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 2019، آب 28، األربعاء

 

 22لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ 

 بيان صحفي

 

مراقب " شروط التقدم لوظيفةعلى ما يتعلق بالناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية  تعقيب

 نزاهة انتخابات"

 

ر سي اإلشراف على)وهي وظيفة  "مراقب نزاهة انتخابات"لوظيفة تقدم شروط الحد األدنى لل

أمور  تتطلب، بينو رت  ش  التي ن   العملية االنتخابية للتأكد من إجرائها بصورة قانونية ونزيهة(

طلب لجنة وفق لم ت حدَّد ، في جيش الدفاع اإلسرائيلي أداء الخدمة العسكرية بأكملهارى، خأ

ة شركفحص الموضوع اتضح أن  على ذلك. بعد تهاموافقفي أعقاب االنتخابات المركزية أو 

د كونها ق أمن عة لديها بما يتعلق بتوظيف حراسالتوظيف اتبعت شروط الحد األدنى المتبَّ 

 . أمنية سيؤدون مهاماً مختلفة تتعلق بحراسةاعتقدت أن المراقبين 

 

 ل من:ك وظيفة مراقبي نزاهة االنتخابات في يوم االنتخابات تتضمن أيضامهام بما أن  ،مع ذلك

 فرز األصواتعّد والتأكد من أن عملية والتصويت  عملية سيرضمان ، العام األمنالحفاظ على 

ي فمساعدة سكرتير صندوق االقتراع و األصوات فرزو عدّ  توثيق ،شكل سليم وقانونيبتتم 

أنهم  ررتقعليه فعدَّ وفرز األصوات بصورة سليمة وقانونية، التأكد من و إدارة عملية التصويت

 . وضمان سالمتها وقانونيتها في الحفاظ على نزاهة االنتخابات وف يساعدونس

 

ي شركة التوظيف التتعليمات إلى أصدرت لجنة االنتخابات المركزية طبقا للمذكور أعاله فقد 

سب حتغيير شروط الحد األدنى مفادها معها بخصوص تشغيل هؤالء المراقبين  اللجنة تعاقدت
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توجيهات الشرطة بهذا  المحدَّدة في" أمن بمستوى أساسي"حارس  لـ شروط الحد األدنى صيغة

 األمر. أي، يجب استيفاء شرط )أو أكثر( من الشروط التالية: 

 الخدمة العسكرية الكاملة في جيش الدفاع اإلسرائيلي اء( أدأ

 شهرا وما فوق 18الخدمة في شرطة إسرائيل لمدة  اءب( أد

رط وبشالخدمة العسكرية في جيش أجنبي )والذي ليس بجيش دولة عدو( بسلوك جيد  إنهاءت( 

 ي تثبت ذلك. تالوثائق األصلية ال تقديم

حارس " على تأهيل وتدريب بصورة تتماشى وتعليمات شرطة إسرائيل بما يخص الحصولث( 

ما كلم يؤد الخدمة في الجيش أو في الشرطة، شخص كل بالنسبة لأي  مستوى أساسي"بأمن 

ف َراتينص عليه  الحراسة في و الحماية قسم لذي حددهاو (151رقم وصف دقيق " )151 "م 

 العمليات في شرطة إسرائيل.  شعبة

 

التصريح بأنه لم يكن عضو حزب ولم يمارس أي نشاط حزبي خالل عليه  كل مرشحيؤكد أن 

قة لتعليمات المطببصورة مماثلة لوذلك سبقت موعد إجراء االنتخابات، السنوات الثالث التي 

أ )ب( من قانون انتخابات 21على كل من يشغل منصب سكرتير صندوق اقتراح حسب بند 

 . 1969الكنيست )نص موحد( لسنة 

 

الشرائح االجتماعية في إسرائيل  أبناء أي شخص منحسب وجهة نظر اللجنة فإن يضاف أن 

 ."مراقبي نزاهة االنتخاباتطابع وماهية " علىالمترتبة  المذكورة استيفاء الشروطيمكنه 

 

 

   

 باحترام،                     

 غيورا فورديس                      
                                                                                                                                                      

                                                                      
 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                                                              
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