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املقدمة
هتدف ورقة العمل هذه إىل املسامهة يف النقاشات حول امهية تطوير اإلطار القانوين النامظ لعمل قوات األمن الوطين الفلسطيين
وفقا لملعايري الدولية وذلك من خالل ما ييل:
-

حتليل الترشيعات القامئة اليت حتمك وتنظم معل قوات األمن الوطين الفلسطيين والرشطة يف اجلزء اخلاص ببيان
املشلكة.

-

عرض وتقدمي للعملية اليت قام بتيسريها لك من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة واملركز الفلسطيين
للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية وذلك بطلب من القائد العام لقوات األمن الوطين الفلسطيين واليت هدفت إىل مجتيع
اآلراء واملسامهات املتعلقة بتطوير مسودة قانون جديدة بشأن قوات األمن الوطين الفلسطيين( .الفصل األول)

-

عرض مسودة القانون 1اليت عكف عىل تطويرها خرباء قانونيون من ديوان الرائسة الفلسطينية وقوات األمن الوطين
الفلسطيين باإلضافة إىل حمامني مستقلني( .الفصل الثاين)

-

عرض لنتاجئ مراجعة األقران ملسودة القانون اليت قام هبا خبري قانوين دويل خمتص يف جمال الترشيعات اخلاصة
بالقوات املسلحة .وهدفت معلية املراجعة هذه إىل تقيمي مسودة القانون من منظور امتثاهلا باملامرسات الدولية الفضىل
يف هذا السياق (الفصل الثالث)

-

تعديل بيان السياسة الترشيعية (امللحق رمق  )1وتلخيص التوصيات والبدائل اليت ظهرت خالل العملية التشاورية فميا
يتعلق بنطاق الصالحيات املولكة إىل قوات األمن الوطين الفلسطيين( .امللحق رمق  )2وتلخيص توصيات األمن الوطين
اليت قدمها بعد تسمله ما مت ذكره أعاله (امللحق رمق .)3

بيان املشلكة
الفجوات يف اإلطار الدستوري الذي حيمك قوى األمن يف السلطة الوطنية الفلسطينية
وفقا للقانون األسايس الفلسطيين املعدل لسنة  2003تكون القوات األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولة أمام
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته القائد األعىل للقوات الفلسطينية .ويولك ملجلس الوزراء املسؤولية احلرصية عن حفظ
النظام العام واألمن الداخيل (املواد  ، 39 ،84و 69من القانون األسايس املعدل لسنة  ،)2003ولكنه ال يرشف بشلك مبارش
عىل القوات األمنية.
ومل تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية حىت هذا اليوم عىل إعداد إطار قانوين شامل لتنظمي قوات الرشطة وقوى األمن
التابعة هلا .وال متلك السلطة بعد قانونا جامعا حيدد صالحيات خمتلف فروع جهاز الرشطة وقوى األمن ومهامها وسلطاهتا
وهيلكياهتا التنظميية .عالوة عىل ذلك ،فإن اإلطار القانوين للقطاع األمين يف السلطة الوطنية الفلسطينية يتيح املجال امام
التداخل الكبري بني معل األجهزة األمنية املختلفة.
وفقا لقانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رمق  8لسنة  ،2005تتألف قوى األمن من ثالث قوى رئيسية :قوات األمن الوطين
وجيش التحرير الوطين الفلسطيين ،وقوات األمن الداخيل ،واملخابرات العامة .وتنص املادة رمق  7من القانون عىل ما ييل:
“األمن الوطين هيئة عسكرية نظامية ،تؤدي وظائفها وتبارش اختصاصاهتا برائسة وزير األمن الوطين وحتت قيادة القائد
العام ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة معلها وتنظمي شؤوهنا اكفة وفقا ألحاكم القانون واألنمظة الصادرة مبقتضاه”.
غري انه مل يمت حىت اآلن سن أي قانون لتنظمي صالحيات ومهام او اهليلكية التنظميية لقوات األمن الوطين الفلسطيين واألجهزة
العسكرية التابعة هلا او املنتسبة إلهيا من قبل جهاز االستخبارات العسكرية او احلرس الرائيس بل تعمل هذه القوات مبوجب
أنمظة وقرارات وأوامر إدارية.

1

مسودة القانون املعروضة بورقة العمل هذه تعترب أحدث نخسة بعد دجم توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين.
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الفصل األول :خلفية

االستجابة من قبل مركز جنيف للرقابة
1-1
الدميقراطية عىل القوات املسلحة واملركز الفلسطيين
للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية

االسرتاتيجية بتطوير خيارات وبدائل بشأن نظام
الصالحيات املولكة إىل قوات األمن الوطين وأشاكل
حممتلة للترشيع املقرتح .وأولك املركزان مهمة إعداد
بيان السياسة الترشيعية ملسودة القانون اخلاص بقوات
األمن الوطين لثالثة خرباء قانونيني وذلك استنادا إىل
دراسة تقيمي االحتياجات اليت مت تنفيذها( .انظر امللحق
 2إعداد بيان السياسة الترشيعية :اخليارات والبدائل).

استنادا إىل هذه اخللفية ونظرا لرغبة قيادة قوات األمن
الوطين بتطوير اإلطار القانوين الذي حيمك أمعال ووظائف
قوات األمن الوطن الفلسطينية ،قام القائد العام لقوات األمن
الوطين يف الثامن عرش من هشر نيسان  2012بتقدمي
طلب رمسي ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة  DCAFواملركز الفلسطيين للبحوث والدراسات
اإلسرتاتيجية لتوفري املساعدة يف معلية تطوير مسودة قانون
بشأن قوات األمن الوطين .وقد بارك سيادة الرئيس محمود
عباس عىل هذا الطلب.

•

وألغراض مناقشة بيان السياسة الترشيعية مع
مجموعة عريضة من احصاب املصلحة (األاكدمييني،
واخلرباء القانونيني ،وطالب احلقوق ،وامجلهور
العام،األستخبارات العسكرية ،قوات األمن الوطين،
املؤسسات األمنية ،منمظات حقوق اإلنسان ،النقابات
واإلعالم) ،قام املركزان بتنظمي ثالثة اجمتاعات تشاورية
عامة يف الضفة الغربية واجمتاع تشاوري عام واحد
يف قطاع غزة ،ومعال عىل مجتيع التغذية الراجعة من
امجلهور حول بيان السياسة الترشيعية واهمتامهم
العام باملوضوع وذلك هبدف تكوين فهم افضل وحتديد
اوحض لدور قوات األمن الوطين.

•

أتاحت النتاجئ اليت خرجت هبا العملية التشاورية حول
بيان السياسة الترشيعية املجال امام اخلرباء القانونيني
الفلسطينيني الثالثة إلعداد النخسة األوىل من مسودة
القانون اخلاص بقوات األمن الوطين الفلسطيين.

•

قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
واملركز الفلسطيين للبحوث والدراسات االسرتاتيجية
بإرسال مسودة القانون خلبري دويل مستقل ليقوم
بعملية مراجعة أقران.
قام املركزان بعرض النخسة األوىل من مسودة القانون
وبعرض مالحظات اخلرباء املستقلني علهيا عىل قيادة
األمن الوطين اليت تقدم هبا اخلبري املستقل مضن ورقة
العمل هذه.

العملية
ال يحمس السياق السيايس احلايل بتبين قانون جديد لقوات
األمن الوطين من خالل العملية الترشيعية العادية وال يتيح
املجال للقيام مبراجعة شاملة لإلطار القانوين الذي حيمك اكفة
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .وبالتايل،
آثر لك من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة  DCAFواملركز الفلسطيين للبحوث والدراسات
اإلسرتاتيجية  PCSSRاللجوء إىل العملية التالية:
•

•

قام املركزان بإجراء معلية تقيمي للتوقعات من الترشيع
الذي ينظم معل قوات األمن الوطين وذلك من خالل عقد
عدة ورشات تقيمي احتياجات مع مجموعات أحصاب
املصلحة التالية:
o

اربع ورش معل مع ممثلني عن ديوان الرائسة
وقيادة قوات األمن الوطين والقضاء العسكري؛

•

o

مخس ورش معل مع ممثلني عن األحزاب السياسية
وأعضاء املجلس الترشييع الفلسطيين (اربع
ورش معل يف الضفة الغربية وورشة معل واحدة
يف قطاع غزة)؛

•

o

ورشيت معل مع ممثلني عن وزارات السلطة
الوطنية الفلسطينية ذات الصلة واخلرباء القانونيني
واخلرباء العسكريني ومنمظات حقوق اإلنسان
(ورشة معل يف الضفة الغربية وورشة معل يف
قطاع غزة).

استنادا للوثائق اليت قدمها املركزان فقد قام األمن
الوطين بإعداد مسودة تتضمن توصياته وتعليقاته مكا
قام بعقد مشاورات مع خرباء حمليني واملركزين.

•

أتاحت النتاجئ اليت خرج هبا اخلرباء احملليون ملراجعة
مسودة القانون وإعداد النخسة الهنائية.

•

تتضمن ورقة العمل مسودة القانون اخلاصة بقوات
األمن الوطين إضافة مجليع املسامهات ليمت تبنهيا من
قبل السلطة الوطنية الفلسطينية يف النقاش العام حول
الترشيعات اليت حتمك قوات األمن الفلسطينية.

بناء عىل النتاجئ واالستنتاجات اليت خلصت إلهيا
ورشات العمل ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة واملركز الفلسطيين للبحوث والدراسات
5

 .4تنفيذ املهام االمنية الداخلية ( مبا يمشله من تقدمي
املساعدة للسلطات املدنية امللكفة بإنفاذ القانون من اجل
حفظ النظام العام يف االوضاع االستثنائية)

 2-1املامرسات الدولية الفضىل املرعية يف
إصالح ترشيعات القطاع األمين
تعترب معلية إعداد وإقرار الترشيعات يف املجمتعات
الدميقراطية معلية سياسية إىل حد كبري وخاصة عندما
يتعلق األمر بالترشيعات اليت تنظم جوانب وجماالت حساسة
مثل القطاع األمين .وغالبا ام يمت املبادرة إىل معلية إصالح
الترشيعات اليت تنظم القطاع األمين من قبل السلطات
التنفيذية و/أو اللجان الربملانية املتخصصة اليت تعمل عىل
إعداد مسودات قوانني حول قضايا حمددة .ومن املامرسات
اجليدة يف هذا السياق ان تقوم السلطات التنفيذية و/او
الترشيعية املنخرطة يف مثل هذه العملية بالتشاور مع القوات
األمنية املعنية باإلضافة إىل التشاور مع املجمتع املدين
يف املراحل املبكرة من العملية الترشيعية .وحال تضمني
السلطات التنفيذية و/أو اللجان الربملانية لتوصيات القوى
األمنية واملجمتع املدين يف مسودة القانون املقرتح ،يمت تقدميه
إىل الربملان لملناقشة والتعديل واإلقرار الدميقرايط الهنايئ.

 .5املشاركة يف بناء مؤسسات الدولة ( وهو ما ميثل وظيفة
اجمتاعية تؤدهيا القوات املسلحة املذكورة).
وخيتلف مستوى مشاركة القوات املسلحة يف أداء هذه املهام
من دولة اىل اخرى وذلك باالستناد اىل االطار القانوين
احمليل الساري واىل الوضع االمين القامئ فهيا.
4-1

التوصيات واخلطوات التالية

تشلك مسودة القانون اخلاص بقوات األمن الوطين الفلسطيين
مسامهة يف النقاش حول اإلطار القانوين الذي حيمك قوى
األمن الفلسطينية .وتبني معلية مراجعة مسودة القانون اليت
قام هبا اخلبري املستقل ،واليت تشلك جزء من ورقة العمل
هذه (راجع الفصل الرابع) بعض اجلوانب اليت ميكن ان يمت
حتسيهنا وتطويرها بشلك أكرب.

ومن املامرسات الدولية اجليدة يف هذا السياق كذلك ان يمت
تبين مقاربة واسعة النطاق لعملية إصالح القطاع األمين
وبالتايل نادرا ما نرى معلية تتضمن إصالح اإلطار القانوين
الذي ينظم التفويض واهليلكية والرقابة املتعلقة جبهاز امين
وعديل واحد ،القوات املسلحة عىل سبيل املثال ،بشلك
منعزل عن بقية األجهزة األمنية .حيث نرى بالعادة إن هذه
العملية تتضمن كذلك مراجعة لإلطار القانوين الذي ينظم
معل املخابرات واألجهزة األمنية األخرى يف الدولة .إن ذلك
من شأنه ان يضمن توفري األمن لملواطنني بشلك ال تعرتيه
أية مشالك متعلقة بوجود جفوات او تضارب بني صالحيات
القوات األمنية او نتيجة لغياب آليات التنسيق والرقابة.

ويويص لك من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة واملركز الفلسطيين للبحوث والدراسات االسرتاتيجية
بأن يمت تبين القانون اخلاص بقوات األمن الوطين الفلسطيين
من خالل معلية مؤسسية وقانونية ترايع املعايري املدنية-
الدميقراطية .ويويص املركزان بالتايل مبا ييل:
 .1ان تعاود السلطة الوطنية الفلسطينية/دولة فلسطني
تطبيق العملية القانونية املؤسسية االعتيادية بأرسع وقت
ممكن وذلك مبوجب متطلبات القانون األسايس املعدل
لسنة  ، 2003وحتديدا فميا يتعلق بفصل السلطات .من
شأن ذلك ان يحمس لملجلس الترشييع الفلسطيين ان
ميارس بشلك اكمل مسؤولياته الدستورية يف العملية
الترشيعية.

ما هو الدور الذي تضلع القوات املسلحة
3-1
بتنفيذه يف الدول العرصية ؟

 .2ان تقوم السلطات الفلسطينية وأحصاب املصلحة
املعنيني بتحليل معلية تطوير اإلطار القانوين اخلاص
بقوات األمن الوطين الفلسطيين من منظور السياق
األوسع لعملية إصالح القطاع األمين.

لقذ أفرزت املستجدات األمنية الىت أعقبت احلرب الباردة
ًاثارًا كبري ًة عىل القوات املسلحة يف مجيع احناء العامل ،حيث
أولكت مهام إضافية للقوات املسلحة يف ذات الوقت الذي
طلب فيه مهنا تنفيذ املهام االساسية الىت اكنت حمددة هلا
يف السابق بطريقة خمتلفة .يف هذه االيام بات من الشائع
بالنسبة للقوات املسلحة يف مجيع ارجاء املعمورة ان تشارك
يف تنفيذ املهام امخلس التالية :

 .3ان تقوم السلطات الفلسطينية باملبادرة إىل معلية تشاورية
مع أحصاب املصلحة حول دور ووظائف قوات األمن
الوطين وتوزيع املسؤوليات بني األجهزة األمنية واملسلحة
املختلفة وحتديد صالحيات القوات املسلحة واملخابرات
والرشطة .جيب ان تتضمن هذه العملية التشاورية
مشاركة السلطات التنفيذية والربملان والسلطة القضائية
واألجهزة األمنية واألحزاب السياسية واملجمتع املدين
واملنمظات احلقوقية واإلعالم.

 .1محاية استفالل الدولة وسيادهتا وسالمة إقلميها،
ورعاياها بصفة أمع.
 .2املشاركة يف مهامت حفظ السالم الدولية او البعثات
الىت تسهتدف تعزيز السالم وارسائه.
 .3تنفيذ امعال الغوث عند وقوع الكوراث

 .4ان تضمن السلطات الفلسطينية مراعاة الترشيع اجلديد
لملعايري الدولية املتعلقة بسيادة القانون واملامرسات
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الفضىل يف جمال القوانني اخلاصة بالقوى املسلحة
والرقابة عىل القطاع األمين.

اما يف ما يتعلق مبسودة القانون اخلاص بقوات األمن
الوطين الفلسطيين ،يود مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة  DCAFالتنبيه إىل ان املسودة بصيغهتا
احلالية حتتاج إىل مزيد من التطوير والتوسع حىت تمتاىش
مع املعايري الدولية .وقد حتتاج كذلك إىل مزيد من املراجعة
وان يمت تكييفها بشلك ربكا لتالمئ االحتياجات واإلطار
املؤسيس والقانوين لدولة فلسطني .وهبذا اخلصوص فإن
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة واملركز
الفلسطيين للبحوث والدراسات االسرتاتيجيات عىل امت
االستعداد ملساعدة السلطات الفلسطينية يف سياق جهودها
إلعداد قانون مدين-دميقرايط خاص بالقوات املسلحة.

 .5ان توحض السلطات الفلسطينية نظام الصالحيات اخلاص
بقوت األمن الوطين .وينطوي ذلك ايضا عىل معلية
مراجعة وتعديل حممتل للترشيعات القامئة اليت حتمك
وتنظم معل القوى األمنية األخرى التابعة للسلطة الوطنية
الفلسطينية مبا فهيا قانون املخابرات العامة رمق  17لسنة
 ،2005القرار بقانون لسنة  2007اخلاص جبهاز األمن
الوقايئ ،وقانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رمق 8
لسنة  .2005إن استمكال اإلطار القانوين يف هذا السياق
يتطلب كذلك سن قانون خاص جبهاز الرشطة وقانون
خاص باملخابرات العسكرية وقانون قضاء عسكري.
اإلطار الدستوري الذي حيمك قوات األمن الوطين

وفقا لملادة  3من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين رمق  8لسنة  2005فإن «قوى األمن تتألف من ثالثة أجهزة رئيسية:
 .1قوات األمن الوطين وجيش التحرير الوطين الفلسطيين
 .2قوى األمن الداخيل
 .3املخابرات العامة
وأية قوة او قوات أخرى موجودة او تستحدث تكون مضن احدى القوى الثالثة»
وتنص املادة  7من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين عىل ما ييل « :األمن الوطين هيئة عسكرية نظامية ،تؤدي وظائفها
وتبارش اختصاصاهتا برائسة وزير األمن الوطين وحتت قيادة القائد العام  ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة معلها
وتنظمي شؤوهنا اكفة وفقا ألحاكم القانون واألنمظة الصادرة مبقتضاه».
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الفصل الثاين :مسودة القرار بقانون لسنة  2013بشأن قوات األمن الوطين

رئيس دولة فلسطني

مفتش القوات :املفتش واملراقب العام الداخاي لقوات
األمن الوطين.

رئيس اللجنة التنفيذية ملنمظة التحرير الفلسطينية

الضابط:

إستنادا ألحاكم القانون األسايس لسنة  2003وتعديالته ،وال
سميا املادتني  43و 84منه،
وبعد اإلطالع عىل قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية
رمق ( )8لسنة 2005م،

لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب الضباط
املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة يف
قوى األمن.

ضباط الصف :لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب ضابط
صف املنصوص علهيا من قانون اخلدمة
يف قوى األمن.

وبنا ًء عىل الصالحيات املخولة لنا وما تقتضيه املصلحة
العامة،

الفرد:

وبإمس الشعب العريب الفلسطيين،
أصدرنا القرار بقانون التايل:

لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب األفراد
املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة يف
قوى األمن.

الفصل األول

املادة ()2

تعاريف وأحاكم عامة

النطاق اإلقليمي للقانون

مادة ()1

يرسي قانون قوات األمن الوطين عىل مجيع الرتاب الوطين
الفلسطيين و/أو أماكن تواجد أفرادها وعدادها.

التعاريف

املادة ()3

لغايات تطبيق أحاكم هذا القانون يكون لللكامت والعبارات
التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة عىل
خالف ذلك:
الدولة:

دولة فلسطني.

الرئيس:

رئيس دولة فلسطني.

أهداف القانون
هيدف تنظمي القانون إىل ما ييل:
 .1تأسيس قوة عسكرية تكون قادرة عىل محاية حدود
الوطن من الهتديدات باشاكهلا املتعددة ،وتعمل عىل
مساندة قوى األمن الداخيل عند الرضورة ،وعىل
املسامهة أقلمييا ودوليا يف حتقيق السمل العاملي مكا هو
مقرر يف ميثاق هيئة األمم املتحدة واملؤسسات املنبثقة
عهنا ،ومكا هو مقرر يف ميثاق جامعة الدول العربية.

جملس الوزراء :جملس وزراء دولة فلسطني.
قانون اخلدمة :قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية
رمق ( )8لسنة .2005
القوات:

قوات األمن الوطين.

الوزير:

وزير األمن الوطين أو وزير الداخلية
حسب احلالة.

الوزارة:

وزارة األمن الوطين أو وزارة الداخلية
حسب احلالة.

القائد األعىل:

رئيس دولة فلسطني وهو القائد األعىل
للقوات الفلسطينية.

القائد:

القائد لقوات األمن الوطين.

 .2تنظمي قوات األمن الوطين عرب قانون يضمن الشفافية
واملساءلة واليقني القانوين.
 .3حتديد صالحيات القوات بشلك ال يتعارض مع معل
أجهزة أمنية أخرى.
 .4التأكيد عىل أن قوات األمن الوطين يه ملك للشعب
العريب الفلسطيين ،ويه القوة العسكرية الرمسية
الوحيدة ،وال جيوز إنشاء ميليشيات عسكرية أو شبه
عسكرية خارج إطار هذا القانون.
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املادة ()4
االلزتام باحلريات العامة والقانون الدويل
 .1تلزتم قوات األمن الوطين أثناء العمليات واملهام اليت
تقوم هبا بإحرتام احلقوق واحلريات العامة ،مكا تلزتم
بالقانون الدويل واملواثيق الدولية ذات العالقة.
 .2تستشار القوات خبصوص االنضامم إىل إتفاقيات
دولية ذات عالقة بطبيعة معلها.
الفصل الثاين

 .2تعمتد اهليلكية من قبل الوزير ،ويصادق علهيا من قبل
جملس الوزراء.
مادة ()8
قائد القوات
يكون القائد الضابط األعىل رتبة ،ويعاونه يف العمل نائب
واحد ،ومساعد أو أكرث ،وله أن يفوض بعض صالحياته
املنصوص علهيا يف هذا القانون لضابط أو لعدد من الضباط.
مادة ()9

تشكيل القوات واختصاصاهتا

تعيني القائد العام ونائبه

مادة ()5

 .1يتوىل رائسة القوات مدير عام ملدة ثالثة سنوات قابلة
للمتديد لسنة واحدة فقط.

تشكيل القوات
 .1تنشأ قوات األمن الوطين يف فلسطني يكون مقرها يف
مدينة القدس ،وتدار مؤقتا من مدينيت رام اللـه وغزة.
 .2تعد القوات هيئة عسكرية نظامية وطنية حمرتفة ال تتدخل
يف الشأن السيايس ذات خشصية اعتبارية تتبع الوزير.
 .3تؤدي القوات وظائفها وتبارش اختصاصاهتا حتت قيادة
القائد العام وبإرشاف الوزير ،ويعود هلذا األخري حق
إصدار التعلميات املنمظة لاكفة شؤون معلها.
 .4يكون القائد العام مسؤوال مبارشا عن إدارة القوات
وتشكيالهتا وإداراهتا وشؤون العاملني فهيا من
عسكريني ومدنيني ،واإلرشاف عىل مجيع الفيالق
والتشكيالت يف مجيع احملافظات.
مادة ()6
تقسميات القوات وتشكيالهتا
 .1تتكون القوات من ثالثة تفرعات رئيسة:
 .1القوة العسكرية املسلحة.
 .2القوة اجلوية.
 .3القوة البحرية.

 .2يعني قائد القوات بقرار من القائد األعىل بناء عىل
تنيسب من الوزير.
 .3يعني نائب القائد بقرار من الوزير بناء عىل تنسيب من
القائد.
مادة ()10
رتب الضباط
تكون رتب ضباط القوات وضباط الصف واألفراد حسب قانون
اخلدمة يف قوى األمن وتعديالته واالنمظة الصادرة مبوجبه.
مادة ()11
تأدية الميني
 .1يؤدي أفراد وضباط قوات األمن الوطين الميني قبل
مبارشهتم أمعال وظائفهم عند تعييهنم؛ "أقسم باللـه
العظمي أن أكون خملصا لـلوطن والشعب ،وأن أدافع
عهنم وأبذل ديم يف سبيلهام ،وأحافظ عىل ساليح
ورشيف العسكري ،وأحافظ عىل القوانني واألنمظة
وأمعل هبا وأن أنفذ لك ما يصدر إيل من أوامر ،واللـه
عىل ما أقول هشيد".

 .2يمت تنظمي تشكيالت القوات ووحداهتا وتوزيعها من خالل
لواحئ وتعلميات داخلية يصادق علهيا الوزير املختص.

 .2يكون أداء الميني أمام القائد األعىل أو من ينيبه بالنسبة
للضباط وأمام الوزير أو من ينيبه بالنسبة لضباط الصف
واألفراد.

مادة ()7

مادة ()12

اهليلكية اإلدارية
 .1تنظم اهليلكية العامة اإلدارية للقوات من قبل قائد القوات.

اختصاصات القوات
 .1يكون من اختصاصات القوات ما ييل:

أ.

مادة ()15

محاية السيادة الوطنية ضد أي هتديدات اي اكن
مصدرها والدفاع عن الوطن.

التعيني

ب .حراسة احلدود.

 .1يكون االلتحاق بالقوات عن طريق منافسة مفتوحة
تسودها الشفافية والزناهة.

ت .القيام بامعال اإلغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية
واملسامهة يف ضبط األمن العام أثناء حدوثها.

 .2يقوم الوزير املختص بوضع املعايري والرشوط الواجب
توفرها يف تعيني الضباط واألفراد.

ث .مساندة قوى األمن الداخيل يف ضبط األمن العام
اثناء تنفيذ مهامهم عند الرضورة ،وتوفري امحلاية
هلم.

 .3يرسي قانون اخلدمة يف قوى األمن خبصوص التعيني
مبا ال يتعارض مع أحاكم هذا القانون.

جـ .املسامهة يف مهام حفظ السالم الدولية ،وذلك حتت
مظلة األمم املتحدة او جامعة الدول العربية.

مادة ()16
الرتقية

ح .اية مهام أخرى تسند أو تلكف هبا بقرار من القائد
األعىل.

 .1تكون الرتقية والرتفيع يف القوات بناء عىل تقارير األداء
والكفاءة واالقدام يف تنفيذ املهام.

 .2تنفذ القوات واجباهتا من خالل تشكيالهتا ووحداهتا
املختلفة بناء عىل طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او
الوحدة.

 .2يؤخذ بعني االعتبار عند إقرار الرتقية إمتام الدورات
التدريبية العملية والعملية.

مادة ()13

 .3يطبق قانون اخلدمة يف قوى األمن واللواحئ الصادرة
مبوجبه خبصوص الرتقية والرتفيع مبا ال يتعارض مع
أحاكم هذا القانون.

جهة املصادقة عىل التدخل
 .1تستجيب القوات إىل طلب مساندة قوى األمن الداخيل
بناء عىل مصادقة من قائد القوات وبطلب من وزير
الداخلية أو احملافظ.

الفصل الرابع
قواعد املساءلة واحملاسبة

 .2يكون التدخل حمدود مبنطقة جغرافية معينة وبغرض
حتقيق أهداف حمددة ،وهو بطبيعته مؤقت ينهتي
بتحقيق الغايات املرجوة من ورائه.

مادة ()17
املساءلة واحملاسبة

 .3تلزتم القوات بإحرتام االجراءات واألحاكم اليت يفرضها
القانون االسايس والترشيعات الفلسطينية عىل أجهزة
إنفاذ القانون.

 .1يكون القائد مسؤوال أمام الوزير.
 .2يكون الوزير مسؤوال مسؤولية مبارشة أمام رئيس
جملس الوزراء.

الفصل الثالث
التعيني والتجنيد

 .3لملجلس الترشييع أو ألحد جلانه مساءلة الوزير عن
أمعال القوات فميا يتعلق باملهام املولكة إليه حسب هذا
القانون أو الترشيعات السارية.

التجنيد

 .4لملجلس الترشييع أو ألحد جلانه استجواب القائد عن
املهام املولكة إليه.

مادة ()14
 .1يكون االلتحاق بقوات األمن الوطين عن طريق التجنيد
أساسا لألفراد.

مادة ()18

 .2يضع القائد لواحئ وتعلميات داخلية حتدد سياسة
التجنيد وقواعده ومتطلباته عىل أن تصدر من الوزير
املختص.

املسؤولية القانونية
 .1يتحمل املسؤول املبارش اكفة املسؤوليات القانونية عن
أي أمر خمالف للقانون فميا أمر أو أشار بتنفيذه.
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 .2ال يتحمل أفراد وضباط القوات املسؤولية القانونية
أو العشائرية عن الرضر الذي حيدث للغري أثناء أو
بسبب تأديهتم لوظائفهم عىل أال يتجاوزون القانون أو
التعلميات الصادرة عن رؤساهئم.

 .3يضع القائد دليل إجراءات الشكوى.

الفصل اخلامس

املادة ()22

 .2عىل دائرة الشكوى إبالغ مقدم الشكوى بنتاجئ التحقيق
يف مدة أقصاها ثالثني يوما.

مدونات السلوك

أحاكم عامة

 .1تعمتد مدونات لسلوك افراد وضباط القوات عىل أن تقر
من قبل الوزير املختص.

مادة ()19
التأديب

 .2تتضمن تلك املدونات آليات واحضة لضامن نفاذها.

 .1توقع عىل أفراد وضباط القوات العقوبات اإلنضباطية
والتأديبية وفق الحئة تنفيذية تعد من قبل القائد عىل أن
تصادق من قبل الوزير املختص.

 .3تتضمن مدونات السلوك إجراءات وتعلميات واحضة
لألفراد والضباط حول إحرتام القانون أثناء العمليات
العسكرية واألمنية.

 .2ال جيوز إيقاع أكرث من عقوبة إنضباطية عىل الفعل
الواحد.

مادة ()23
موازنة القوات

 .3ال جيوز توقيع عقوبة عىل الضباط إال بعد التحقيق معه
كتابة ،ومساع أقواله ومضان دفاعه ،وجيب أن يكون
القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

 .1تكون لقوات األمن الوطين موازنهتا اخلاصة مضن
موازنة األمن.

 .4توقع العقوبات التأديبية من قبل جملس تأدييب يشلك
هلذا الغرض.

 .2يتوىل القائد إعداد مرشوع املوازنة السنوية ،وحيال إىل
الوزير وفقًا ألحاكم قانون تنظمي املوازنة العامة والشؤون
املالية (رمق  )7لسنة  1998وتعديالته.

 .6ميكن إستئناف القرارات التأديبية واإلنضباطية أمام
القضاء اإلداري.

 .3يتوىل القائد مسؤولية تنفيذ املوازنة وفقا ألحاكم قانون
تنظمي املوازنة والشؤون املالية حتت إرشاف املراقب
املايل.

 .5توقع العقوبة االنضباطية من قبل املسؤول املبارش.

املادة ()20

مادة ()24

مفتش القوات

املراقب املايل

 .1يعني القائد مفتشا عاما للرقابة عىل القوات عىل أال تقل
رتبته عن عقيد.

 .1يعني مراقبا ماليا يف القوات بقرار من الوزير وبتنسيب
من قائد القوات.

 .2لملفتش صالحية الرقابة عىل اإلدارات والعاملني فهيا.

 .2يتوىل املراقب املايل االطالع عىل بنود الرصف
واالرشاف املايل وعىل تدقيق احلسابات والتأكد من
سالمهتا.

 .3يرفع املفتش تقارير ربعية إىل لك من القائد والوزير عن
نتاجئ التفتيش مع توصيات واحضة لتطوير األداء.
 .4تصدر الحئة تنفيذية توحض صالحيات املفتش وتوحض
آليات العمل.

مادة ()25
إصدار أنمظة اللوازم واملشرتيات
تعد قائد القوات أنمظة داخلية للوازم واملشرتيات عىل ان تقر
من مقبل الوزير ويصادق علهيا من قبل جملس الوزراء.

املادة ()21
دائرة الشاكوى
 .1تؤسس دائرة للشاكوى والتظمل تكون متاحة للجمهور
ومنتسيب القوات لتقدمي الشاكوى.
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مادة ()26

صدر مبدينة رام اللـه بتارخي 2016/ /م

اللكيات العسكرية والتدريب

املوافق 1437 / /هـ

 .1تنشأ لكية عسكرية بقرار من جملس الوزراء ،وحيدد
رشوط االلتحاق هبا ونظامها وبراجمها واملؤهالت اليت
متنحها.

محمود عباس 						
رئيس دولة فلسطني
							
رئيس منمظة التحرير الفلسطينية

 .2يصدر القائد تعلميات للتدريب اإلجباري املسمتر
واملتخصص.
مادة ()27
إنشاء أندية
 .1تنشأ أندية ألعضاء القوات بقرار يصدر من قبل قائد
القوات ومبوافقة الوزير.
 .2يكون غايات وأهداف األندية اجمتاعية ورياضية.
مادة ()28
إصدار اللواحئ
تصدر اللواحئ الالزمة لتنفيذ هذا القانون عن جملس الوزراء
بتنسيب من الوزير بناء عىل توصية قائد القوات.
مادة ()29
رسيان قانون اخلدمة يف قوى األمن
مبا ال يتعارض مع أحاكم هذا القانون؛ ترسي عىل افراد
وضباط القوات أحاكم قانون اخلدمة يف قوى األمن من حيث
التعيني واألقدمية والرتقية والندب واإلحلاق والنقل واإلعارة
والبعثات الدراسية والرواتب واإلجازات واألومسة واألنواط
وامليداليات واإلحالة إىل االستيداع وانهتاء اخلدمة وأي
مسألة أخرى مل يرد فهيا نص خاص يف هذا القانون.
مادة ()30
اإللغاء
يلىغ لك ما يتعارض مع هذا القانون.
مادة ()31
تنفيذ القانون
عىل مجيع اجلهات املختصة ،لك فميا خيصه تنفيذ أحاكم
هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من تارخي نرشه يف
اجلريدة الرمسية.
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الفصل الثالث :مالحظات حول مسودة القانون بشأن قوات األمن الوطين الفلسطيين (مراجعة
األقران)
1-3

مالحظات عامة

يعترب وجود إطار قانوين سلمي يرايع املعايري الدولية رشطا
اساسيا لتأسيس رقابة مدنية فاعلة عىل القوات العسكرية.
بالتايل فإن إعداد نص قانوين ينظم معل قوات األمن الوطين
ميثل خطوة بالغة األمهية حنو مزيد من تعزيز املساءلة
واحملاسبة وسيادة القانون يف القطاع األمين الفلسطيين.
توفر مسودة القانون األساس القانوين لقوات األمن الوطين
وحتدد أجزاء من مهامه (املادتان  3و )13وهيلكيته (املواد
 .)7-5مكا وتكرس الزتام قوات األمن الوطين واحرتامها
حلقوق اإلنسان واحلريات العامة والقانون الدويل (املادة )4
وتؤسس ملبدأ الرقابة املدنية (املواد  ،14 ،9-7 ،5و .)18وتوفر
مسودة القانون هيلكية قيادة واحضة باإلضافة إىل املساءلة/
احملاسبة (املادة  ،)18الرقابة املالية والتدقيق (املادتان 21
و ،)24املسؤولية القانونية (املادة  )19والتأديب العسكري
(املادة  .)20مكا وتبنت مسودة القانون عددا من املخاوف
اليت مت إثارهتا يف بيان السياسة الترشيعية وحتديدا فميا
يتعلق بتأدية ميني الوالء (املادة  )12وتعداد رتب قوات األمن
الوطين (املادتان  10و.)11
ولكن بالرمغ من ذلك فإن مسود القانون تسىع لتنظمي قوات
األمن الوطين بطريقة ال ترايع بالشلك الاكمل املعايري الدولية
املتصلة بالعالقات املدنية-العسكرية 2.وقبل استعراض
املالحظات حول املبادئ احملددة ،من املهم اإلطالع عىل
املالحظات العامة التالية:
•

2

•

غياب معلية سياسية واحضة املعامل لتحديد جحم
قوات األمن الوطين :مل حتدد مسودة القانون اخلطوط
اإلرشادية ومعلية صنع القرار املتعلقة باختاذ قرار حول
جحم قوات األمن الوطين.

•

غياب التفريق الواحض بني تفويض وصالحيات مستوى
قيادة القوات وتلك اخلاصة باملستوى السيايس  :يكون
مستوى القيادة مسؤوال عن إدارة شؤون قوات األمن
الوطين ،وال جيب ان يمتتع بصالحيات ترشيعية او
متعلقة بصنع السياسيات .وبالتايل ال جيوز منح مستوى
القيادة العسكرية الصالحيات والسلطة إلصدار اللواحئ
التنظميية والسياسات واملوازنات ،اخل.

•

غياب تقدمي لملسؤولية القانونية الفردية لاكفة أفراد قوات
األمن الوطين فميا يتعلق باحرتام القانون اإلنساين
الدويل :أصبحت املسؤولية القانونية الفردية أحد
املعايري الدولية .نظر لسياق االحتالل والزناع املسلح
الذي عايشه الشعب الفلسطيين ،يكون االلزتام هبذا
املعيار امرا مرحبا به بالعموم ،ويكون مبثابة إعادة تأكيد
مهم عىل الزتام املؤسسات الفلسطينية باملعايري الدولية.

•

غياب بند متعلق بعدم المتيزي يعزز من املشاركة املتساوية
للرجال والنساء يف القوات املسلحة :تفتقد مسودة
القانون هذه إىل مادة حمددة تنص عىل هدف القضاء
عىل المتيزي والسيع ملشاركة متساوية للرجال والنساء
يف اكفة مستويات املؤسسة .وفقا لملامرسات الدولية
الفضىل (عىل سبيل املثال راجع القوانني النظامية
للقوات املسلحة ألملانيا واسبانيا) جيب ان يمت تضمني
مثل هذه املادة مضن القانون لتحرمي المتيزي ضد أفراد
القوات املسلحة او املنتسبني الهيا مستقبال عىل اساس
اهلوية او االنمتاء اإلثين او الديين او اجلنيس او اإلقليمي
او العشائري .مكا جيب ان تنص املادة بوضوح عىل
الزتام قوات األمن الوطين باحلقوق املتساوية ملنتسبهيا
من الرجال والنساء فميا يتعلق بالرواتب واملزيات وعىل
العمل حنو تلبية احتياجاهتم املختلفة من خالل إصدار
السياسات احملددة.

غياب بيان رسالة واحض لقوات األمن الوطين  :حتدد
مسودة القانون أهداف القانون والقدرات اليت جيب ان
تمتتع هبا قوات األمن الوطين .إال ان مسودة القانون
تفتقد لبيان رسالة واحض ومعد بشلك جيد ،وهو أمر
مؤسف ألن العملية اجلامعة والتشاورية اليت افضت إىل
إعداد مسودة القانون اكنت ستشلك فرصة لتضمني
هذا العنرص اهلام بصياغة وعبارات اقوى.
ميكن الرجوع مللخص حول املامرسات الدولية الفضيل فميا يتعلق
باإلطار القانوين واهليلكية اخلاصة بالقوات املسلحة وعالقاهتا مع
اجلهات اإلدارية املدنية واألجهزة الرقابية يف عدد من الوثائق .انظر
قامئة املراجع الاكملة يف هناية هذا الفصل وحتديدا مدونة السلوك
اخلاصة باجلوانب السياسية-العسكرية لألمن الصادرة عن منمظة
األمن والتعاون يف اوروبا  OSCEيف العام  1994و دليل حقوق
اإلنسان ملنتسيب القوات املسلحة واحلريات األساسية ملنتسيب القوات
املسلحة الصادر عن منمظة األمن والتعاون يف اوروبا  ،OSCEومنمظة
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  ،ODIHRومركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة  )2008( DCAFومنشورات DCAF
جعل املخابرات خاضعة لملساءلة الفصل  )2005( 23والرقابة عىل
أجهزة املخابرات :رزمة أدوات الفصل .)2013( 8
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مالحظات حول مبادئ حمددة

تعاجل املالحظات احملددة يف اجلدول التايل األمور اليت
سقطت هسوا وانعدام الرتابط املنطيق وانعدام التحديد
والوضوح يف مواد منفردة من مسودة القرار بقانون .جيب
تعديل هذه املواد حىت تصبح مسودة القرار بقانون اكرث
انجساما مع املعايري الدولية ومضان مراعاهتا للقوانني
السابقة وجتنب الفجوات واهلفوات.
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مواد من القانون بشأن قوات األمن الوطين

املادة  1تعاريف وأحاكم عامة

تعقيب/مالحظة

التعاريف يف القانون

ومن هنا ،يبدو واحضا أن لكام أشار القانون بشأن
قوات األمن الوطين إىل «الضابط(الضباط)» فإن
املقصود هو الضباط حسب الرتب مع استثناء ضباط
الصف .وعىل النقيض من ذلك ،لو اكنت النية ان يكون
هناك بند ينطبق عىل الضباط وضباط الصف عىل حد
سواء ،فإن صياغته جيب ان تكون عىل الشلك التايل
«الضباط وضباط الصف» -بشلك يمشل ويغيط لك
الرتب املندرجة حتت هذين التعريفني.

وزير األمن الوطين أو وزير الداخلية يف ظل
غيابه.

وبنفس الطريقة فإن «الفرد» ال يقصد به وصف عام
فضفاض للضباط وضباط الصف ولكن املقصود هو
تعريف لفئة أكرث حتديدا تستثين بالتأكيد رتب الضباط
ورمبا منفصلة وخمتلفة عن ضباط الصف .وتبدو هذه
النقطة الثانية أقل وضوحا ألن قانون العام  2005ال
يفصل بشلك واحض بني رتب ضباط الصف ورتب
األفراد.

التوصية

لغايات تطبيق أحاكم هذا القانون يكون لللكامت والعبارات أ) املادة  1تعرف «الضباط» و»ضباط الصف» و»الفرد»  .1جيب ان يمت إعادة صياغة هذه املادة واملواد الالحقة
بشلك يتقاطع مع التعاريف اليت تعادهلا يف قانون
التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة عىل
السارية عىل منتسيب قوات األمن الوطين (املوا د ،12
اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رمق ( )8لسنة
خالف ذلك:
 ،23 ،22 ،20 ،19 ،16و )28حىت ترسي عىل الضباط
 .2005وتع ّرف املادة  6من قانون اخلدمة يف قوى
وضباط الصف واألفراد.
دولة فلسطني.
الدولة:
األمن الفلسطينية رمق ( )8لسنة  2005رتب الضباط
بيمنا حتدد املادة  138منه رتب «ضباط الصف»  .2جيب ان تتضمن قامئة التعريفات يف هذه املادة
رئيس دولة فلسطني.
الرئيس:
اكفة املصطلحات والرتب واملؤسسات املشار إلهيا
و»الفرد» (يبدو انه ال يوجد أي تعريف منفصل آخر
جملس وزراء دولة فلسطني.
جملس
يف القانون .مكا وجيب ان تتضمن التعريفات تعريف
«للفرد») .باملقابل  ،ال يمشل تعريف «الفرد» الوراد
الوزراء:
’احملافظ‘ (الذي َترِ د اإلشارة إليه يف املادة  14من
«الضباط».
138
املادة
يف
القرار بقانون) و’رئيس الورزاء‘ (الذي َت د اإلشارة
رِ
رمق
الفلسطينية
األمن
قوى
يف
اخلدمة
قانون
قانون
( )8لسنة .2005
اخلدمة:
إليه يف املادة  )18و ’املراقب العام ‘ (الذي َترِ د
اإلشارة إليه يف املادة .)21
قوات األمن الوطين.
القوات:

الوزير:

الوزارة:

القائد
األعىل:

وزارة األمن الوطين أو وزارة الداخلية يف
حال عدم تشكيلها.

رئيس دولة فلسطني وهو القائد األعىل للقوات
الفلسطينية.

الضابط:

لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب ضابط
صف املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة يف
قوى األمن.

القائد العام :القائد العام لقوات األمن الوطين.

لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب الضباط
املنصوص يف قانون اخلدمة يف قوى األمن.

ضباط
الصف:

الفرد:

لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب األفراد ب) بعض األلقاب املستخدمة يف القانون سقطت من
املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة يف قوى األمن.
القامئة.
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مواد من القانون بشأن قوات األمن الوطين

املادة  4-5تشكيل القوات

تعقيب/مالحظة

االستقاللية بعيدا عن التدخالت السياسية

التوصية

يكون القائد العام مسؤوال مبارشا عن إدارة القوات أ) يعترب اكفة األعضاء يف القوات املسلحة عاملني  .3إزالة اإلشارة إىل العاملني املدنيني من هذه املادة.
عسكريني وبالتايل فإن القائد العام هلذه القوة املسلحة
وتشكيالهتا وإداراهتا وشؤون العاملني فهيا من عسكريني
جيب ان ال يكون لديه سلطة عىل العاملني املدنيني.
ومدنيني ،واإلرشاف عىل مجيع الفيالق والتشكيالت يف
جيوز إدراج أحاكم خاصة تتضمن خدمات مساندة
مجيع احملافظات.
برشط ان يمت تفصيل هذه اخلدمات بوضوح

املادة 3-5

تؤدي القوات وظائفها وتبارش اختصاصاهتا حتت قيادة أ) تتسبب قدرة الوزير عىل إصدار التعلميات املنمظة لاكفة  .4يتوجب التفريق بشلك واحض بني مسؤوليات الوزارة
شؤون معل قوات األمن الوطين يف إضفاء الغموض
القائد العام وبإرشاف الوزير ،ويعود هلذا األخري حق
والوزير من جهة وبني تلك اخلاصة بقوات األمن الوطين
عىل المتيزي بني قيادة القائد العام وإرشاف الوزير .فال
إصدار التعلميات املنمظة لاكفة شؤون معلها.
والقائد العام من جهة أخرى.
يمتاىش هذا املستوى التفصييل من التوجهيات عىل
املستوى السيايس مع املامرسات الفضىل املرعية يف  .5جيب ان تقرص مسؤولية الوزير عىل اجلانب املتعلق
بصنع السياسات ومهام الرقابة .جيب ان مينح الوزير
العالقات املدنية-العسكرية.
صالحية املصادقة عىل العمليات الكبرية ال ان يصادق
يمتثل الدور السيايس للوزراء يف بلورة السياسيات
ويتخذ قرارات متعلقة بشوؤن العمل اليومية.
وإقرار العمليات الكبرية .باملقابل ،فإن التدخل بالشؤون
اليومية لقوى األمن الوطين( مكا «يفهم من القدرة عىل  .6مضان اإلدراج الاكمل لملعايري اليت تتضمهنا مدونة
َ
قواعد السلوك فميا يتعلق باجلوانب السياسية
إصدار التعلميات) يعترب أمرا غري مرغوب فيه وميكن
والعسكرية لألمن اخلاصة مبنمظة األمن والتعاون يف
ان يؤثر ويقوض التسلسل الطبييع للقيادة.
اوروبا.
أقرت منمظة األمن والتعاون يف أوروبا ()OSCE
مدونة قواعد السلوك فميا يتعلق باجلوانب السياسية
والعسكرية لألمن ( 3)1994واليت تتناول بشلك
تفصييل العالقات املدنية والسياسية وحتدد املعايري

 ،DCO.FSC/1/95واليت مت اعمتادها خالل اجللسة العام رمق  91للجنة اخلاصة ملنتدى التعاون األمين التابع ملؤمتر األمن والتعاون األورويب يف بودابست يف يوم  3ديمسرب/اكنون األول .1994

http://www.osce.org/fsc/41355
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تعقيب/مالحظة
ألفضل املامرسات يف هذا املجال .تؤكد مدونة قواعد
السلوك عىل دور الدول يف إخضاع القوات األمنية
لسيطرة دميقراطية من قبل السلطات املمتتعة بالرشعية
الدميقراطية ولكهنا تشدد كذلك عىل احلاجة إىل
احليادية السياسية.
4

االمتثال للترشيعات القامئة

التوصية

أ) ال تتقاطع رتب الضباط عىل وجه الدقة مع تلك الواردة  .7جيب ان تتضمن هذه املادة اكفة رتب قوات األمن
الوطين وجيب ان تتقاطع وتتطابق مع الرتب اليت
يف قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رمق ()8
تتضمهنا قامئة قانون العام  2005حيث انه سيمت
لسنة  .2005وعىل وجه اخلصوص مت حذف رتبة
تطبيق القانونني عىل اكفة منتسيب قوات األمن الوطين.
«فريق»

هناك قانونا ينمظان القطاع األمين ومها :القانون األسايس املعدل للعام  2003وقانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية للعام  .2005إال ان بعض األحاكم الواردة يف مسودة القرار
بقانون بشأن قوات األمن الوطين جاءت متناقضة مع أحاكم هذين القانونني وهو األمر الذي يثري تساؤالت حول دستورية مسودة القرار بقانون وميكن ان يؤدي إىل نشوء تباينات وتضارب
يف اإلطار القانوين .وبالتايل فإننا نويص بشدة برضورة مضان امتثال هذه األحاكم مع الترشيعات القامئة السابقة.

املادة  10رتب الضباط

تكون رتب ضباط القوات مكا ييل:

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

مالزم
مالزم أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
معيد
لواء

األجزاء ذات الصلة يف مدونة قواعد السلوك يه:

« تعترب الدول املشاركة أن السيطرة السياسية الدميقراطية عىل القوات العسكرية وشبه العسكرية وقوات األمن الداخيل وكذلك عىل مرافق االستخبارات والرشطة عنرص ال غىن عنه من عنارص االستقرار واألمن .وستعمل
عىل تعزيز دجم قواهتا املسلحة مع املجمتع املدين بوصف ذلك تعبريا مهام عن الدميقراطية( ».الفقرة رمق )20

«تقوم لك دولة من الدول املشاركة يف مجيع األوقات بكفالة وإدامة التوجيه الفعال من جانب السلطات املنشأة دستوريا واملمتتعة بالرشعية الدميقراطية وسيطرهتا عىل القوات املسلحة وشبه املسلحة وقوات األمن .وتوفر
لك دولة من الدول املشاركة الضوابط اليت تكفل وفاء هذه السلطات مبسؤولياهتا الدستورية والقانونية .وعلهيا أن حتدد بوضوح أدوار ومهام هذه القوات والزتامها بالعمل داخل اإلطار الدستوري وحده( ».الفقرة )21
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مواد من القانون بشأن قوات األمن الوطين

املادة  12تأدية الميني

تعقيب/مالحظة

التوصية

 .1يؤدي أفراد وضباط قوات األمن الوطين الميني قبل أ) تبدو صيغة الميني خمتلفة عن الصيغة اليت تسوقها  .1لتفادي أي تضارب ،جيب أن يمت استخدام نفس
مبارشهتم أمعال وظائفهم عند تعييهنم؛ «أقسم باهلل
الصيغة الواردة يف قانون سنة  ، 2005او ان يمت
املادتان ( )88و( )167من قانون سنة 2005
العظمي أن أكون خملصا لـلوطن ،وأن أحرتم الدستور
تعديل قانون سنة  2005أوال.
والقوانني ،وأن أمعل بصدق وأمانة ،وأن أكون مطيعا
مجليع األوامر اليت تصدر إيل من رؤسايئ ،وأن أحافظ
عىل رشيف وساليح ،واهلل عىل ما أقول هشيد».

 .2يكون أداء الميني أمام الوزير أو من يفوضه بالنسبة
للضباط وأمام القائد العام أو من ينيبه بالنسبة لألفراد.

املادة  13اختصاصات القوات

 .1يكون من اختصاصات القوات ما ييل:
أ) ينبيغ أن تمتاىش اختصاصات قوات األمن الوطين  .2إذا اكنت قوات األمن الوطين ترغب يف احلصول عىل
مع أحاكم املادة ( )84من القانون األسايس ،الذي
صالحية املشاركة يف مهامت حفظ السالم الدولية،
أ .محاية السيادة الوطنية ضد أي هتديدات اي اكن
يشكلّ األساس القانوين الذي يستند إليه مرشوع
فيجب حينئذ إجراء تعديل دستوري عىل املادة ()84
مصدرها والدفاع عن الوطن.
القرار بقانون ،حسمبا جاء يف ديباجته .ال متنح املادة
من القانون األسايس املعدل للعام .2003
( )84من القانون األسايس أي صالحية لملشاركة
ب .حراسة احلدود.
 .3نويص بشدة ان يمت حذف الفقرة (/13ح) .من املادة
هذه
ُعترب
ت
فقد
ولذلك،
الدولية.
السالم
حفظ
مهامت
يف
املذكورة .ومع ذلك ،فإذا تقرر اإلبقاء عىل هذه الفقرة،
ت .القيام بامعال اإلغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية
غري
/1/13ج)
(املادة
بقانون
القرار
مرشوع
من
الفقرة
فيجب توضيحها من خالل إضافة اإلشارة إىل النص
واملسامهة يف ضبط األمن العام أثناء حدوثها.
دستورية.
الذي اقتبسناه أعاله من املادة ( )84من القانون
ث .مساندة قوى األمن الداخيل يف ضبط األمن العام ب) وجيب أن يرسي هذا األمر ذاته ،من باب أوىل ،عىل
األسايس.
اثناء تنفيذ مهامهم عند الرضورة ،وتوفري امحلاية
اإلشارة الواردة يف املادة (/1/13ح) ،اليت تشري إىل
هلم.
’أية مهام أخرى تسند أو تلكف هبا بقرار من القائد
األعىل‘ .فهذه الفقرة تحمس ،حسب الصيغة اليت ترد
ج .املسامهة يف مهام حفظ السالم الدولية ،وذلك
فهيا ،للرئيس بتحديد أدوار غري دفاعية أو أمنية لقوات
حتت مظلة األمم املتحدة او جامعة الدول العربية.
األمن الوطين .وختويل الرئيس بصالحية من هذا النوع،
ح .اية مهام أخرى تسند أو تلكف هبا بقرار من
حبيث ميلك القدرة عىل توسيع نطاق دور قوات األمن
القائد األعىل.
الوطين بصورة أحادية اجلانب ،أمر يشوبه اخلطأ من
ريا من الناحية الدستورية.
الناحية املبدئية ،و ُيعترب خط ً
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 .2تنفذ القوات واجباهتا من خالل تشكيالهتا ووحداهتا
املختلفة بناء عىل طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او
الوحدة.

املادة  14جهة املصادقة عىل التدخل

تعقيب/مالحظة
ومع األخذ يف االعتبار القامئة املوسعة اليت تورِ د املهام
احمللية اليت تضطلع هبا قوى األمن يف املادة ()84
من القانون األسايس (واليت تمشل ’الدفاع عن الوطن
وخدمة الشعب ومحاية املجمتع والهسر عىل حفظ
األمن والنظام العام واآلداب العامة‘) ،مفن الصعوبة
أن نرى الغاية املرشوعة اليت تقف وراء توسيع نطاق
الصالحيات اليت تنص علهيا املادة (/1/13ح).

التوصية

DCAF

6

 .1تستجيب القوات إىل طلب مساندة قوى األمن الداخيل أ) ال تنص هذه املادة عىل طبيعة العالقة بني صالحيات  .11جيب ان يمت توضيح هذه العالقة .وباحلد األدىن جيب
بناء عىل مصادقة من القائد األعىل أو وزير الداخلية
التدخل املمنوحة هنا والصالحيات املمنوحة يف
ان يمت إضافة فقرة حول آلية أشعار املجلس الترشييع
أو احملافظ.
حاالت الطورائ مبوجب املواد  114-110من القانون
الفلسطيين حبصول تدخل وانتشار.
األسايس املعدل لسنة .2003
 .2يكون التدخل حمدود مبنطقة جغرافية معينة وبغرض
 .12تتباين املامرسات الدولية بشلك كبري فميا يتعلق هبذه
حتقيق أهداف حمددة ،وهو بطبيعته مؤقت ينهتي ب) توضيح العالقة بني صالحيات التدخل اليت تنص علهيا
القضية حيث تطلب بعض احلكومات موافقة الربملان للقيام
بتحقيق الغايات املرجوة من ورائه.
هذه املادة والصالحيات املمنوحة يف حاالت الطوارئ
بأي معل عسكري بيمنا تطلب بعض الربملانات األخرى أن
مبوجب املواد ( )114-110من القانون األسايس
يمت إعالمها فقط مبثل هذا القرار .ولكن باحلد األدىن ويف
 .3تلزتم القوات بإحرتام االجراءات واألحاكم اليت
معظم الدول توجد غالبا آلية من نوع ما إلعالم الربملان
يفرضها القانون االسايس والترشيعات الفلسطينية
وذلك جكزء من املامرسات املتعارف علهيا.
عىل أجهزة إنفاذ القانون.
راجع دراسة حول املامرسات الدولية فميا يتعلق بنرش
القوات املسلحة يف اخلارج 5يف ورقة االثباتات اليت
اعدها الربوفيسور كولن واربريك لصاحل تقرير صادر
عن جلنة جملس اللوردات ،والورقة العرضية اليت اعدها
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
بعنوان "الصالحيات الربملانية يف شن احلروب :مسح
مخلسة وعرشين برملانا اوروبيا" كأمثلة.

امللحق  :4الرقابة الربملانية عىل صالحية نرش القوات :مقارنات دولية

http://www.publications.parliament.uk/pa/Id200606/Ideselect/Idconst/236/23611.htm

“الصالحيات الربملانية لشن احلروب :مسح مخلسة وعرشين برملانا اوروبيا” ورقة عرضية رمق  21صادرة عن مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة

http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-War-Powers
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املادة  20التأديب

 .1توقع عىل أفراد وضباط القوات العقوبات اإلنضباطية
والتأديبية وفق الحئة تنفيذية تعد من قبل القائد العام
عىل أن تصادق من قبل الوزير املختص.

 .2ال جيوز إيقاع أكرث من عقوبة إنضباطية عىل الفعل
الواحد.

 .3ال جيوز توقيع عقوبة عىل الضباط إال بعد التحقيق معه
كتابة ،ومساع أقواله ومضان دفاعه ،وجيب أن يكون
القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

 .4توقع العقوبات التأديبية من قبل جملس تأدييب يشلك
هلذا الغرض.

 .5توقع العقوبة االنضباطية من قبل املسؤول املبارش.

تعقيب/مالحظة

التوصية

 .14وقد دأبت العادة ،كذلك ،عىل حتديد األسس اليت
يستند إلهيا رفع استئناف القرارات التأديبية
واالنضباطية ،والفرتة الزمنية املتاحة لرفع االستئناف،
والصالحيات املمنوحة لملحمكة اليت ُيرفع هذا
االستئناف إلهيا (وجيب أن تندرج هذه األحاكم يف
منت الفقرة السادسة من املادة  .)20حيث ان غياب
مثل هذه التوضيحات واحملددات من شأنه ان حيد من
قدرة الخشص اخلاضع لعقوبات تأديبية من ممارسة
حقه يف االستئناف بشلك جدي .وباملثل ،ال تستطيع
احملمكة ان تبت يف االستئناف املرفوع امامها ان مل
تعرف مىت يحمس هلا قبوله والنظر فيه .راجع الفصل
 21من الدليل اخلاص حبقوق اإلنسان ملنتسيب القوات
7
املسلحة واحلريات األساسية هلم.

جيب ان يمت حتديد العقوبات املفروضة عىل أفراد
قوى األمن الوطين الذين يرتكبون أمعاال غري قانونية
خالل تأديهتم للخدمة او ملهام معلهم مضن منت قانون
العقوبات العسكري.

 .15راجع التوصية املتعلقة باملادة رمق .1

أ) ليس من الواحض ماهية العالقة القامئة بني العقوبات  .13جيب توضيح نطاق معل املجلس التأدييب املشار إليه
االنضباطية والتأديبية اليت تنص علهيا هذه املادة
يف الفقرة الرابعة من هذه املادة ومن مه أعضاؤها
واإلجراءات الشاملة اليت تنص علهيا املواد 177-174
وذلك يف منت مرشوع القرار بقانون.
املتعلقة بضباط الصف يف قانون سنة  2005إىل جانب
«احملامك العسكرية» و»قانون العقوبات العسكري»
املادة ( )22من قانون اخلدمة يف قوى األمن
الفلسطينية لسنة  ،2005ناهيك عن األحاكم املتصلة
بـ’احملامك العسكرية وقانون العقوبات العسكري‘ اليت
يشري إلهيا هذا القانون .فهل تُعىن املادة ( )20من
مرشوع القرار بقانون باجلرامئ األقل خطورة؟ فإن اكن
األمر كذلك ،عندها جيب توضيح احلدود بني اجلرامئ
من خالل حتديد العقوبات القصوى اليت ميكن توقيعها
مبوجب املادة  ،20مثال.

 .6ميكن إستئناف القرارات التأديبية واإلنضباطية أمام ب) وال ترسي أحاكم الفقرة األوىل والفقرة الثالثة من
املادة ( )20حسب صيغهتا احلالية عىل ضباط الصف.
القضاء اإلداري.
ورمبا جاء إغفال ذِ كر هؤالء الضباط من نص هذه الفقرة
هس ًوا كذلك( .راجع املالحظة املتصلة باملادة رمق )1

املادة  23مدونات السلوك

 .1تعمتد مدونات لسلوك افراد وضباط القوات عىل أن أ) متنح مسودة القرار بقانون قوى األمن الوطين صالحية .16
إصدار مدونات السلوك اليت تتضمن إحاكما تنص
تقر من قبل الوزير املختص.
عىل عقوبات .ولكن وفقا ألفضل املامرسات الدولية  ،ال
 .2تتضمن تلك املدونات آليات واحضة ملعاقبة من
جيوز التعامل مع هذه القضية عىل أهنا شأن داخيل
ييسء استخدام السلطة أو يأت بأي معل يعد منافيا
لقوى األمن الوطين.
ألخالقيات املهنة وواجباهتا.

منمظة األمن والتعاون يف اوروبا  ،OSCEمكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  ،ODIHRمركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة  )2008( DCAFدليل حقوق اإلنسان ملنتسيب القوات املسلحة
واحلريات األساسية ملنتسيب القوات املسلحة  ،وارسو ،بولندا ص. 238 .

http://www.osce.org/odihr/31393?download=true
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 .3تتضمن مدونات السلوك إجراءات وتعلميات واحضة
لألفراد والضباط حول إحرتام القانون أثناء العمليات
العسكرية واألمنية.

املادة 16

تعقيب/مالحظة

انعدام الرتابط املنطيق الداخيل

التوصية

 .1يكون االلتحاق بالقوات عن طريق منافسة مفتوحة أ) إن اإلشارة إىل الوزير «املختص» يف الفقرة الثانية  .17بالعودة إىل التعريفات الواردة يف املادة رمق  ،1جيب
ان تكون اإلشارة فقط إىل «الوزير» وان يمت شطب
من املادة  16يثري اإلرباك.
تسودها الشفافية والزناهة.
لكمة «املختص».

 .2يقوم الوزير املختص بوضع املعايري والرشوط الواجب
توفرها يف تعيني الضباط واألفراد.

 .3يرسي قانون اخلدمة يف قوى األمن خبصوص التعيني
مبا ال يتعارض مع أحاكم هذا القانون.

املادة  18املساءلة واحملاسبة

 .1يكون القائد العام مسؤوال امام الوزير
 .2يكون الوزير مسؤوال مسؤولية مبارشة امام رئيس
جملس الوزراء.

 .1يكون الوزير مسؤوال مسؤولية مبارشة أمام رئيس أ) إن ترتيب الفقرات يف هذه املادة مربك وال يظهر تسلسل  .18ألغراض توضيح سلسلة القيادة ،جيب ان يمت عكس
القيادة.
جملس الوزراء.
ترتيب الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة حبيث
حتل الفقرة  2/18ماكن الفقرة  1/18حبيث تصبح
املادة عىل النحو التايل:

ب) املادة  18ال حتدد بوضوح مىت يمت تطبيق مساءلة
 .2يكون القائد العام مسؤوال أمام الوزير.
الوزير
 .3لملجلس الترشييع أو ألحد جلانه مساءلة الوزير عن
ت) ال توجد إشارة لعملية وإجراءات املساءلة/االستجواب
أمعال القوات.
(الفقرتان  3و )4اليت مت تعريفها يف القوانني والقرارات
 .4لملجلس الترشييع أو ألحد جلانه استجواب القائد
بقوانني األخرى.
العام.

 .19يف لك هذه األحاكم ،من املفيد ان يمت اإلشارة بوضوح
إىل ان مساءلة الوزير ترسي فقط عىل املهام املولكة
اليه مبوجب هذا القانون .إن إضافة مجلة من قبيل
«مبا يتصل باملهام املولكة إليه/ـها مبوجب هذا القرار
بقانون» قبل الفقرات الفرعية املذكورة من شأنه ان
يوحض ذلك وييف بالغرض.
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املادة  19املسؤولية القانونية

تعقيب/مالحظة

 .1يتحمل املسؤول املبارش اكفة املسؤوليات القانونية عن أ) ال ترسي أحاكم الفقرة الثانية من املادة ( )19عىل
أي أمر خمالف للقانون فميا أمر أو أشار بتنفيذه.
ضباط الصف ،حسب الصيغة اليت جاءت فهيا ،ألن
التعاريف الواردة يف املادة ( )1تُعترب سارية يف هذا
املقام .ورمبا جاء استبعاد ضباط الصف من نص هذه
الفقرة بسبب الهسو.

 .2ال يتحمل أفراد وضباط القوات املسؤولية القانونية
أو العشائرية عن الرضر الذي حيدث للغري أثناء أو
بسبب تأديهتم لوظائفهم عىل أال يتجاوزون القانون أو
التعلميات الصادرة عن رؤساهئم.

املادة  23مدونات السلوك

ال ترسي املادة ( )28حسب صيغهتا احلالية عىل
ضباط الصف ألن التعاريف الواردة يف املادة ()1
تعترب سارية يف هذا املقام .ورمبا جاء استبعد ضباط
الصف من نص هذه الفقرة بسبب الهسو (راجع
املالحظة حول املادة رمق .)1

 .1تعمتد مدونات لسلوك افراد وضباط القوات عىل أن أ) ال ترسي أحاكم الفقرة األوىل من املادة () 23حسب
تقر من قبل الوزير املختص.
صيغهتا احلالية عىل ضباط الصف ألن التعاريف
الواردة يف املادة ( )1تعترب سارية يف هذا املقام.
 .2تتضمن تلك املدونات آليات واحضة ملعاقبة من
ورمبا جاء استبعاد ضباط الصف من نص هذه الفقرة
ييسء استخدام السلطة أو يأت بأي معل يعد منافيا
بسبب الهسو (راجع املالحظة حول املادة رمق .)1
ألخالقيات املهنة وواجباهتا.

 .3تتضمن مدونات السلوك إجراءات وتعلميات واحضة
لألفراد والضباط حول إحرتام القانون أثناء العمليات
العسكرية واألمنية.

املادة  28رسيان قانون اخلدمة يف قوى األمن

مبا ال يتعارض مع أحاكم هذا القانون؛ ترسي عىل افراد أ)
وضباط القوات أحاكم قانون اخلدمة يف قوى األمن من حيث
التعيني واألقدمية والرتقية والندب واإلحلاق والنقل واإلعارة
والبعثات الدراسية والرواتب واإلجازات واألومسة واألنواط
وامليداليات واإلحالة إىل االستيداع وانهتاء اخلدمة وأي
مسألة أخرى مل يرد فهيا نص خاص يف هذا القانون.

التوصية
 .20يف حال ورود تعريف إلجراءات املساءلة/االستجواب
(الفقرتان  3و )4يف أي مادة أخرى ،مفن املفيد إيراد
اإلشارة إىل املواد اليت تشمتل عىل تعريف هذه اإلجراءات.
 راجع التوصية اخلاصة باملادة رمق .1

 راجع التوصية اخلاصة باملادة رمق(.)1

 راجع التوصية اخلاصة باملادة رمق (.)1
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املادة  21املراقب العام الداخيل للقوات

 .1يعني الوزير مراقبا عاما داخليا للتدقيق عىل قوات
األمن الوطين عىل أال تقل رتبته عن عقيد.

 .2لملراقب العام صالحية التفتيش عىل اإلدارات
والعاملني فهيا.

 .3يرفع املراقب العام تقارير ربعية إىل لك من القائد
العام والوزير املختص عن نتاجئ التفتيش مع توصيات
واحضة لتطوير األداء.

 .4تصدر الحئة تنفيذية توحض صالحيات املراقب العام
وتوحض آليات العمل.

املادة  22دائرة الشاكوى

تعقيب/مالحظة

االحنراف عن املعايري الدولية

التوصية

أ) ال متنح الفقرة الثانية من هذه املادة رصاحة الصالحية  .21الفقرة الثانية من هذه املادة جيب ان متنح املراقب العام
الداخيل اماكنية الوصول غري املقيدة او احملدودة
لملراقب العام ملعاينة اكفة املواد الوثائق الرضورية
للك املعلومات مبا يف ذلك صالحية معاينة الوثائق
للقيام بالتدقيق عىل قوى األمن الوطين.
الرضورية للقيام بعملية التدقيق .ان دور املراقب العام
الدخيل يمكن يف مضان امتثال اكفة املرصوفات ألحاكم
القانون وانه مت إنفاقها بطريفة كفؤة وفعالة ،وبالتايل
فإن معاينة الوثائق تعد جزء اسايس من هذه العملية.
راجع منشورات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة  DCAFجعل أجهزة املخابرات خاضعة
لملساءلة الفصل  813و الرقابة عىل أجهزة املخابرات:
رزمة أدوات الفصل الثامن عىل سبيل املثال.
9

8

9

10

 .1تؤسس دائرة للشاكوى والتظمل تكون متاحة للجمهور أ) ال حتدد هذه املادة من يستطيع ان يتقدم بشاكوى إىل  .22حىت تصبح هذه املادة ممتاشية مع املعايري الدولية،
جيب ان حتدد بوضوح اجلهات اليت ميكهنا االستفادة
دائرة الشاكوى التابعة لقوى األمن الوطين.
ومنتسيب القوات لتقدمي الشاكوى.
من دائرة الشاكوى .وتذهب املعايري الدولية هبذا
 .2عىل دائرة الشكوى إبالغ مقدم الشكوى بنتاجئ ب) ال تتيح الفقرة األوىل من هذه املادة  ،حسب صيغهتا
اخلصوص إىل حق «منتسيب القوات األمنية ،وأفراد
احلالية ،للضباط وضباط الصف إماكنية اللجوء إىل
التحقيق يف مدة أقصاها ثالثني يوما.
القوات األمنية السابقني وأفراد قوات االحتياط
دائرة الشاكوى (راجع املالحظة حول املادة رمق .)1
واملتقدمني لالنتساب للقوات األمنية او رشاكهئم/
 .3يضع القائد العام دليل إجراءات الشكوى.
عائالهتم الذين يدعون تعرضهم ملخالفة حبقهم او
ملعاملة ظاملة يف الطلب من دائرة الشاكوى ( )...فتح
10
حتقيق يف املوضوع».

http://www.dcaf.ch/Publications/Making-Intelligence-Accountable

http://www.dcaf.ch/Publications/Overseeing-Intelligence-Services-A-Toolkit

منمظة األمن والتعاون األورويب  ،OSCEمنمظة املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  ،ODIHRومركز جنيف للرقابة الدميقراطية للقوات املسلحة  )2008( DCAFدليل حقوق اإلنسان اخلاصة مبنتسيب القوات املسلحة
واحلريات األساسية ملنتسيب القوات املسلحة وارسو ،بولندا ص.238 .

http://www.osce.org/odihr/31393?download=true
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تعقيب/مالحظة

التوصية
يمتاىش تأسيس دائرة للشاكوى والتظمل مع املعايري
الدولية ولكن لضامن فعالية آلية الشاكوى ،جيب ان
حتدد هذه املادة نوع القضايا اليت ميكن التقدم بشكوى
حياهلا ،ماكنة وهيلكية دائرة الشاكوى ومستوى
االستقاللية عن قيادة قوات األمن الوطين اليت تمتتع
هبا .مكا وجيب ان تنص هذه املادة عىل الصالحيات
املمنوحة لدائرة الشاكوى فميا يتعلق بإجراء التحقيقات
وماهية اخليارات املتاحة امامها ملتابعة التحقيق وإن
اكن للدائرة صالحية جتاوز احملاذير األمنية املتعلقة
باملعلومات الرسية.
يوفر الفصل  22من دليل حقوق اإلنسان ملنتسيب
القوات األمنية (انظر القسم اخلاص باملراجع يف
هناية الفصل) عددا من المناذج احملمتلة للتعامل مع
الشاكوى واليت تغيط هذه النقاط.
 .23راجع التوصية املتعلقة باملادة رمق ()1

رضورة توضيح أثر هذا القرار بقانون عىل الترشيعات واألنمظة القامئة

مواد من القانون بشأن قوات األمن الوطين

املادة  29اإللغاء

يلىغ لك ما يتعارض مع هذا القانون.

أ) ال تعدد هذه املادة القرارات بقوانني والقوانني اليت  .24ألغراض التوضيح وجتنب اإلرباك الحقا ،جيب ذكر
اكفة القوانني والقرارات بقوانني اليت من املقرر
سيمت الغاؤها عند إقرار هذا القانون.
إلغاؤها.

 3-3االستنتاجات

انهتااكت وجتاوزات وميكن تطبيقه بشلك اكمل ،جيب
مراجعة املواد املذكورة أعاله ويف بعض احلاالت إعادة
صياغهتا .وبشلك خاص ،جيب ان تضمن مسودة القانون
ان يمت تعريف املصطلحات واأللقاب بشلك واحض وان يمت
استخدامها بشلك ثابت عرب اكفة مواد القانون وان حتدد
املواد بدقة اجلهة اليت ترسي علهيا .مكا وجيب ان يمت حتديد
نطاق الصالحيات لبعض األطراف بشلك اكرث وضوحا .ومن
الرضوري مباكن التشديد بأن توسيع دور قوات األمن الوطين
جيب ان يمت فقط من خالل املجلس الترشييع الفلسطيين
ال بشلك أحادي اجلانب من قبل الرئيس .وجيب ان يوحض
القانون ايضا األحاكم اخلاصة بتقدمي الشاكوى مبا يف
ذلك حتديد من يستطيع تقدمي شكوى ونوع الشاكوى اليت
ميكن تقدميها .وال بد كذلك يف هذا السياق توضيح مستوى
استقاللية دائرة الشاكوى وصالحياهتا.

تتضمن مسودة القوانني العديد من اخلصائص واملواد اليت
ترايع وتمتاىش مع املعايري الدولية ،واليت تتضمن آلية
الشاكوى ،تسلسل املساءلة/احملاسبة ،االلزتام باحلريات
العامة ،ميني الوالء ،وتعداد الرتب املختلفة.
إال ان هناك عددا من النقاط يف بعض املواد ،مكا ذكرنا اعاله،
اليت حتتاج للتوضيح وإعادة الصياغة .اما املشالك الرئيسية
اليت تعرتي مسودة القانون فتمتثل يف غياب الرتابط املنطيق
مضن القانون حتديدا فميا يتعلق بالتعاريف واملصطلحات،
والتناقضات مع الترشيعات القامئة ،ومواد ال متتثل بشلك
اكمل مع املعايري الدولية.
لضامن وجود قانون ممتاسك ومتسق حيمك قوات األمن
الوطين ويتفادى أي تفسريات خاطئة ويكفل عدم حصول

املراجع
معهد جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )2008جعل أجهزة املخابرات خاضعة لملساءلة :املعايري القانونية
واملامرسات الفضىل للرقابة عىل واكالت املخابرات جنيف:
http://www.dcaf.ch/Publications/Making-Intelligence/Accountable

معهد جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة  )2012( DCAFالرقابة عىل أجهزة املخابرات :رزمة أدوات جنيف:
http://www.dcaf.ch/Publications/Overseeing-Intelligence-Services-A-Toolkit

ديرتيش س.هاميل ،ه ،.ومارشال ،س« )2010( .الصالحيات الربملانية يف شن احلروب :مسح مخلسة وعرشين برملانا اوروبيا»
– اوراق عرضية صادرة عن  )21( DCAFجنيف:
http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-War-Powers

منمظة األمن والتعاون يف اوروبا  )1994( OSCEمدونة السلوك اخلاصة باجلوانب السياسية-العسكرية لألمن
http://www.osce.org/fsc/41355

منمظة األمن والتعاون يف اوروبا  ،OSCEمنمظة املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  ،ODIHRومركز جنيف للرقابة عىل
القوات املسلحة  )2008( DCAFدليل حقوق اإلنسان اخلاص مبنتسيب القوات املسلحة واحلريات األساسية ملنتسيب القوات
املسلحة وارسو ،بولندا
http://www.osce.org/odihr/31393?download=true

اللجنة الدستورية التابعة ملجلس اللوردات ( :)2006التقرير اخلامس عرش -شن حرب :دور ومسؤولية الربملان امللحق  :4الرقابة
الربملانية عىل صالحيات نرش القوات  :مقارنات دولية
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldconst/23623611/.htm#note172
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امللحق األول :ورقة سياسة ترشيعية معدلة خبصوص مسودة قانون بشأن قوات األمن الوطين

هتدف هذه الورقة إىل مناقشة السياسات الترشيعية املقرتحة خبصوص سن قانون ينظم معل قوات األمن الوطين يف فلسطني.
تأيت هذه الورقة بعد عقد سلسلة من اللقاءات واملشاورات مع قيادة األمن الوطين حبضور ومشاركة فاعلة من قبل اللواء نضال
أبو دخان .ومضت تلك اللقاءات واملشاورات قادة أمنيني بارزين سواء عاملني أم متقاعدين ،واألحزاب السياسية مبا فهيا الوطنية
واالسالمية .مكا مشلت اللقاءات مستشارين قانونيني من األجهزة األمنية وممثلني عن املجمتع املدين .وهيدف القانون املقرتح إىل
تنظمي القوة العسكرية ،وهيلع عدم إجازة تنظمي قوى عسكرية خارج إطار القانون .مكا هيدف إىل حتديد إختصاصات اجلهاز مبا
يتالءم مع القانون األسايس الفلسطيين وقانون اخلدمة يف قوى األمن لسنة  .2005وقبل الدخول يف أساس ورقة السياسات
الترشيعية ،نبدأ خبلفية عامة عن قوات األمن الوطين.
 .1خلفية عامة
تعد قوات األمن الوطين ،واليت يه إمتداد جليش التحرير الفلسطيين الذي أسس عام  ،1964الذراع العسكري ملنمظة التحرير
الفلسطينية .وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام  1994بعد توقيع اتفاق أوسلو ،عاد عدد حمدود من أفراد وقادة جيش
التحرير والذين سامهوا يف تأسيس قوات األمن الوطين .وأطلقت التمسية (قوات األمن الوطين) نتيجة للقيود اليت تضعها
إتفاقيات أوسلو واليت حددت طبيعة القوات املمسوح تأسيهسا وواجباهتا وتسليحها .ويفرتض بقوات األمن الوطين الفلسطيين
أن تقوم باملهام اليت يقوم هبا اجليش النظايم يف الدول ذات السيادة.
وضعت اتفاقية غزة أرحيا املوقعة يف  1994/5/4قواعد إعادة انتشار اجليش اإلرسائييل يف املناطق املسملة للجانب الفلسطيين.
مكا أهنا نمظت طبيعة الرتتيبات األمنية بني اجلانبني يف ملحق رمق  1من االتفاقية ذاهتا .من أمه ما ورد يف امللحق يمتثل يف
الدعوة إىل إنشاء اإلدارة العامة لقوة الرشطة ،عىل أن تكون قوة الرشطة يه القوة الوحيدة يف مناطق السلطة الفلسطينية عىل
أن يتفرع عهنا أربعة أفرع يه :الرشطة املدنية ،األمن العام ،املخابرات ،وخدمات اإلسعاف والطوارئ (الدفاع املدين) عىل أن
تتبع هذه األفرع قوة الرشطة وتكون حتت قيادهتا وحتمكها .مكا أن امللحق أنشأ جهازا منفصال مسي بالرشطة البحرية .هذه
االتفاقية استبدلت باالتفاقية االنتقالية املوقعة يف القاهرة بتارخي  .1995/9/28أكدت االتفاقية جمددا عىل أن قوة الرشطة يه
السلطة األمنية الوحيدة ،وتكون حتت قيادة مركزية واحدة .من اجلدير ذكره أن االتفاقية االنتقالية يف املادة  4من امللحق رمق 1
حددت مهام القوة يف احلفاظ عىل النظام العام ،محاية املواطنني ولك األخشاص اآلخرين املتواجدين يف املناطق ومحاية ممتلاكهتم
 ،والعمل عىل إشاعة شعور باألمن واألمان واالستقرار؛ تبين اكفة التدابري الالزمة ملنع اجلرامئ وفقا للقانون ،محاية املؤسسات
العامة والبىن التحتية واملواقع ذات األمهية اخلاصة ومواجهة «اإلرهاب والعنف ومنع التحريض عىل العنف» .مكا أن االتفاقية
منحت السلطة الفلسطينية إماكنية إنشاء أفرع جديدة لألمن تكون حتت قيادة مركزية ،وميكن حرصها بالرشطة املدنية ،واألمن
العام ،واألمن الوقايئ ،وأمن الرائسة ،واملخابرات العامة ،والدفاع املدين ،والرشطة البحرية.
يستشف أن اإلتفاقية مل تنص رصاحة عىل تأسيس قوات األمن الوطين ،ولكن بغض النظر معا جاء يف اإلتفاقية تعد قوات األمن
الوطين أحد األجهزة الرئيسة يف فلسطني ،مكا أهنا تلعب دورا كبريا ومساندا لعمل بايق القوى األمنية .ويه عاملة يف مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيهسا.
 .2األطار الترشييع والتنظيمي لقوات األمن الوطين
إن إنشاء القوة العسكرية جاء بناء عىل قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف  5أيار  ،1994ومل يصدر ترشيع إىل غاية
تارخيه ينظم هذه القوة .ويف هذا اإلطار ثار نقاش حول رضورة وجود قانون من عدمه لقوات األمن الوطين ،مكا ثار نقاش حول
طبيعة القانون املقرتح هل هو للفرتة االنتقالية أم للدولة املستقبلية.
أ.

أمهية تنظمي معل األمن الوطين :أختلفت األراء هبذا اخلصوص ،لكن ذهبت األغلبية إىل رضورة أن يكون هناك قانون ينظم
وحيمك معل قوات األمن الوطين.

ب .طبيعة القانون املقرتح :أخذ هذا النقاش حزيا واسعا من النقاش :هل القانون للفرتة اإلنتقالية أم للدولة املستقلة .ومل يكن
هناك حسم للنقاش الذي دار ،لكن الرأي األرحج أن يصاغ قانون يأخذ بعني االعتبار متطلبات املرحلة احلالية ويف الوقت
نفسه يكون قابال للتطبيق يف ظل دولة مستقلة.
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النتيجة :تتجه السياسة الترشيعية إىل أن يكون هناك قانون ينظم قوات األمن الوطين عىل أن يكون مالمئا للتطبيق سواء يف املرحلة
االنتقالية أو مضن دولة مستقلة مستقبال.
 .3تمسية القانون
يمسى هذا القانون قانون قوات األمن الوطين .تقرتح ورقة السياسة الترشيعية هذه التمسية إلعتبارات قانونية وسياسية .تمتثل
اإلعتبارات القانونية يف أن قانون اخلدمة يف قوى األمن رمق ( )8لسنة 2005م ،أطلق هذه التمسية عىل األمن الوطين ،ونقرتح
أن تكون التمسية بدون جيش التحرير الفلسطيين .أما اإلعتبارات السياسية فتمتثل يف أن االتفاقيات ال تحمس بوجود قوات دفاع
(جيش) ،وهيلع نتجنب النقاشات السياسية واليت قد تؤثر عىل سن الترشيع.
 .4أهداف القانون
أ.

خلق قوة عسكرية تكون قادرة عىل محاية حدود الوطن من الهتديدات اخلارجية ،وعىل مساندة قوى األمن الداخيل عند
الرضورة ،وعىل املسامهة أقلمييا ودوليا يف حتقيق السمل الدويل.

ب .تنظمي قوات األمن الوطين عرب قانون يضمن الشفافية واملساءلة واليقني القانوين.
 .5مكونات قوات األمن الوطين وتقسمياته
تتكون قوات األمن الوطين من ثالثة اقسام رئيسة :يه القوة العسكرية املسلحة ،والقوة البحرية والقوة اجلوية .أما خبصوص
هيلكية القوات وتشكيالهتا فتكون من خالل لواحئ وتعلميات.
 .6تعيني قائد قوات األمن الوطين
يعني ملدة ثالثة سنوات تكون قابلة للتجديد لسنة واحدة فقط.
يصدر قرار بتعيينه من قبل القائد األعىل وذلك بناء عىل تنسيب من القائد العام وبتوصية من جلنة الضباط حسب املادة رمق ()9
من قانون اخلدمة يف قوى األمن رمق ( )8لسنة 2005م..
 .7مهام قوات األمن الوطين
إستحوذت هذه النقطة عىل أمهية كبرية يف النقاشات اليت دارت سواء مع املسؤولني العسكريني أو مع ممثيل األحزاب السياسية
املختلفة.
وميكن تلخيص مهام قوات األمن الوطين ،وذلك يف ضوء النقاشات ،مبا ييل:
 .1الدفاع عن السيادة الوطنية ومحاية الوطن.
 .2حراسة احلدود.
 .3تنفيذ أمعال األغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية واملسامهة يف ضبط األمن العام اثناء حدوثها.
 .4مساندة قوى األمن الداخيل يف ضبط األمن العام أثناء تنفيذ مهامهم عند الرضورة ،وتوفري امحلاية هلم.
 .5املسامهة يف مهامت حفظ السالم الدولية اليت هتدف إىل حفظ السمل العاملي.
 .6 .6أية مهام أخرى تسند أو تلكف هبا بقرار من القائد األعىل لقوى األمن الفلسطينية.
 .8التبعية السياسية لقوات األمن الوطين
قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رمق ( )8لسنة 2005م حيدد التبعية السياسية لقوات األمن الوطين.
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 .9حصانة أفراد األمن الوطين
يضمن القانون املقرتح توفري محاية وحصانة قضائية ألفراد األمن الوطين عند تنفيذمه لألوامر املرشوعة الصادرة عن رؤساهئم،
وتلك احلصانة القضائية ال تليغ حق املترضر يف رفع دعوى قضائية ضد السلطة الوطنية وال تليغ حق املساءلة السياسية عن
أمعال قوات األمن الوطين.
 .10اإلدارة والتنظمي (املوارد البرشية)
من ناحية املبدأ ،ختضع قوات األمن الوطين فميا يتعلق بالتعيني والرتقية والتأديب إىل قانون اخلدمة يف قوى األمن رمق ( )8لسنة
2005م .وتضاف قواعد عامة خاصة بالتعيني (التجنيد) والرتقية لتتناسب وخصوصية القوات .وهيلع تكون إدارة شؤون الضباط
بقوى األمن املسؤولة يف لك ما يتعلق بإدارة شؤون الضباط وهيئة التنظمي واإلدارة يف ما يتعلق بإدارة شؤون األفراد.،
 .11املوازنة العامة.
تكون لقوات األمن الوطين موازنة خاصة ومستقلة وذلك مضن موزانة قوى األمن الفلسطينية .وتعد تلك املوازنة اخلاصة من قبل
قائد قوات األمن الوطين وهو املفوض بالتوقيع واإلنفاق.
 .12الرقابة املالية
تمت الرقابة املالية حسب النظام عرب دائرة الرقابة املالية يف اإلدارة املالية املركزية العسكرية.
 .13املفتش العام
يعني مفتشا داخليا للجهاز ملدة زمنية معينة ( 3سنوات) من قبل الوزير املختص بتنسيب من القائد العام .يكون هدفه التفتيش
اإلدارية عىل مديريات قوات األمن الوطين ،خاصة مدى الأللزتام بالقانون واألنمظة والتعلميات .وترفع تقاريره إىل قائد قوات األمن
الوطين والقائد العام والوزير املختص.
 .14املساءلة السياسية
ختضع قوات األمن الوطين إىل نوعني من الرقابة:
رقابة املستوى السيايس من خالل احلكومة ،وإىل الرقابة الربملانية عن مهامه.
 .15املساءلة التأديبية واإلنضباطية
مكبدأ عام ختضع لقانون اخلدمة يف قوى األمن رمق ( )8لسنة 2005م ،وتوضع قواعد عامة لتنظميها داخل قوات األمن الوطين.
 .16مدونة السلوك
ينص القانون املقرتح عىل سن قواعد للسلوك
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امللحق الثاين :إعداد بيان السياسة الترشيعية :اخليارات والبدائل

للوقوف عىل التوقعات اليت يع ّوهلا أحصاب املصلحة ومعوم املواطنني عىل إعداد الترشيعات النامظة لقوات األمن الوطين ،أع ّد
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة واملركز الفلسطيين للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية مجموعة من األسئلة
اليت ُعرضت عىل املشاركني يف إجراءات تقيمي االحتياجات .وقد ركزت هذه األسئلة عىل العوامل التالية )1( :حتليل الهتديدات
 ما يه الهتديدات اليت ينبيغ لقوات األمن الوطين أن تتعامل معها؟ ( )2ونطاق الصالحيات املولكة إىل قوات األمن الوطين.الهتديدات
أ)	 ما يه الهتديدات اليت تؤثر عىل األمن الفلسطيين يف الوضع الراهن؟
ميزّ املشاركون يف االجمتاعات اليت نمظهتا مجموعات العمل املعنية بتقيمي االحتياجات بني الهتديدات الرئيسية والثانوية
التالية:
•

الهتديدات الرئيسية:
o

•

االحتالل اإلرسائييل ،مبا يمشله من النشاطات االستيطانية ،والهتجري القرسي للساكن ،اخل.

الهتديدات الثانوية:
o

الهتديدات العسكرية أو األمنية الناشئة من الدول املجاورة.

o

الهتديدات الداخلية واالنقسامات السياسية ،مبا تمشله من زعزعة االستقرار األمين وغياب سيادة القانون
واالضطرابات العامة .مكا أدرج بعض املشاركني النشاطات اليت تنفذها امجلاعات املسلحة غري النظامية مضن
هذه الهتديدات.

ب)	 ما يه الهتديدات اليت جيب عىل قوات األمن الوطين أن تتعامل معها يف الوضع الراهن؟
ميكن تصنيف اإلجابات اليت أدىل هبا املشاركون بشأن الهتديدات اليت جيب عىل قوات األمن الوطين أن تتعامل معها إىل
الفائت األربع التالية( :أ) الهتديدات الداخلية فقط ،أو (ب) الهتديدات اخلارجية فقط ،أو (ج) الهتديدات الداخلية واخلارجية
م ًعا( ،د) أو ال ينطوي الوضع الراهن عىل أي هتديدات تستديع تدخل قوات األمن الوطين من أجل التعامل معها.
ويف هذا اإلطار ،ميكن استنباط أربعة خيارات سياساتية من اإلجابات اليت يراها املشاركون (الهتديدات  /اخليار السياسايت):
(أ) الهتديدات الداخلية فقط :تتحول قوات األمن الوطين إىل قوة درك تتوىل تقدمي الدمع واإلسناد للرشطة.
(ب) الهتديدات اخلارجية فقط :تتحول قوات األمن الوطين إىل جيش حترير شعيب.
(ج) الهتديدات الداخلية واخلارجية :تتحول قوات األمن الوطين إىل جيش حترير شعيب ،حبيث تتوىل الصالحيات اليت
ختوهلا احملافظة عىل النظام العام (مثملا اكن هيلع حال القوات التابعة ملنمظة التحرير الفلسطينية خالل حقب ّ
يت
السبعينيات والمثانينيات من القرن املايض ،مثل).
(د) غياب أي هتديد من الهتديدات املذكورة أعاله :ال متلك قوات األمن الوطين أي صالحيات ختوهلا التدخل ملواجهة
الهتديدات القامئة ،حبيث جيري حلها بسبب ذلك.
ج)	 ما يه الهتديدات األمنية اليت جيب عىل قوات األمن الوطين أن تتعامل معها بعد إقامة الدولة؟
يف معرض اإلجابة عن السؤال الذي يتناول الدور الذي تضطلع به قوات األمن الوطين بعد إقامة دولة فلسطني ،افرتض
املشاركون أربع مجموعات من الهتديدات اليت يتعني عىل هذه القوات مواجههتا( :أ) الهتديدات اخلارجية ،أو (ب) الهتديدات
الداخلية ،أو (ج) الهتديدات الداخلية واخلارجية م ًعا ،أو (د) ال ينبيغ لقوات األمن الوطين أن تضطلع بأي دور وجيب حلها.
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وميكن ترمجة هذه اإلجابات إىل اخليارات السياساتية التالية من أجل حتديد الدور الذي تؤديه قوات األمن الوطين بعد إقامة
دولة فلسطني:
(أ) الهتديدات اخلارجية فقط :تتحول قوات األمن الوطين إىل قوات مسلحة نظامية.
(ب) الهتديدات الداخلية فقط :تتحول قوات األمن الوطين إىل قوة درك تتوىل تقدمي الدمع واإلسناد للرشطة.
(ج) الهتديدات الداخلية واخلارجية :تتحول قوات األمن الوطين إىل جيش وطين يتوىل الصالحيات اليت ختوله احملافظة
عىل النظام العام.
(د) غياب أي هتديد من الهتديدات املذكورة أعاله :ال تتدخل قوات األمن الوطين يف مواجهة أي هتديد من هذه الهتديدات ،مما
يوجب حلها.
د)	 ما هو اخليار الذي جيب اعمتاده يف إعداد الترشيعات املتصلة بقوات األمن الوطين؟
يف ضوء ما تقدم ،عبرّ املستطلعة آراؤمه يف اجمتاعات حتديد االحتياجات عن آراء متباينة بشأن إعداد ترشيعات جديدة
لتنظمي قوات األمن الوطين .فيف الوقت الذي أعرب فيه بعض املشاركني عن تأييدمه إلعداد قرار بقانون أو الحئة تنفيذية بشأن
قوات األمن الوطين ،أشار آخرون إىل أن الوقت احلايل ليس هو الوقت املناسب إلعداد قانون لتنظمي هذه القوات .وميكن
إجياز اإلجابات اليت أدىل هبا هؤالء املشاركون عىل النحو التايل:
( )1إعداد ترشيع لتنظمي قوات األمن الوطين حسب تشكيلهتا احلالية:
(أ) قانون ،إىل جانب اللواحئ التنفيذية املتصلة به.
(ب) الحئة تنفيذية فقط.
( )2إعداد قانون لتنظمي قوات األمن الوطين بعد إقامة الدولة.
( )3إعداد ترشيع لتنظمي قوات األمن الوطين احلالية واملستقبلية.
( )4اإلجحام عن إعداد أي ترشيع يف هذه املرحلة.
نظام الصالحيات املولكة إىل قوات األمن الوطين
يتضح من اإلجابات اليت قدمها املشاركون يف ورشات تقيمي االحتياجات بأن إعداد ترشيع نامظ لقوات األمن الوطين يف هذه
املرحلة ال يشكلّ سوى خيا ًرا واح ًدا من عدة خيارات سياساتية ممكنة .مكا يرى مشاركون آخرون حل قوات األمن الوطين بسبب
لَّ
ستشك عقب إقامة الدولة يف املستقبل.
غياب الصالحيات القانونية املنوطة هبا ،أو إعداد ترشيع لتنظمي القوات املسلحة اليت
وبالنظر إىل أن قوات األمن الوطين تنفذ صالحياهتا دون أي أساس قانوين ترتكز هيلع يف هذه اآلونة ،مفن املفيد النظر يف إعداد
ترشيع لتنظمي معلها يف ظل الوضع الراهن.
ويف هذا السياق ،جرى حتليل العوامل الواردة أدناه بغية فهم االحتياجات والتوقعات اليت جيب أن يغطهيا مثل هذا الترشيع.
(أ)	 ما يه القوات اليت جيب أن يمشلها هذا الترشيع يف نطاقه؟
اإلجابات:
أ) جيب أن يغيط الترشيع قوات األمن الوطين بتشكيلهتا احلالية فقط.
ب) جيب أن يمشل الترشيع مجيع القوات العسكرية يف نطاقه (قوات األمن الوطين ،وقوات احلرس الرائيس ،وجهاز
االستخبارات العسكرية والوحدات العسكرية التابعة ملنمظة التحرير الفلسطينية يف اخلارج).

29

(ب) ما يه املهام اليت يولكها الترشيع اجلديد إىل قوات األمن الوطين؟
اإلجابات:
أ) املهامت اخلارجية:
•

محاية الوطن (احلدود ،واملواطنني والنظام السيايس)

•

املشاركة يف البعثات الدولية حلفظ السالم

ب) املهامت الداخلية:
•

تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث

•

محاية النظام السيايس

•

املسامهة يف التمنية االجمتاعية واالقتصادية

•

ال ينبيغ حتديد طبيعة املهامت الداخلية

(ج)	ما يه هيلكية االنضباط العسكري والتبعية اليت يقررها الترشيع اجلديد يف قوات األمن الوطين؟
اإلجابات:
أ) جيب أن تتبع قوات األمن الوطين للرئيس
ب) جيب أن تتبع قوات األمن الوطين لوزير الدفاع  /وزير األمن الوطين
ج) جيب أن تتبع قوات األمن الوطين لقيادة األراكن العامة
(د)	 ما يه آليات الرقابة اليت جيب أن ينص الترشيع اجلديد عىل إنشاهئا؟
اإلجابات:
أ) املساءلة الداخلية (نظام تأدييب)
ب) رقابة متارهسا الوزارة املعنية (مبا يمشل تعيني مفتش عام)
ج) رقابة ميارهسا املجلس الترشييع (بغية فرض الرقابة عىل املوازنات املرصودة لقطاع الدفاع)
(ه)	 ما هو اإلطار القانوين الذي جيب أن يستند الترشيع النامظ لقوات األمن الوطين إليه؟
اإلجابات:
•

إعالن االستقالل

•

القانون األسايس املعدل لسنة 2003

•

قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين لسنة 2005

•

مرشوع القانون األسايس لألمن لسنة 2005

•

اتفاقية القاهرة ،اليت ُأبرمت بني حركيت فتح ومحاس

•

مسودة الكتاب األبيض لسنة 2005

•

الترشيعات الثورية الصادرة عن منمظة التحرير الفلسطينية يف سنة 1979
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املادة

امللحق  :3توصيات قوات األمن الوطين حول مسودة القانون ومالحظات مراجعة األقران
مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين
جيب تعديل املادة االوىل حبيث يكون تعريف الوزير :وزير
االمن الوطين فقط.
والوزارة :وزارة االمن الوطين.
وإضافة تعريف جديد وهو قائد القوات :قائد قوات االمن
الوطين.
مفتش القوات  :املفتش واملراقب العام الداخيل لقوات االمن
الوطين .

ان تعريف الوزير بأنه وزير االمن الوطين او وزير الداخلية
يف حال غيابه خمالف لملادة  1يف قانون اخلدمة يف قوى
االمن الفلسطينية رمق  8لسنة  2005يف التعريفات حيث
عرفت الوزير املختص بأنه وزير االمن الوطين او وزير
الداخلية او مدير املخابرات حسب وروده يف النص وكذلك
تعريف الوزارة بأهنا وزارة االمن الوطين او وزارة الداخلية
خمالفة لذات املادة .
وينقص التعريفات تعريف قائد القوات وهو قائد قوات االمن
الوطين .
وإضافة تعريف مفتش القوات .

املادة( :)1التعاريف
لغايات تطبيق أحاكم هذا القانون يكون لللكامت والعبارات
التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة عىل
خالف ذلك:
الدولة :دولة فلسطني
الرئيس:رئيس دولة فلسطني
جملس الوزراء :جملس وزراء دولة فلسطني
قانون اخلدمة :قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية
رمق()8لسنة 2005
القوات :قوات األمن الوطين.
الوزير:وزير األمن الوطين أو وزير الداخلية يف ظل غيابه.
الوزارة:وزارة األمن الوطين أو وزارة الداخلية يف حالة عدم
تشكيلها.
القائد األعىل :رئيس دولة فلسطني وهو القائد األعىل للقوات
الفلسطينية.
القائد العام :القائد العام لقوات األمن الوطين .
قائد القوات :قائد قوات األمن الوطين الفلسطيين .
الضابط:لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب الضباط
املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة يف قوى األمن.
ضباط الصف :لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب ضباط
الصف املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة يف قوى األمن.
الفرد :لك من اكن حائزا عىل إحدى رتب األفراد املنصوص
علهيا يف قانون اخلدمة يف قوى األمن.
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املادة

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين
جيب اضافة فقرة اخرى لملادة ويه(:يمت استشارة قوات
االمن الوطين يف صياغة وإعداد أي قانون او الحئة او نظام
عسكري خيص ويطبق عىل قوات االمن الوطين).

جيب تعديل الفقرة االوىل اىل:
تتكون القوات من اربعة تفرعات رئيسية:
أ .القوة الربية.
ب .القوة اجلوية.
ج .القوة البحرية.
د .الدفاع اجلوي.

جيب تعديل الفقرة الثالثة اىل  :تؤدي القوات وظائفها
مبا ان القائد العام يقود االمن الوطين اكمال مبديرياته
وتبارش اختصاصاهتا برائسة وزير االمن الوطين وحتت
وهيائته ومسودة القانون ختص قوات االمن الوطين بدون
قيادة القائد العام وبإرشاف قائد القوات.
املديريات واهليائت فإنه جيب اضافة ارشاف قائد قوات
االمن الوطين عىل هذه القوة وتسيريها وإال ملاذا يمت تعيينه وجيب تعديل الفقرة الرابعة إىل يكون القائد العام مسؤوال
بدون صالحيات .
عن القوات وقائد القوات مسؤوال مبارشا عن ادارة القوات
وتشكيالهتا وشؤون العاملني فهيا من عسكريني ومدنيني
واإلرشاف عىل مجيع التشكيالت يف احملافظات.

املادة (:)4االلزتام باحلريات العامة والقانون الدويل بعد االطالع عىل القوانني يف الدول العربية فانه ال ميكن
تلزتم قوات االمن الوطين اثناء العمليات واملهام اليت تقوم اصدار قانون خيص القوات دون عملهم واستشارهتم يف
هبا باحرتام احلقوق واحلريات العامة ,مكا تلزتم بالقانون القانون املقرتح حبيث ان قوات االمن الوطين يه صاحبة
االختصاص واملعرفة والدراية يف امورها وقوانيهنا اداريا
هيلع
الدويل واملواثيق الدولية ذات العالقة تلزتم مبا توقع
وماليا .
وتلزتم به دولة فلسطني من اتفاقيات ومعاهدات دولية.

مادة( :)5تشكيل القوات
 -1تنشا قوات األمن الوطين يف فلسطني يكون مقرها يف
مدينة القدس ,وتدار مؤقتا يف مدينيت رام اهلل وغزة.
 -2تعد القوات هيئة عسكرية نظامية وطنية حمرتفة ال
تتدخل يف الشأن السيايس ذات خشصية اعتبارية تتبع
الوزير.
 -3تؤدي القوات وظائفها وتبارش اختصاصاهتا حتت قيادة
القائد العام وبإرشاف الوزير ويعود هلذا األخري حق
اصدار التعلميات املنمظة لاكفة شؤون معلها.
 .4يكون القائد العام مسؤوال مبارشا عن ادارة القوات
وتشكيالهتا وشؤون العاملني فهيا من عسكريني ومدنيني
واإلرشاف عىل مجيع الفيالق والتشكيالت يف مجيع
احملافظات.

بعد االطالع عىل القوانني االخرى فانه جيب اضافة الدفاع
مادة ( :)6تقسميات القوات وتشكيالهتا
اجلوي للقوات .
 -1تتكون القوات من ثالثة تفرعات رئيسية :
أ .القوة العسكرية املسلحة.
ب .القوة اجلوية .
ت .القوة البحرية.
 -2يمت تنظمي تشكيالت القوات ووحداهتا وتوزيعها من خالل
لواحئ وتعلميات داخلية يصادق علهيا الوزير املختص .
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املادة

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين
جيب تعدل الفقرة االوىل إىل َ
(تنظم اهليلكية العامة االدارية
للقوات من قبل قائد القوات) .

مبا ان مسودة القانون تنظم معل قوات االمن الوطين بدون
مادة( :)7اهليلكية االدارية
 -1تنظم اهليلكية العامة االدارية للقوات من قبل القائد العام املديريات واهليائت فان من ينظم اهليلكية االدارية هو قائد
القوات اما مصادقهتا فتكون من جملس الوزراء .
.
 -2تعمتد اهليلكية من قبل الوزير  ,ويصادق علهيا من قبل
جملس الوزراء.

جيب حذف هذه املادة بسبب التكرار.

ان طريقة تعيني القائد العام موجودة يف قانون اخلدمة يف
مادة ( :)9تعيني القائد العام ونائبه
قوى االمن وال جيب تكرارها .اما طريقة تعيني قائد القوات
 -1يتوىل رائسة القوات مدير عام ملدة ثالث سنوات قابلة
يه اليت جيب ذكرها وطريقة تعيني نائبه ايضا .
للمتديد لسنة واحدة فقط .
 -2يعني القائد العام بقرار من القائد األعىل بناء عىل
تنسيب من الوزير.
 -3يعني نائب القائد العام بقرار من الوزير بناء عىل تنسيب
من القائد العام .
بعد االطالع عىل قانون اخلدمة يف قوى االمن رمق ()8
لسنة  2005فان هذه املادة موجودة به فهنا يصبح تكرار
لملادة القانونية يف اكرث من قانون وهذا يؤدي اىل تكرار
القوانني وأيضا ينقصها رتبة الفريق اما يف قانون اخلدمة
يف قوى االمن املادة اكملة .

تعديل املادة اىل:
تعيني قائد القوات ونائبه
 -1يتوىل رائسة القوات مدير عام يمسى قائد القوات ملدة
ثالث سنوات قابلة للمتديد لسنة واحدة فقط.
 -2يعني قائد القوات بقرار من القائد االعىل بناء عىل
تنسيب من الوزير.
 -3يعني نائب قائد القوات بتنسيب من الوزير وبقرار من
القائد االعىل.

مادة ( :)10رتب الضباط
تكون رتب ضباط القوات مكا ييل :
 -1مالزم
 -2مالزم اول
 -3نقيب
 -4رائد
 -5مقدم
 -6عقيد
 -7معيد

 -8لواء
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مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين

املادة

جيب حذف هذه املادة بسبب التكرار.

بعد االطالع عىل قانون اخلدمة يف قوى االمن رمق ()8
لسنة  2005فان هذه املادة موجودة فيه ويه املادة ()138
وهذا يعترب تكرار لملواد القانونية.

مادة ( :)11رتب ضباط الصف واألفراد
تكون رتب ضباط صف وأفراد القوات مكا ييل :
 -1جندي
 -2عريف
 -3رقيب
 -4رقيب أول
 -5مساعد
 -6مساعد أول

جيب تعديل الفقرة االوىل اىل:
هذا القسم خيتلف عن القسم املوجود يف قانون اخلدمة
مادة ( :)12تأدية الميني
املوجود يف قوى االمن رمق( )8لسنة  2005ولتوحيد القسم  -1يؤدي ضباط وضباط صف وأفراد قوات االمن الوطين
 -1يؤدي أفراد وضباط قوات االمن الوطين الميني قبل
حسب قانون اخلدمة فانه جيب تعديله حسب قانون اخلدمة.
الميني قبل مبارشهتم امعال وظائفهم عند تعييهنم؛
مبارشهتم امعال وظائفهم عند تعييهنم ؛”اقسم باهلل
”اقسم باهلل العظمي بان اكون خملصا للوطن والشعب
ختلو هذه املادة من اداء الميني لقائد قوات االمن الوطين
العظمي ان اكون خملصا للوطن ،وان احرتم الدستور
،وان ادافع عهنام وابذل ديم يف سبيلهام ،وأحافظ
والقوانني  ،وان احافظ عىل رشيف وساليح ،واهلل عىل ونائبه.
عىل ساليح ورشيف العسكري ،وأحافظ عىل القوانني
ما اقول هشيد”.
وحسب القوانني املتبعة وقانون اخلدمة فان الضباط يؤدون
واألنمظة وامعل هبا وان انفذ لك ما يصدر ايل من
الميني امام القائد االعىل للقوات املسلحة وهنا يف هذه
 -2يكون أداء الميني امام الوزير او من يفوضه بالنسبة
اوامر ،واهلل عىل ما اقول هشيد “
للضباط وأمام القائد العام او من ينيبه بالنسبة لألفراد .املادة يصبح تناقض مع قانون اخلدمة يف قوى االمن وذلك
 -2جيب اضافة هذه الفقرة لملادة :تكون تأدية الميني لقائد
خمالف لملادة ( )88من قانون اخلدمة بالنسبة للضباط
قوات االمن الوطين ونائبه امام القائد االعىل لقوى االمن
واملادة ( )167بالنسبة لضباط الصف .
الفلسطينية.
اغفل القانون ذكر ضباط الصف عندما قام بتعداد منتسيب
 -3جيب تعديل الفقرة الثانية لتكون :يكون اداء الميني امام
قوات االمن الوطين .
القائد االعىل او من ينيبه بالنسبة للضباط وامام الوزير
او من ينيبه بالنسبة لضباط الصف واألفراد.
 -4جيب اضافة ممسى ضباط الصف عندما يمت تعداد
منتسيب قوات االمن الوطين .
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املادة

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين

قوات االمن الوطين تتحرك وتقوم مبهامها مبوافقة وقرار تعدل الفقرة االوىل إىل تستجيب القوات اىل طلب مساندة
من قائد القوات وليس من وزير الداخلية او احملافظ وكذلك قوى االمن الداخيل بناء عىل مصادقة من قائد القوات وبطلب
القائد االعىل ال ميكن اخذ موافقته عىل لك مهمة لقوات االمن من وزير الداخلية او احملافظ.
الوطين.

اضافة مادة خبصوص االمعال احملظورة بالنسبة للعاملني ان هذا القانون خيلو من بعض واجبات العاملني واألمعال جيب اضافة مادة جديدة بعنوان واجبات العاملني واألمعال
يف قوات االمن الوطين .
احملظورة الغري مذكورة يف قوى االمن الفلسطينية حبيث احملظورة:
ان قانون اخلدمة جتاهل البعض من واجبات العاملني
اضافة اىل ما ورد يف قانون اخلدمة يف قوى االمن
واألمعال احملظورة ومنعا من التحايل عىل القانون
الفلسطينية حيظر عىل العاملني يف قوات االمن الوطين ما
واستمكاال للنقص يف قانون اخلدمة حتت هذا العنوان فانه ييل:
جيب اضافة االمور اليت مل يذكرها يف هذا القانون.
 -1امجلع بني العمل يف قوات االمن الوطين وأية امعال
اخرى إال اذا اقتضت مصلحة العمل وذلك بقرار من
قائد القوات.
 -2اإلمهال او التقصري الذي يرتتب هيلع ضياع حق من
حقوق الدولة.
 -3الترصحي بأي بيانات تتعلق بأمور العمل لوسائل االعالم
سواء اكن اثناء اخلدمة او بعدها إال من خالل خشص
مفوض بذلك.
 -4القيام بأي نشاط سيايس او إعاليم.
 -5خمالفة اجراءات االمن اليت تصدر بتا قرارات من
السلطة املختصة .
 -6التسرت عىل اخطاء وخمالفات زمالهئم يف العمل.
 -7االتصال او اقامة عالقات خاصة باألجانب او اعضاء
السفارات والبعثات املعمتدة بالدولة إال اذا اقتضت
مصلحة العمل ذلك وبقرار من قائد قوات االمن الوطين.

مادة ( :)14جهة املصادقة عىل التدخل
 -1تستجيب القوات اىل طلب مساندة قوى االمن الداخيل
بناء عىل مصادقة من القائد األعىل او وزير الداخلية او
احملافظ.
 -2يكون التدخل حمدود مبنطقة جغرافية معينة وبغرض
حتقيق اهداف حمددة وهو بطبيعته مؤقت ينهتي
بتحقيق الغايات املرجوة من ورائه .
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 -3تلزتم القوات باحرتام االجراءات واألحاكم اليت يفرضها
القانون االسايس والترشيعات الفلسطينية عىل اجهزة
انفاذ القانون.

مادة ( :)16التعني
 -1يكون االلتحاق بالقوات عن طريق منافسة مفتوحة
تسودها الشفافية و الزناهة
 -2يقوم الوزير املختص بوضع املعايري و الرشوط الواجب
توفرها يف تعني الضباط و االفراد
 -3يرسي قانون اخلدمة يف قوى االمن خبصوص التعني
مبا ال يتعارض مع احاكم هذا القانون

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين

(سياسة التجنيد واللواحئ الداخلية يضعها وحيددها قائد ولذلك جيب تعديل الفقرة الثانية لتصبح (يضع قائد القوات
لواحئ وتعلميات داخلية حتدد سياسة التجنيد وقواعده
القوات وهيلع فان الفقرة الثانية جيب تعديلها).
(قانون اخلدمة هو االصل وقانون االمن الوطين هو الفرع ومتطلباته عىل ان تصدر من الوزير مبا ال يتعارض مع
القوانني السارية )
وجيب ان ال يتعارض مع قانون اخلدمة يف قوى االمن).
يعين ان هذه املسودة جيب ان ال تتعارض مع قانون اخلدمة وجيب تعديل الفقرة الثالثة من املادة لتصبح ترسي احاكم
ولواحئ التعني يف قوات االمن الوطين مبا ال يتعارض مع
وليس العكس .
احاكم قانون اخلدمة يف قوى االمن الفلسطينية رمق ()8
لسنة .2005
وجيب اضافة فقرة جديدة (.4يقوم قائد القوات بوضع
املعايري والرشوط الواجب توافرها يف تعني الضباط) .

مساءلة القائد العام تكون من قبل الوزير.

جيب الغاء الفقرة الرابعة من املادة.

مادة ( :)17الرتقية
(الدورات التدريبية تكون حسب نظام معني تضعه اجلهة جيب تعديل الفقرة الثانية اىل( :يؤخذ بعني االعتبار عند
 -1تكون الرتقية و الرتفع يف القوات بناء عىل تقارير االداء املختصة)
اقرار الرتقية امتام الدورات التدريبية املقررة حسب نظام )
و الكفاءة و اإلقدام يف تنفيذ املهام .
قانون اخلدمة يف قوى االمن هو االصل وهذا القانون جيب وإلغاء الفقرة الثالثة
ان ال يتعارض معه.
التدريبيه
الدورات
الرتقية
اقرار
عند
االعتبار
 -2يؤخذ بعني
العملية و العمليه.
 -3يطبق قانون اخلدمة يف قوى االمن و اللواحئ الصادرة
مبوجبه خبصوص الرتقية و الرتفيع مبا ال يتعارض مع
احاكم هذا القانون

مادة ( :)18املسائلة و احملاسبة
 -1يكون الوزير مسؤوال مسؤولية مبارشة امام رئيس
جملس الوزراء.
 -2يكون القائد العام مسؤوال امام الوزير.
 -3لملجلس الترشييع او ألحد جلانه مسائلة الوزير عن
امعال القوات.
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 -4لملجلس الترشييع او ألحد جلانه استجواب القائد
العام.

مادة ( :)20التأديب
 -1توقع عىل افراد و ضباط القوات العقوبات االنضباطية و
التأديبية وفق الحئة تنفيذية تعد من قبل القائد العام عىل
ان تصادق من قبل الوزير املختص.
 -2ال جيوز ايقاع اكرث من عقوبة انضباطية عىل الفعل
الواحد.
 -3ال جيوز توقيع عقوبة عىل الضباط إال بعد التحقيق معه
كتابة ,و مساع اقواله و مضان دفاعه ,وجيب ان يكون
القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
 -4توقع العقوبات التأديبية من قبل جملس تأدييب يشلك
هلذا الغرض.
 -5توقع العقوبة االنضباطية من قبل املسوئل املبارش.
 -6ميكن استئناف القرارات التأديبية و االنضباطية امام
القضاء االداري.

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين

مل توحض الفقرة الرابعة كيفية تشكيل املجلس التأدييب ومن
له صالحية تشكيل املجلس.
الفقرة الثانية تناقض مع قانون العقوبات العسكري ألنه جيوز
ايقاع اكرث من عقوبة انضباطية عىل الفعل الواحد مثل جحز
اسبوع وتوجيه انذار او تنبيه مع مالحظة ان هذه القرارات
يه قرارات ادارية جيوز الطعن علهيا يف احملمكة العليا
حبيث ان احملمكة العليا ليست حممكة موضوع امنا تنظر
يف قانونية القرار االداري .
اغفل القانون ذكر ضباط الصف عندما قام بتعديد منتسيب
االمن الوطين .

فلذلك جيب تعديل الفقرة الرابعة اىل (يشلك جملس تأدييب
خبصوص الضباط من قبل قائد القوات عىل النحو التايل:
أ .مساعد قائد القوات لرقابة والتفتيش.
ب .احد مساعدي قائد القوات .
ج .املستشار القانوين).
الغاء الفقرات الثانية والسادسة
اضافة فقرة جديدة (يشلك قائد القوات جلنة خمتصة
الستغناء عن خدمة ضباط الصف واألفراد بناء عىل قرار
حيدد كيفية تشكيلها عىل ان تصادق من الوزير ويكون قائد
القوات اجلهة املخولة يف االستغناء عن اخلدمة).
 _2جيب اضافة ممسى ضباط الصف عندما يمت تعداد
منتسيب قوات االمن الوطين .

املادة ( :)21املراقب العام الداخيل للقوات
مبا ان املسودة ختص قوات االمن الوطين بدون اهليائت يكون عنوان هذه املادة مفتش القوات.
 -1يعني الوزير مراقبا عاما داخليا للتدقيق عن قوات االمن واملديريات فأن املفتش املقصود هو املفتش الداخيل وليس جيب تعديل الفقرة االوىل اىل( :يعني قائد القوات مفتشا
مفتش الوزارة .
الوطين عىل أال تقل رتبته عن عقيد.
عاما للتفتيش عىل قوات االمن الوطين ).
 -2لملراقب العام صالحية التفتيش عن االدارات و العاملني
وتعديل الفقرة الثانية إىل( :ملفتش القوات صالحية التفتيش
فهيا.
عىل اإلدارات والعاملني فهيا).
 -3يرفع املراقب العام تقارير ربيعة اىل لك من القائد
وتعديل الفقرة الثالثة اىل  :يرفع املفتش تقارير ربعية اىل لك
العام والوزير املختص عن نتاجئ التفتيش مع توصيات
من قائد القوات والقائد العام والوزير عن نتاجئ التفتيش مع
واحضة لتطوير االداء تصدر الحئة تنفيذية توحض
توصيات واحضة لتطوير االداء.
صالحيات املراقب العام و توضيح اليات العمل.
جيب اضافة فقرة ( تصدر بنظام تعلميات توحض صالحيات
مفتش القوات وتوضيح اليات العمل) .
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ومبا ان املسودة ختص قوات االمن الوطين بدون اهليائت
املادة ( :)22دائرة الشاكوي
 -1تؤسس دائرة للشاكوى و التظمل تكون متاحة للجمهور و واملديريات ودائرة الشاكوي تابعة لقوات االمن الوطين
وختتلف عن دائرة الوزارة فانه جيب تعديل املادة لتكون
منتسيب القوات لتقدمي الشاكوى.
 -2عىل دائرة الشكوى إبالغ مقدم الشكوى بنتاجئ التحقيق مناسبة مع املعىن .
اغفل القانون ذكر ضباط الصف عندما قام بتعديد منتسيب
مدة أقصاها ثالثني يوما.
االمن الوطين .
 -3يضع القائد العام دليل إجراء الشكوى.

جيب تعديل الفقرة االوىل إىل (تؤسس دائرة للشاكوي
والتظمل من قبل قائد القوات وتكون متاحة للجمهور ومنتسيب
القوات لتقدمي الشاكوي).
تعديل الفقرة الثالثة( :يضع قائد القوات دليل إجراءات
الشكوى).
 _2جيب اضافة ممسى ضباط الصف عندما يمت تعداد
منتسيب قوات االمن الوطين

ان من يعمتد مدونات السلوك مه قادة االجهزة وهذا ما مت من جيب تعدل الفقرة االوىل إىل (تعمتد مدونات لسلوك ضباط
املادة( :)23مدونات السلوك
وضباط صف وأفراد القوات عىل ان تقرر من قبل قائد
تعمتد مدونات لسلوك افراد وضباط القوات عىل ان تقر من قبل اجهزة املخابرات واألمن الوقايئ.
القوات).
قبل الوزير املختص.
تتضمن تلك املدونات آليات واحضة ملعاقبة من يسئ
استخدام السلطة أو يأت بأي معل يعد منافيا ألخالقيات
املهنة وواجباهتا.
تتضمن مدونات السلوك إجراءات و تعلميات واحضة
لإلفراد و الضباط حول احرتام القانون إثناء العمليات
العسكرية و االمنية.

مادة ( :)24موازنة القوات
تكون لقوات االمن الوطين موازنهتا اخلاصة مضن موازنة
االمن
يتوىل القائد العام إعداد مرشوع املوازنة السنوية و حيال
اىل الوزير وفقا ألحاكم قانون تنظمي املوازنة و الشؤون املالية
لسنة  1998و تعديالته
يتوىل القائد العام مسوئلية تنفيذ املوازنة وفقا ألحاكم قانون
تنظمي املوازنة و الشؤون املالية حتت ارشاف املراقب املايل

ان من يعد املوازنة يف القوات او يقرتح املوازنة هو قائد جيب اضافة قائد القوات اىل الفقرة الثانية والثالثة بدل
القوات ويمت دفعها للوزارة للتصديق علهيا وعرضها عىل القائد العام لتصبح:
جملس الوزراء اما تنفيذها فيقع عىل قائد القوات وهلا تنفيذ (يتوىل قائد القوات اعداد املوازنة السنوية لألمن الوطين
بنود املوازنة يف االغراض املخصصة.
وعرضها عىل الوزير للتصديق علهيا).
(يتوىل قائد القوات مسؤولية تنفيذ املوازنة وفقا ألحاكم
قانون تنظمي املوازنة ويصدر القرارات اليت تتضمن االسس
واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ بنود املوازنة يف االغراض
املخصصة هلا).
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اضافة مواد مالية ألن املسودة ختلوا من االمور املالية
وتنظميها وكيفية العمل بتا ومراقبهتا.

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين
اضافة املواد التالية:
املادة االوىل :بعنوان املراقب املايل
(يعني مراقب مايل يف االمن الوطين بقرار من الوزير
وبتنسيب من قائد القوات ،ويتوىل املراقب املايل االطالع
عىل بنود الرصف واإلرشاف املبارش عىل تدقيق احلسابات
والتأكد من سالمهتا).
املادة الثانية بعنوان االنمظة املالية وأنمظة املشرتيات
(يعد قائد القوات نظاما للوازم ولملشرتيات و نظاما ماليا
يتالمئ وطبيعة معل االمن الوطين ،وتكون له الصالحية
الاكملة لتطبيقه).
املادة الثالثة بعنوان االمور املالية
 -1تعترب قوات االمن الوطين خشصية معنوية ذات
استقالل مايل وإداري ميكهنا من اداء واجباهتا وهلا يف
سبيل ذلك حق المتلك والترصف واإلدارة واالستمثار
لتعزيز قدرهتا وميثلها يف الدعاوي اليت تقميها او تقام
علهيا النائب العام
 -2حتقيقا لألهداف املشار الهيا من الفقرة ( ) 1ينشأ يف
االدارة املالية لقوات االمن الوطين حساب وصندوق
يمسى (صندوق املشاريع التمنوية االستمثارية اخلاصة
لقوات االمن الوطين )يمتتع بخشصية اعتبارية ذات
استقالل مايل و إداري وله هبذه الصفه ان يمتلك
االموال املنقولة وغري املنقولة والقيام جبميع الترصفات
القانونية الالزمة لتحقيق اهدافه مبا يف ذلك إبرام
العقود وقبول املنح واهلبات والتربعات وان ينيب عنه يف
االجراءات القضائية النائب العام او أي حمايم .
 -3مع مراعاة احاكم القانون جيوز للصندوق االقرتاض
للغايات احملددة يف هذه املادة بضامنه التدفقات املالية
الذاتية هلذا الصندوق وموجداته وذلك مبوافقة جملس
الوزراء وبناء عىل تنسيب من الوزير.
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 -4يمت تنظمي االمور املتعلقة بإدارة الصندوق وشؤونه
وموارده املالية واألنشطة واملشاريع االستمثارية او
املشارك فهيا مع الغري وآليات طرق الرصف من
الصندوق ورائسة الصندوق واملفوض بالتوقيع مبوجب
نظام يصدر من قائد القوات.

ان املسودة ختص القوات بدون املديريات واهليائت ولذلك ان جيب تعديل الفقرة األوىل اىل (تنشا أندية ألعضاء القوات
بقرار يصدر من قبل قائد القوات ومبوافقة الوزير).
تكون االندية وإنشاهئا من قبل قائد القوات.
وإضافة لكمة الثقافية للفقرة الثانية.

ان من حيدد املناجه التدريبية يه ادارة التدريب يف القوات جيب تعديل الفقرة االوىل إىل (تنشا لكية عسكرية بقرار من
مادة ( :)25اللكيات العسكرية و التدريب
ولدهيا اكدر متخصص لذلك وتكون بقرار من قائد القوات .القائد االعىل ويتوىل قائد القوات حتديد رشوط االلتحاق
 -1تنشا لكية عسكرية بقرار من جملس الوزراء ,و حيدد
بتا ونمظها وبراجمها واملؤهالت اليت متنحها واملناجه
اليت
املؤهالت
و
براجمها
و
نمظها
و
بتا
االلتحاق
رشوط
واملساقات وتعيني املدرسني واألساتذة وفقا لملصلحة
متنحها.
وحتقيق االهداف).
 -2يصدر القائد العام تعلميات للتدريب االجباري املسمتر
وتعديل الفقرة الثانية اىل (يصدر قائد القوات تعلميات
و املتخصص.
للتدريب االجباري املسمتر واملتخصص )

مادة( :)26انشاء اندية
 -1تنشا اندية ألعضاء القوات بقرار يصدر من قبل القائد
العام و مبوافقة الوزير.
 -2يكون غايات و اهداف االندية اجمتاعية ورياضية.

ان قانون اخلدمة يف قوى االمن نص عىل انشاء صندوق
جلزاءات اخلصم وعىل ماذا ترصف.

إضافة مادة جديدة:
(ينشا مبوجب املادة  199من قانون اخلدمة يف قوى االمن
الفلسطينية رمق  8لسنة  2005حساب خاص حلصيلة
جزاءات اخلصم والوقف عن العمل املوقعة عىل العسكريني
من قوات االمن الوطين وكذلك ما حيرمون منه من راتب
مدد الوقف عن العمل و ما خيصم مهنم نظري أيام الغياب
بدون اذن ومدة احلبس والجسن ويكون الرصف من هذه
احلصيلة يف االغراض االجمتاعية والثقافية والرياضية هلم
طبقا للرشوط واألوضاع اليت حتددها الالحئة التنفيذية هلذا
القانون).
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املادة

مالحظات  /تعليقات الدائرة القانونية لألمن الوطين توصيات الدائرة القانونية لألمن الوطين

جيب توضيح من يعد اللواحئ التنفيذية اما اقرارها بالقانون جيب تعديل املادة إىل (يعد قائد القوات اللواحئ التنفيذية هلذا
مادة ( :)27اصدار اللواحئ
القانون عىل ان تصدر عن جملس الوزراء).
تصدر اللواحئ الالزمة لتنفيذ هذا القانون عن جملس الوزراء فيكون ملجلس الوزراء.
بتنسيب من الوزير بناء عىل توصية القائد العام.

مادة ( :)28رسيان قانون اخلدمة ىف قوى االمن
مبا ال يتعارض مع احاكم هذا القانون ,ترسي عىل افراد و
ضباط القوات احاكم قانون اخلدمة يف قوى االمن من حيث
التعيني و االقدمية و الرتقية و الندب و االحلاق و النقل و
االعارة و البعثات الدراسية و الرواتب و االجازات و االومسة
و االنواط و امليداليات و االحالة اىل االستيداع و انهتاء
اخلدمة و أي مسالة اخرى مل يرد فهيا نص خاص يف هذا
القانون

جيب التأكيد عىل أن االصل هو قانون اخلدمة يف قوى جيب تعديل هذه املادة إىل (ترسي عىل افراد وضباط
االمن الفلسطينية والفرع هو املسودة هذه ولذلك جيب ان ال صف وضباط القوات احاكم قانون اخلدمة يف قوى االمن
الفلسطينية رمق ()8لسنة  2005من حيث التعيني واألقدمية
تتعارض املسودة مع قانون اخلدمة يف قوى األمن.
والرتقية والندب واإلحلاق والنقل واإلعارة والبعثات الدراسية
منتسيب
تعداد
يمت
عندما
الصف
ضباط
ممسى
جيب اضافة
والرواتب واإلجازات واألومسة واألنواط وامليداليات واإلحالة
قوات االمن الوطين
اىل االستيداع وانهتاء اخلدمة وأي مسألة أخرى مل يرد فهيا
نص خاص يف هذا القانون).
 _2جيب اضافة ممسى ضباط الصف عندما يمت تعداد
منتسيب قوات االمن الوطين

