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وزارة الداخليــــــــة

قــــرار وزاري

 رقـــم 2015/148

ب�صاأن حتديد اخت�صا�صات جلان التنظيم والت�صويت والفرز ونظام عملها

ا�ستنــــادا اإلــى قانــــون انتخابـــــات اأع�ســــاء جملــــ�س ال�ســــورى ال�ســـــادر باملر�ســــــوم ال�سلطانـــــي 

رقـــم 2013/58 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تقــــرر 

املــادة الأولـــــى

مع مراعــاة الأحكــام والإجــراءات املن�ســو�س عليها فـي قانــون انتخابــات اأع�ســـاء جملــ�س 

ال�سورى ، حتدد اخت�سا�سات جلان التنظيم والت�سويت والفرز على النحو الآتي : 

اأول : جلنــــة التنظيــــم : 

جتهيز وتنظيم مراكز النتخاب .   - 1

ت�سلـــم املـــواد والأجهـــزة واملعــدات اخلا�ســة بالعمليــــة النتخابيـــة ، واإعادتهــــا   - 2

اإىل الوزارة بعد انتهاء عملية الت�سويت . 

التحقق من هوية الناخب من خالل بطاقته ال�سخ�سية .   - 3

تنظيم دخول وخروج الناخبني من واإىل مراكز النتخاب وقاعات الت�سويت   - 4

وحفظ و�سبط النظام فيها . 

رفــــع تقريــر اإىل جلنــــة النتخابــــات بالوليــــة بعد انتهــــاء عملهــــا يو�ســـــح   - 5

�سري عملها . 

اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل جلنة النتخابات بالولية .   - 6
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ثانيا : جلنـــة الت�صويــــت : 

ت�سغيل الأجهزة والأنظمة احلا�سوبية والتاأكد من مدى فعاليتها ، والإبالغ   - 1

الفوري عن اأي عطل فني قبل بدء عملية الت�سويت . 

التاأكد من خلو �سناديق الت�سويت من اأي اأوراق اأو ا�ستمارات ، وذلك بفتحها   - 2

من قبل رئي�س جلنة الت�سويت اأو من يفو�سه كتابيا من بني اأع�ساء اللجنة 

اأمام احلا�سرين من الناخبني ، ومن املر�سحني اأو من وكالئهم القانونيني ، 

ويكون ذلك بح�سور رئي�س جلنة الفرز اأو من يفو�سه كتابيا من بني اأع�ساء 

اللجنة ، ثم اإغالقها ، وذلك قبل الوقت املحدد لبدء الت�سويت ، على اأن يثبت 

ذلك مبوجــــب حم�ســـر يوقـــع مـن قبـــل رئي�ســي جلنتي الت�سويــــت والفــــرز 

اأو من يفو�ساهما كتابيا من بني اأع�ساء اللجنتني . 

ت�سليـــم الناخـــب ا�ستمــارة الت�سويــت املعـــدة لهـــذا الغــر�س لختيـــار مر�سحــه   - 3

وو�سعها فـي �سندوق الت�سويت ، وذلك بعد التحقق من بياناته وورود ا�سمه 

فـي القوائم النهائية للناخبني بالولية . 

الإدلء  عــــن  يعجـــز  اأو من  والكتابـــة  بالقراءة  امللــم  الناخب غري  م�ساعـــدة   - 4

ب�سوتـــــه ، وذلك بــــاأن يقـــوم اأحـــد اأع�ســــاء جلنــــة الت�سويـــت بو�سع اإ�ســـــارة 

اأن يتلــو ع�ســو  لــذلك فـي ا�ستمـــارة الت�سويت على  فـي اخلانــة املخ�س�ســة 

اآخر فـي مكان منا�سب ال�سم الذي اختاره الناخب ، ثم ت�سليمه ال�ستمارة 

لي�سعها فـي �سندوق الت�سويت . 

مراقبــة و�سبــط عمليــة و�ســع ال�ستمــارات فـي �سناديق الت�سويــت ، والعمل   - 5

على منع اإخراج ال�ستمارة من قاعة الت�سويت . 

اإحكام غلق �سناديــق الت�سويــت فـي الوقت املحدد لنتهــاء عملية الت�سويت   - 6

مبا�سرة ، وذلك بالو�سيلة التي حتددها اللجنة الرئي�سية لالنتخابات . 
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نقل �سناديق الت�سويت اإىل قاعة الفرز املحددة فـي مكتب الوايل ، وت�سليمها   - 7

ذلك  واإثبــات   ، الفرز  جلنة  رئي�س  اإىل  الت�سويت  عملية  من  النتهاء  فور 

جلنتي  رئي�سي  قبل  من  يوقع  الت�سويت  �سناديق  ت�سليم  حم�سر  مبوجب 

الت�سويت والفرز . 

اإعــــداد حم�ســــر ب�سيــــر عمليــــة الت�سويــــت ورفعــــه اإلـــى جلنــــة النتخابـــــات   - 8

امل�ستعملة  الت�سويت  ا�ستمارات  بعدد  بيانا  يت�سمن  اأن  على   ، الولية  فـي 

والتالفة وغري امل�ستعملة . 

9 - اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل جلنة النتخابات بالولية . 

ثالثا : جلنـــــــة الفــــــــرز : 

فتح �سناديــق الت�سويت فـي قاعة الفرز فــور اكتمــال و�سولهــا مــن مراكـــز   - 1

النتخاب ، وذلك اأمام جلنة النتخابات بالولية واحلا�سرين من املر�سحني 

اأو مـــن وكالئهـــم القانونيـــني وحتريــر حم�ســـر باإثبـــات عـــدد ال�سناديـــق ، 

يوقع عليه رئي�س جلنة النتخابات . 

القانونيني  وكالئهم  من  اأو  املر�سحني  من  احلا�سرين  مغادرة  من  التاأكد   - 2

قاعة الفرز قبل بدء فرز اأ�سوات الناخبني . 

ويجـــوز عند القت�ســــاء وبعـد موافقـــة رئيــ�س جلنــة الفـــرز ح�ســـور رئيــ�س 

جلنة النتخابات وبع�س الفنيني فـي قاعة الفرز . 

فرز ا�ستمارات الت�سويت ، والبت فـي �سحتها .   - 3

اإح�ســــاء عــــدد الأ�سوات التي ح�سل عليها كل مر�ســــح ، وترتيبهـــم تنازليـــا   - 4

فـي ك�سف يو�سح فيه ا�سـم كــل مر�سح ، وعــدد الأ�ســوات التي ح�ســل عليهــا ، 

ويوقع على الك�سف رئي�سا جلنتي الفرز والنتخابات . 

اإ�سافة عــدد الأ�سوات التي ح�سل عليها كل مر�سح الواردة اإليها من اللجنة   - 5

ال�سلطنـــــة  خـــــارج  الناخبــــني  باأ�ســـوات  واخلا�ســـة  لالنتخابــــات  الرئي�سيـــة 

فـي ال�سفــــارات املعتمــــد فيها اإجراء النتخابــــات ، وغريهــــم مـــــن العاملـــــني 

فـي اللجان العاملة فـي النتخابات والقائمني على �سري العملية النتخابية . 
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اإعداد حم�سر تف�سيلي بكافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة فور النتهاء   - 6

من عمليــة الفــرز ، على اأن يت�سمـــن عدد ا�ستمارات الت�سويــت ال�سحيحة 

والباطلــة ، وذلك بعــد انتهــاء عمليــة الفــرز ، ورفعــه اإلــى جلنــة النتخابــــات 

بالوليــــة . 

اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل جلنة النتخابات بالولية .   - 7

املــادة الثانيــــة

يكون نظام عمل جلان التنظيم والت�سويت والفرز على النحو الآتي : 

تعقــد اللجـــان اجتماعاتهـــا بنـــاء علــى دعـــوة رئي�سهـــا اأو رئيـــ�س جلنـــة النتخابــــات   - 1

بالولية ، وترفع تو�سياتها اإىل جلنة النتخابات بالولية . 

تكـــون مــــداولت اللجــــان امل�ســــار اإليهــــا وحما�ســــر اجتماعاتهــا وملفاتهــا �سريـــة ،   - 2

ول يجوز لغري املعنيــني الطالع عليها اأو تداولها اأو ن�سرها اإل مبوافقــة كتابيــة 

من رئي�س جلنة النتخابات بالولية خالل فرتة عمل تلك اللجان . 

تكون اللجان فـي حالة انعقاد فـي الفرتات التي تعتمدها جلنة النتخابات بالولية .   - 3

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صـدر فـي : 12 من �صــــــــــوال 1436هـ

املوافـــــق : 29 من يوليــــــــــو 2015م

 حمـود بن في�صـل البو�صعيـدي

                                                                                           وزيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة


