
 

 
 
 1532-5083870فاكس:  ،02-6496647 :هاتف ،9195016مكتب الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية، القدس الرمز البريدي 

v_bech_dover7@knesset.gov.ilmail: -e 
pniot.bechirot@knesset.gov.il 

www.bechirot.gov.il 
https://www.facebook.com/bechirot22 

 

 

 2019 أيلول 8، األحد

 

 22لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ 

 بيان صحفي

 

  يؤكد الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية كما يلي: 

لقد قدمت لجنة االنتخابات المركزية إلى المستشار القانوني للحكومة تقريرا مفصال حول وجهة نظرها بما 

الكاميرات" وذلك قبل قرار الحكومة الصادر اليوم، وهذا التقرير قد تم تمريره من قبل قتراح "قانون ا يخص

 المستشار القانوني للحكومة إلى جميع أعضاء الحكومة.

وسائل اإلعالم، تؤكد لجنة االنتخابات  تم نشرها من خاللأبداها بعض الحضور و المالحظات التي في أعقاب

  .أولوياتهاعلى رأس سلم خابات واإلدارة السليمة ليوم االنتخابات الحفاظ على نزاهة االنت المركزية أن

مان نزاهة لضاآلن، بتوفير "سلة أمان"  لغاية هاضافة إلى التدابير التي اتخذتباإلعلى ضوء ذلك قامت اللجنة، 

 على سير العملية االنتخابية للتأكد من إجرائها لإلشرافتفعيل وحدة  ، بين أمور أخرى،تشملوالتي االنتخابات 

مراقب من المحامين والمحاسبين وغيرهم،  3000مؤلفة من نحو  هذه الوحدة ستكون .ونزيهة بصورة قانونية

 والذين سيرتدون كاميرات حديثة مثبتة على أجسادهم مثل الكاميرات المستخدمة من قبل أفراد الشرطة. 

في شتى مقرات االقتراع في أنحاء البالد ويكون بمقدورهم تشغيل  يتجول هؤالء المراقبون خالل يوم االنتخابات

لجنة االنتخابات المركزية في حالة الشك في تزوير نتائج االنتخابات. كذلك فإن الكاميرات فقط بمصادقة ممثلي 

روس الد على أساسمشكوك في مصداقيتها  مقرات اقتراعفي  كاملةها رعملية عّد وفرز األصوات سيتم تصوي

حسب معايير وضعت من قبل لجنة  اختيرتفي مقرات اقتراع  يضاأمستفادة من االنتخابات السابقة وال

 االنتخابات المركزية. 

من قبل رئيس لجنة االنتخابات المركزية، نائب رئيسة المحكمة تم المصادقة عليها قد هذه التدابير وخطة العمل 

 المركزية التي أعضاؤها هم: العليا، القاضي حنان ميلتسر ورئاسة لجنة االنتخابات 

 الليكودممثل  –عضو الكنيست دافيد بيطان 

 شاسممثل  –عضو الكنيست موشيه أربيل 

 )أزرق أبيض( "كاحول الفان"ممثل  –السيد غيل سيغال 

 حزب العملممثل  –شوشان شلومو السيد سامي 

 في توردالعيوب التي  الحلول لجميع وفرالمفصلة أعاله ت خطة العملالتدابير وحسب وجهة نظر اللجنة فإن 

 خاباتنزاهة االنت ؤدي إلى خرقوأن اتباع طريق آخر قد ي، اللجنة بحثالتحفظات التي طرحت على بساط 

 .وقانوني سير العملية االنتخابية بشكل سليمة لعرقو
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