــق بيئــة أكثــر أمنــاً وعــدالً، وميكنهــم أيضــاً بنــاء 
ثقــة اجلمهــور يف العمليــة االنتخابيــة، يف املقابــل، ميكــن لألفــراد غيــر املدّربــن تقويــض األمــن والثقــة العامــة يف العمليــة 

االنتخابيــة
يجــب أن تغطــي موضوعــات التدريــب اجلوانــب ذات الصلــة مــن اإلطــار القانونــي االنتخابــي، مثــل حقــوق 	 

وواجبــات مختلــف املتدخلــن يف العمليــة االنتخابيــة. ويجــب أن يكــون مقدمــو خدمــات األمــن العــام علــى معرفــة 
بجميــع مراحــل الــدورة االنتخابيــة واجلوانــب األمنيــة املقابلــة لهــا، وأن يكونــوا علــى درايــة بالعديــد مــن اجلرائــم 

املتعلقــة باالنتخابــات، اإلداريــة منهــا واجلنائيــة.
يجــب أن يكــون محتــوى أيــة أنشــطة تدريبيــة شــاماًل ويغطــي اجلوانــب االســتراتيجية والتشــغيلية ذات الصلــة 	 

بالعمليــة االنتخابيــة. كمــا يجــب أن يتــم وضــع مجموعــة مــن املعاييــر واملبــادئ بشــأن قواعــد االشــتباك، التــي 
حتــدد بوضــوح مــا ميكــن اعتبــاره تصعيــداً مناســباً للقــوة وحتديــد عواقــب عــدم االمتثــال. إلــى جانــب التدريبات، 
ميكــن تطويــر وتوزيــع أدلــة إرشــادية عــن ســلوك الشــرطة واســتخدام القــوة وأســاليب التفــاوض يف إدارة النظــام 

العــام خــالل االنتخابــات.
يجــب أن يشــجع التدريــب صراحــًة ممارســات الشــرطة الدميقراطيــة، وميكــن دعــم ذلــك مــن خــالل إدراج 	 

مواضيــع املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى يف إدارة األمــن، وحقــوق اإلنســان، والقضايــا املتعلقــة بالفئــات 
ــاد والســلوك املهنــي يف جميــع مراحــل االنتخابــات.  ــادئ احلي الضعيفــة واملهمشــة، وكذلــك مب
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تسجيل الناخبين

يتوّجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن توفيــر األمــن للناخبــن واملســؤولن عــن االنتخابــات واملشــاركن يف عمليــة التســجيل، 
باإلضافــة إلــى املبانــي واملــواد، كمــا تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية ضمــان أاّل تعيــق التهديــدات أو املخاطــر أو املخالفــات 

االنتخابيــة عمليــة تســجيل الناخبــن.
ينبغــي التركيــز علــى تســهيل تســجيل الناخبــن 	 

أيــة  وإنفــاذ القانــون، كذلــك التحقيــق ومتابعــة 
جرائــم أو مخالفــات قــد تنشــأ مثــل التســجيالت 
ــة  ــن، أو اإلزال ــى الناخب ــط عل ــددة، أو الضغ املتع

غيــر املبــررة مــن الســجالت االنتخابيــة.

آليــات  علــى  اعتمــاداً  مختلفــة  مهــام  تصــوُّر  ميكــن 
املرتبطــة  القانونيــة  والترتيبــات  الناخبــن  تســجيل 
ــد ألنظمــة تســجيل  بذلــك، فنظــراً لالســتخدام املتزاي
الناخبــن اإللكترونيــة، قــد يُطلــب مــن مقدمــي خدمات 
األمــن دعــم ســالمة األنظمــة والبيانــات املوجــودة فيها، 
املتصلــة  واملخالفــات  ومتابعــة اجلرائــم  التحقيــق  أو 

ــة. ــك األنظم بتل

تسجيل المرشحين

ــى مقدمــي  ــرة تســجيل املرشــحن ينبغــي عل خــالل فت
أيــة  البيئــة اآلمنــة وحتييــد  خدمــات األمــن ضمــان 
للذيــن  الترشــح  حــق  تعيــق  مخاطــر  أو  تهديــدات 
القوانــن  عليهــا  نصــت  التــي  املعاييــر  يســتوفون 
واألحــكام الناظمــة لالنتخابــات. بحيــث ينبغــي علــى 
املرشــحن  معاملــة  العــام  األمــن  خدمــات  مقدمــي 
بإنصــاف، وضمــان بيئــة متكنهــم مــن الوصــول إلــى 
إجــراءات  وإمتــام  مؤمتراتهــم،  وإجــراء  مؤيديهــم، 
أفــراد  أي  محاســبة  ينبغــي  كمــا  بحريــة.  التســجيل 
كالقيــام  للســلطة،  اســتخدام  إســاءة  علــى  يقدمــون 

باملضايقــات املباشــرة أو غيــر املباشــرة، والتخويــف أو االحتجــاز أو االعتقــال ألغــراض سياســية.

الحمات االنتخابية

يف هــذه املرحلــة يتوجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العمــل وفــق مبــدأ احليــاد لضمــان توفيــر فــرص متســاوية وعادلــة 
جلميــع املرشــحن وأنصارهــم للقيــام بحمالتهــم يف بيئــة خاليــة مــن الترهيــب والعرقلــة، إلــى جانــب ضمــان قــدرة املواطنــن 

علــى املشــاركة يف األحــداث االنتخابيــة بحريــة كاملــة، والشــعور باألمــان يف ممارســة حقهــم باملشــاركة السياســية.
يجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام ضمــان بيئــة آمنــة خــالل فتــرة احلمــالت والدعايــة االنتخابيــة، 	 

واحلفــاظ علــى مســتوى مناســب مــن األمــن العــام أثنــاء أنشــطة احلمــالت التــي تنظمها األحزاب واملرشــحون، 
فضــاًل عــن األمــن الشــخصي ملــن يحضــرون االجتماعــات والتجمعــات، ومبــا يضمــن أال يضفــي تواجــد 
مســؤولي األمــن أثنــاء التجمعــات حتسســاً أو تخّوفــاً مــن قبــل املشــاركن مــا قــد يــؤدي إلــى تراجــع املشــاركة 

الشــعبية يف النشــاطات املقــررة للمرشــحن.
يجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام الســماح للناشــطن بتوزيــع مــواد احلمــالت االنتخابيــة بحريــة أو 	 

التحــدث إلــى الناخبــن يف األماكــن العامــة؛ كمــا يجــب تقييــد حريــة التعبيــر فقــط علــى أســاس اســتثنائي ويف 
حــدود ضيقــة، مثــل اتخــاذ تدابيــر ملعاجلــة مظاهــر خطــاب الكراهيــة أثنــاء أنشــطة احلملــة، ســيما عندمــا 

يتــم التحريــض علــى العنــف. 

اإلجراءات األمنية يف إدارة البيانات خال التسجيل 
اإللكتروني

بأنظمــة  املتعلقــة  األمنيــة  واإلجــراءات  السياســات  تتطــرق  أن  يجــب 
أمــن  همــا:  أساســيتْن  مســألتْن  إلــى  بالســجالت  اخلاصــة  البيانــات 
البيانــات وحمايتهــا مــن الوصــول غيــر املرخــص إليهــا أو التالعــب بهــا 

وفســادها.  للبيانــات  احملتملــة  باخلســارة  املتعلــق  واألمــن 
يجــب أن تكــون األنظمــة مقاومــة وقــادرة علــى منــع عمليــات االختــراق 
والتالعــب بالســجالت، إلــى جانــب كونهــا قــادرة يف الوقــت ذاتــه علــى 
ــول  اكتشــاف أيــة عمليــة تالعــب قــد حتصــل، كذلــك يجــب أن متيــز احلل
التقنيــة األمنيــة بــن مســتويات الوصــول املختلفــة لتلــك البيانــات والقــدرة 
ــح، مــع التأكــد مــن أن األنظمــة تضمــن تأشــير  ــى الشــطب أو التصحي عل

ــات. ــك العملي ــة مــن تل ــة عملي ــى أي الســجل إل
العمليــة  أمــن  عــن  واملســؤولن  االنتخابيــن  املســؤولن  علــى  يجــب 
االنتخابيــة إجــراء حتقيقــات شــاملة حــول أيــة انتهــاكات قــد حتصــل، 
ويجــدر باحملققــن املتخصصــن حتديــد الســبب الكامــن وراء حــدوث أيــة 
جرائــم أو انتهــاكات ذات صلــة، ومــا إذا كانــت تلــك االنتهــاكات قــد حصلــت 
نتيجــة ســوء التقنيــات واألجهــزة، أو بســبب قصــور يف تصميــم األنظمــة، أو 

ــدة. ــت جرميــة متعّم ــا كان أنه
مــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون اإلجــراءات األمنيــة محــددة، وأن جتــري 
مراجعتهــا وتقييمهــا باســتمرار علــى أســاس التعزيــز املســتمر للحلــول 
األجهــزة  مشــغلي  مســؤوليات  تكــون  أن  ويجــب  والتقنيــة،  التنظيميــة 
واملشــرفن واملــدراء واضحــة وشــفافة، كمــا يجــب أن يتمكــن املراقبــون مــن 
مراجعــة السياســات املتعلقــة بالســالمة اإلجماليــة للســجالت االنتخابيــة، 
التــي تشــمل تخزيــن البيانــات والســجالت االحتياطيــة ونقــل البيانــات 

ــات التســجيل. ــإدارة بيان ــة ب ــن املســائل املتعلق وغيرهــا م
املصدر: املعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية ))NDI،2007. مراقبة 

التكنولوجيا املعتمدة يف العمليات االنتخابية.
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يجــب إدارة األمــن يف املظاهــرات والتجمعــات بالتركيــز علــى ســالمة املنظمــن واملشــاركن، وجتنــب فــرض 	 
أيــة قيــود ال داعــي لهــا علــى احلــق يف التجمــع الســلمي.

يجــب أن تكــون قواعــد وإجــراءات تنظيــم أحــداث احلمــالت غيــر مقيــدة ويجــب تطبيقهــا بشــكل متســاٍو، وإذا 	 
تطلــب التشــريع إخطــار الســلطات بتنظيــم أنشــطة احلمــالت، يجــب أن يكــون ذلــك يف الوقــت املناســب، ويتــم 

تطبيقــه علــى قــدم املســاواة، بحيــث ال تعرقــل عمليــة احلصــول علــى اإلخطــارات برامــج أو أنشــطة احلملــة.
يجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام الــرد علــى أيــة دعــوات للعنــف أو اندالعــه، والتــي قــد تتــم عــن قصــد 	 

لزعزعــة اســتقرار الوضــع أو تعطيــل أنشــطة حملــة معينــة. ويف حــال احلاجــة إلــى اســتخدام القــوة، يجــب 
اســتخدامها بشــكل متناســب وفقــاً للقانــون.

ــة أو متصــورة 	  ــة بحــاالت إســاءة اســتخدام حقيقي ــى دراي ــوا عل ــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام أن يكون عل
ملــوارد الدولــة أو التوزيــع غيــر العــادل أو عــدم املســاواة يف الوصــول إلــى املــوارد العامــة املتاحــة أثنــاء 
ــة، أو وســائل  ــع مــواد احلمل ــات توزي ــة، وآلي ــك األماكــن العامــة ألحــداث احلمل ــات، وقــد يشــمل ذل االنتخاب

ــف. ــى عن ــة ويتحــول إل ــاء احلمل ــر أثن ــي ال يتطــور التوت ــل، ك االتصــال والنق

 	.	 دور مقّدمي خدمات األمن العام أثناء يوم االقتراع

تشــمل هــذه الفتــرة االنتخابيــة أنشــطة يــوم االقتــراع التــي حتتــوي التصويــت والفــرز وإعــالن النتائــج. قــد تتداخــل جوانــب 
معينــة مــن فتــرة مــا قبــل االنتخابــات، مثــل احلملــة مــع الفتــرة االنتخابيــة )يــوم االقتــراع(، علــى ســبيل املثــال، عندمــا يكــون 

هنــاك تصويــت مبكــر.

تواجد وتصرف األمن يوم االقتراع

تشــمل االعتبــارات اخلاصــة مبقدمــي خدمــات األمــن 
ــي حتــدث يف مراكــز  ــراع األنشــطة الت ــوم االقت ــام لي الع
االقتــراع وحولهــا، باإلضافــة إلــى املواقــع واألحــداث 
األخــرى التــي تشــمل مقــار هيئــة االنتخابــات واألحــزاب 
والقوائــم االنتخابيــة. ويركــز دور األمــن العــام خــالل 
هــذه املرحلــة علــى ضمــان أمــن الناخبــن )املقترعــن( 
واملوظفــن املشــاركن يف إدارة التصويــت والفــرز وضمــان 

أمــن مــواد وأماكــن االقتــراع.

وجــود  علــى  صراحــة  التشــريعات  تنــص  مــا  غالبــاً 
مســؤولي األمــن حــول مراكــز االقتــراع واملبانــي اإلداريــة 
معظــم  يف  واجباتهــم.  وحتــدد  االقتــراع  يــوم  طــوال 
احلــاالت، يقتصــر وجــود مســؤولي األمــن علــى املنطقــة 
مباشــرة  احمليطــة  واملنطقــة  االقتــراع  مراكــز  خــارج 
لضمــان بيئــة آمنــة وســليمة. بخصــوص مراكــز االقتــراع 
أو العــد قــد يكــون شــرًطا قانونيــاً يف بعــض احلــاالت 
أو محظــوراً يف حــاالت أخــرى، ويف جميــع احلــاالت 
يجــب أن يكــون الوضــع مفهومــاً بوضــوح مــن قبــل جميــع 

أصحــاب املصلحــة.

مراكــز 	  يف  االنتخابيــة  املــواد  تخزيــن  يكــون  قــد 
الرئيســية  التشــغيلية  االعتبــارات  أحــد  االقتــراع 
يتــم  قــد  احلــاالت،  بعــض  ففــي  االقتــراع،  ليــوم 
طلــب املســاعدة لتوفيــر األمــن أثنــاء تســليم وتأمــن 

مقتطفات من مختلف الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
فيما يتعلق بـاألمن داخل وحول مراكز االقتراع:

· يجوز لرئيس املركز أن يطلب مساعدة الشرطة لضمان السالم 	
والنظام وإلجراء التصويت والفرز دون عوائق.

· عند الطلب، يجب أن تتصرف الشرطة ووفقاً للتعليمات يف نطاق 	
سلطتها املخولة قانوًنا.

· يف مثل هذه احلاالت، يجب تعليق التصويت أثناء وجود الشرطة 	
داخل مركز االقتراع.

· مبجرد استعادة النظام، ينبغي مطالبة الشرطة مبغادرة مركز 	
االقتراع للسماح مبواصلة التصويت.

· يجب تسجيل كل هذه األعمال يف سجالت مركز االقتراع.	
موقع مراكز االقتراع والبيئة احمليطة:

· أن تراقب من قبل قوى األمن املختصة بالقدر الالزم حسب ما 	
متليه الظروف احمللية.

· قد يُطلب من الشرطة، بناًء على طلب من مسؤولي االقتراع، إبعاد 	
أي أفراد غير مرخص لهم من داخل وحول مراكز االقتراع.

· قد يُطلب من الشرطة مساعدة مسؤولي االقتراع يف إزالة أية 	
مواد ترويجية من مراكز االقتراع.

املصدر:
Guidelines for Public Security Providers in Elections,2017. OSCE’s 
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بطاقــات االقتــراع وغيرهــا مــن املــواد االنتخابيــة احلساســة. وميكــن تصنيــف املــواد اعتمــاداً علــى العناصــر والســياق 
إلــى: حساســة وتشــمل )بطاقــات االقتــراع، اســتمارات النتائــج، قوائــم الناخبــن، طوابــع االقتــراع، احلبــر الــذي ال 
ميحــى، ومعــدات التصويــت( وغيــر احلساســة وتضــم )صناديــق االقتــراع الفارغــة، شاشــات االقتــراع، القرطاســية، 

األثــاث(.

ــي 	  ــة العــد، عندمــا يجــب ضمــان أمــن املبان ــاء عملي ــة أثن ــة مماثل ــر أمني ــى تدابي ــاك حاجــة إل قــد تكــون هن
واملوظفــن واملــواد االنتخابيــة. وعــادة مــا يتطلــب وجــود مقدمــي خدمــات األمــن العــام عنــد نقــل املــواد 
االنتخابيــة وتخزينهــا داخــل إدارة االنتخابــات أو مراكــز الفــرز )اإلقليميــة أو الوطنيــة(. يجــب اعتبــار أمــن 
ــج. ــة النتائ ــاء جدول ــراع وأثن ــوم االقت ــات، ســيما طــوال ي ــن األولوي ــم م ــن عمله ــات وأماك مســؤولي إدارة االنتخاب

باإلضافــة إلــى احلمايــة احملتملــة املقدمــة ملوظفــي إدارة االنتخابــات، يجــب أيضــاً مراعــاة أمــن 	 
املتنافســن والناخبــن وذلــك عبــر وضــع التدابيــر األمنيــة املناســبة بشــكل متســاٍو ملقــار األحــزاب 

ــة. ــات العام ــن التجمع ــب األخــرى، فضــاًل عــن أماك واحلمــالت ورمبــا للمكات

 ينبغــي أن تشــمل اجلهــود املبذولــة لضمــان أمــن الناخبــن تدابيــر تهــدف إلــى توفيــر حريــة التنقــل 	 
ليتمكــن الناخبــون مــن الســفر بأمــان مــن وإلــى مراكــز االقتــراع.

الجرائم والمخالفات االنتخابية

ميكــن إنشــاء آليــات مختلفــة لتحديــد ومتابعــة اجلرائــم واملخالفــات املتعلقــة باالنتخابــات، وميكــن أن تشــمل 	 
ــة، ووســائل اإلعــالم، ومنظمــات  ــات، ومؤسســات الدول ــات إدارة االنتخاب ــوات اإلبــالغ لهيئ ــات قن هــذه اآللي
املجتمــع املدنــي، وغالبــاً مــا يكــون ملقدمــي خدمــات األمــن آلياتهــم اخلاصــة التــي ميكــن للجمهــور مــن خاللهــا 

تقــدمي الشــكاوى املتعلقــة باألمــن.
يجــب التمييــز بــن الشــكاوى املتعلقــة باألمــن والنظــام، مقابــل الشــكاوى التــي تّدعــي االحتيــال أو ســوء 	 

ــات  ــر االنتخاب ــر تزوي ــدان، يعتب ــف. يف معظــم البل ــدام األمــن أو العن ــى انع ــذي قــد يحــرض عل التصــرف ال
نشــاطاً إجراميــاً وهــو مــن اختصــاص أجهــزة إنفــاذ القانــون ونظــام العدالــة اجلنائيــة.

يجــب أن يكــون مقدمــو خدمــات األمــن العــام مســتعدين للتصــرف بســرعة للــرد علــى مزاعــم التزويــر 	 
ــات،  ــل جلــان االنتخاب ــة مث ــات املختصــة املســؤولة عــن الشــكاوى االنتخابي ــا الهيئ ــا تطلبه ــي عندم االنتخاب

واحملاكــم االنتخابيــة، واحملاكــم اخلاصــة، والســلطة القضائيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن العنــف اجلســدي والتهديــدات، والتدخــل يف احلمــالت، وتدميــر املــواد االنتخابيــة، 	 

وإســاءة اســتخدام مــوارد الدولــة، وتخويــف الفاعلــن االنتخابيــن ومضايقتهــم، وشــراء األصــوات هــي مــن 
ــة التــي قــد تتطلــب مشــاركة واســتجابة مقدمــي خدمــات األمــن العــام بهــدف منــع  بــن االنتهــاكات احملتمل

االنتهــاكات أو معاجلتهــا ومحاســبة األفــراد. 
يف بعــض احلــاالت، قــد يتطلــب اســتخدام اخلطــاب غيــر املتســامح، الــذي ميتــد إلــى خطــاب الكراهيــة، مبــا 	 

يف ذلــك عبــر اإلنترنــت وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، التحقيــق واملتابعــة.
يجــب أن يضمــن تطبيــق القانــون إجــراء حتقيقــات شــاملة يف جميــع احلــوادث املتعلقــة باألمــن وســوء الســلوك 	 

االنتخابــي، كمــا يجــب علــى مقدمــي خدمــات األمــن العــام ممارســة ســلطاتهم يف القبــض علــى اجلنــاة 
املزعومــن واحتجازهــم بطريقــة مناســبة وإحالــة هــذه القضايــا إلــى النيابــة العامــة.

2.3 دور مقدمي خدمات األمن في فترة ما بعد االقتراع

التطورات بعد يوم االقتراع

يتــم اإلعــالن عــن النتائــج األوليــة والنهائيــة لالنتخابــات يف الفتــرة الالحقــة لعمليــة االقتــراع، وميكــن تقــدمي الشــكاوى 
والطعــون والبــت فيهــا. قــد تكــون هــذه املرحلــة حساســة بشــكل خــاص عندمــا تصبــح نتيجــة االنتخابــات معروفــة، وقــد ال 

يكــون اجلميــع راضــن عــن العمليــة أو النتائــج.
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تتطلــب التطــورات التــي تعقــب االنتخابــات اهتمامــاً ومشــاركة مســتمريْن مــن قبــل الهيئــات ذات الصلــة، مبــا يف 	 
ذلــك مقدمــي خدمــات األمــن العــام، لضمــان نزاهــة العمليــة، حيــث تكــون األولويــة لتوفيــر األمــن املــادي إلدارة 
االنتخابــات واملبانــي واملســؤولن القضائيــن ذوي الصلــة لتمكينهــم مــن اســتكمال جدولــة النتائــج وإعالنهــا مبــا 

يتماشــى مــع املواعيــد القانونيــة. 

وباملثــل، يجــب ضمــان األمــن أثنــاء الفصــل يف الشــكاوى والطعــون احملتملــة مــن خــالل اتخــاذ تدابيــر حلمايــة حــق 	 
املرشــحن والناخبــن يف اإلنصــاف ويف الوقــت املناســب، ولتمكــن جلــان االنتخابــات واحملاكــم مــن أداء واجباتهــم 
دون عوائــق ودون أيــة ضغــوط أو تدخــالت، قــد يتطلــب ذلــك تأمــن املــواد االنتخابيــة احلساســة واالحتفــاظ بهــا. 

ــات احتجاجــات 	  ــد االنتخاب ــا بع ــرة م ــور، قــد تشــمل فت ــز مبســتوى منخفــض مــن ثقــة اجلمه ــات تتمي يف انتخاب
ومظاهــرات. كمــا هــو احلــال خــالل فتــرة احلملــة، ويجــب إدارة أمــن التجمعــات العامــة دون قيــود ال داعــي لهــا 

علــى حريــة التجمــع والتعبيــر، مــع ضمــان النظــام العــام ومنــع املضايقــات أو الترهيــب أو الهجمــات. 

متاشــياً مــع املبــادئ الشــرطية الراســخة، ال ينبغــي إســاءة اســتخدام االعتبــارات األمنيــة كذريعــة للحــد مــن 	 
ــوة  ــون أي اســتخدام للق ــع األحــوال، يجــب أن يك ــة. يف جمي ــر ضروري ــوق األساســية وممارســة ســلطة غي احلق

ضروريــاً ومتناســباً.

يشــمل العنصــر األخيــر يف هــذه العمليــة تنصيــب املســؤولن املنتخبــن. ففــي حــن أن هــذه العمليــات يف كثيــر مــن 	 
احلــاالت تكــون تقنيــة وغيــر مثيــرة للجــدل، إال أنــه ويف بعــض االنتخابــات، قــد يــؤدي اســتمرار انعــدام الثقــة أو 

رفــض قبــول نتائــج االنتخابــات أو أعمــال املقاومــة إلــى إعاقــة اســتكمالها.

يحتــاج مقدمــو خدمــات األمــن العــام إلــى متابعــة هــذه التطــورات، وبالتعــاون مــع الســلطات األخــرى، يجــب ضمــان 	 
أن تظــل مظاهــر عــدم الثقــة وعــدم الرضــا ســلمية، وأن تتــم معاجلــة املظالــم بأمــان مــن خــالل القنــوات القانونيــة 

الرســمية أو آليــات التشــاور الشــاملة بــدالً مــن املقاومــة والعرقلــة.

المراجعة والتقييم ما بعد االنتخابات 

ميكــن ملراجعــات مــا بعــد االنتخابــات ومتاريــن الــدروس املســتفادة أن تكــون مبثابــة فرصــة الســتخالص العبــر مــن جتــارب 
العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل حتديــد املمارســات اجليــدة التــي يجــب تطبيقهــا يف االنتخابــات الالحقــة، وحتديــد أوجــه 

القصــور التــي يجــب تفــادي تكرارهــا. 
كمــا أن املســؤولن عــن حمايــة العمليــة االنتخابيــة واألطــراف األخــرى ذات العالقــة مطالبــون بإعــداد تقاريــر شــاملة 
لتقدميهــا للجهــات ذات العالقــة مثــل وزارة الداخليــة، وجلنــة االنتخابــات، والبرملــان، باإلضافــة إلــى أنــه يجــب نشــر تلــك 

التقاريــر باآلليــة املناســبة للمواطنــن.

األمن واالنتخابات في حاالت الطوارئ

قــد حتــدث أحــداث غيــر عاديــة تؤثــر علــى إجــراء االنتخابــات وتتطلــب اتخــاذ إجــراءات مــن قبــل مقدمــي خدمــات األمــن 
العــام، وميكــن أن تشــمل هــذه األحــداث حــوادث واســعة النطــاق والتأثيــر ذات طبيعــة إجراميــة أو متمــردة، مثــل حــاالت 
انــدالع عنــف واســعة، أو حــاالت طــوارئ الصحــة العامــة والكــوارث الطبيعيــة. يف بعــض احلــاالت، قــد يــؤدي ذلــك إلــى 
إعــالن حالــة الطــوارئ علــى املســتوى احمللــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي اعتمــاداً علــى طبيعــة التهديــد واالســتجابة احملدديــن.

ــرة مــن الوقــت واتخــاذ  ــة داخــل فــروع احلكومــة لفت ــر وظائــف معين ــق أو تغيي ــل هــذا اإلعــالن للحكومــة بتعلي يســمح مث
إجــراءات اســتباقية أو تنفيــذ إجــراءات االســتجابة وفقــاً حلالــة الطــوارئ احملــددة.  ميكــن وضــع تدابيــر أمنيــة مشــددة 

ــه.  ــة بهــدف اســتعادة النظــام العــام أو احلفــاظ علي متناســبة اســتجابة حلــاالت األمــن الطارئ
يف الوقــت الــذي ال توجــد فيــه معاييــر دوليــة محــددة بشــأن إجــراء االنتخابــات يف ظــل ظــروف حــاالت الطــوارئ، تنطبــق 
أحــكام أوســع مبوجــب القانــون الدولــي، حيــث تشــير املمارســات الدوليــة الفضلــى إلــى أن االنتخابــات الدميقراطيــة غيــر 
ــدء  ــل ب ــة قب ــة الطــوارئ املعلن ــات األساســية. يف بعــض احلــاالت، ميكــن إعــادة النظــر يف حال ــة دون ضمــان احلري ممكن
االنتخابــات، ويف حــاالت أخــرى يتــم بــدالً مــن ذلــك تأجيــل االنتخابــات إن لــم يكــن مــن املمكــن توفيــر بيئــة دميقراطيــة 
إلجرائهــا، يف ظــل بعــض الظــروف، قــد ال تكــون هــذه اخليــارات ممكنــة. ففــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة مثــال يحظــر 

قانونــاً إجــراء االنتخابــات أثنــاء حالــة الطــوارئ.
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تأثير انتشار وباء كوفيد9	- على العملية االنتخابية في العالم

امتــد تأثيــر وبــاء كوفيــد19- ليشــمل االنتخابــات التــي كان مقــرراً إجراؤهــا يف مختلــف أنحــاء العالــم، وتنوعت االســتجابات 
إمــا بتأخيــر وإعــادة جدولــة االنتخابــات املخطــط لهــا يف البدايــة، أو النظــر يف عمليــات وإجــراءات تصويــت بديلــة حلمايــة 
الناخبــن ومفوضــي االنتخابــات مــن انتشــار الفيــروس يف مراكــز االقتــراع )مثــل التصويــت بالبريــد والتصويــت عــن بُعــد 

ومــا إلــى ذلــك(، أو إجرائهــا يف مواعيدهــا احملــددة مســبقاً ضمــن التدابيــر والبروتكــوالت الصحيــة.
إن املوازنــة بــن ضمانــات احلقــوق واحلريــات األساســية والقيــود التــي يفرضهــا األمــن تكــون أكثــر تعقيداً أثنــاء االنتخابات، 
فهــذه االعتبــارات تصبــح ذات أهميــة خاصــة عندمــا يكــون أليــة قيــود مفروضــة علــى احلقــوق واحلريــات تأثيــر مباشــر 

علــى العمليــة والنتائــج. ويف ســياق االنتخابــات، ميكــن أن تؤثــر 
األحــكام علــى البيئــة مــن خــالل مــا يلــي:

· تقليص حرية التجمع من خالل تقييد أو منع 	
التجمعات خالل فترة احلملة.

· تقييد حرية احلركة داخل وخارج مناطق معينة.	

· تعزيز وجود أفراد األمن، مبا يف ذلك حول املنشآت 	
ذات الصلة باالنتخابات.

· تقييد مواقع وأنشطة تسجيل الناخبن أو نقلها.	

· نقل مراكز االقتراع أو الفرز.	
وبالتالــي، فــإن اســتجابات مقدمــي خدمــات األمــن العــام حلاالت 
الطــوارئ أثنــاء االنتخابــات تتطلــب التــوازن بــن ضمــان الســالمة 
واحلفــاظ علــى النظــام العــام، وبــن فــرض قيــوٍد غيــر مبــررة 
اســتخدام  ينبغــي  إذ ال  علــى احلقــوق واحلريــات األساســية. 
واحلريــات  احلقــوق  لتقييــد  سياســية  كأداة  الطــوارئ  حالــة 

املتعلقــة باالنتخابــات.
اعتمــاداً علــى طبيعــة حالــة الطــوارئ، قــد يكــون هنــاك ملقدمــي خدمــات األمــن العــام يف احلــاالت التــي تســتلزم تقييــد 
أو تعليــق أو تأجيــل االنتخابــات، إذ يجــب أن تكــون القيــود املفروضــة متناســبة وذات هــدف مشــروع وتســاهم يف حتقيــق 

الهــدف املعلــن مــن حالــة الطــوارئ مــع مراعــاة التداعيــات احملتملــة علــى أصحــاب املصلحــة واألنشــطة االنتخابيــة.

استجابات الدول لعقد االنتخابات يف ظل انتشار 
جائحة كورونا

من 21 فبراير 2020 حتى 27 ديسمبر 2020:

· مت تأجيــل االنتخابــات العامــة واإلقليميــة الفرعيــة يف75 	
دولــة وإقليمــاً يف جميــع أنحــاء العالــم، بســبب مخــاوف مــن 
انتشــار جائحــة كوفيــد-19، مــن بينهــا 40 دولــة وإقليمــاً مت 

تأجيــل االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة بهــا.
· قــررت 101 دولــة وإقليــم علــى األقــل إجــراء االنتخابــات 	

ــكوفيد-19،  يف مواعيدهــا بالرغــم مــن املخــاوف املتعلقــة بـ
مــن بينهــا 79 دولــة وإقليمــاً أجــرت انتخابــات عامــة أو 

اســتفتاءات علــى دســاتيرها. 
· أجــرت 49 دولــة وإقليمــاً انتخابــات مت تأجيلهــا يف البدايــة 	

بســبب مخــاوف تتعلــق بـــكوفيد-19، منهــا 27 دولــة علــى 
ــة. ــات عامــة أو اســتفتاءات وطني األقــل أجــرت انتخاب

املصدر:
Global overview of COVID-19, Impact on elections. IDEA 
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ثانيًا: أدوار األمن في العملية االنتخابية في الحالة الفلسطينية

يتطــرق هــذا القســم إلــى اســتعراض اإلطــار القانونــي ألدوار الشــرطة وقــوى األمــن باإلضافــة إلــى تقييــم األحــكام 
واملمارســات املتعلقــة خــالل املراحــل املختلفــة للعمليــة االنتخابيــة، وجــرى هــذا التقييــم باالســتناد إلــى املمارســات الفضلــى 
التــي مت اســتعراضها يف الفصــل الســابق، وأيضــاً بالرجــوع إلــى الســياق القانونــي والسياســي الــذي يحكــم املرحلــة التــي 

صــدرت بهــا املراســيم الرئاســية القاضيــة بعقــد االنتخابــات التشــريعية.

اإلطار القانوني ألدوار المنظم لدور قوى األمن والشرطة في العملية االنتخابية. 	

 السلطة التنفيذية وموقف الحياد

تضمنــت التشــريعات الفلســطينية ذات العالقــة عــدداً مــن 
االلتزامــات والقيــود اخلاصــة مبشــاركة العاملــن يف أجهــزة 
املــادة  األمــن يف االنتخابــات احملليــة، ســيما مــا ورد يف 
)90( واملــادة )169( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن 
ــا نصوصــاً حــول احملظــورات  ــن تضمنت ــام 2005، اللت للع
علــى أفــراد األجهــزة األمنيــة مثــل إبــداء اآلراء السياســية 
واالشــتغال بالسياســة أو االنتمــاء إلــى األحــزاب أو الهيئــات 
السياســية،  األهــداف  ذات  املنظمــات  أو  اجلمعيــات  أو 
اجتماعــات  تنظيــم  يف  حظر االشــتراك  إلــى  باإلضافــة 
صــف  وضبــاط  لضبــاط  انتخابيــة  دعايــات  أو  حزبيــة 

وجنــود األجهــزة األمنيــة.
أكــد قــرار بقانــون االنتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 
يف املــادة )61( التــزام الســلطة التنفيذيــة موقــف احليــاد 
ــة االنتخابيــة بنصــه علــى أنــه »تلتــزم الســلطة  مــن العملي
التنفيذيــة وأجهزتهــا املختلفــة يف جميــع مراحــل العمليــة 
االنتخابيــة، وال يجــوز لهــا القيــام بــأي نشــاط انتخابــي 
ــى حســاب  ــه يدعــم مرشــحاً عل ــي ممــا يفســر بأن أو دعائ
قائمــة  حســاب  علــى  انتخابيــة  قائمــة  أو  اَخــر،  مرشــح 

انتخابيــة أخــرى«.

 ترشح أفراد األمن لانتخابات العامة

نصــت املــادة )8( مــن قانــون االنتخابــات العامــة علــى أن أفــراد األمــن هــم مــن ضمــن الفئــات التــي يجــوز لهــا 
الترشــح لالنتخابــات شــرط اســتقالتهم مــن وظائفهــم، وأكــدت التعديــالت يف املــادة )6( مــن قــرار بقانــون رقــم 
)1( لعــام 2021 أن ضبــاط األجهــزة األمنيــة والعســكرية والشــرطة الذيــن لــم يفــوزوا باالنتخابــات ال يجــوز لهــم 

العــودة إلــى وظائفهــم.

اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن

نصــت املــادة )78( مــن قانــون االنتخابــات العامــة علــى أن تضــع جلنــة االنتخابــات نظامــاً خاصــاً لتمكــن أفــراد الشــرطة 
وأفــراد قــوى األمــن مــن االقتــراع خــالل الســاعات الثمانــي واألربعــن التــي تســبق املوعــد احملــدد لالقتــراع كحــد أقصــى، 
علــى أن يتــم البــدء بفــرز صناديــق اقتــراع الشــرطة وأفــراد األمــن يف نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه فــرز صناديــق االقتــراع 

يف االنتخابات العامــة، باعتبــار أن العمليــة االنتخابيــة كلٌّ ال يتجــزأ.
وحســب نظــام االقتــراع املســبق ألفــراد الشــرطة وقــوى األمــن الصــادر وفــق أحــكام املــادة  )87( مــن قانــون االنتخابــات 
العامــة، تقــوم وزارة الداخليــة بإعــداد كشــوف ناخبــي أفــراد الشــرطة وقــوى األمــن وذلــك وفــق املواصفــات التــي حددهــا 

مــع نهايــة فتــرة التســجيل يف االنتخابــات احلاليــة 2021، وردت 
شــكاوى إلــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة من مواطنــن تتعلق بنقل 
مراكــز تســجيلهم داخــل نفــس التجمــع الســكاني دون علمهــم 
مــن قبــل أشــخاص خــارج أطــر اللجنــة، وقامــت اللجنــة مبتابعــة 
املوضــوع بشــكل عاجــل، حيــث تبــن أن هــذه املشــكلة تركــزت يف 
ــة  ــة االنتخابــات شــكوى فوري ــة اخلليــل، حيــث َقدمــت جلن مدين
بهــذا اخلصــوص إلــى النائــب العــام، متضمنــة كافــة البيانــات 
ــي  ــة، التخــاذ املقتضــى القانون ــذه املخالف ــام به ــت القي ــي تثب الت

بحــق مــن ارتكبــوا هــذا الفعــل.

مــن جهــة فــإن االســتجابة الســريعة للجنــة االنتخابــات وكشــفها 
للعمليــة بوقــت قياســي تثبــت القــدرات العاليــة التــي تتمتــع بهــا 
اللجنــة، إاّل أنهــا مدعــوة مــن جهــة أخــرى لتقييــم تصميــم عمليــة 
الترتيبــات  مــن  املزيــد  فــرض  ورمبــا  اإللكترونــي،  التســجيل 
اإللكترونــي.  التســجيل  اســتخدام  علــى  واألمنيــة  التنظيميــة 
علــى صعيــد متصــل فــإن النيابــة العامــة مطالبــة بإجــراء حتقيــق 
اجلرميــة  وراء  الكامنــة  واألســباب  األشــخاص  حــول  شــامل 

املتعمــدة ومتابعتهــا وفــق االصــول.
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النظــام، فيمــا تتولــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة عمليــة إدارة البيانــات مــن خــالل التأكــد منهــا وتدقيقهــا باالعتمــاد علــى 
ســجل الناخبــن، وإعــداد ســجلٍّ خــاص بهــم وتوزيعهــم وفــق املناطــق ومراكــز االقتــراع، أمــا بخصــوص إجــراءات االقتــراع 
والفــرز، فتنطبــق علــى مراكــز ومحطــات االقتــراع املســبق جميــع اإلجــراءات والضوابــط التــي تضعهــا اللجنــة ملراكــز 
ومحطــات االقتــراع يــوم االقتــراع العــام. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة فــرز صناديــق االقتــراع املســبق تبــدأ بالتزامــن مــع 

بــدء عمليــة الفــرز يف جميــع مراكــز ومحطــات االقتــراع العــام.

 دور األجهزة األمنية في حماية العملية االنتخابية يوم االقتراع

أحال قانون االنتخابات العامة لهيئة االنتخابات العامة مهمة احلفاظ على األمن والنظام داخل مركز االقتراع، وأكدت 
املادة )88( منه على دور املؤسسة األمنية يف حماية أمن العملية االنتخابية يوم االنتخابات بنصها على أن:

تقع على عاتق رئيس طاقم مركز االقتراع احملافظة على األمن والنظام داخل مركز االقتراع.. 1
يجب أن يتواجد خارج مركز االقتراع ويف الساحة احمليطة به عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي . 	

لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس طاقم مركز االقتراع، وال يجوز أن يتواجد أيٌّ من هؤالء داخل مركز 
االقتراع إاّل بإذن من رئيس الطاقم وللمدة الالزمة حلفظ األمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز 

االقتراع.
تقوم الشرطة باحملافظة على أمن العملية االنتخابية وأمن املواطنن، وذلك دون اإلخالل . 	

بنزاهة االنتخابات أو اإلخالل بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبن.
يحظر على أّي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أّي سالح ناري أو أّي . 	

سالح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز االقتراع أو على مداخلها.
ال يجوز ألفراد الشرطة دخول مراكز االقتراع يف يوم االقتراع، أو أثناء فرز األصوات، إاّل بناًء على . 	

طلب رئيس طاقم مركز االقتراع كما هو مبن يف الفقرة )2( أعاله.
يعمل أفراد الشرطة املكلّفون بتوفير أمن االنتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة ومكاتب املناطق . 	

االنتخابية وطواقم مراكز االقتراع.

دور قوى األمن والشرطة في المراحل المختلفة للعملية االنتخابية. 	

	.	  قبل االنتخابات 

محــددة  آليــات  إلــى  العامــة  االنتخابــات  قانــون  يشــير  ال 
اخلــاص  والعملياتــي  االســتراتيجي  التخطيــط  إلجــراء 
بأمــن العمليــة االنتخابيــة علــى اختــالف مراحلهــا، ومبــا أن 
ــع اإلجــراءات  ــات اتخــاذ جمي ــة االنتخاب ــح للجن ــون يتي القان
ــم إجــراءات ووســائل  ــات وتنظي ــر لالنتخاب الالزمــة للتحضي
االشــراف عليهــا، تقــوم اللجنــة بعقــد اجتماعــات مســبقة مــع 
وزارة الداخليــة للتنســيق بخصــوص إجــراءات األمــن قبــل 
وخــالل االنتخابــات وحتليــل االحتياجــات املتعلقــة بتأمــن 

عمليــة االنتخابــات.
كمــا أنــه لــم يتــم إجــراء تدريبــات منهجيــة شــاملة ألفــراد 
ذات  والتشــغيلية  االســتراتيجية  اجلوانــب  تغطــي  األمــن 
واملمارســات  الدوليــة  املعاييــر  إلــى  باإلضافــة  الصلــة، 

والســلوك  واحليــاد  والدميقراطيــة  املســاءلة  مبــادئ  اإلنســان،  )حقــوق  االنتخابــات  خــالل  األمــن  إدارة  الفضلــى يف 
األمــن« قــوى  ســلوك  قواعــد  »الئحــة  بإصــدار  املركزيــة  االنتخابــات  جلنــة  تقــوم  ذلــك،  مــع  وغيرهــا(.   املهنــي، 
 خــالل العمليــة االنتخابيــة، التــي تتضمــن حقــوق وواجبــات أفــراد األمــن خــالل العمليــة االنتخابيــة وفقــاً للمــادة )88( مــن 
قانــون االنتخابــات العامــة والتــي تتنــاول أمــن العمليــة االنتخابيــة بشــكل عــام دون حتديــد تفصيلــي ألدوار ومســؤوليات 

أفــراد قــوى األمــن بالعمليــة االنتخابيــة يف مراحلهــا املختلفــة.

لعــام  احملليــة  االنتخابــات  علــى  الرقابــة  تقريــر  يشــير 
2017 الصــادر عــن الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان إلــى 
أن عــدد التوثيقــات التــي ســّجلتها الهيئــة كان كالتالــي: 
تتضمــن  انتهــاكاً   )14( التهديــَد،  تتضمــن  انتهــاكاً   )52(
مطالبــَة مرشــحن باالنســحاب مــن القوائــم التــي ترّشــحوا 
فيهــا، )15( انتهــاكاً مت فيهــا اعتقــال بعــض َمــن ترّشــحوا، 
أو أعلنــوا عــن نيتهــم للترشــح لالنتخابــات أو أعلنــوا عــن 
دعمهــم لبعــض املرشــحن أو اســتدعاؤهم للتحقيــق، )15( 
انتهــاكاً مت فيهــا االعتــداء علــى مرشــحن، )16( انتهــاكاً 
متثلــت باملنــع مــن الترشــح، و)2( انتهــاك مت فيهمــا عــدم 

ــراءة ذمــة لبعــض املرشــحن. إصــدار ب
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تعتبــر مهمــة حمايــة وحفــظ ســجات الناخبــن حصــراً إحــدى مهــام جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وبالنظــر إلــى اســتخدام 
أنظمــة تســجيل الناخبــن اإللكترونيــة، يجــب اعتمــاد سياســات وترتيبــات أمنيــة خاصــة حتــد مــن التهديــدات أو املخاطــر 
التــي قــد تطــال ســالمة الســجالت والبيانــات، بينمــا يبــدو مــن غيــر الواضــح أيضــاً اإلطــار املمكــن االســتناد إليــه إذا طلــب 

مــن الشــرطة دعــم ســالمة األنظمــة والبيانــات املوجــودة فيهــا.
علــى صعيــد احلفــاظ علــى بيئــة آمنــة خــال عمليــة التســجيل والدعايــة االنتخابيــة واملســاهمة يف بيئــة يتــم فيهــا معاملــة 
املترشــحن بإنصــاف، قــد تدفــع مخلفــات االنقســام بواعــث القلــق مــن إســاءة اســتخدام الســلطة احملتملــة مــن قبــل 
مســؤولي األمــن يف كل مــن الضفــة وغــزة، كالقيــام مبمارســات تتضمــن مضايقــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تخويــف 

املرشــحن أو احتمــال القيــام بعمليــات احتجــاز واعتقــال ألغــراض سياســية.

وحســب املــادة )64( مــن قانــون االنتخابــات رقــم )1( لســنة 2007 فــإن جلنــة االنتخابــات تصــدر نشــرة ألفــراد الشــرطة 
حــول كيفيــة التصــرف يف فتــرة الدعايــة االنتخابيــة واالقتــراع وفــرز األصــوات، كمــا ال توجــد أيــة لوائــح أو قواعــد تنــص 
ــب  ــي تتطل ــى األنشــطة الت ــز عل ــع التركي ــة م ــم أحــداث احلمــالت االنتخابي ــة املرتبطــة بتنظي ــى اإلجــراءات التفصيلي عل

التنســيق وإخطــار جهــاز الشــرطة.

 	.	 خال أيام االقتراع

االقتراع المبكر لقوى األمن

يعتبــر نظــام االقتــراع املبكــر لقــوى األمــن خطــوة متقدمــة، تهــدف حســب جلنــة االنتخابــات إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام أفــراد 
قــوى األمــن ملمارســة حقهــم الدســتوري باالنتخــاب، ومــن ثــم التفــرغ حلمايــة العمليــة االنتخابيــة، إاّل أّنــه توجــد شــواهد 
ــح قائمــة  ــى أفــراد األمــن للتصويــت لصال ــى تدخــل سياســي للضغــط عل ــي تشــير إل ــى بعــض املمارســات الت ســابقة8 عل
محــددة، ويذكــر أّنــه يف االنتخابــات التشــريعية التــي مّتــت يف العــام 2006 قــام 58,705 مــن أفــراد قــوى األمــن9 باالقتــراع 

املبكــر )22,614 يف الضفــة الغربيــة، 36,091 يف قطــاع غــزة(.

تواجد وتصرف األمن يوم االقتراع العام

إلــى جانــب مــا تضمنتــه املــادة )88( مــن قانــون االنتخابــات العامــة، تصــدر اللجنــة الئحــة بقواعــد ســلوك قــوى األمــن خــالل 
االنتخابــات، والتــي تتضمــن إرشــادات حــول مواضيــع احليــاد باإلضافــة إلــى اإلجــراءات التــي حتكــم تواجــد أفــراد األمــن 

حــول املركــز أو عمليــة اســتدعائهم.
لــم يالحــظ وجــود أدلــة ارشــادية أو تعليمــات دقيقــة صــادرة عــن جلنــة 
االنتخابــات أو وزارة الداخليــة بخصــوص قواعــد وآليــات التصــرف يف 
ــراع  ــي تطــال مراكــز االقت ــدات الت ــي أو التهدي حــاالت العنــف االنتخاب
وحولهــا، كمــا لــم يعلــن يف االنتخابــات الســابقة عــن آليــات حتديــد 
ومتابعــة اجلرائــم واملخالفــات املتعلقــة باالنتخابــات، التــي مــن الواجــب 
أن تشــمل قنــوات التنســيق بــن وزارة الداخليــة وجلنــة االنتخابــات. 
إنشــاء غرفــة عمليــات  مــن منــوذج  يســتفاد  قــد  الســياق  هــذا  ويف 
املركزيــة  االنتخابــات  جلنــة  عــن  ممثلــن  تضــم  مشــتركة  مركزيــة 
واألطــراف األخــرى املعنيــة، بحيــث تعمــل علــى تنســيق املعلومــات حــول 
ــة،  ــة للمؤسســات املعني ــات مــن املكاتــب امليداني االســتعدادات لالنتخاب
ــع أنحــاء البــالد وتنســيق االســتجابة  ــا األمنيــة يف جمي ورصــد القضاي

الســريعة يف احلــاالت احملــددة.

2.3 فترة ما بعد االقتراع

يحــدد قانــون االنتخابــات العامــة بشــكل عــام املواعيــد النهائيــة إلنهــاء نتائــج االنتخابــات والفصــل يف النزاعــات، إاّل أّن 
التطــورات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة والتــي قــد متتــد لفتــرة مــن الوقــت وتتطلــب اســتمرار تأهــب قــوى األمــن والتنســيق 

مــع جلنــة االنتخابــات واألطــراف األخــرى؛ تتطلــب حرصــاً مماثــاًل مــن الشــرطة ووزارة الداخليــة.

علــى  األوربيــة  الرقابــة  بعثــة  تقريــر  أشــار 
لطلــب   2006 العــام  يف  العامــة  االنتخابــات 
»عــدد مفاجــئ« مــن أفــراد األمــن املســاعدة علــى 
التصويــت بحجــة األّمّيــة أو اإلعاقــة، األمــر الــذي 
أثــار مخــاوف مــن ضغــوط مــن املمكــن أنــه متــت 

ممارســتها علــى أفــراٍد مــن قــوى األمــن.
كمــا أشــار تقريــر الرقابــة علــى االنتخابات احمللية 
املســتقلة  الهيئــة  عــن  الصــادر   2017 العــام  يف 
حلقــوق اإلنســان إلــى قيــام عــدد مــن أفــراد األمــن 
أوراق  بتصويــر  االقتــراع  مراكــز  مــن  عــدد  يف 
ــدأ ســرية  ــاكاً ملب ــد انته ــذي يع ــراع، األمــر ال االقت

االنتخابــات.
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ينبغــي علــى وزارة الداخليــة وجهــاز الشــرطة التخطيــط ملواجهــة أّيــة تطــورات قــد تعقــب االنتخابــات، ســواء فيمــا يخــص 
توفيــر األمــن املــادي إلدارة االنتخابــات واملبانــي واملســؤولن ذوي الصلــة لتمكــن إكمــال عمليــة إعــالن النتائــج مبــا يتماشــى 
مــع األطــر الزمنيــة القانونيــة، أو مــا يتعلــق بالتطــورات التــي قــد تشــمل احتجاجــات ومظاهــرات أو اعتــداءات كمــا حصــل 
الحقــاً النتخابــات 2006، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التعاطــي مــع التجمعــات العامــة دون قيــود ال داعــي لهــا علــى حريــة 
التجمــع والتعبيــر، ودون إســاءة اســتخدام االعتبــارات األمنيــة كذريعــة للحــد مــن احلقــوق األساســية وممارســة ســلطة غيــر 

ضرورية. 

خصوصية األمن في ظل استمرار جائحة كوفيد 9	 وحالة الطوارئ	 

إن اســتمرار وبــاء كوفيــد-19 وحالــة الطــوارئ املعلنــة يتطلــب حتديــد اســتجابات قــوى األمــن حلالــة الطــوارئ أثنــاء 
ــى  ــان الســالمة واســتعادة النظــام العــام وعــدم فــرض أيــة قيــود غيــر مبــررة عل ــك بالتــوازن بــن ضم االنتخابــات، وذل
احلقــوق واحلريــات األساســية. إذ ال ينبغــي اســتخدام حالــة الطــوارئ كأداة سياســية لتقييــد احلقــوق واحلريــات املتعلقــة 

باالنتخابــات.

يف إطــار ذلــك تبــرز الضــرورة للتنســيق بــن وزارة الصحــة واألطــراف ذات العالقــة يف جلنــة االنتخابــات وقــوى األمــن؛ 
لوضــع برتوكــول خــاص بالعمليــة االنتخابيــة يتضمــن نصوصــاً واضحــًة حــول كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة وبالتحديــد 

يــوم االنتخابــات.

التحديات التي تواجه الرقابة والمساءلة على األجهزة األمنية الفلسطينية	 

تواجـــه جهـــات الرقابـــة علـــى أجهـــزة األمن الفلســـطينية الكثيـر مـن التحديـات والعقبـات التـي رافـق بعضهـا هـذه األجهزة 
منـذ قيامهـا، بينمـا بـرزت حتديات أخـرى نتيجـًة لتطـورات سياسـية وقانونيـة مـرت بهـا احلالة الفلسـطينية ويف مقدمتهـا 
االنقسام السياســـي الـــذي حصـــل يف حزيـــران 2007، ومـــا تبعـــه مـــن إجـــراءات علـــى األرض يف كل من الضفـــة الغربيـــة 
وقطـــاع غـــزة ويف هيــاكل وبنـــى األجهــزة األمنيــة يف شـــقي الوطـــن. تشــمل هــذه التحديــات10 الطابــع القانونــي املتمثــل يف 
نقــص القوانــن الناظمــة لعمــل األجهــزة األمنيــة، وحتديــداً جهــاز االســتخبارات العســكرية، الــذي يشــكل الــذراع األساســي 
املكلــف بالضابطــة القضائيــة علــى أجهــزة األمــن، إذ ال يوجــد قانــون للجهــاز لغايــة اليــوم، باإلضافــة إلــى ضعــف املنظومــة 
القانونيــة للمســاءلة علــى أجهــزة األمــن وبالتحديــد اإلجــراءات اخلاصــة بالقضــاء العســكري، والتشــريعات اخلاصة بإجراء 
محاكمــات العاملــن يف األجهــزة األمنيــة والتــي مــا تــزال تســتند إلــى قوانــن القضــاء الثــوري التــي أثــارت اجلــدل بشــأن 

مــدى دســتوريتها.
بخصــوص آليــات التعامــل مــع الشــكاوى ضــد أفــراد قــوى األمــن، فإنــه ويف حـــال ثبـــتت صحـــة الشـــكوى بحـــق مـــن هـــي 
مقدمـــة ضـــده، فتتـــم إحالتـــه إلـــى التأديـــب االنضباطــي داخــل اجلهــاز األمنــي11، وتوقـــع علـــى العنصــر األمنــي العقوبـــات 
ــا يف  ــا يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، أو تلـــك العقوبـــات االنضباطيــة املنصــوص عليهـ االنضباطيــة املنصــوص عليهـ
القانـــون اخلــاص باجلهـــاز، كمـــا هـــو احلــال بالنســبة جلهــاز الشــرطة أو جهــاز املخابــرات واألمــن الوقائــي. أمـــا إذا كانـــت 
املخالفة تنطـــوي علـــى شـــبهة جنائيـــة، فتتـــم إحالـــة ملـــف الشـــكوى إلـــى جهـــاز االستخبارات العســـكرية أو النيابـــة العامـــة 
العســـكرية، حســـب األحوال ملتابعة التحقيـــق يف موضـــوع الشـــكوى وإحالـــة امللف يف نهايـــة املطاف إلـــى القضـاء العسـكري 

للبـت فيـه.
وعلــى الرغــم مــن التحســن الــذي طــرأ علــى معاجلــة الشــكاوى التــي تقــدم لألجهــزة االمنيــة، إاّل أّن هنــاك العديــد مــن 
اإلشــكاليات التــي مــا زالــت تعتــري عمــل وحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
أهمهــا: عــدم درايــة اجلمهــور بوحــدات الشــكاوى، وقلــة اخلبــرة لــدى الطواقــم العاملــة يف معاجلــة الشــكاوى، إضافــة إلــى 
ضعــف ثقــة املواطنــن يف وحــدات الشــكاوى، وضعــف اخلبــرة يف إعــداد التقاريــر اخلاصــة مبخرجــات الشــكاوى، وحاجــة 
العاملــن يف بعــض وحــدات الشــكاوى للمعرفــة القانونيــة والتدريــب العملــي علــى متابعــة الشــكاوى، إضافــة إلــى معانــاة 

بعــض تلــك الوحــدات مــن نقــص يف الــكادر البشــري واملتطلبــات اللوجســتية لعملهــا.
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود آليــات حملاســبة قــوى األمــن يف قانــون االنتخابــات العامــة، إاّل أّنــه مــن املمكــن تطبيــق أحــكام 
قانونيــة أخــرى ميكــن اللجــوء إليهــا لتقــدمي شــكاوى بانتهــاكات مــن قبــل الشــرطة وقــوى األمــن خــالل االنتخابــات مبوجــب 
قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة الثــوري ملنظمــة التحريــر الفلســطينية لعــام 1979 والتشــريعات اخلاصــة ببعــض 

10  االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان )2018(. فاعلية الرقابة على أداء األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة. رام اهلل. فلسطن.

11   االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان )2018(. فاعلية نظم الشكاوى يف األجهزة األمنية. رام اهلل. فلسطن.
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األجهــزة األمنيــة وقانــون قــوى األمــن، إضافــة إلــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 يف حــال كانــت االنتهــاكات 
متثــل جرائــم فســاد.
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التوصيات

· مبــادرة وزارة الداخليــة للبــدء يف إجــراء التخطيــط الشــامل للتحضيــر لعمليــة االنتخابــات مبــا يشــمل تقييــم املخاطــر 	
ــات املركزيــة واجلهــات الفاعلــة األخــرى. مــع  ــة االنتخاب ــن، بالتشــاور مــع جلن ــل االحتياجــات املتعلقــة باألم وحتلي
ضــرورة وضــع خطــة أمنيــة شــاملة مبنيــة علــى حتديــد واضح للمســؤوليات، وكذلك التسلســل القيــادي واإلداري الذي 
يتطابــق مــع املســؤوليات املوكلــة، وبالتأكيــد علــى أهميــة االتفــاق علــى آليــة تنســيق مركزيــة )غرفــة عمليــات مشــتركة( 

بهــدف تســهيل التواصــل بــن اجلهــات املختلفــة وتنســيق االســتجابات بــن جلنــة االنتخابــات ووزارة الداخليــة.

· البــدء يف تنفيــذ أنشــطة تدريبيــة شــاملة تغطــي اجلوانــب التشــغيلية ذات الصلــة بــأدوار الشــرطة وقــوى األمــن 	
خــالل االنتخابــات، باإلضافــة إلــى مواضيــع ممارســات الشــرطة الدميقراطيــة، وحقــوق اإلنســان، واملعاييــر الفضلــى 

ملمارســات األمــن خــالل االنتخابــات.

·   ضــرورة أن تقــوم جلنــة االنتخابــات بإصــدار دليــل إرشــادي موجــه للشــرطة حــول كيفيــة التصــرف يف فتــرة الدعايــة 	
االنتخابيــة واالقتــراع وفــرز األصوات.

· إصــدار ونشــر اإلجــراءات املرتبطــة بتنظيــم أحــداث احلمــالت االنتخابيــة مــع التركيــز علــى األنشــطة التــي تتطلــب 	
املوافقــة والتنســيق مــع الشــرطة.

· تبنــي سياســة التــوازن بــن ضمــان الســالمة واحلفــاظ علــى النظــام العــام، وعــدم فــرض أيــة قيــود غيــر مبــررة علــى 	
احلقــوق واحلريــات األساســية، ويف إطــار ذلــك يجــب التنســيق بــن وزارة الصحــة واألطــراف ذات العالقــة يف جلنــة 
االنتخابــات وقــوى األمــن لوضــع برتوكــول خــاص بالعمليــة االنتخابيــة يتضمــن إجــراءات واضحــة حــول كافــة مراحــل 

تلــك العمليــة.

· نتيجــة عــدم وضــوح مســألة الشــأن العســكري يف احلالــة الفلســطينية، وحالــة الضبابيــة يف البــت يف القضايــا وفــق 	
طبيعتهــا؛ نقتــرح أن تتولــى الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان مهمــة تقــدمي النصــح واإلرشــاد للمواطنــن الذيــن 
يرغبــون يف تقــدمي شــكاوى تخــص دور األمــن يف العمليــة االنتخابيــة، األمــر الــذي يتطلــب جهــوداً إضافيــة أخــرى مــن 
قبــل األطــراف ذات العالقــة يف نشــر آليــات تقــدمي الشــكاوى للجمهــور وتعريفهــم بســبل تقــدمي الشــكاوى اخلاصــة 
بتصــرف قــوى األمــن خــالل االنتخابــات، باإلضافــة إلــى القيــام بحملــة توعيــة ألفراد األمــن حول املخالفــات واجلرائم 

االنتخابيــة.

· ضــرورة التــزام جميــع األطــراف مبــا فيهــا الشــرطة وقــوى األمــن بالشــفافية يف جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة، 	
وتنفيــذ احلمــالت اإلعالميــة وحمــالت التوعيــة حــول اإلجــراءات والتدابيــر األمنيــة خــالل العمليــة االنتخابيــة.

· ضــرورة التــزام جميــع األطــراف مبــا فيهــا وزارة الداخليــة وجهــاز الشــرطة بإعــداد تقاريــر عــن أعمالهــا للجهــات ذات 	
العالقــة بعــد االنتخابــات ونشــرها باألليــة املناســبة للمواطنــن.
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