
إرشادات حول حماية االنتخابات: 

 ماذا تفعل في حالة  ترهيب الناخبين 

تخويف الناخبين أمر غير قانوني, يوفر هذا الدليل معلومات حول ما يشكل تخويًفا للناخبين في أماكن االقتراع ، وإرشادات حول ما يجب

عىل شركاء حماية االنتخابات القيام به للتحضير واإلبالغ عنه 

ما ذا يعني ترهيب الناخب؟ 
يحظر القانون الفيدرالي ترهيب أو تهديد أو إكراه أي شخص بغرض التدخل في حق الشخص في التصويت. كما أنه من غير القانوني
ترهيب أو تهديد أو إكراه شخص عىل التصويت أو التسجيل للتصويت أو حث أو مساعدة أي شخص عىل التصويت أو التسجيل

للتصويت, باإلضافة إىل القانون الفيدرالي ، تحظر كل والية ايضاً عىل حدة التدخل في ترهيب الناخبين 

كيف يمكن ترهيب الناخبين؟  

تخويف الناخبين قد يحصل بطرق مختلفة ، وليس فقط ما نقصده أن يحدث الترهيب أو التخويف عىل مسافة معينة من مكان االقتراع

ليكون غير قانوني   

فيما يلي بعض األمثلة عىل السلوك الذي قد يكون بمثابة تخويف غير قانوني للناخبين 

  - تتبع أو االقتراب من الناخبين اثناء التصويت
  -الوقوف خلف الناخبين وتدوين مالحظات عليهم

   -مناقشة قوانين تزوير االنتخابات بصوت عاٍل في حضور الناخب
   -عدم ترك مساحة شخصية للناخب أثناء التصويت

 -الدعوة ألعمال عنف أو مقاضاة أو إجراء قانوني في المستقبل إثناء حضور الناخب اىل صناديق االقتراع
 -التجول بالقرب من الناخبين أثناء التصويت مصاحبا للسالح الناري

 -السلوك الفوضوي داخل أو بالقرب من موقع االقتراع
 -مواجهة الناخبين أثناء التصويت بالزي العسكري أو الرسمي بغرض تخويفهم 

 -تجول ضباط الشرطة  خارج الخدمة ، أو أمام الناخبين لغرض ـتخويفهم
  -تعطيل طوابير الناخبين أو إعاقة مداخل مكان االقتراع

 - االقتراب بقوة من سيارة الناخب أو تدوين رقم لوحة السيارة
-مضايقة الناخبين أو استجوابهم بقوة حول مؤهالتهم للتصويت

خطة للتعامل مع تخويف الناخبين  
هدفك: االنخراط مع جميع األطراف ذات الصلة لمعرفة ما هي الخطة لمعالجة التمييز ضد الناخبين والتفكير المسبق في كيفية تأثير

االستجابة عىل الناخبين، بما في ذلك المجتمعات الضعيفة 

التِق بمسؤولي االنتخابات ومسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين المحليين حول خطط معالجة الترهيب في مراكز االقتراع 

العمل مع الشركاء لتطوير استراتيجية اتصال واالستجابة لتخويف الناخبين في صناديق االقتراع. من المهم تجنب المبالغة في األحداث
التي من شأنها أن تثني الناس عن الظهور للتصويت، وبدالً من ذلك تزود الناخبين برسائل مضادة تركز عىل أهمية التصويت 

عمل استبيان لشركاء التحالف لتحديد من يقوم بالتدريب ومعالجة ترهيب الناخبين في مواقع االقتراع وتطوير خطة متفق عليها حول
كيفية االستجابة لالحتياجات التي تنشأ  

مشاركة الموارد والمصادر حول القانون وكيفية معالجة ترهيب الناخبين مع شركاء العمل 



  هل حمل السالح مسموح في أماكن اإلقتراع ؟

ال تحظر جميع الواليات استخدام األسلحة بالقرب من أماكن االقتراع  ، ولكن حتى عندما ال تكون األسلحة محظورة ، فإن تخويف الناخبين
- بما في ذلك التلويح باألسلحة النارية - غير قانوني. قد ال يكون ذهاب الناخب بسالحه الشخصي للتصويت أمرًا غير قانوني ، لكن التسكع

أو التجول بالقرب من الناخبين أثناء التصويت والتلويح بالسالح قد يكون تخويًفا غير قانوني للناخب 

 يحظر بشكل تام حمل األسلحة في أماكن االقتراع في  الواليات التالية : أريزونا , وكاليفورنيا, وفلوريدا ,وجورجيا ,ولوزيانا  ,وتكساس
,وعاصمة الواليات المتحدة واشنطن دي سي ، وقد تُحظر األسلحة في أماكن االقتراع إذا كانت مدرسة أو أي مكان آخر يحظر فيه استخدام

األسلحة بشكل دائم  

 ماذا تفعل عند التعرض لتخويف الناخبين 

هدفك: المساعدة في ضمان أن التصويت يمكن أن يتم بأمان في بيئة خالية من التهديد. تجنب إثارة الموقف أو الدعاية

له، ألن ذلك قد ينشر القلق ويزيد من الترهيب 

توثيق التفاصيل: ماذا يحدث؟ من هو المتورط؟ هل يرتدون أي مالبس أو يحملون أي عالمات قد تساعد في التعرف
عليهم؟ ماذا يفعلون وما الذي يجعل هذا السلوك مخيًفا أو تهديًدا أو قسريًا؟ متى وأين يحدث ذلك؟ 

اإلبالغ عن أي حاله إىل الخط الساخن لحماية االنتخابات  
844YALLA-US (844-925-5287)

إبالغ مسؤولي االنتخابات في مكان االقتراع 

تأكد من أن المسؤولين عىل االنتخابات أن السلوك هذا قد يكون غير قانوني.  بعض المسؤولين يعتقدون أنه هذا السلوك
فقط ضمن مسافة معينة من مكان االقتراع ويمكن معالجته، أو أن كل هذه األنواع من السلوك الغير قانونية محميه

بموجب القانون األول او الثاني للحريات . وهذا بالطبع خطأ، فالقانون األول أو الثاني في الدستور ال يسمح بترهيب الناخب،

وال يجب أن يكون ضمن مسافة معينة من أماكن االقتراع ليكون غير قانوني 

في معظم الواليات، يجب عىل مراقبي االقتراع أو "المنافسين" التسجيل مسبًقا وال يُسمح لهم باستجواب الناخبين
مباشرة - يجب عليهم التحدث إىل العاملين في االقتراع فقط 

حث مسؤولي االنتخابات عىل اتخاذ أي إجراء ممكن لوقف الترهيب، بما في ذلك االتصال بمسؤولي االنتخابات اآلخرين.

إذا كان المسؤولون في مكان االقتراع غير مستجيبين لمطالبك، وفكر في االتصال بمسؤولي انتخابات الوالية أو المقاطعة
أو مكتب المدعي العام للوالية 

في حالة الطوارئ التي يمكن أن تتعرض فيها صحتك أو سالمتك أنت أو شخص آخر للخطر، يجب عليك االتصال برقم
الطوارئ 911. إذا لم تكن هناك حالة طوارئ تستدعي االتصال بالشرطة، يجب إبالغ مسؤولي االنتخابات بالتهديد المحتمل،

ولكن ليس بالضرورة االتصال بالشرطة، ألن تواجدهم قد يسبب تخويف للناخبين 2 


