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مقدمة
تضع الهيئة العليا للمفاوضات بين يدي الشعب السوري رؤيتها ملستقبل البالد من خالل عملية
تفاوضية تفض ي إلى إقرار مبادئ أساسية ملرحلة انتقالية تبدأ مع رحيل بشار ألاسد وزمرته الذين
تورطوا بإصدار أوامر بارتكاب الجرائم واملجازر بحق الشعب السوري عن السلطة وتولي هيئة حكم
انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية.
وتمثل هذه الوثيقة رؤية شاملة ملرحلة مفصلية من التطور البنيوي في سوريا عبر إنشاء منظومة حكم
جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن ،وإعالن دستوري ينص على فصل السلطات
واستقالل القضاء وحرية الاعالم ،وتأكيد الحياد السياس ي للجيش والقوات املسلحة وخضوعهما
للحكومة الشرعية ،وتحويل املؤسسات ألامنية من أجهزة قمعية إلى مؤسسات احترافية تصون سيادة
الدولة واستقاللها وتحمي الحريات العامة.
وتعالج الوثيقة جملة من القضايا املجتمعية متمثلة بترتيبات إلادارة املحلية وإعادة الالجئين والنازحين
ً
واملبعدين واملفصولين تعسفيا من أعمالهم ،وإطالق حوار وطني شامل ،وتبني برامج املصالحة
الوطنية ،وردع النزعات الانتقامية عن طريق تأمين الحماية للمجموعات املستهدفة ،إضافة إلى
ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة واملحاسبة
وتطبيق العدالة الانتقالية ،وضمان حقوق سائر املواطنين ،وصيانة حقوقهم املشروعة ضمن إطار
الهوية الوطنية الجامعة والوطن الواحد ،وتمتع املرأة بكامل حقوقها العامة والفردية ،وضمان
إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة وهيئات ومواقع صنع القرار.
وتشمل الرؤية وضع آليات عملية لضمان ممارسة هيئة الحكم الانتقالي كافة مظاهر سيادة الدولة في
جميع املجاالت ،ومنع سائر أشكال التدخل الخارجي ،وإخراج جميع املقاتلين ألاجانب من ميليشيات
طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات عسكرية أو شبه عسكرية تابعة لدول أجنبية من ألاراض ي
السورية ،وذلك بالتزامن مع تبني برنامج شامل للتصدي لإلرهاب ومكافحته ،سواء كان تداعيات
إرهاب الدولة الذي مارسه النظام ،أو إرهاب ألافراد والجماعات والتنظيمات ،والقضاء على الحواضن
الفكرية والتنظيمية التي تغذي التطرف والطائفية والاستبداد السياس ي والفساد.
كما تتعرض في الوقت ذاته لتحديات :إعادة إلاعمار ،واستعادة البنية التحتية ،وتوفير الخدمات
ألاساسية ،وتنفيذ القرارات الدولية بشأن عودة جميع السوريين إلى وطنهم ومناطق سكناهم ألاصلية،
وإلغاء القرارات املتخذة بعد آذار من عام  1122وما ترتب عليها من عمليات التجنيس (باستثناء
تجنيس املواطنين الكرد في تلك الفترة) والاستمالك والتغيير الديمغرافي والترحيل الفردي والجماعي،
وإبطال تدابير وقرارات مصادرة املمتلكات والتهجير القسري.
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وتهدف الرؤية في مجملها إلى وضع أسس سليمة لعملية انتقال سياس ي يفض ي إلى مرحلة نهائية من
الاستقرار السياس ي والاقتصادي واملجتمعي من خالل استحداث إصالحات في مؤسسة القضاء
تتضمن حل املحاكم العسكرية والاستثنائية ومحاكم الارهاب وإلغاء أحكامها ،وإلغاء جميع التشريعات
ً
القمعية املتناقضة مع قرارات ألامم املتحدة ،وإصدار عفو عام وشامل عن الذين حوكموا غيابيا،
والتمهيد النتخابات بلدية ونيابية ورئاسية ،وإصدار التشريعات واملراسيم املنظمة لتلك الانتخابات.
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مبادئ عامة
ترتكز عملية الانتقال السياس ي على التنفيذ الفوري وغير املشروط لقرارات مجلس ألامن ذات الصلة،
وال سيما القرار رقم  1122لعام  ،1122الذي تمت الدعوة لبدء العملية السياسية على أساسه ،مع
وجوب التركيز على التنفيذ الكامل للفقرات العاملة ذوات ألارقام 21و21و 22من هذا القرار باعتبارها
ً
التزامات قانونية يستوجب على املجتمع الدولي تنفيذها تحضيرا النطالق العملية السياسية ،باإلضافة
إلى الفقرات أرقام  22و21و 21من القرار رقم  1222لعام .1121
وتشكل عملية الانتقال إلى نظام حكم جديد في سوريا الهدف ألاساس ي للعملية السياسية التفاوضية،
وذلك وفق :بيان جنيف لعام  ،1121وامللحق الثاني من القرار رقم  1222لعام  1121واملستند إلى قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  11/111لعام .1121
ً
ً
ً
وتجسد عملية الانتقال هذه حال سياسيا عادال يلبي مطالب الشعب السوري ويحمي دولته ومجتمعه
ويكفل حريات وحقوق جميع مكوناته وفق مجموعة من املبادئ ألاساسية التي تتلخص فيما يلي:
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سوريا جزء ال يتجزأ من الوطن العربي ،واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ،وتمثل
ً
ً
الثقافة العربية إلاسالمية معينا خصبا لإلنتاج الفكري والعالقات الاجتماعية بين السوريين
على اختالف انتماءاتهم إلاثنية ومعتقداتهم الدينية حيث تنتمي أكثرية السوريين إلى العروبة
وتدين باإلسالم ورسالته السمحاء التي تتميز بالوسطية والاعتدال.
سوريا دولة مستقلة ذات سيادة ،وال يجوز اقتطاع أي جزء من أراضيها أو التخلي عنه ،كما ال
يجوز التخلي عن حقها في استعادة ألاجزاء املحتلة منها بكافة الطرق املشروعة التي كفلها
ميثاق ألامم املتحدة ،وتلتزم بالعهود واملواثيق الدولية ومقتضيات عضويتها في الجامعة
العربية ،ومنظمة املؤتمر إلاسالمي وهيئة ألامم املتحدة واملنظمات املتفرعة عنها ،وتسعى
خال من النزاعات وقائم على التعاون وتبادل
للمساهمة في الجهود الدولية إلقامة نظام دولي ٍ
املصالح وتقاسم املسؤولية في مواجهة التحديات وألاخطار التي تهدد ألامن والسلم العامليين.
ّ
الشعب السوري هو مصدر السلطات ،يمارسها من خالل انتخابات دورية نزيهة ينظمها
القانون ،ويقوم نظامه السياس ي على أساس املمارسة الديمقراطية والتعددية وتداول
السلطة ،واملواطنة التي تساوي بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات من دون تمييز على
أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو القومية أو الرأي أو الدين أو املذهب ،ويضمن التمثيل
املتساوي لكافة املواطنين في مختلف املؤسسات التي يتم تشكيلها.
يقوم نظام الحكم على مبادئ الفصل بين السلطات ،واستقالل القضاء وضمان الحقوق
ً
والحريات ألاساسية للمواطنين جميعا دون تمييز ،وحماية الحق في التعبير السياس ي وحرية
إلاعالم وحق الوصول للمعلومات.
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َ
ُ -2يؤسس العقد الاجتماعي في النظام الجديد على مبدأ املواطنة وتتمثل فيه مكونات الشعب
السوري كافة ،ويرتكز على صيانة الحريات العامة كحرية الاعتقاد وحرية املمارسة السياسية،
واملساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
 -1اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية ،والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية
ً
والثقافية دستوريا.
 -1تلتزم الدولة السورية باملعاهدات واملواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق إلانسان وبخاصة
تلك التي هي طرف فيها ،كما تلتزم برعاية الحقوق الثقافية والدينية املشروعة لكل مكوناتها في
إطار وحدة الدولة والشعب.
 -2تعتمدالدولة السورية مبدأ الالمركزية إلادارية في إدارة شؤون البالد بما يمنح أهالي كل
ً
محافظة ومنطقة دورا في إدارة شؤونهم املحلية :الاقتصادية واملجتمعية والحياتية ،وال يؤثر
ً
سلبا على وحدة البالد.
 -9تعمل الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ومتوازنة ،في إطار تكافؤ الفرص،
والتوزيع العادل للدخل ،ومكافحة البطالة والفقر ،وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وحماية
البيئة.
 -21تتمتع املرأة بكامل حقوقها العامة والفردية ،وتضمن الدولة إسهامها الفاعل واملكفول
ً
دستوريا في جميع املؤسسات الرسمية وهيئات ومواقع صنع القرار بنسبة ال تقل عن 11
باملائة.
 -22تضمن املبادئ ألاساسية التفاق املرحلة الانتقالية املشاركة الشعبية في صياغة السياسات
الوطنية ،واستحداث آلاليات الالزمة لتحقيق ذلك ،وتطبيق قواعد اتخاذ القرار بالتوافق فيما
يتعلق باإلجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في املجتمع السوري ،وفي
حال تعذر ذلك ُيتخذ القرار بأغلبية الثلثين.
 -21تحقيق السلم ألاهلي واملصالحة الوطنية ،وردع النزعات الثأرية بواسطة ضوابط دستورية
وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة واملحاسبة وتطبيق
العدالة الانتقالية لتحقيق إلانصاف ورد املظالم إلى أهلها ،وإلغاء كافة إجراءات وقرارات
التجنيس التي تمت منذ آذار ( 1122باستثناء تجنيس املواطنين الكرد) وإلغاء قرارات
الاستمالك التي تمت لغير السوريين منذ تلك الفترة.
 -21منع كافة أشكال التدخل الخارجي ،ونبذ سياسات التبعية والانحياز التي رسخها النظام،
وإخراج كافة املقاتلين غير السوريين من ميليشيات طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات
عسكرية أو شبه عسكرية تابعة لدول أجنبية من كافة ألاراض ي السورية.
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 -22تتمثل مهمة الجيش والقوات املسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقالله وسالمة
أراضيه ،ويخضع في ذلك لقرارات الحكومةُ ،ويمنع على أفراد الجيش ممارسة النشاط
السياس ي أو الانتماء ألحزاب وتيارات سياسية ماداموا في الخدمة.
 -22التصدي لإلرهاب والقضاء عليه ،سواء كان تبعات إرهاب الدولة الذي مارسه النظام ،أو
إرهاب ألافراد والجماعات والتنظيمات ،وتعزيز الجهود الدولية في محاربة إلارهاب ،والقضاء
على املرتكزات الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تغذيه كالتطرف والطائفية والاستبداد
السياس ي والفساد.
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ا
أول :مرحلة التفاوض وإقرار املبادئ ألاساسية للعملية الانتقالية
 -2تهدف املفاوضات التي ترعاها ألامم املتحدة إلى تنفيذ بيان جنيف لعام  ،1121والقرارات ألاممية
ألاخرى ذات الصلة ،وخاصة منها قرارات مجلس ألامن ( )1121/1222و()1122/1122
و( ،)1122/1122وإلى الوصول إلى اتفاق انتقال سياس ي كامل خالل ستة أشهر تبدأ على أساس
اعتماد جدول ألاعمال الذي يعكس املبادئ الواردة في بيان جنيف املنصوص عليها في قرار ي مجلس
ألامن رقم  1222و .1122
 -1يتعين تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل طرفي التفاوض ،بما في ذلك الالتزام في املرحلة التفاوضية
باالمتناع عن استخدام أسلحة الحرب املحظورة ،واستخدام البراميل املتفجرة والقنابل العنقودية
والفوسفورية وأي نوع من ألاسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل إلارهاب ،ووقف الانتهاكات التي
ً
ترتكب بحق الشعب السوري ،وفك الحصار عن املدن واملناطق املحاصرة فورا ومن دون أي مماطلة
وبشكل كامل ال انتقاص فيه ،وتمكين الوكاالت إلانسانية من توصيل املساعدات إلى جميع من هم في
حاجة إليها ،وإلافراج عن جميع املعتقلين ،ووقف جميع عمليات القصف الجوي والصاروخي واملدفعي
والهجمات ضد املدنيين وألاهداف املدنية ،ووقف عمليات التهجير القسري ،ووقف تنفيذ أحكام
ً
إلاعدام ،وبيان مصير املغيبين قسرا ،وتأمين عودة الالجئين والنازحين ،وإعادة املفصولين واملبعدين
بسبب آرائهم دون قيد أو شرط ،وضمان تحقيق ذلك من خالل فرض رقابة دولية صارمة ملنع النظام
وحلفائه من الاستمرار في انتهاك الحقوق ألاساسية للشعب السوري.
 -1يتزامن مع إقرار املبادئ ألاساسية للعملية الانتقالية صدور قرار من مجلس ألامن يحظر أي عمل
عسكري على ألاراض ي السورية خارج إطار محاربة امليلشيات الطائفية ومجموعات املرتزقة والجماعات
إلارهابية املحددة في قرارات مجلس ألامن ذات الصلة.
 -2يتم الاتفاق في بداية املرحلة التفاوضية على هدنة تشمل جميع ألاراض ي السورية -دون أن يؤثر
ذلك على أعمال مكافحة إلارهاب -ويتضمن وجود مراقبة دولية فعالة وإجراءات فرض امتثال واضحة
ً
على الطرفين ،وصوال إلى وقف إطالق نار دائم مع بداية املرحلة الانتقالية.
 -2لتعزيز فرض احترام الهدنة خالل املرحلة التفاوضية يتعين إلزام سائر القوات غير السورية بسحب
كامل قواتها وفق جدول زمني محدد ،وتعهدها باحترام استقالل وسيادة سوريا ،وتكلف ألامم املتحدة
قوات دولية محايدة باإلشراف على عملية الانحساب بالتنسيق مع هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها.
 -1يتضمن اتفاق املبادئ ألاساسية للعملية التفاوضية اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة
ً
الانتقالية واملساءلة واملصالحة وفقا لبيان جنيف الذي يطالب في الفقرة ( 21د) بـ "املساءلة على
ألافعال املرتكبة خالل هذا النزاع" ،باإلضافة إلى "مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية
كتعويض ضحايا هذا النزاع ورد الاعتبار إليهم ،واتخاذ خطوات من أجل املصالحة الوطنية والعفو".
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 -1يتطلب هذا الاتفاق إيقاف عمل بعض املؤسسات ،الحكومية والتابعة ،املتورطة في انتهاكات حقوق
الانسان ريثما يتم إبرام اتفاق للمرحلة الانتقالية.
 -2تتضمن املبادئ ألاساسية لالتفاق السياس ي حول املرحلة الانتقالية :إقرار إعالن دستوري يحكم
املرحلة الانتقالية ،ويضمن املشاركة الشعبية في صياغة السياسات الوطنية وتطوير الاليات لذلك .
ً
ً
ً
 -9يتمتع اتفاق الانتقال السياس ي فور إبرامه بصفة دستورية معترف بها وطنيا ودوليا ،ويتضمن وقفا
ً
ً
دائما وشامال إلطالق النار ،وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية وفق :املادة ()21
من القرار ( ،)1121/1222والفقرة ( )2من القرار ( ،)1122/1122واملادة ( )1من قرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة رقم ( )11/111بتاريخ  22أيار  ،1121والتي تقض ي بنقل سلطات وصالحيات رئيس
الجمهورية والحكومة إليها ،بما في ذلك سلطات رئيس الجمهورية على الجيش وألامن ،على أن تبادر
الهيئة ،وبمجرد تشكيلها ،إلى ممارسة هذه الصالحيات مباشرة .
 -21يلتزم املجتمع الدولي باملساعدة في تنفيذ إجراءات بناء الثقة ،وتوفير الدعم الفعال إلنجاح
العملية السياسية وإعادة إعمار سوريا.
 -22يقوم املجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن املؤسسات الحكومية والعامة لدى البدء في
املرحلة الانتقالية ،دون أن يشمل ذلك مجرمي الحرب ومن ساهم في انتهاك حقوق الشعب السوري
واملدرجين على قوائم العقوبات الدولية وألاوروبية وألامريكية ،وتقديم مساعدات لتأمين عودة كريمة
لالجئين والنازحين واملبعدين دون قيد أو شرط.
 -21تلتزم ألامم املتحدة بضمان نجاح العملية الانتقالية من خالل إنشاء بعثة لألمم املتحدة لدعم
تنفيذ الاتفاق.
 -21في حال استمر النظام في انتهاك الحقوق ألاساسية للشعب السوري ومخالفة القانون الدولي
والتلكؤ واملماطلة لكسب الوقت أو إفساد العملية السياسية؛ فإنه يتوجب على مجلس ألامن أن
يضطلع بمسؤولياته لتحقيق عملية الانتقال السياس ي وفق القرارات ألاممية السابقة وعبر إجراءات
ً
وتدابير ملزمة ومعتمدة دوليا ،لتجنب وقوع أية آثار سلبية يمكن أن تنتج عن وضع سوريا تحت البند
السابع.
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ا
ثانيا :املرحلة الانتقالية
 -22تبدأ املرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي تستوجب رحيل بشار ألاسد وزمرته ممن تلطخت
أيديهم بدماء السوريين ،وتمتد لفترة سنة ونصف ،ويتم التحضير من خاللها لعقد مؤتمر وطني شامل
وإقرار دستور جديد للبالد ،وإصدار القوانين الالزمة وإجراء انتخابات إدارة محلية وتشريعية ورئاسية
تؤذن بانتهاء املرحلة الانتقالية.
ً
 -22هيئة الحكم الانتقالي سلطة مؤقتة ال تقرر عوضا عن السوريين ،إنما تقتصر مهماتها على تأمين
الشروط الالزمة لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الحرة في تحديد مستقبل بالدهم ،وضرورة خضوعها
للمحاسبة وضمان الشفافية في عملها.
 -21تتولى هيئة الحكم الانتقالي -فور تشكيلها -كافة السلطات التشريعية والتنفيذية ومن ضمنها:
أ .الحفاظ على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وصيانة استقاللها ووحدتها الوطنية
بشكل كامل.
ب .ممارسة السلطة العليا على ألامور العسكرية وألامنية بما فيها إلاشراف على املجلس
العسكري املشترك.
ج .بسط السيطرة على الحدود ،والنقاط الحدودية ،واملطارات ،واملعابر ،وطرق املواصالت،
ومنع تسلل العناصر ألاجنبية داخل ألاراض ي السورية ،والتنسيق مع دول الجوار فيما يتعلق
بصيانة ألامن إلاقليمي وألامن الدولي.
د .اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات إلخراج القوات غير السورية وامليلشيات املسلحة
ومجموعات املرتزقة والتنظيمات العسكرية وشبه العسكرية الخارجية ومحاربة التنظيمات
إلارهابية.
ه .تمثيل الدولة السورية في جميع املحافل واملنظمات الدولية وإلاقليمية والقيام بمهام
الشؤون الخارجية والعالقات مع الدول.
و .إيجاد البيئة الوطنية املناسبة والالزمة لعملية الانتقال السياس ي.
ز .وقف العمل بالدستور الحالي (الصادر عام  )1121وإصدار إعالن دستوري مؤقت لضبط
املرحلة الانتقالية ،وذلك لضمان الحرية واملساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع املواطنين
ً
رجاال ونساء.
ح .تقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيل لجنة مختصة ملراجعة جميع القوانين السورية ووقف
العمل بالبنود التي تتعارض مع الاتفاق ،وفي مثل هذه الحاالت تسود بنود الاتفاق على
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التشريعات القائمة التي يتم تجميدها ،خاصة فيما يتعلق باحتكار حزب البعث للسلطة في
البالد أو أية قوانين أو تشريعات أخرى ترسخ السلطة الدكتاتورية وال تخدم الصالح العام،
وترفع تقريرها إلى هيئة الحكم الانتقالي.
ط .إدارة الشؤون الداخلية ،وإلاشراف الكامل على موازنة الدولة ومواردها املالية وضمان
استمرار عمل الوزارات واملؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة.
ي .ممارسة السلطات التشريعية بعد حل مجلس الشعب ،وتجميد العمل بقانون ألاحزاب إلى
حين إصدار قانون جديد ،وفرض الحراسة القانونية على ممتلكات ألاحزاب املرخصة وتشكيل
لجنة للبت في مصيرها .وفي حال وجدت هيئة الحكم الانتقالي أنها تحتاج لوضع تشريعات
ملعالجة أمور تخضع للتشريعات املجمدة؛ تصدر تشريعات مؤقتة يكون لها قوة القانون.
ك .إلغاء القرارات التعسفية وما ترتب عليها من عمليات تغيير ديمغرافي أو ترحيل فردي
وجماعي ،وإبطال تدابير وقرارات مصادرة وحجز املمتلكات والتهجير القسري ،وحل املحاكم
امليدانية ومحاكم إلارهاب وإلغاء أحكامها ،وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تعارض
القانون الدولي وحقوق الانسان ومنها القانون رقم  29وجميع ما ترتب عليه من نتائج وأحكام،
وكذلك املراسيم والقوانين الاستثنائية التعسفية بحق الكرد السوريين ووضع آلاليات الالزمة
ملعالجة آثارها وتداعياتها.
ل .إزالة العوائق أمام وصول املساعدات الطبية وإلانسانية إلى جميع املناطق.
م .تنفيذ القرارات الدولية املتعلقة بعودة السوريين غير املشروطة إلى وطنهم ومناطق سكنهم
ألاصلية ،وتهيئة الظروف املالئمة لذلك.
ن .تشكيل لجنة إلعادة إلاعمار ،وتكليفها بوضع الخطط الكفيلة بذلك.
س .إعادة الجنسية لجميع السوريين الذين جردوا منها بموجب إلاحصاء الاستثنائي لعام
 2911بمحافظة الحسكة ،ومعالجة آلاثار املترتبة على ذلك ،بمن فيهم املكتومون والذين لم
يتم تسجيلهم من السوريين وأبنائهم نتيجة الظروف التي تمر بها البالد ،وتشكيل لجنة عليا
تتبع لهيئة الحكم الانتقالي لدراسة هذا املوضوع على أن ترفع قرارها لهيئة الحكم الانتقالي
للبت فيه.
ع .إعادة النظر في عمل أجهزة الدولة التي تورطت بانتهاك حقوق الشعب السوري ،واتخاذ
إلاجراءات الالزمة من حل وإعادة هيكلة وتشكيل.
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ُ ّ
 -21النظام ألاساس ي لهيئة الحكم الانتقالي :تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة خاصة مهمتها إعداد
نظام أساس ي لعمل الهيئة يراعي الاعتبارات التالية:
أ .بيان مرجعية الهيئة ،وضمان دستورية عملها؛ من خالل إلاعالن الدستوري الذي يتم إقراره
والعمل به فور تولي هيئة الحكم الانتقالي مهامها.
ب .تحديد صالحيات رئاسة الهيئة وألاعمال املنوطة بأعضائها ،واملؤسسات التي تتبع لها،
وتنظيم العالقة بينها وبين املؤسسات الانتقالية التابعة لها.
ج .تحديد آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة ومدونة قواعد السلوك.
د .ضمان الشفافية والوضوح فيما يتعلق بتوزيع املهام وتحديد املسؤوليات.
 -22عضوية هيئة الحكم الانتقالي :يتم تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بناء على املوافقة
املتبادلة ،وفق معايير يتم الاتفاق عليها في املرحلة التفاوضية.
 -29تخصيص املقاعد :تقسم املقاعد في هيئة الحكم الانتقالي بما يضمن تمثيل سائر مكونات الهيئة
العليا للمفاوضات باعتبارها الجسم املسؤول عن إدارة العملية التفاوضية بناء على قرارات مجموعة
الدعم الدولية الخاصة بسوريا ،وممثلين عن النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري،
وضمان تمثيل كافة شرائح املجتمع السوري.
 -11معايير ألاهلية :للترشح لعضوية هيئة الحكم الانتقالي يجب أن يكون ألافراد:
أ .ال عالقة لهم بأي من املنظمات إلارهابية حسب قرارات مجلس ألامن  ،)1122( 1211و1212
( ،)1122والقرارات ألاممية ذات الصلة.
ب .ليسوا ضمن ألاسماء التي أوردتها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باشتباههم في ارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية وليسوا ضمن قائمة ألاسماء املتوافق عليها في الاتفاق،
ً
والتي يجب أال تحتل منصبا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ج .يتمتعون بقبول واسع من قبل املجتمع السوري.
 -12تمثيل املرأة :تلتزم هيئة الحكم الانتقالي بتمثيل املرأة في جميع الكيانات واملؤسسات التي يتم
تشكيلها بنسبة  11باملائة ،والعمل على تمكينها في شتى املجاالت.
 -11اختيار رئاسة الهيئة :يتم اختيار أعضاء رئاسة هيئة الحكم الانتقالي باالنتخاب أو التعيين (بحيث
يسمي كل مكون ممثليه) ،ويتم تحديد عدد أعضاء الرئاسة في الاتفاق ،وتحدد الشروط الناظمة
لرئاسة هيئة الحكم الانتقالي من خالل اللجنة املكلفة بإعداد القواعد الناظمة لعمل الهيئة.
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 -11رئاسة هيئة الحكم الانتقالي :تتولى رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولية تنظيم عمل الهيئة
ووضع جدول أعمال اجتماعاتها ،ومتابعة تنفيذ قراراتها ،وإلاشراف على عمل املؤسسات الانتقالية
التابعة لها والتواصل مع املجتمع الدولي.
 -12تتولى رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولية ضمان احترام املبادئ ألاساسية للمرحلة الانتقالية،
وتوكل إليها مهمة الفصل في الخالفات التي يمكن أن تطرأ بين مختلف املؤسسات الانتقالية العاملة
تحت سلطتها.
 -12قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة :تعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق ،وفي
حالة عدم تحقق ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين.
 -11حكومة املرحلة الانتقالية :تعمل حكومة املرحلة الانتقالية تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالي.
ً
ً
ً
 -11املجلس العسكري :تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع إلشرافها.
 -12يعمل املجلس العسكري املشترك على ضبط الهيكليات العسكرية املحلية القائمة ،ويضم ممثلين
عن قوى الثورة وجيش النظام من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ،ويعمل املجلس بصفته
ً
قائدا لجميع العمليات العسكرية ،ويضمن الالتزام بوقف إطالق النار ،وإخراج سائر القوى غير
السورية وامليلشيات الطائفية والجماعات املرتزقة من البالد.
 -19ينسق املجلس العسكري املشترك مع ممثلين عن ألاطراف املقاتلة التي لها حضور معتبر على
املستوى الوطني ،ويعمل بصورة مؤقتة ضمن الهيكليات املحلية القائمة ريثما تستكمل عملية الدمج،
وينش ئ -عند الضرورة -هيئات محلية لوقف إطالق النار.
 -11يمثل املجلس العسكري املشترك تنوع املجتمع السوري بما في ذلك املناطق الجغرافية ،وتتضمن
عضويته أعضاء من فصائل الثورة وشخصيات عسكرية من الجيش والضباط املنشقين وتتولى هيئة
الحكم الانتقالي عملية التعيين.
 -12يتكون املجلس العسكري املشترك مناصفة من املعارضة والنظام ،وتترأسه قيادة يتم تعيينها من
قبل هيئة الحكم الانتقالي.
 -11يتولى املجلس العسكري -ومن غير حصر -املهام التالية:
أ .الدفاع عن سيادة واستقالل البالد وحماية وحدتها.
ب .إعادة هيكلة وبناء املؤسسة العسكرية على أسس وطنية وتأمين إدماج قوى الثورة
وفعالياتها ضمن هذه املؤسسات ،تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالي.
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ج .قيادة كافة العمليات العسكرية لحماية الحدود ومحاربة إلارهاب.
د .ضمان وقف إطالق النار.
ه .تطبيق املعايير القانونية لضمان حماية املدنيين وخاصة في مناطق النزاع وبؤر التماس.
و .حماية البنى التحتية ،ومؤسسات الدولة واملوارد الوطنية بناء على تكليف من هيئة الحكم
الانتقالي.
ز .إعادة الكفاءات والخبرات والعناصر املنشقة ودمج من يرغب من قوى الثورة ضمن
تشكيالت وطنية احترافية،
ح .حماية الحدود واملعابر ومنع دخول العناصر غير السورية أو املساعدات إلى أية جماعات
محظورة.
ُ ّ
ط .تشكل لجان وطنية ملراقبة وقف إطالق النار ،وترفع تقاريرها إلى املجلس العسكري
املشترك الذي يقدم تقاريره وتوصياته إلى هيئة الحكم الانتقالي.
ي .تبلغ لجان وقف إطالق النار املجلس العسكري باالنتهاكات ،ويقوم املجلس برفعها إلى هيئة
الحكم الانتقالي ملعالجتها واتخاذ القرار املناسب بشأنها ،وذلك بالتنسيق مع ألامم املتحدة التي
تتولى مهمة إلاشراف على وقف إطالق النار ،بطلب من هيئة الحكم الانتقالي.
ك .العمل مع البنى العسكرية املحلية بما فيها املجالس العسكرية املحلية على جمع السالح
وضمان حصر حق حيازته بيد الدولة.
 -11محاربة إلارهاب :تمتلك هيئة الحكم الانتقالي ،من لحظة تأسيسها وبموجب الاتفاق ،السلطة
العليا في محاربة امليلشيات الطائفية ومجموعات املرتزقة واملنظمات إلارهابية ،ولها الحق في الاستعانة
باملجتمع الدولي بقرار يتخذ بموافقة ثليي أعضاء الهيئة ،وتضع الهيئة سياسة عامة ملحاربة إلارهاب
والتصدي للفكر املتطرف.
 -12ال تمنع هذه الرؤية من استمرار الجهود التي يقوم بها التحالف الدولي في محاربة إلارهاب ،وفق
صيغة يتم الاتفاق عليها مع هيئة الحكم الانتقالي.
 -12املؤتمر الوطني السوري والسلطات التشريعية خالل املرحلة الانتقالية :يتم حل مجلس الشعب
في بداية املرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي باملهام التشريعية خالل الفترة الانتقالية.
 -11تدعو هيئة الحكم الانتقالي إلى عقد مؤتمر وطني سوري خالل مدة التزيد عن ثالثة أشهر ،ويتكون
من أشخاص يمثلون مختلف مكونات الشعب السوري وقوى املجتمع املدني ومنظماته إضافة إلى
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شخصيات دينية وسياسية وثقافية ونقابية وفكرية لها حضور على الصعيد الوطني ،وتمثيل السوريين
في املهجر والشتات ،وذلك وفق معايير يتم تحديدها في مرحلة املفاوضات ،مع ضمان تمثيل املرأة
ً
بصورة مناسبة ،ويقوم املؤتمر الوطني السوري بإطالق عملية حوار وطني شامل ال يستثني أحدا من
مكونات املجتمع.
 -11يقوم املؤتمر الوطني بتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد للبالد بقرار من هيئة الحكم
الانتقالي.
ً
 -12يضطلع املؤتمر الوطني بدور استشاري تجاه هيئة الحكم الانتقالي ويكون مسؤوال أمامها عن وضع
إطار الحوار الوطني السوري.
ُ -19يمنع وجود ألاشخاص الذين تم الاتفاق على حظرهم من املشاركة في مؤسسات الحكم بسبب
تورطهم في انتهاك حقوق الشعب السوري من عضوية املؤتمر الوطني في املرحلة الانتقالية أو أية
مرحلة الحقة.
ً
 -21املحكمة الدستورية العليا :تصدر هيئة الحكم الانتقالي قرارا بإعادة تشكيل املحكمة الدستورية
العليا برئاسة شخصية مستقلة ،وضمان استقاللها وحياديتها.
ً
 -22تصدر هيئة الحكم الانتقالي قرارا بإعادة تشكيل املجلس القضائي ألاعلى وضمان استقالله.
 -21يتم إلغاء املحاكم الاستثنائية بما فيها -دون حصر -محاكم إلارهاب واملحاكم امليدانية ،وإحالة
اختصاصاتها القضائية إلى القضاء العادي.
ً
ً
 -21تعتبر ألاحكام الصادرة على خلفية النشاط السياس ي ملغاة وال أثرا قانونيا لها ،ويتم تعويض
املتضررين منها.
 -22العدالة الانتقالية :تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة تتكون من قضاة ومحامين أكفاء ومشهود
لهم بالنزاهة ومن شخصيات اعتبارية تعكس التنوع املجتمعي.
 -22تتولى اللجنة تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية املحدد في بنود الاتفاق على املرحلة النهائية ،وتبدأ
بالحاالت ّ
امللحة لضمان املصداقية والاستمرارية في عمل اللجنة ،ومراعاة القضايا الخالفية وإشكالية
املوازنة بين جهود املصالحة من جهة واملحاسبة من جهة أخرى ،وترفع اللجنة تقاريرها إلى هيئة الحكم
الانتقالي ،وتضمن عدم القيام بأية أعمال انتقامية أو تبني سياسات عقاب جماعي.
 -21تقوم لجنة العدالة الانتقالية بعملها وفق املعايير الدولية للعدالة الانتقالية ،وعليه يجب أن
ً
ً
تدرس وتقترح آليات لضمان املحاسبة ،وجبر الضرر للضحايا (ماديا و معنويا) ،وتحقيق إلاصالح
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املؤسساتي ،واقتراح آليات التحقيق في التجاوزات والجرائم وحفظ السجالت املتصلة بانتهاكات حقوق
الانسان.
 -21لجنة املعتقلين واملفقودين :إنشاء لجنة لضمان إلافراج عن املعتقلين والبحث عن مصير
املفقودين واملخطوفين ،يعهد إليها بمهمة تقديم نتائج ملموسة تساعد في تحقيق ثقة السوريين
بتحقيق انتقال حقيقي ،وتوكل لهذه اللجنة مهمة مراقبة مراكز الاحتجاز وضمان إلافراج عن املعتقلين
والبحث عن مصير املفقودين.
 -22تعمل هيئة الحكم الانتقالي على انضمام سوريا إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
واملصادقة على الانضمام لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان.
 -29إلادارة املحلية :تعتمد هيئة الحكم الانتقالي تنظيم إدارة للمجالس املحلية ووضع هيكليتها
وتشكيلها في مختلف املحافظات السورية ،وفق تقسيمات جغرافية وإدارية تضمن تمتع السوريين
بسائر الخدمات دون أي تمييز.
 -21يقوم نظام إلادارة املحلية على مبدأ الالمركزية إلادارية في السلطات واملسؤوليات ،وتتضمن
الوحدات إلادارية :املحافظات ،واملدن ،والبلدات ،والقرىّ ،
ويعين لكل منها مجلس محلي يتألف من
عدد من ألاعضاء املنتخبين حسب قانون الانتخاب الخاص باإلدارة املحلية ،وتعمل من خالل مكتب
تنفيذي ،ويرأس رئيس الوزراء املجلس ألاعلى لإلدارة املحلية.
 -22تتولى املجالس املحلية مهام :التنمية الاقتصادية ،والاجتماعية ،والثقافية ،والعمرانية ،املتوازنة
واملستدامة ملنطقتها ،بما في ذلك أعمال :التخطيط ،والصناعة ،والزراعة ،والاقتصاد ،والتجارة،
والتعليم ،والثقافة ،والسياحة ،والنقل ،والري ،والكهرباء ،والصحة ،والشؤون الاجتماعية ،والعمل،
والخدمات ،والبيئة ،وغيرها من املسؤوليات املحلية مع مراعاة حصة املحافظة من مواردها املالية.
 -21تشرف هيئة الحكم الانتقالي على دمج املجالس املحلية في املناطق التابعة للمعارضة والنظام مع
جهاز الحكم املحلي تحت إدارة موحدة بما يراعي توازن التمثيل.
 -21تراعي سلطات إلادارة املحلية ظروف التنوع والاختالف في أنماط إلادارة بين مختلف املحافظات
وصعوبة معالجة بعضها على املدى القريب ،وبناء على ذلك فإنه يتم الحفاظ على هيكليات إلادارة
املحلية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية حيثما وجدت.
 -22العمل على توفير الخدمات العامة في املناطق التي ال يوجد فيها نظام إدارة محلية ،والعمل على
تشكيل مجلس وتنظيمه حيثما تطلب ألامر.
ً
 -22يقدم إلاطار أيضا مجموعة من املبادئ املشتركة التي تنظم عمل املجالس املحلية ومنها (من غير
حصر):
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أ .تحقيق التوازن في التمثيل بين مختلف فئات املجتمع وتحقق املساواة في املواطنة ،وتوفير
الخدمات دون أي تمييز.
ً
ب .ممارسة كامل السلطات املمنوحة دستوريا في املحافظات والبلديات.
 -21الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصالحها :يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصالحها بما
يضمن تكافؤ الفرص والتمثيل املتوازن فيها ،ومحافظة املوظفين على وظائفهم بهذه املؤسسات لضمان
استمرار عملها دون أية عراقيل.
 -21صيانة كافة مؤسسات الدولة ،والعمل على إصالحها فيما يضمن تمكينها من أداء مهامها في خدمة
الشعب السوري ،وإعادة هيكلة وتشكيل املؤسسات العسكرية وألامنية والقضائية؛ على أساس
الكفاءة والنزاهة والوطنية بهدف ضمان خضوعها للقانون واملساءلة والتزامها الدستور وحقوق
إلانسان ،وضمان الاحترافية وتعزيز التنوع ،حيث تتولى هيئة الحكم الانتقالي تنفيذ برنامج إعادة
الهيكلة والتشكيل املعتمد في اتفاق الانتقال السياس ي.
 -22سيتم محاسبة ألاشخاص الذين تورطوا بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب بحق
الشعب السوري ،بما فيهم املسؤولين ألامنيين والعسكريين وفق القانون ،واستبدالهم بشخصيات لم
تتورط في ارتكاب أية انتهاكات إنسانية ،دون تبني سياسة اجتثاث شاملة أو القيام بردود أفعال غير
محسوبة ،ويتم ذلك على أسس من النزاهة والكفاءة والتزام القانون.
 -29الدعوة إلى مؤتمر دولي للمانحين ،وإنشاء صندوق إلعادة إعمار البالد وتعويض ألافراد والفئات
املتضررة.
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ا
ثالثا :الحالة النهائية
 -11في نهاية املرحلة الانتقالية ،يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ،وتجرى انتخابات محلية
وتشريعية ورئاسية بإشراف ألامم املتحدة ودعمها الفني ،وفق جدول زمني محدد ،ويأذن ذلك ببداية
مرحلة جديدة في سوريا تتمتع فيها بالحرية وألامن والاستقرار والسالم ،وتبقى املبادئ ألاساسية
ً
املحددة في الاتفاق سارية بوصفها جزءا من الدستور.
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