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 2019، آب 26 ،االثنين

 

 22لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ 

 بيان صحفي

 

 في مقرات االقتراع  التصويربألحزاب يُسمح ل رئيس لجنة االنتخابات المركزية: ال

 

أصدر رئيس لجنة االنتخابات المركزية للكنيست، نائب رئيسة المحكمة العليا، سعادة القاضي 

االستئناف الذي قدمته منظمات مختلفة  بشأنقراره  2019آب  26ميلتسر، يوم االثنين، حنان 

 21/7إصدار تعليمات تتعلق باستخدام الكاميرات في مقرات االقتراع. )استئناف رقم  بطلب

 مركز عدالة القانوني وآخرون ضد الليكود وآخرين(. 

 

حين يحظر عليها نهائيا نصب كاميرات فإن األحزاب وقوائم المرشالقاضي ميلتسر  بحسب قرار

نصب الكاميرات بشكل منهجي في أماكن وجود صناديق االقتراع بل أن  ،في مقرات االقتراع

مرهون بعملية سن القوانين األولية، وذلك بصورة مماثلة لوجهة نظر المستشار القانوني 

 للحكومة. 

 

إعداد خطة تجريبية بخصوص تقضي بأصدر رئيس لجنة االنتخابات المركزية تعليمات كذلك، 

سير العملية االنتخابية للتأكد من إجرائها بصورة قانونية مراقبين لإلشراف على إنشاء وحدة 

ويتم تجهيزهم من قبل لجنة االنتخابات، م مهام مناصبه وسيؤدي هؤالء المراقبون، ونزيهة

حاالت االستثنائية التي بأداء واجباتهم فقط في ال ايقوموعلى أن  أجسامهمكاميرات مثبتة على ب

 . ل فيما يليفص  ست  

 

mailto:v_bech_dover7@knesset.gov.il
mailto:v_bech_dover7@knesset.gov.il
mailto:pniot.bechirot@knesset.gov.il
mailto:pniot.bechirot@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/
http://www.bechirot.gov.il/
https://www.facebook.com/bechirot22
https://www.facebook.com/bechirot22


 
 
 1532-5083870فاكس:  ،02-6496647هاتف  ،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 

 

 

سمح فقط لسكرتير صندوق االقتراع )والذي هو بمثابة الذراع الطويلة في ساعات التصويت سي  

من قبل اللجنة فقط،  الذي يشغل منصبهو أعاله ينالمذكور ينمراقبلحد األللجنة االنتخابات( أو 

لتي ي خشى فيها االقتراع، وذلك فقط في الحاالت االستثنائية االتصوير في مقر صندوق القيام ب

موافقة خاصة للتصوير  الحصول علىارتكاب مخالفة جنائية في مقر الصندوق، وبشرط من 

 قبل القيام بالتصوير.وذلك من قبل رئيس لجنة االنتخابات المركزية 

 

 ية التصويت.في أية حال لن يتم تصوير أو توثيق ناخب وهو من خلف ستار زاو

 

لح  ست   لشرطة أو لطاقم المستشارين فقط لالصور واألفالم التي سيتم تصويرها بهذه الحاالت  و 

القانونيين للجنة االنتخابات المركزية. أي، تحويل هذه الصور واألفالم إلى أي شخص آخر أو 

 عتبر مخالفة جنائية. قد ي   اإللكترونيةغير اإللكترونية و والوسائل نشرها من خالل شتى الوسائط

 

 . نهائياأن أعضاء لجنة الصندوق لن يحق لهم التصوير أكد  القاضي ميلتسري ذكر أن 

 

المراقبون بين مقرات االقتراع ويقدمون المساعدة لكل من يعمل وخالل يوم االنتخابات سيتجول 

ى قانونية ونزاهة ضمان الحفاظ علبهدف في منصب سكرتير صندوق وكذلك للشرطة 

 االنتخابات.

 

يحضرون المراقبون إلى صناديق تم سنصف ساعة قبل انتهاء عملية التصويت، وحوالي 

وفقط  –تحد د الحقا، وكذلك إلى صناديق يتم اختيارها عشوائيا س حسب معاييرواختيارها مسبقا 

بعد إغالق صندوق االقتراع وانتهاء عملية التصويت وخروج الناخب األخير من مقر االقتراع 

منصب  ونيشغلممن  يسمح له القيام بذلك يقوم المراقبون )وكل من –بعد قيامه بإدالء صوته 

من خالل كاميرات مراقبة وذلك  ،سكرتير صندوق( بتوثيق عملية عّد وفرز األصوات بأكملها

تة على أجسادهم. ولن يسمح للمراقبين بترك مقر االقتراع إال بعد انتهاء عملية عّد وفرز مثب

 األصوات وتسجيل النتائج النهائية في محضر لجنة الصندوق.
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القاضي ميلتسر: "برأيي، ال يوجد مبالغة في أهمية الحفاظ على نزاهة العملية االنتخابية. شد د و

ثقة الجمهور تعزيز تساهم في نزاهة االنتخابات هي التي تعطي للديمقراطية حيويتها، 

منح مؤسسات النظام الديمقراطي القدرة على العمل من أجل تبمؤسسات النظام المنتخبة و

ب الذي قام بانتخابها. لذلك فإن لجنة االنتخابات المركزية ستعمل قدر الشعب باسم الشع

من أجل ضمان نزاهة االنتخابات وتحقيق إرادة الناخبين، ومن المستطاع وتبذل قصارى الجهد 

مصلحته لتحقيق بين ذلك العمل على منع وردع كل من يهدف إلى التالعب بنتائج االنتخابات 

 رق تقع خارج قواعد اللعبة الديمقراطية". أساليب وطباستخدام الخاصة 

 

أن وظيفة الشرطة هي مساعدة اللجنة في الحفاظ على نزاهة  أكد القاضي ميلتسرويضاف أن 

والقيام بكل المستطاع  وضمان سير االنتخابات بشكل سليم وقانوني وقانونيتها العملية االنتخابية

 من أجل منع اإلخالل بالقانون وليس فقط فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام يوم االنتخابات.

 

 إليكم رابط للقرار الكامل )باللغة العبرية(.

   

 باحترام،                           

 غيورا فورديس                      
                                                                                                                                                      

                                                                      
 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                                                                              
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