
 
 

                                                                            

 لجنة اإلنتخابات المركزية
23  –للكنيسيت ال   

 

1532-5093870: فاكس , 02-9610564 هاتف, 91950 القدس ميكود ,ديوان الناطق بإسم اللجنة اإلنتخابات المركزية   
 

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

www.bechirot.gov.il  
3rot2https://www.facebook.com/bechi 

 

 00556520: رقم مرجع
 2020شباط  9, القدس

 بيان صحفي

 
 العليا، نيل هندل مع روؤساء الكتل البرلمانية:المحكمة  س لجنة اإلنتخابات المركزية، قاضيع رئياإجتم

" الحفاظ على نزاهة اإلنتخابات ذو قيمة عليا. لن نوافق على أي تغيير بتركيبة الكتلة البرلمانية  
 ."قانونال موافقة مسبقة. سيتم معاقبة مخالفيبدون 

 
نيل  المحكمة العليا،  رئيس لجنة اإلنتخابات المركزية، قاضي، 9.2.2020األحد الموافق تاريخ  اليوم، إجتمع 

  والمديرة العامة للجنة اإلنتخابات المركزية، المحامية أورلي عدس، مع روؤساء الكتل البرلمانية  هندل

 في صناديق اإلقتراع خالل يوم اإلنتخابات. تعيين مندوبيهم  المسؤولين عن

حفاظ بينما يتم المن ثالث كتل برلمانية مختلفة، على أهمية تواجد ثالثة مندوبين شدد القاضي هندل في قراره 

 . أثناء تطبيق مبدأ الرقابة المتبادلة على قوانين نزاهة اإلنتخابات 

بطريقة متوازنة  ة للجان اإلقتراععلى تحضير التركيبة الكتلويأضاف القاضي أن لجنة اإلنتخابات عملت بجد 

 قدر المستطاع حسب الشروط المتاحة.  

 

تركيب اللجنة . وظيفة البرنامج اإلنتخابات المركزيةالتعيين يتم حسب برنامج معلومات محوسبة تابع للجنة 

تحقيق التوازن بين الكتل المختلفة، توازن بين  قدر اإلمكان بتي تتعلق ال حسب شروط والتزامات متعددة ومختلفة

 معًا في صناديق اإلقتراع. تواجد كتل معينة فة إلى منع ااألحزاب، بالمناطق، باالض

اإلنتخابات المركزية، المحامية أورلي عدس، أمام الحضور إلى العقبات التي أشارت المديرة العامة للجنة 

ألف   11مقر إقتراع من ضمن  270يواجهها البرنامج المحوسب عند تركيب لجان اإلقتراع. بما في ذلك تبقى 

على صناديق اإلقتراع  من الرقابة سوف يتم تعيين أمناء مقر الذي يتواجد يبهم مندوبين من نفس الكتلة. كجزء

 هذه. 

التركيبة  كل تغيير بين الكتل في  وأضاف بأن اإلنتخابات.  ل في نهاية قراره على أهمية نزاهةشدد القاضي هند

 ية مشروط بموافقة روؤساء اللجان اللوائية: والكتل

 

الحفاظ على نزاهة اإلنتخابات وثقة الجمهور بنتائج نزاهة اإلنتخابات ليست دعاية بدون هدف. "  

لم يتم ما اللجان وية في هذه هي مسؤولية قومية ولن نوافق على تغييرات بالتركيبة الكتلاإلنتخابات مهم للغاية. 

 ة اإلنتخابات. ت المسؤولة وضمان عدم مساسها بنزاهالموافقة عليها من قبل الجها

 ".ك حسب ما ينص عليه القانوننون وذلسيتم معاقبة كل من يخالف القا
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 مع خالص التقدير،  
 جيورا فوردس 

 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية
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