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I.   ملخص تنفيذي 
 

ة والتشري للخياراتيعرض هذا التقرير الخطوط العريضة 1 ة الدستوري  . سياس ي  في سورياالالنتقاٍل لعي 

، الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل سوريا في  وبينما ُوضعت أساًسا تحت مظلة بيان جنيف الختامي 

حة 2112يونيو /حزيران 31 نقَّ
ُ
الشلل الذي لحق بعملية السالم في  في اعتبارها، تأخذ هذه املسودة امل

د البيان الدرجة القصوى من الاو . جنيف تفاق الذي نان املجتما الدولي  قادًرا على تحقيقه بشأن يجس 

ة ة للحرب ألاهلي  ل مالمح الطريق إلى نهاية تفاوضي  ، ويفص  جهود مبعوث  عطيلتوفيما تم . النزاع السوري 

ة ألاخضر إلابراهيمي  في مؤتمر السالم بشأن سوريا في جنيف  ى )ألامم املتحدة والجامعة العربي  سم 
ٌ
جنيف "امل

II)"،  ة ممكنة ة وتشريعي  د اشتراطات دستوري  ستكون ثمة حاجة التفاق سياس ي  في نهاية املطاف، يجس 

ة الانتقال ة إلى خراب أكبر للبالد، وعالوة على ذلك، . لعملي  ة السياسي  مما سيؤدي التوقف النهائي  للعملي 

ة يزيد من احتمالية ، فإن  هذا إالو . رير ذا صلة باملوضوعوبذلك، يبقى هذا التق. انهيار تام للدولة السوري 

ة أحادية الجانب ة والتشريعي   .التقرير قد ُيسهم في دعم إلاصالحات الدستوري 

 

موالين  – سورييندة، وناشطين، ومحامين، وأناديميين يعتمد التقرير على سلسلة من الاستشارات ما قا

م املتحدة والاتحاد ألاوروبي والحكومة، إضافة إلى مسؤولين في ألام –للحكومة، ومعارضين، ومستقلين 

يها إثر صدور  ،وخبراء دوليين في الانتقاالت السياسية  ألاولى سودةاملكما أن التعليقات إلاضافية التي تم تلق 

حة 2111يناير /ثانية في نانون الثانيالسودة امل، و 2113سبتمبر /في أيلول  وقد . ُمدَرجة في هذه النسخة املنق 

التي تأخذ باالعتبار الانهيار الالحق )ت الواردة في هذا التقرير لتوسيا نطاق لغة البيان صيغت التوصيا

وتستند هذه . تحقيق الانتقال يةوتحديد الخيارات الدستورية والتشريعية إلمكان، (IIلعملية جنيف 

تي حدثت الية ألاخرى ، والخبرة في الانتقاالت السياساوحاضرً  االخيارات إلى تحليل للدساتير السورية، ماضيً 

 .كما أنها تعتمد على ألافكار التي قام بتطويرها خبراء سوريون منذ اندالع الانتفاضة. بعد إنهاء النزاع مؤخًرا

 

طرح  منمكن ولن تتال مفهوم مفاده بأن  املرحلة الانتقالية في سوريا وترتكز املقترحات في هذا التقرير على 

وستلعب الصياغة . طبيعة الحكم السوري املستقبلي واملجتما السوري جميا املسائل طويلة ألامد بشأن

الجديد، والعدالة  يتشريعات ضمن ذلك إلاطار الدستور الواملصادقة على دستور سوري دائم جديد وسن 

. في تشكيل ألاسئلة الجوهرية بما يخص الهوية السورية االانتقالية طويلة ألامد ومشاريا إلاعمار، دوًر 

ةعالجة عدد كبير من هذه القضايا في املرحلة الانتقالية محاولة م سببتوست في إثقال ناهل تلك  ألاولي 

 . العملية
ً

لتخطي انتقال مقيد  الالزمةمن هذا، تركز هذه الوثيقة على تقديم خيارات إلجراء التغييرات  وبدال

ل ملعالجة مسائل الصورة فيما يفسح املجاومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي في املستقبل،  ازمنيً 

 .الكبرى املتعلقة بالهوية السورية على املدى البعيد، ضمن بيئة مساعدة بشكل أكبر

 

                                                                                 
 11/8/4112 –ن الحاج ترجمة يز  1
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تسمح إما لالنتقال املخطط له في بيان جنيف  وليةألا ثمة ثالثة خيارات مقترحة للمرحلة الانتقالية 

اوضات سالم بديلة أو حوار وطني التي سيتم التوافق عليها في مف تداول السلطةبالتطور، أو التفاقات 

 . ، إقرار بعض إلاصالحات املقترحة بشكل أحاديأدنى كحدباإلمكان،  هوإال، فإن. حقيقي

 

راسيم املقوانين و ال، و 2112الدستور السوري لعام  ةيتمحور حول إعادة صياغ 1الخيار 

ري وقانوني ملموس حال تم تفعيل هذا الخيار، ستكون ثمة حاجة لتغيير دستو وفي . تصلة بهامل

 . في أربا مجاالت جوهرية
ً

تدعو الحاجة إلى تقليص أو موازنة السلطات الواسعة املمنوحة  :أوال

في السلطات بين الفروع  الفصل الفعالتشترط أحكام للرئيس السوري عبر تقديم  احاليً 

، تدعو فوكذلك، في حال إلابقاء على الانتقال املخطط له في بيان جني. املتعددة للحكومة

هيئة حكم انتقالي ذات سلطات تنفيذية "ة حالية إلى دالحاجة إلى نقل سلطات رئاسية عدي

  .يجب إبداء عناية خاصة باإلصالح القضائي :اثانيً . املشار إليها في بيان جنيف" ناملة
ً
ينبغي  :اثالث

قرت 
ُ
، بشأن 2111عام تغيير سلسلة من القوانين واملراسيم، بما فيها التشريعات الجديدة التي أ

يجب إلغاء مجموعة  :ارابعً . تنظيم ألاحزاب السياسيةو حرية إلاعالم، والانتخابات،  مثلمواضيا 

   .تعددة وللمحاكم الخاصةاملحكومية المنية ألا جهزة ل من املراسيم التي تمنح سلطة قوية ل

 

. حلة الانتقاليةوضا دستور حكم مؤقت في املر ن و الفرقاء السوري درسييقترح بأن  2الخيار 

ن هذا الدستور من مجموعة مبادئ وآليات حكم متوافق عليها يمكن أن تحل  ويمكن أن يتكو 

بطل الفقرات الدستورية أو القوانين ألاخرى التي تتناقض ما 
ُ
محل الدستور السوري القائم وت

الحيتها حكم مؤقتة، تكون ص كياناتنماذج لتأسيس ويتضمن هذا الخيار . دستور الحكم املؤقت

دة بالفترة الانتقالية، كما ستشتمل على مراجعات ومحاسبات ملنا استغالل السلطة وكما . مقي 

 ستصبح غير ساريةأو أنها  ، سيتم إلالغاء الفعلي لقوانين عديدة،1هي عليه الحال في الخيار 

 . بفعل سلطة دستور الحكم املؤقت

 

يقترح العودة إلى دستور والذي عارضة ه بعض دوائر املتتداول الذيعرض اليدرس  3الخيار 

صياغة واملصادقة على هذا الدستور هي ألاكثر الولقد نانت عملية . 1551سوريا للعام 

بش يء من الشرعية  اتسمت، ولذلك املعاصر ديمقراطية من أي عملية مماثلة في التاريخ السوري

. تم تبنيها قبله، أو منذ ذلك الحينالديمقراطية التي تفتقر إليها الدساتير السورية ألاخرى التي 

في العملية  1551شف هذه العملية شروط، ومحاسن ومساوئ، العودة إلى دستور العام كوتست

 . الانتقالية

 

من املرجح أنهم فويدرك هذا التقرير بأنه حاملا تبدأ مفاوضات سالم أو حوار وطني بين الفرقاء السوريين، 

 سيميلون إلى مقاربة الترتيبات الا 
ً
الحد تصر الحكومة على وبينما . من نقاط متعارضة بشدة انتقالية انطالق

لوضا ل ةشاملال ةطعاقاملألادنى املمكن من إجراء تغييرات على النظام الحالي، ستضغط املعارضة من أجل 

 وستستلزم مثل هذه التسوية الجما. وفي مسار املفاوضات، يجب إيجاد حل وسط في نهاية املطاف. الراهن

بين إجراء إصالحات على الدستور والتشريعات السورية الحالية، بالتزامن ما إنشاء مؤسسات انتقالية 
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القوانين  ا املزيج منوسيستلزم التفاوض على مثل هذ. اجديدة، وربما ترتيبات دستورية مؤقتة أيضً 

تقال سينجح في وضا لمرحلة الانتقالية مقايضات معقدة محتملة، بهدف التأكد من أن الانلؤسسات املو 

جماعات كثيرة ل مشروعة ، في الوقت ذاته، مخاوف واحتياجاتالسوريا جديدة، مواجهً أساس طويل ألامد 

 .في سوريا

 

وال . الخيارات الدستورية والتشريعية النتقال سياس يعلى هذا التقرير يقتصر د منذ البداية، يوكما تم التأك

ائمة للحكومة والحرب ألاهلية الالحقة، كما ال يعالج الكارثة يعالج هذا التقرير أسباب املعارضة الق

إلانسانية الناتجة، أو العواقب الاقتصادية للحرب، والجهود والسياسات الاقتصادية املطلوبة إلعادة بناء 

 . البالد

II. شكر وتقدير 
 

ل جهد مركز نارتر بسخاء من  صندوق سكول و ي والاتحاد ألاوروب الدنماركو  جيحكومات النرونل من ُيموَّ

( جنيف)ولقد قدم مركز الحوار إلانساني (. NOREF)للتهديدات العاملية واملركز النرويجي ملوارد بناء السالم 

قام مركز نارتر بتنظيمها في  عمل املساعدة املتخصصة للدكتور أندرو الدلي، بما فيها املشاركة في أربا ورش

جنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للمم بالتعاون ما اللبيروت وأوسلو، نانت إحداها 

إلى هذا  خدماته( بيركلي)ولقد قدم الدكتور بيتر بارتو من جامعة ناليفورنيا (. UN ESCWA( )إسكوا)املتحدة 

 .خبير املشروع ناستشاري 

 

لين عن ما مم عندما التقى فريق مركز نارتر 2111ديسمبر /تعود نشأة هذا الجهد إلى نانون ألاول 
 
ث

 من خاللها املعارضة، ومسؤولين حكوميين كبار في دمشق الستشفاف الوسائل املمكنة التي يمكن

ونانت . باتجاه انتقال سياس ي ووضا نهاية للنزاع اأن تفتح طريًق ذات املصداقية لإلصالحات السياسية 

وبينما أبدى (. 2111--1517) الراحل الدكتور روبرت باستور من الجامعة ألاميركيةاملبادرة وليدة أفكار 

 .صالحاتاملزيد من إلا مسؤولون سوريون كبار حماسهم إزاء هذا الطرح، رفض آخرون فكرة إجراء 

III. مقد مة 
 

هو الوثيقة  2112يونيو /حزيران 31يبقى بيان جنيف الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل سوريا في 

 ادوليً  اتوافًق اقترح البيان  2(.من أجل النص الكامل IV انظر امللحق)ذات املغزى ألاهم بشأن النزاع السوري 

  يدعم نهاية تفاوضية اممكنً 
ً

، بالرغم من أن تفسير بعض العبارات اسياسيً  للحرب ألاهلية السورية وانتقاال

نانون  /ينايرولقد أخفق مؤتمر السالم الذي انعقد في مونترو وجنيف في . للنزاع امثارً  استمراملحورية 

ي ) 2111فبراير - /شباط-الثاني تفعيل البيان، في تحقيق أي طرائق بهدف الاتفاق على "( IIجنيف "الذي ُسم 

                                                                                 
تتكون مجموعة العمل من أجل سوريا من ألامم املتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد ألاوروبي، الواليات املتحدة، الصين، فرنسا،  2

 .روسيا، اململكة املتحدة، تركيا، العراق، الكويت، وقطر
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من تجديد  اومنذ ذلك الحين، بقيت ألاطراف السورية واملجتما الدولي في مواقا متباعدة جًد . تقدم

 .ال بد أن يكون هناك حل سياس ي بالتأكيد، في مرحلة ماوما ذلك، . مباحثات السالم

 

بشأن  ا، إال أن إمكانية عقد اتفاق سالم مدعوم دوليً اوبصرف النظر عن مدى صعوبة مثل هذا القرار حاليً 

م السياق لجهود مركز نارتر في املساعدة،  عبر دعم جهود املبعوث ألاممي الخاص  خاصوبشكل سوريا سيقد 

ن في تموز  للمم املتحدة والجامعة العربية  يوليو ليحل محل املبعوث الخاص/ستافان دي مستورا الذي ُعي 

ويقترح هذا التقرير مجموعة من الخيارات . 2111مايو /ألاخضر إلابراهيمي الذي قدم استقالته في أيار

مؤتمر سالم أو أي تسوية عقد الدستورية والتشريعية التي بوسعها مساعدة الوسيط والفرقاء السوريين في 

 .ية لبنية الحكم الدستورية الحالية في البالدإجراء إصالحات فعل ضمانأخرى من شأنها 

 

، باشر مركز نارتر بإجراء 2113خالل النصف الثاني من العام  IIإلمكانية انعقاد مؤتمر جنيف واستجابة 

وقد جرت هذه الاستشارات في . استشارات واسعة النطاق لتأطير الخيارات بشأن كيفية دعم العملية

. ، وفي أوروبا، والواليات املتحدة(بيروت، ودمشقو القاهرة، و غازي عنتاب، و ، إستانبول في )الشرق ألاوسط 

وبينما نانت هناك تقييدات بارزة حتمية بشأن تحديد أسماء الشخصيات وعدد الذين يمكن إدراجهم، 

موالين )أناديميين وناشطين سوريين و محامين، و قضاة، و فقد شملت الاستشارات قادة سياسيين، 

، ومسؤولين من ألامم املتحدة والاتحاد ألاوروبي، إلى جانب مسؤولين (ين، ومستقلينللحكومة، ومعارض

  .حكوميين، وخبراء دوليين في الانتقاالت السياسية

 

من أعضاء في املعارضة السورية وخبراء مستقلين، كما درس وثائق مقترحات وإضافة إلى ذلك، تلقى املركز 

، في سورياطة التحول الديمقراطي خعارضة سورية، بما فيها صادرة عن هيئات دولية، وعدة تجمعات م

نتقال لا دعم : "اليوم التالي"منظمة ومشروع ، (2113أغسطس /آب)الصادرة عن بيت الخبرة السوري 

أغسطس /آب)، وهي منظمة غير حكومية سورية "اليوم التالي"الصادر عن  في سوريا للسلطة ديمقراطيال

الصادرة عن مؤتمر  الرؤية السياسية املشتركةالاعتبار هي أخذت بعين  كما أن وثيقة أخرى (. 2112

برعاية املبعوث املشترك الخاص، آنذاك، نوفي ( 2112يوليو /تموز )املعارضة السورية الذي ُعقد في القاهرة 

ل جميا الجماعات املعارضة، وتم إدراجه في جامعة الدو أيدته الوحيد الذي إلاعالن أنان، تتميز بكونها 

 .العربية نوثيقة رسمية

 

لتوقد  هذه الاستشارات اهتمام املركز من إلاصالحات إلى مجموعة أوسا وأكثر مرونة من خيارات  حو 

واملشاركين ويتركز ألامل في أن تكون النتائج ذات قيمة بالنسبة إلى السوريين . تخطيط الحكم الانتقالي

 .جهود إصالحية في املستقبل وأ ،ةوطني اتحوار أو آلاخرين في أي محادثات سالم، 

 

في الانتقاالت ألاخيرة إلى إمكانية وجود خطوتين أساسيتين في هذه  التجارب التي حدثت قارنةموتشير 

 :العملية
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خلق مناخ آمن و  ،الفوريةترتيبات حكم مؤقت ملواجهة الظروف الطارئة  وضع (1)

 و  ،دستور الوضع ومؤسسات انتخابية وعملية 
 
 الفرقاء يقومقد  – توريتم باستفتاء دستخت

وستدير هذه . ويتفقون بشأن عمليات مباشرة للحكم املؤقت بمراجعة حساباتهم السوريون 

م حكًم و العمليات وقف إطالق النار والترتيبات العسكرية،   اتستجيب للظروف الطارئة، وتقد 

تسيطر يث ال وستكون ألاهداف السياسية والدستورية هي إعادة تشكيل املؤسسات بح. اانتقاليً 

 اا أمنً وستخلق هذه الترتيبات تدريجيً . جماعة واحدة، وتحقيق ألامن لجميا ألاطراف عليها

سيطر وبينما ست. يتيحان مشاركة معقولة للمواطنين في إعادة تشكيل حكومة مقبولة اواستقرارً 

الحكم سيحتاج إلانسانية والاقتصادية على الواجهة في البداية، إال أن إطار والقضايا العسكرية 

قوانين و مشاركة في الحكم، وصنا القرار، و جماعية، و  إلى ضمان حريات سياسية شخصية

. متعددة ألاحزاب ولالستفتاءات، عالوة على آلية ملنا استغالل السلطة انتخاباتدارة إل وهيئات 

 وتنتهي باستفتاء للمصادقة على دستور ديمقراطي اشهرً  21-13قد تستمر هذه املرحلة من 

 . جديد

 

 –استفتاء ب عليهوافق ي  جديد  انتخاب برملان ورئيس جمهورية تحت ترتيب دستوري (2)

تها افتر لرئيسية من الانتقال وستنتهي ما انتخاب سلطات سياسية  اوستبقى هذه املرحلة جزءً 

 بعد في مرحلة ما وبداية سوريا املرحلة الانتقاليةوسيحدد هذا ألامر نهاية . الانتخابية املحددة

ول تركيز حل بناء املؤسسات وإلاصالح باستمرار، وسيتيفعم توما التعافي، سيت. نهاية النزاع

  ".حكم سلمي اعتيادي"البالد، بعد ذلك، إلى تفعيل ترتيبات دستورية جديدة وإدارة 

 

 .لالنتقال ألاوليفوري أي، تقديم إطار حكم : على املرحلة ألاولى يركز هذا التقرير 

 

ب ال
 
جنيف الصادر في  بيان ذات الصلة في بنودالمفاده أن  امحوريً  اتحضير ملثل هذا إلاطار افتراضً ولقد تطل

حوار أو  أي مؤتمر سالمفي أو  IIأي اتفاق مشابه سيتم التوصل إليه في جنيف في أو 2112يونيو /حزيران

اده أنه سيكون هناك مف ومطلوبمحوري  آخر  وثمة افتراض. إلاطار للعملية الانتقاليةقدم تسوطني آخر، 

  والجيش ستقرار والا  حكمال بشأن ما ترتيبات امتزامنً توقف للحرب، 
ً

، وهو اودائًم  نافية لجعل السالم فعاال

 
ً

بشكل كبير خارج نطاق أي اتفاق يتم  إذ إن أجزاء كبيرة من البالد قد تبقى ،بشكل متزايد ما يبدو مستحيال

، ال على تفعيل يركز التقرير على مظاهر الحكم الانتقالي اأخيرً و  .أو أي مكان آخر IIالتوقيا عليه في جنيف 

 .البيان بنود بقية

IV. األساس النتقال سياسي 
 

ومفاوضات "( البيان)" 2112يونيو /جل سوريا في حزيرانجنيف النهائي ملجموعة العمل من أ نان بيان

 أن يتم تمثيل ألاطراف السورية على نحو مالئم IIجنيف 
ً
وتطلبت العملية كذلك بناء  .تتطلب بداية

عن ذلك، ستعتمد حماية  اوبعيًد . نافية من الثقة بأن الجماعات السورية لن يتم تدميرهامستويات 

 
ً
ض عليها حديث ويلخص البيان الخطوات . االحقوق واملصالح ألاساسية على منظومة سياسية متفاو 
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ستكون فيها هذه املصالح ألاساسية مصانة، دستورية /ألاساسية لتحويل الحرب ألاهلية إلى عملية سياسية

إطالق  ،وتضمنت الخطوات في البيان توقف العنف املسلح. ما السماح بالسعي التنافس ي إلى السلطة

الحريات ألاساسية ضمان و احترام حقوق إلانسان، و  ،ألاشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية النزاع

 النص على و  ،ل املساعدات إلانسانيةضمان حرية وصو و  ،والقانون إلانساني الدولي
ُ
لة واملصالحة اءسامل

ومن الواضح بأن نجاح أي انتقال في سوريا سيعتمد على معالجة . والحكم الانتقالي والانتخابات ،الوطنية

على  اواقعيً ما يتعلق بتوفير ترتيبات مؤسساتية لتفعيلها فعالة لجميا هذه التحديات املتداخلة، وبخاصة 

 .ألارض

 

إنهاء الحرب ألاهلية وإطالق عملية الانتقال في سوريا، فإن  هذا ب وثيقة الصلةالبيان  بنود تظلينما وب

املتعلقة ببنية الحكم الانتقالي والانتخابات  البنود االتقرير يركز على تلك الترتيبات املؤسساتية، وتحديًد 

تم طرح تحديات بارزة نامنة في إحداث هذه أنفسنا بهذه املسائل املؤسساتية، تقييد ولكن حتى عند . ألاولى

  بوضوحملخصة  وهي. التغييرات في استشاراتنا
ً

 .من تركها أسيرة للتفاؤل الانتقالي هنا، بدال

 

، نانت نقطة الانطالق املتوافق عليها من الجميا هي النقص الهائل للثقة في افي جميا النقاشات تقريبً 

بين و بين جماعات املعارضة، و بين الحكومة واملعارضة، و جتما الدولي، سوريا، بما في ذلك بين السوريين وامل

 .الجماعات إلاثنية والدينية املتعددة، وبين املواطنين

 

والتي  الطاغية لرئاسة الجمهورية السوريةالحالية الهيمنة املؤسساتية  أيًضا هو  مما يدعو إلى الانتقاد إنو 

وفي . إعادة التفاوض بشأن املنظومة السياسية الحالية يةإمكانحول من الصعب املجادلة  هعني أنت

في جديد، بصرف النظر عن مدى التحديات التي ستنشأ " اجتماعيٍ  عقٍد  "إلى  حاجة ملحة ثمة الحقيقة، إن

وعلى صعيد ألاطراف املتعددة القريبة من املعارضة، تتضمن املخاوف أن يكون أي . الظروف الحالية ظل

بينما على صعيد ألاطراف القريبة . يز للسلطة الحالية في الواقا، وله عواقب خطيرةانتقال مفترض هو تعز 

وعلى جميا . اأيضً  حقيقي عواقب خطيرةتنازل من الحكومة، تتضمن املخاوف أن يكون ألي تغيير أو 

ألاصعدة، ثمة مخاوف من أن تتبني بعض ألاطراف الفاعلة مواقف ليست متوافقة ما أي منظومة 

ولهذه ألاسباب، تتواصل الحرب على جميا ألاصعدة وال . ستندة إلى الحكم وتم التفاوض عليهاسياسية م

وال عجب . نها ستتدمرفإ وإال، أن تنتصرتؤمن نل جماعة بأن عليها  –آخر سوى العنف  ايبدو بأن ثمة خيارً 

 
ً
بأن مثل  االت املماثلة يفيدالنظر في الحولكن . ، وبأنه أخفق بعد انعقادهانان صعبً  IIأن انعقاد جنيف  اإذ

 .في الحقيقة، وبأن ثمة آليات ملعالجتهاشائعة هذه املخاوف 

 

 : على عاملين أساسيين اوعلى أي حال، فإن تفعيل مثل هذه آلاليات يعتمد جوهريً 
ً

درجة التوافق  :أوال

بافتراض أن ) :ا، وثانيً (ألاعم ألاغلبآلاليات ذاتية التنفيذ في ما سيجعل وهو ) املشترك الفعلي على التغيير

الداخلية والخارجية  التحقيقاتتفعيل ( يكون هناك محاوالت أكيدة للتملص من الترتيبات املتوافق عليها

 .لتصحيح الخروق

 



 4112أغسطس،  1 [مسودة--خيارات النتقال سياسي  : سوريا]

 

 84من  9الصفحة 
 

، ينبغي أن يعتبر العامل الثاني كدعامة خلفية، وليس يةنتقالعمليات الا في نل أنماط الحكم، وبخاصة في ال

 بكونه بدي
ً

املمتثلين بشكل متعمد، التزامات  غيرالفعالة ضد  التحقيقاتوتتطلب . ول العامل ألا  عن ال

 ايتم تفعيلها جميعً ، أو أي منهما خارجية شاملة" تحقيقات"مؤسساتية أساسية، في املوارد وألاشخاص، و 

ما يكفي من الوقت لتعزيز عمليات جديدة  اضمن فترة قصيرة من الزمن، ويتم الحفاظ عليها جميعً 

 .دون العودة إلى الحرب لولةيوالح

 

وفي هذا التقرير، نقوم . وإن بناء موافقة نافية على أي ترتيبات هو واجب آلاخرين. هذه هي التحديات

وسيكون . الرسميةتقليص بعض السلطات أو  ط الانطالق لبعض بنى التدقيق، وتوصيات إلزالةابتقديم نق

يكون ولكن يجب أن . للحكومة السورية، بخاصة التنفيذية السلطات الدستورية مراجعةعلى  االتركيز منصب  

. ملنا استغالل السلطة من آلاخرين، بما فيها السلطة العسكرية تحقيقاتأن تتوقا نل جماعة  من املقبول 

 .وبذلك، ينبغي اعتبار هذه الورقة توضيحية للقضايا التي تحتاج إلى معالجة، ال بكونها شاملة

 

 :قواعد وممارسات الحكم، التي تشملو لحالية هي املؤسسات، إن منابا سلطة الحكم ا

  التنفيذيةالسلطة، 

  التشريعيةالسلطة، 

  القضائيةالسلطة، 

  (السجون ونقاط الاعتقالو الشرطة، و الاستخبارات، وبما فيها العسكرية، )املؤسسة ألامنية،  

  (بما فيها الحكومة املحلية)الخدمة العامة بشكل عام، 

 ملؤسسات إلاعالميةالسيطرة على ا، 

 مجال واسا من القوانين، 

 السيطرة املالية، 

  ،ا، و السيطرة على الحديث  ،الحركة، وحقوق أساسية أخرى و التجم 

  املكاتب والشبكات الرسمية وغير الرسمية، بما فيها حزب البعث، التي تجتما لتنتج صنا القرار

 ".الفعال"

 

، سيكون من (ومن بين قضايا أخرى )وبالتالي . ية على نل هذاولكن ببساطة، تهيمن السلطة التنفيذية الحال

 :الضروري 

  في مؤسسات جديدة  تموضعهاتشكيل ترتيبات انتقالية توازن السلطات التنفيذية الحالية أو تعيد

 ،قائمة( ربماو )

  هيئة قضائية، و هيئة تشريعية، و بما فيها هيئة حكم انتقالي، )خلق مؤسسات مؤقتة جديدة

 ،(تدقيق في الترتيبات ألامنية، وأخرى غيرهاوعمليات لل

 إلغاء بعض القوانين ومنا بعض املمارسات، 

 قواعد وعمليات جديدة لعمل وسائل إلاعالم وضا، 

  لة اإصالح عملية صنا القرار في املؤسسات القائمة بحيث تعمل وفًق  ،لقواعد معد 
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  ما يتعلق بالتمويالت ومصادر  :ثالعلى سبيل امل)تغيير بعض املظاهر ألاساسية لعملية صنا القرار

 و ،، وضمان الشفافية والنزاهة(الدولة ألاخرى 

  التدقيق والتدخل الداخلي وربما الخارجيتفعيل. 

 

 :وملواجهة هذه التعقيدات، أشارت الخطوات الانتقالية في بيان جنيف بوضوح إلى ثالث خطوات أساسية

 

التي  املوافقة املتبادلةتستند إلى أساس من  هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة .1

 .تكّرس بيئة حياديةسوف 

 .للموافقة الشعبيةخاضعة مراجعة دستورية وتشريعية ، وعملية حوار وطني .2

حرة ونزيهة  متعددة ألاحزابيتم تكريس نظام دستوري جديد، سيتم إجراء انتخابات  حاملا .3

 .للمؤسسات واملناصب الجديدة التي سيتم تأسيسها

 

وكما تمت إلاشارة أعاله، . من التغيير والوقت اكبيرً  ا، بالطبا، قدرً البيئة السياسية الحياديةوستتطلب 

 : على مرحلتين املراجعة الدستورية والتشريعيةمن املفيد جعل  هإنف
ً

متوافق عليها في فورية تغييرات  :أوال

حيات تنفيذية ناملة أو حكومة وحدة مؤتمر سالم، وضرورية لتمكين تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صال 

تغييرات على املدى الطويل  :اوثانيً  ،اوتوازنات فعالة أيضً  تحقيقاتتشاركية في السلطة، ولكن ضمن /وطنية

ويمكن تحقيق . موافقة شعبية، وأمكنن إهيئة تأسيسية ، بما فيها عملية حوار وطنييتم تبنيها خالل 

وحاملا يتم تكريس . بيئة سياسية أكثر حياديةيفترض بأن تكون  فيماالخطوة الثانية من هذه العملية 

من أجل مؤسسات الحكم الجديدة في سوريا  انتخابات تعدديةالنظام الدستوري الجديد، يمكن إجراء 

 .على نافة املستويات، ما يؤشر لنهاية العملية الانتقالية

 

وضا على الطاولة ليدرسها السوريين إلى ثالثة خيارات املحاورين وأفضت النقاشات ما 
ُ
أساسية قد ت

باملرحلة ألاولى من آلاليات الدستورية والتشريعية الضرورية لعملية تعلق ي فيمااملفاوضون السوريون 

 .الانتقال

 

أو  إلغاء التشريعاتأو  استبدالأو  ، وتعديل2112تعديل دستور عام : 2112تعديل دستور عام  – 1الخيار 

 .املراسيم القائمة

مؤتمر سالم أو حوار في يمكن أن ُيترجم الاتفاق السياس ي  :املوافقة على دستور حكم مؤقت – 2خيار ال

د إلطار للفترة الانتقالية ويتجاوز  املتناقضة في إلاطار الدستوري ألاحكام وطني إلى دستور حكم مؤقت يمه 

يا الترتيبات الدستورية في مبادئ أساسية يجب أن تخضا لها جموضا وقد يشمل هذا . والتشريعي الحالي

 .وسيتم تعديل الدستور الحالي ليشمل الترتيبات املؤقتة. املستقبل

لة من دستور عام  2112استبدال دستور عام : 1591العودة إلى دستور عام  – 3الخيار  بنسخة معد 

ل 1551املراسيم التي تتناقض ما دستور عام  أو التشريعات أو إلغاء استبدالأو  ، وتعديل1551  .املعد 

 



 4112أغسطس،  1 [مسودة--خيارات النتقال سياسي  : سوريا]

 

 84من  00الصفحة 
 

ن هذا التقرير املبادئ ألاساسية التي نتجت عن النقاشات،  ما يعكس املخاوف الجوهرية التي قد مكما يبي 

وقد يكون لهذه املبادئ (. الشاملةاملبادئ  – Iامللحق )جميا ألاطراف الفاعلة النسبة لبأهمية ن ذات تكو 

تشكيل مستقبلهم في سوريا، إذا نانوا في طراف من خاللها ألا ترغب تضمينات أساسية بشأن الكيفية التي 

 ُيظهرون بالفعل 
ً
  ااعتراف

ً
 في و باملعاناة والدمار في سوريا،  امشترن

ً
 .بطريقة سلمية املض ي قدًم اأمال

 

V. خيارات لآلليات الدستورية والتشريعية 
 

ون بأن دستور عام عدد قليل من املحامين وألاناديميين من جميا ألاطراف في الانقسام السوري قد يجادل

 ،"صالحاتإلا " املزيد منويبدو أن الحكومة وداعميها قد يكونون مستعدين للتفكير بـ. خاٍل من العيوب 2112

 " تغييرٍ "عن أعضاء املعارضة  يدافابينما 
ً
ا أو عبر وقد يحدث التغيير عبر تبني دستور جديد نليً . اأوسا نطاق

أما من جهة املعارضة، وأبعد من ذلك، ال يقتصر ألامر على  .كنقطة انطالق 1551العودة إلى دستور عام 

بل إن إلاصالحات الدستورية والتشريعية التي تم إقرارها عدم وجود ثقة بالحكومة ومؤسساتها الداعمة، 

وعود ال جعل إلى وقد أدى هذا ألامر . سفك الدماءو قما ال ازدياد ما زامنةمتنانت  2112و 2111عامي 

. ، وذلك عند الجميا ما عدا الداعمين ألاشد للحكومةمجرد وعود جوفاءصالحات من إلا باملزيد  بالقيام

وخالل نقاشات مركز نارتر ما بعض محامي املعارضة، أثار حتى مجرد اقتراح أن يكون تغيير دستور عام 

 .أحد الخيارات املطروحة للدراسة ردة فعل قوية 2112

 

ة بشأن التعديالت الدستورية والتشريعية يجعل من تطوير نماذج إن الهوة البارزة بين الحكومة واملعارض

ا للوسطاء املحتملين واملفاوضين السوريين، بهدف استئناف العملية مفيًد  امتعددة من التغيير أمرً 

م الحالي، فيما اسيصر الجانب الحكومي على الحد ألادنى من إلاصالحات املمكنة على النظ. السياسية

وبذلك،  ا،من فرضية القطيعة الكلية ما املنظومة القديمة، وتكريس نظام جديد نليً ستنطلق املعارضة 

نة في هذا التقرير ستوضح كيفية تفعيل العمليات املتعددة  .فإن الخيارات الثالثة املبي 

 

i.  والقوانين القائمة 2112تعديل دستور عام : 1الخيار 

 

املمنوحة  بشكل فعال لسلطات التي ال تتم مساءلتهاهي ا 2112في دستور سوريا للعام  إن العيب ألاساس ي

التشريعية و فصل بين السلطات التنفيذية، المبدأ ب كثيًرا هذه السلطاتوقد أضرت . لرئيس الجمهورية

وإضافة إلى ذلك، فإن بعض هذه السلطات غامضة وذات تشكيل واسا، بحيث يصبح من . والقضائية

 (.حتى لو نانت هناك مؤسسات قد تفعل ذلك)ا الصعب تحديد صالحياتها والسيطرة عليه

 

الوزراء ومعاونيهم من و على سبيل املثال، يملك الرئيس سلطة مطلقة في تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، 

يتولى السلطة التشريعية عندما ال يكون ن أو ، (111املادة )، وفي حل مجلس الشعب (57املادة )مناصبهم 

وبصفته القائد ألاعلى، فإن (. 113املادة " )ستدعي الضرورة القصوى ت"أو حين  امنعقًد الشعب جلس م

وبينما يحق لرئيس الجمهورية (. 115املادة )على القوات املسلحة  الرئيس الجمهورية سلطة مطلقة نليً 
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الوزراء ونوابهم إلى املحاكمة في حال ارتكابهم لجرائم، بحيث يتم إيقافهم عن العمل و إحالة رئيس الوزراء، 

، وفي "الخيانة العظمى"في حالة  إال، ال يمكن أن يخضا رئيس الجمهورية للمحاسبة (121املادة )باشرة م

 .أعضاء مجلس الشعب بالتصويت على الاتهام يام ثلثيحال ق

 

الانتقالي في الدستور الحالي  حكمالموجب وب. اعامً  11دة ملأمض ى الرئيس بشار ألاسد واليتين في منصبه 

. وأعيد انتخابه 2111يونيو /حزيران 3لوالية أخرى لسبا سنوات في ، فقد ترشح الرئيس ألاسد (155املادة )

السوريون الذين تمت استشارتهم في هذا التقرير إلى أنه لم يكن ينبغي تطبيق املادة املحاورون وقد أشار 

عليه أن يتنحى خالل في الفترة الانتقالية، ولكن آلان وبعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب  155

 .اسنتين عندما يتم تبني دستور جديد وأال يترشح مرة أخرى بحيث يمكن للبالد أن تمض ي قدمً 

 

رئيس الجمهورية " يضمن. "أكبر للقلق اإن سلطات رئيس الجمهورية على السلطة القضائية تشكل مصدرً 

وحتى لو تم قبول املعنى (. 132ة املاد)مجلس القضاء ألاعلى " بمعاونة من"استقالل السلطة القضائية 

، فإن مجلس القضاء ألاعلى يرأسه رئيس الجمهورية، كما أن الدستور "بمعاونة من"و" يضمن"الغامض لـ 

تأديب و وكذلك، فإن تعيين، (. 133املادة )بل يترك ذلك للقانون التشريعي  ،ال يحدد بنيته أو طريقة تشكيله

 وعزل القضاة 
ً

وبوجود السلطات التي يمتلكها رئيس (. 131املادة )الدستور  من متروك للقانون بدال

وفي الحقيقة، . ليست نافية لضمان استقاللية القضاءألاحكام الجمهورية في املسائل القضائية، فإن هذه 

 اأبدى املحامون السوريون، على امتداد الانقسام السياس ي، الذين تمت استشارتهم في هذا التقرير، قدرً 

 .الشك بشأن القضاءمن  اكبيرً 

 

 اسباملسالدستورية املتعلقة باملحكمة الدستورية العليا مثيرة للجدل بالقدر ذاته بما يتعلق ألاحكام كما أن 

ي ألاعضاء السبعة في  111إذ فيما تحدد املادة . استقاللية القضاءب بأن رئيس الجمهورية هو الذي يسم 

وكذلك، . االجمهورية للمحكمة الدستورية العليا ليس واضًح املحكمة الدستورية العليا، فإن تعيين رئيس 

 
ً

(. 111املادة )من تحديد ذلك في الدستور  فإن إقالة أعضاء املحكمة الدستورية العليا متروك للقانون بدال

كما أن سلطات املحكمة الدستورية العليا في إبداء الرأي في دستورية القوانين وتنظيم عملها الداخلي 

 (.115، و113، (أ)117، (2)111املواد ) اضً منقوصة أي

 

املتعلقة بحماية حقوق إلانسان العاملية ألاحكام ، في الفصل الثاني، سلسلة من 2112يتضمن دستور عام 

وما ذلك، (. 2املادة " )حكم الشعب بالشعب وللشعب"بل إن الدستور يشير حتى إلى . والحريات ألاساسية

دة بفعل  الداعمة لقيمألاحكام فإن هذه  وتشريعات دستورية أخرى، أحكام حقوق إلانسان العاملية مقي 

، فإن اوبشكل أكثر تحديًد . مثل التقييد على ألاحزاب السياسية، منظمات املجتما املدني ووسائل إلاعالم

قانون مكافحة و ، بشدة بفعل قوانين الطوارئ  ضةمقو  حقوق إلانسان والحريات ألاساسية هذه ملغاة أو 

  واملراسيم الصادرة منذ الستينيات ،٢٢اب، القانون رقم إلاره
ً

إلى الفترة الحالية من  وسارية املفعول وصوال

وإضافة إلى ذلك، فإن املحاكم الخاصة وألاجهزة ألامنية تسببت بتقويض الحقوق الفردية . الحرب ألاهلية

 .املعترف بها في الدستور 
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رحلة الانتقالية إلى أن يتم تبني دستور جديد خالل عملية هو الذي سيقود امل 2112نان دستور عام  فإذا

ويمكن إجراء . يجب معالجة العيوب التي تم تفصيلها أعالهفحد أدنى، كديمقراطية وموافقة شعبية، 

من الدستور الحالي أو عبر ميثاق وطني يتم التوصل إليه في مؤتمر سالم أو حوار  151التعديالت عبر املادة 

 .وطني

 

هيئة حكم املتعلقة بـ أحكامه ، يجب أن تعمل التعديالت على تفعيل الو بقي بيان جنيف مطروًح  وكذلك،

لبعض التفسيرات، نقل السلطات التنفيذية من  ا، التي تتطلب، وفًق انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

الغموض في هذه العبارة  آخرون إلى أنمحاورون كما أشار . رئيس الجمهورية إلى رئيس هيئة الحكم الانتقالي

، فيما لو تم إحياؤها، أو في مؤتمر سالم بديل، بحيث يجب، بأي IIسيكون موضوع املفاوضات في جنيف 

 .2112مادة من دستور عام  23حال من ألاحوال، تعديل ما ال يقل عن 

 

  يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية – 33املادة. 

  ولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم يت – 57املادة

 .وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم

  يضا رئيس الجمهورية في اجتماع ما مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة  – 53املادة

 .ويشرف على تنفيذها

  الوزراء لالنعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من  لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس – 55املادة

 .رئيس مجلس الوزراء والوزراء

  ُيصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب – 111املادة. 

  للقوانين ايصدر رئيس الجمهورية املراسيم والقرارات وألاوامر وفًق  – 111املادة. 

  طوارئ يعلن رئيس الجمهورية حالة ال – 113املادة 

  يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول ألاجنبية  – 111املادة

 واملؤسسات الدولية

  وله سلطة رئيس الجمهورية هو القائد ألاعلى للجيش والقوات املسلحة  – 111-115املادتان

 لشعبلرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس ا – 111 املادة املسلحةمطلقة على القوات 

  إذا "يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريا خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو  – 113املادة

 "استدعت الضرورة القصوى ذلك

 خطر جسيم واجه البالدإذا " إلاجراءات السريعة"لرئيس الجمهورية أن يتخذ  – 111ادة امل 

  لرئيس  – 111املادة جان الخاصة لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات واملجالس والل – 115املادة

 الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا املهمة

  هوريةرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجم – 121املادة 

  لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى املحاكمة عما  – 121املادة

جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها ويوقف املتهم عن العمل فور صدور قرار يرتكبه أي منهم من 

 الاتهام
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  عد الوزارة بحكم املستقيلة عند انتهاء والية رئيس الجمهورية –( أ)125املادة
ُ
 ت

  يضمن رئيس الجمهورية استقالل السلطة القضائية، ويعاونه في ذلك مجلس  – 132املادة

 القضاء ألاعلى

  يرأس مجلَس القضاء ألاعلى رئيُس الجمهورية – 133املادة 

  رئيس الجمهورية املحكمة الدستورية العليا يرأس – 117و 111، 111املواد 

 

منظمات املجتما و يجب التغيير الكلي للقوانين املتحكمة بعمل ألاحزاب السياسية، وعالوة على ذلك، 

للدورة  ات ممكن خالل الفترة الانتقالية، تحضيرً ، بأسرع وقوغيرهاوسائل إلاعالم والانتخابات، و املدني، 

مجموعة  IIIامللحق ويعرض هذا التقرير في . ألاولى من الانتخابات التعددية التي تحدد نهاية الفترة الانتقالية

 يراقبها، ونزيهةو مستقلةتديرها هيئة  حقيقية، شفافة، تعدديةالعامة النتخابات ألاحكام من املبادئ أو 

بإنصاف  استئنافاتهمو شكاواهمحزاب السياسية املحلية واملنظمات الدولية، بحيث تتم معالجة وكالء ألا 

ويمكن . حتى آلانانتخابات تم إجراؤها في سوريا أي وستكون مثل هذه الانتخابات نقلة جذرية من . وسرعة

لية، أو هيئة الحكم لهذه املجموعة من املبادئ الانتخابية العامة أن تساعد السلطة التشريعية الانتقا

لة وناملة( قانون )قوانين سن   علىالانتقالي   .انتخابية مفص 

 

مثال مهم لكيفية مساهمة إلاصالحات التي تم التفاوض  1551فبراير /شباط 25إن انتخابات نيكاراغوا في 

بعد نزاع دث يحعليها، ما املراقبة الجدية لالنتخابات، في أن تسمح لالنتخابات بترسيخ انتقال ديمقراطي 

 .مسلح

 

ii.  االتفاق على دستور حكم مؤقت: 2الخيار 

 

مت بعض البلدان بتبني ترتيبات ابهدف معالجة انهيار الحكم بالتوازي ما نظام دستوري إشكالي قائم، ق

 
ً

إن الاختالف . إلى تكريس دستور على املدى الطويل وإصالحات أخرى  دستورية مؤقتة لفترة محددة وصوال

هو أن هذه الترتيبات الدستورية املؤقتة تأتي بعد ( أعاله)الدستور الحالي " إصالح"ر وخيار بين هذا الخيا

 
ً

َرة"وستتم  .من القيام بها من جانب واحد بشكل أساس ي اتفاقات سياسية شاملة، بدال
َ
الاتفاقات " َدْست

نتج في ب. عبر تعديل الدستور السابق وإلغاء أو تعديل التشريعات ذات الصلةالسياسية 
ُ
عض الانتقاالت، ت

فعلى سبيل املثال، في . هذه الترتيبات مبادئ أساسية تسعى ألن تكون ُملزمة في جميا الدساتير املستقبلية

مبدأ أساس ي ني يتم تطبيقها خالل الانتقال وعلى الدستور  32، اتفق الفرقاء على 1551جنوب أفريقيا عام 

. تفعيل هذه املبادئ عبر التعديالت املؤقتة في الدستور الحالي وقد تم. الجديد الذي سيلي الانتخابات الحرة

 وقد تضمنت الترتيبات 
ً
جديدة ستدرس أي دستور يعاد الدستورية الحكمة املعلى أن  ينص ااشتراط

وبالتالي، فإن هذه املبادئ ألاساسية للحكم الديمقراطي غير . ما هذه املبادئ اتشكيله، بحيث يكون متناغًم 

 .اضا للقانون لن يكون باإلمكان تعديلها عبر أي عملية تغيير دستوريالعنصري الخ

 

، تطلبت اتفاقات 2113الانتخابات في بداية عام  إلى حد ما في كينيا، وإثر العنف الذي تال و وبشكل مماثل 

دة بما فيها منصب رئيس الوزراء، وعمليات جدي)السالم املتفاوض عليها خلق ترتيبات تداول سلطة انتقالية 
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كما أنها استلزمت أن يعالج الدستور القادم . إلى تبديل سلطات الرئيس اتهدف تحديًد ( في مؤسسة الحكومة

وقد تم تمرير هذه الاتفاقات باإلجماع في البرملان، حيث تم تعديل الدستور السابق . عيوب الدستور السابق

إصالحات و كتابة الدستور، و نتخابات، بشأن العنف والا للمرحلة املؤقتة، ووجوب إجراء تحقيقات مستقلة 

وقد تم تبني جميا هذه إلاصالحات في نهاية . إصالح قضائي، وآليات جديدة لضبط جهاز الشرطةو انتخابية، 

مارس /ثم أجرت البالد انتخابات عامة هادئة في آذار. املطاف في دستور جديد وتم إقرارها باستفتاء شعبي

2113. 

 

الانتقال السياس ي في السودان، ما ترتيبات دستورية مؤقتة لترسيخ اتفاق سالم  وتم تبني الصيغة ذاتها في

في أواخر التسعينيات وبداية العقد ألاول من القرن  اكما تم استخدامها أيضً . شامل ليحكم الفترة الانتقالية

ت دستورية الحادي والعشرين في عملية السالم في بوغنفيل، ما اتفاقات سياسية تم تفعيلها في ترتيبا

  .انتقالية

 

وقد . إثر اتفاق سياس ي لتكريس الترتيبات املؤقتة 2112وفي مثال أقرب، تم تعديل الدستور اليمني عام 

نت هذه التعديالت من تنحي رئيس الجمهورية 
 
، إجراء انتخابات جديدة ملرشح (ما حصانات قانونية)مك

فترة طويلة وتوفير مستمر، ( تشارني)ذي حكم تنفيوإنشاء متوافق عليه ملنصب رئيس الجمهورية، 

  .حوار وطني، وصياغة دستور جديدوإجراء لإلصالحات القانونية وغيرها، 

 

وتشير املخاوف بشأن الترتيبات الدستورية الحالية في سوريا إلى فائدة هذا النوع من الترتيب الدستوري 

كما في جنوب )ميا الدساتير في املستقبل ستلتزم بها جما مبادئ أساسية  بشكل محتمل زامناملتاملؤقت، 

ويمكن ملمثلي الحكومة واملعارضة أن يتفاوضوا على مثل هذه الوثيقة كجزء من ميثاق وطني (. أفريقيا

توضيح في الواقا هو هذه الوثيقة به ستقوم وما وبالنتيجة، . شامل لحكم وقيادة املرحلة الانتقالية

 .ار في بيان جنيفالترتيبات الانتقالية املدرجة باختص

 

وما . ما تكون الوثيقة التأسيسية ألي اتفاق مماثل هي الاتفاق السياس ي الذي يتوصل إليه الفرقاء اودائًم 

من لغة هذا النوع من دستور  امن هذا التقرير بعضً  IIامللحق ذلك، وإلظهار كيفية عمل هذا ألامر، يتضمن 

السودان، واليمن، سيتم التفاوض على و كينيا، و أفريقيا، وكما نانت عليه الحال في جنوب . الحكم املؤقت

وكما . ، ليتم تفعيلها بعد ذلك عبر التعديل الدستوري(أو عملية أخرى  IIجنيف )الترتيبات في سياق سياس ي 

ل . في جميا الترتيبات املماثلة، فإن الترتيب املؤقت لن يحل محل الدستور القائم بشكل نامل بل إنه سيعد 

الدستور املؤقت أحكام من القوانين، ويضمن أن تقوم  اكبيرً  ارية من الدستور، ويلغي قدرً أجزاء جوه

 .أو قوانين أخرى أحكام بإبطال أي 

 

، اانتقالي   اوطني   امجلس  وستتضمن هذه العملية . شرافإلا آليات من  اكما ستكرس الترتيبات املؤقتة أيضً 

 .هيئة الحكم لانتقاليت ومحاسبات على ، تضمن كالهما مراجعامحكمة دستورية انتقاليةو
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تصون حقوق إلانسان العاملية والحريات ألاساسية، أحكام وإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة إليجاد 

وكذلك يجب معالجة تكريس بيئة سياسية حيادية وعملية حوار . استقالل القضاء، ومبادئ عامة أخرى و 

أحكام ثمة  –من هذه العملية  اية الانتخابية الديمقراطية جزءً املتعلقة بالعملألاحكام وقد تكون . وطني

ا زمنيً  اكما ستتضمن الترتيبات إطارً . IIIامللحق أساسية، يمكن أن تدعم انتخابات تعددية، مطروحة في 

 .للعملية الانتقالية ومعايير لهذا ألامر

 

هذه القضايا املثيرة للنزاع، بما فيها وستكون هناك حاجة لدعم إقليمي ومحلي بهدف التعزيز املتبادل بشأن 

، (فردنمهيئين لها بشكل مالتي يبدو بأن السوريين غير )النزعة إلاقليمية وألاقليات و طبيعة الالمركزية، 

" مصدر رئيس ي للتشريا"بشأن أن الفقه إلاسالمي  2112-1571الاحتفاظ بالتسوية املوجودة في دستور و

 إذ إن (. 3املادة )
ً

وعلى أية حال، فإن املشاركين الذين . القضايا ألاساسية تحتاج إلى توضيحمن هذه كال

، وإال 3من ألافضل عدم تغيير صيغة املساومة الحالية في املادة  هتمت استشارتهم في هذا التقرير اقترحوا أن

 .فإن صياغة أكثر إشكالية قد تنجم عن هذا ألامر

 

الترتيبات "ية، وربما ألاكثر أهمية، تحت هذا العنوان هي أن وتقترح التجربة املقارنة بأن النقطة النهائ

أساسية بشأن التنفيذ  اوتحمل جميا ألامثلة إلاقليمية ألاخيرة دروًس . تميل ألن تكون الجزء ألاسهل" الورقية

وتبدو . وقد تكون مفيدة لبناء دروس ذات صلة بكل من الاتفاق السياس ي والترتيبات الدستورية املؤقتة

على . عات السورية التي تمت استشارتها أثناء تحضير هذا التقرير قلقة بشأن تجنب ألاخطاء ذاتهاالجما

لت مصر في آذار  ل برنامًج  2111مارس /سبيل املثال، عج 
 
 ابإعالن دستوري غامض بعيوب أساسية تمث

على وإلاخوان املسلمين في وإثر التباعد بين املجلس ألا . من املجلس ألاعلى الانتقالي للقوات املسلحة انخبويً 

إذا نانت الترتيبات ما بوتتعلق مسألة سوريا . ، أصبحت مصر في وضا أسوأ اليوم2113يوليو /تموز 

 .االتي تم ترقيعها بعجالة ستقدم النتاج ألاكثر استقرارً النخبوية 

 

 عبر الدستور القائم، 
ً
لجنة مستقلة  جيش دعم الثورة، وعملية بقيادةو وتم تمكين انتقال تونس بداية

وبينما نانت ناجحة في نهاية . لصون أهداف الثورة، وإصالح سياس ي وانتقال ديمقراطي يقوده باحث محترم

على ألاقل، قد تعثرت إثر  اعملية صياغة الدستور في تونس، جزئيً  فإناملطاف، لعدة أشهر على أية حال، 

  اارنون السوريون من أن نزاعً ويخش ى املش. صيغة الحكم رئاسية أم برملانية حول نون نزاع 
ً

قد ينشأ  مماثال

املسألة بشأن سوريا آلان تتعلق بمقدار الانتقال الذي و . في عملية الحوار الوطني بحيث ال يمكن لهم احتواؤه

 ؟سيحدث هذاسلطة وبأي ، اسيتم التوافق عليه مسبًق 

مسلحة خارجة عن سيطرته، واختلط انتقال ليبيا بحكم انتقالي ضعيف، وتحديات لشرعيته، وجماعات 

وسيستلزم أي انتقال محتمل في . الدين، والاقتصادو ونزاعات دستورية نشأت بشأن النزعة إلاقليمية، 

 .سوريا ترتيبات أمنية مشتركة، عالوة على وجود آليات لتنفيذها

 

متها كينيا قبل استخدبالتبني الفعلي للصيغة ذاتها التي  2113وبشكل مختلف، قامت زيمبابوي في أزمة عام 

دستور جديد، وانتخابات و صالح، وإلا اتفاق، تعديل دستوري يعمل على تشارك السلطة، )عدة أشهر 

ولكن تنفيذ الترتيبات أظهر . ، بوجود حزب حاكم متردد تم الضغط عليه لالمتثال للقوى إلاقليمية(جديدة
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اية املطاف، عاجزين عن ضمان خضوع وجود إشكاليات كبيرة، كما أن املمثلين إلاقليميين نانوا، في نه

 .الحزب املهيمن على الحكم

 

م املشارنون السوريون الحاجة لوضا الثقة في أي انتقال، بل وحتى احتمالية وجود  في استشاراتنا، تفه 

 1551وفي هذا السياق، تمت مناقشة مثال اتفاقية باريس عام . ضامنين، كطرف ثالث، لتنفيذ آلاليات

الهيئة "سية شاملة للنزاع في كمبوديا، بخاصة وجود املجلس الوطني ألاعلى بوصفه بشأن تسوية سيا

ولقد ضم املجلس الوطني ألاعلى ممثلين عن ألاحزاب . في الفترة الانتقالية" الشرعية ومصدر السلطة الوحيد

تحدة، لضمان الكمبودية ألاربعة وألامير سيهانوك، كما تضمن حضور املمثل الخاص للمين العام للمم امل

الذي وضا نهاية لحرب الثالث سنوات  1555كما تضمن اتفاق دايتون عام . امتثال جميا ألاطراف لالتفاق

تشترط وجود ممثل أعلى للمجتما الدولي ليكون بمثابة طرف ثالث ضامن  اأحكاًم في البوسنة والهرسك 

 .لتنفيذ اتفاق السالم

 

عملية السالم في نيكاراغوا أواخر الثمانينيات التي أدت إلجراء  مثال أخير عن أهمية تنفيذ الاتفاقيات هي

إذ سمحت إلاصالحات التي تم التفاوض عليها بشأن النظام الانتخابي . 1551الانتخابات العامة عام 

وبينما نانت الاتفاقات بين ألاطراف شديدة . لالنتخابات بترسيخ انتقال ديمقراطي ناش ئ عن نزاع مسلح

لرئيس نارتر ومركز نارتر، يكن ليتم ألامر لوال حضور مراقبين ووسطاء موثوقين وحياديين، األاهمية، لم 

 التنفيذ الدقيق والشفاف هو إن . نتج عملية انتخابية ودستورية تم قبولها من جميا ألاطرافالذي أألامر 

  3.الذي حال دون العودة إلى النزاع وحده

 

iii.  1591العودة إلى دستور عام : 3الخيار 

 

 بالتالي و غير شرعي " 2112اقترح بعض املناقشين واملعلقين أنه ينبغي اعتبار دستور عام 
ً

، وبأن الحكم " باطال

 .في سوريا، بحيث يعاد طرحه في الفترة الانتقالية 1551يجب أن يستند إلى دستور عام 

 

د الاستقالل عن نانت الدستور السوري ألاصيل ألاول بع 1551وثيقة عام ن أويقوم خط النقاش على 

شرعية شعبية "وبذلك يتمتا بـ )فرنسا، والدستور الوحيد الذي تم تبنيه عبر هيئة وطنية منتخبة 

من الدساتير املتعاقبة  اتطوًر كثر أ، وبأنه نان شديد القرب من إنتاج نظام برملاني فعلي، وبأنه "(حقيقية

 :عن بعض هذه السمات إلايجابية اتعبيرً  "ياليوم التال" وقد أعطى مشروع 4.يخص الحقوق والحرياتما في

 

 وتوافقيةحقبة ديمقراطية،  مشاعر و بالنسبة إلى بعض املشاركين ذكريات  1551أثار دستور عام 

كما أشار هؤالء املشارنون ما . وسلمية في تاريخ سوريا، قبل أن تبدأ الدكتاتورية البعثية

                                                                                 
 Robert A. Pastor، The United States andاملسألة، انظر بشأن تفاصيل عن هذه القضية والطريقة التي توسطوا فيها وسووا  3

Nicaragua: Not Condemned to Repetition (Boulder، Colorado: Westview Press, 2002)، chapters 15– 16  
4
 Syria Transition Roadmap, Syrian Expert House of the Syrian Center for Political & Strategic Studies, 2013, page 

78. 
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، مشيرين إلى أن ثمة صلة معقودة [5]1551املوافقة بأن ثوار اليوم يحملون علم دستور عام 

 .بين تلك الحقبة والثورة الحالية اأساًس 

 

 : وكذلك

يمكن استخدامها  1551دستور العام أحكام باملئة من  31أكثر من ن أبحاجج بعض املشاركين 

دون تغيير، ما يؤدي إلى تقليص الزمن الذي ستكون فيه سوريا في حالة فراغ قانوني أثناء 

  6.ووضا املسودة بشأن إلاطار القانوني الانتقالي التفاوض

 

، 1551الانطالق من قاعدة عام  اولو نان هناك، بالفعل، اتفاق بين ألاطراف، سيكون من املمكن نظريً 

وأشار . 2توافق ما الخيار يلصياغة وثيقة مالئمة، وإقرار الناتج الكلي كدستور مؤقت بما أحكامه وتحديث 

بأنه سيكون أسرع من  وحاجواسوريين، من ضمنهم محامون، بأن هذا قابل للتنفيذ، عدد من مشاركينا ال

 .صياغة مسودة أو التفاوض بشأن وثيقة جديدة للفترة الانتقالية

 

، فإن هذه املقاربة لم تتم مناقشتها 1551وعلى أية حال، وبسبب وجود انتقادات مهمة بشأن وثيقة عام 

 :ت نالتاليويمكن تلخيص هذه الانتقادا. بعد

 

أي صيغة لحكم انتقالي أو هيئة تنفيذية انتقالية، بما يخص مدى  1551ال يتضمن دستور عام 

السلطات التنفيذية والتشريعية للحكومة الانتقالية، أو الفراغ الدستوري أو الحكومي، كما 

عد ب 1551فإن إعادة إقرار دستور عام وعالوة على ذلك، . ُيتوقا حدوثه ما سقوط النظام

لن يكون له قيمة كبيرة أو تأثير عملي إيجابي على الحكم خالل الفترة  2112تعطيل دستور عام 

 .سيقتصر على نونه خطوة تجميلية ال تعالج معضلة الشرعية الدستورية الفعلية بل. الانتقالية

 

ان سياس ي ن-اجتماعيخالل وضا  انان منذ ثالثة وستين عاًم  1551كما أن إقرار دستور العام 

فاليوم، يطالب الشعب بتغيير حقيقي ينعكس على حياتهم . شديد الاختالف عن وضا اليوم

السياسية والاجتماعية، ويرض ي تطلعاتهم ملزيد من الحقوق والحريات التي تضمنها و الاقتصادية، 

بخاصة امليثاق  – 1551املواثيق واملعاهدات الدولية التي وقعتها سوريا منذ إقرار دستور عام 

لدولي للحقوق املدنية والسياسية وامليثاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، ا

  1513.7والثقافية اللذين صادقت عليهما سوريا عام 

 

وإضافة إلى ذلك، تجدر إلاشارة إلى أن التجما العريض لجماعات املعارضة السورية، الذي أصدر الرؤية 

، قرر في 2112يوليو /تموز  3-2، في القاهرة في (في مقدمة هذا التقرير أعاله املشار إليها)السياسية املشتركة 

                                                                                 
، أصدر أونري بونسو، املفوض 1531مايو /أيار 11في . تحت الانتداب الفرنس ي 1531إلى دستور عام " علم الثورة"في الحقيقة، يعود  5

 .توصيف العلم Iمن الفصل  IV، باملوافقة على مسودة الدستور، حيث أوردت املادة 3111السامي في شرق املتوسط، القرار رقم 
6
  The Day After Project, US Institute of Peace, The Day After, Aug. 2012, page 101 

7
 Syria Transition Roadmap, Syrian Expert House of the Syrian Center for Political & Strategic Studies, 2013, page 
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عدد من  اعليها أيضً  أكد، وهي نقطة الن يكون مثمرً  1551نهاية املطاف بأن العودة إلى وثيقة العام 

ن ، فإن املشاورات املستمرة ما املشاركين السورييارً يوأخ. الناشطين السوريين الذين تمت استشارتهم

ح بأن  االلجوء إلى نظام حكم يكون برملانيً  مدى صحةطرحت أسئلة بشأن  بالكامل خالل سياق انتقالي ُيرج 

 . يكون غير مستقر
ً

من ذلك، اقترحوا بأن إقرار نظام نص رئاس ي بوجود مراجعات ومحاسبات مناسبة  وبدال

 .بشكل أكبر اسيكون مالئًم 

 

 
ً

ا معلقون آخرون على كما سب 1551من تحديث وثيقة العام  وبدال إعالن دستوري "قت إلاشارة، شج 

إطارها الزمني، وآليات و طابعها إلاداري، و واجباتها، و سلطات الحكومة، [ يوضح... ]محدودةبصالحيات ومدة 

ومنهج تنظيم انتخاب ملجلس دستوري يتم تكليفه بوضا مسودة دستور دائم ُيطرح فيما بعد على 

ي هذا الاقتراح في وفي الحق 8."الاستفتاء العام الذي سبق طرحه، بالرغم من أن  2الخيار يقة، تم تبن 

ولهذه ألاسباب، فإن هذا التقرير ال يراجا دستور عام . موضحة كما فعلنا في هذا التقريرالتفاصيل ليست 

 .بهدف إجراء تعديالت ممكنة 1551

 

 

                                                                                 
8
 Ibid, page 79. 
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 الشاملةمبادئ ال – Iملحق 

التي الشاملة ريين بأن أي انتقال ينبغي إجراؤه بالتوافق ما املبادئ اقترحت املشاورات والنقاشات ما السو 

على أهمية  اتوشددت النقاش. بسالم، بوجود مكان للجميا اتعكس حقائق النزاع والتطلعات للمض ي قدمً 

بة، املحاَس و التغيير، و ة، يالحر و املساواة، و املشاركة، و السالم، و الاحترام، ورأب الصدوع، : املعايير ألاساسية

وبالتالي، ضمن )اتفاق سالم  علىوبالطبا، فإن الكيفية التي ستنعكس من خاللها هذه املعايير . والفعالية

ولدعم النقاشات، تم توضيح هذه النقاط أدناه . ، نانت غير واضحة(أعاله، في الحكم الانتقالي 2الخيار 

سؤوليات الحكومية، والتنفيذ ضمن عملية املو لاللتزامات املشتركة،  الإلشارة إلى ما يمكن أن تعنيه وفًق 

ل املبادئ التالية معايير مثلى يمكن اعتبارها غير ذات صلة بالواقا الوحش ي الحالي للنزاع . الانتقال
 
وتمث

وما ذلك، يمكن . وإن إدراجها هنا ال يعني إلاشارة إلى أنها ستتفعل على ألارض في املستقبل القريب. السوري

م أساًس  لالتفاق النهائي على للتفاوض على الترتيبات الانتقالية  امهًم  امثل هذه املبادئ الطموحة أن يقد 

 .املشار إليها في هذا التقرير

 

 مبدأ رأب الصدوع .1

 

 اودوليً  ا، وإقليميً اسيستلزم تطبيق مبدأ رأب الصدوع أن يلتزم جميا من يمارسون السلطة العامة محليً 

أي ضرر  إيقاف( ب) ،لجميا مظاهر الحياة السوريةالذي حدث " الضرر "بـ  لاعتراف( أ: )بالخطوات آلاتية

الضرر بأسرع وأفضل  إصالح( د)و  ،أو استمرار الضرر  متابعةدون  الحيلولة( جـ) ،أكبر بأسرع وقت ممكن

 .ما يمكن

 

 ويجب. وسيكون لكل من هذه الخطوات ألاربا تضمينات مهمة للحكم في املدى القصير، املتوسط، والبعيد

يستلزم ( ب) ،عمليات توثيق، تقييم وتخطيط لاعترافيستلزم ( أ: )أن تكون أولوية ألافعال كما يأتي

دون الاستمرار عمليات وقف إطالق نار  الحيلولةوستستلزم ( جـ) ،عمليات وقف إطالق نار باالتفاق إلايقاف

، اعفوً و ، اتسامًح و للذكرى،  اتخليًد و ، اتعويضً و ، ااعتذارً و معالجة،  إلاصالحوسيستلزم ( د) ،باالتفاق

 .الاجتماعية، واملاديةووعمليات إلعادة بناء البنية التحتية البشرية، 

 

 مبدأ لاحترام .2

 

جميا  لاعتراف بوجود وكرامة( أ: )سيستلزم مبدأ الاحترام أن يقوم جميا من يمارسون السلطة العامة بـ

التي يمتلكها ( في نزاع طائفي متعاظم) وف املشروعةلاعتراف باملخا( ب) ،املعتقدات والجماعات في سوريا

في سياسات وممارسات )جميا املعتقدات والجماعات  حماية( جـ)و  ،الكثيرون بشأن معتقداتهم وجماعاتهم

 (.عامة

إلاقليمية، وكذلك أن تعترف جميا الحكومات املحلية،  لاحتراموبهدف الوصول إلى التنفيذ، سيتطلب 

وينبغي أن . عدم التمييز، واملساواة نانت دعامات مهمة لكل املجتمعاتو ة العبادة، واملركزية بأن حري
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ينعكس مبدأ الاحترام في جميا التصريحات العامة، وفي نل محطات التلفزة وإلاذاعة، وإلانترنت ووسائل 

  . إلاعالم املطبوعة

 

 مبدأ السالم .3

 

بالعنف املوجود  لاعتراف (أ: )لسلطة العامة بـسيستلزم تطبيق مبدأ السالم أن يقوم جميا من يمارسون ا

ي  البحث( جـ) ،الفعالة في إنهاء العنف املساعدة( ب) ،، أسبابه وعواقبه2111مارس /منذ آذار عن وتبن 

وأخذ خطوات فعالة  لاعتراف( د) ،إدارة املنافسة، وحل النزاعاتو لحماية املصالح،  عنيفةغير آليات 

املستمر لثقافة سالم في  البناء( هـ) ،الانتقام، والعنفوطائفية للتهديدات، بات لتخفيف أخطار اتخاذ استجا

استمرار للحرب ألاهلية أو أي نزاع مسلح  ايكون هناك أبًد  أال جميا مظاهر الحكم واملجتما السوري، بهدف 

 . كبير

 

النهائي أو املؤقت ملظهر أي، إلايقاف " )السالم السلبي"ويحث هذا املبدأ على أدبيات سالم تشدد على قصور 

عبر " سالم إيجابي"بل يجب أن يكون الهدف بناء (. من مظاهر النزاع غير املباشر، مثل وقف إطالق النار

 .ملواجهة القضايا الاجتماعية وغيرها عنيفةالخلق الفعال آلليات غير 

 
 :مبدأ املشاركة .4

 

بأن سلطة الحكم  لاعتراف( أ: )طة العامة بـيستلزم تطبيق مبدأ املشاركة أن يقوم جميا من يمارسون السل

من أن جميا املواطنين يعرفون بشكل معقول بشأن املسائل التي تؤثر  التأكد( ب) ،تنبا من مواطني سوريا

في وآليات عملية لضمان حرية الوصول واملشاركة في الحكم،  تكريس( جـ) ،على حياتهم، بما فيها الحكم

بشكل مناسب في  لانخراط( د) ،ة بالحكم، بخاصة خالل املراحل الانتقاليةالنقاشات والقرارات املتعلق

الجماعات ذات الصلة في سوريا، ما إبداء عناية خاصة ألولئك الذين تأثروا بالقضايا ذات الصلة، بما فيها 

 .اللغة، والجماعات ألاخرى و املعتقدات، و النساء، و املجتما املدني، 

 

مفاوضات أولية بين ممثلين سوريين مختلفين، إلى من  املشاركةر طبيعة وخالل مسار الانتقال، ستتغي

 
ً

 .إلى انتخابات حرة نهائية ترشيحات ملناصب مؤقتة، وصوال

 

 :مبدأ املساواة بين الجنسين .9

 

سيستلزم تطبيق مبدأ املساواة بين الجنسين ومشاركة املرأة في بناء السالم وإعادة إلاعمار بعد انتهاء النزاع 

تتضمن الحاجات  تحترم نل جنسوجهة نظر  تبني( أ: )وم جميا من يمارسون السلطة العامة بـأن يق

إعادة الاندماج وإعادة إلاعمار و إعادة التأهيل، و الخاصة للنساء والفتيات خالل عودة الالجئين إلى الوطن، 

عالوة على معايير لضمان النساء في جميا آليات التنفيذ التفاقات السالم،  إشراك( ب) ،بعد نهاية النزاع
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الشرطة، و النظام الانتخابي، و بخاصة عند ارتباطها بالدستور، و حقوق إلانسان الخاصة بالنساء والفتيات، 

 .الجنسالنساء والفتيات من العنف املستند إلى  حماية( جـ) ،والقضاء

 

 :مبدأ الحرية .6

 

بأن كرامة نل  لاعتراف( أ: )ن يقوموا بـيتطلب تطبيق مبدأ الحرية من جميا من يمارسون السلطة العامة أ

  اإنسان في نل جماعة يتطلب قدرً 
ً

السجن، وأشكال أخرى و استخدام القوة الظاملة، : من ألامان من معقوال

( ب) ،الضرر الجسدي والاقتصادي الجائرمن القسر من الحكومة أو من أعضاء آخرين في املجتما، ومن 

آليات فعالة  تنفيذ( جـ) ،، انتهانات خطيرة ملظاهر مختلفة من الحريةبأن هناك، وال يزال هناك لاعتراف

املسؤولية في  ممارسة( د) ،لضمان قدر معقول من ألامان من انتهانات الحرية في جميا مستويات املجتما

 .حرية وكرامة جميا الناس والجماعاتالاملوازنة بين املظاهر املختلفة للحرية وحماية 

 

فآليات . ال في مبادئ أخرى، سيكون ملبدأ الحرية هذا تضمينات سياسة عامة بارزةوكما هي عليه الح

 
ً

، تستلزم عمليات إلطالق السجناء السياسيين، والكشف عن أماكن وجود ومصير التنفيذ الفعال، مثال

 .املفقودين، ومنا أي اعتقاالت سياسية أخرى 

 

 مبدأ التغيير .7

 

بأن املقاصد  لاعتراف( أ: )يمارسون السلطة العامة أن يقوموا بـ ويتطلب تطبيق مبدأ التغيير من جميا من

الجوهرية لالنتقال هي بهدف إقرار دستور ونظام حكم جديد في سوريا في نهاية املطاف، تعكس هذه املبادئ 

املستمر  التنفيذ( جـ) ،عالقة محترمة منفتحة جديدة ما وبين جميا سكان سوريا تطوير( ب) ،ألاساسية

بنى لبانتقالية وغيرها، يمكن أن تبني على أو تعدل مظاهر ذات صلة، في حال نانت مناسبة، الا بات ترتيلل

التعيينات، و هذه املبادئ ألاساسية في جميا مظاهر الحكم بما فيها املؤسسات،  تفعيل( جـ)و  ،القائمة

 .آلاليات القضائية والتدريبو، وألانشطة التنفيذية

 

" التغيير"ويشمل مبدأ (. تعديالت على النظام القائم" )إلاصالح"مختلف عن ( نظام جديد" )التغيير"إن 

 . املمارسة الكلية إلنهاء الحرب وتكريس نظام دستوري جديد بانتخابات نهائية لبنى الحكم الجديد

 

 مبدأ املحاسبة .8

 

أن يتم تحصيل  ول قب( أ: )يتطلب تطبيق مبدأ املحاسبة من جميا من يمارسون السلطة العامة أن يقوموا بـ

تتم إدارة الحكم نيابة عن شعب سوريا، وبأن تكون هناك آليات فعالة، بما فيها انتخابات ن أو الريا العام 

دورية ونزيهة، يمكن من خاللها للناس أن يمارسوا معايير معقولة من السيطرة على حياتهم وحكمهم، بما 

الواجبات الرسمية  إنجاز( ب) ،وصول إلى املعلوماتاملحاسبة الشفافة للنفقات العامة وحق حرية الفيها 

 ،والتي تكرسها السلطات املناسبة االسياسات، واملمارسات املعروفة علنيً و القواعد، و بالتوافق ما املبادئ، 
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آليات فعالة وممكنة التنفيذ بحيث يمكن للناس أن يعرفوا كيفية عمل الحكومة ويمكن لها  تنفيذ( جـ)

تصحيح ألاخطاء، و ، اتحرير السجناء واملعتقلين الذين تم اعتقالهم ظلًم و تعويض الشكاوى املشروعة، 

ير فعال للحقوق القيام بواجباتهم القانونية، وإعطاء تأثباملسؤولين املتخصصين  ةلباطوممسائلة السلطة، و 

عدم تمكن أي فرع من الحكومة، بخاصة ألاجهزة التنفيذية وألامنية، من أن تعمل  ضمان( د) ،والحريات

قوانين  تنفيذ( هـ)و  ،دون أن تكون خاضعة للمراجعات واملحاسبات ضد املمارسة الاعتباطية للسلطة

ح قرارات السلطة القضائية وأنظمة جديدة بحيث يمكن تفعيل عملية قضائية مستقلة، وبحيث تصب

 .املستقلة محترمة من الجميا

 

 مبدأ الفعالية .5

 

بأن تفعيل  لاعتراف( أ) :يتطلب تطبيق مبدأ الفعالية من جميا من يمارسون السلطة العامة أن يقوموا بـ

بروح  اعيً بالفهم الواسا واملوافقة على القيم ألاساسية، بحيث يتم تطبيقها طو  ااملبادئ ألاساسية يبدأ فعليً 

ممارسات وعمليات لبناء معرفة وثقافة احترام للمبادئ ألاساسية  تنفيذ( ب) ،من إلارادة الصالحة والتعاون 

بأنه إضافة إلى التنفيذ الطوعي، فإن نص وروح  لاعتراف( جـ) ،التي تحكم جميا مستويات املجتما

ومقبولة يمكن مراجعتها وتنفيذها من املبادئ والقوانين تتطلب عمليات نزيهة و العقود، و الاتفاقيات، 

آليات مناسبة وسائدة، بما فيها البند الذي يشترط املعلومات املالئمة، للتمكين من  تكريس( د) ،خاللها

 . التنفيذ املناسب للترتيبات القانونية

 

التدقيق م تيويجب أن . الواضحةاملعالجة  تكفلوبالرغم من أن الفعالية متداخلة ما جميا املبادئ، فإنها 

 .في نل مظهر من مظاهر الترتيب الانتقالي لضمان الامتثال لهذا املبدأ

 

وبسبب نقص الثقة بين ألاجزاء املتنوعة من املجتما السوري واملخاوف بشأن الكيفية الفعلية لعمل 

نتقالية السلطة في بنى الدولة عالوة على بنى املعارضة املتنوعة، ثمة قلق بشأن ما إذا نانت أي عملية ا

وبال شك، ضمن )وبذلك، ستكون آلاليات لضمان الفعالية محورية في جميا مراحل الانتقال . استنجح فعليً 

 (. النظام الدستوري الجديد
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 دستور الحكم المؤقت جوانب – IIملحق 

 

، من وضمن الظروف الحالية. لدستور الحكم املؤقت إضافة إلى مضمونه اممكنً  ايوضح النص التالي إطارً 

بعد إحيائه أو في مؤتمر سالم  IIتتم مناقشة أمر مشابه لهذه الترتيبات ألاساسية في اتفاق جنيف ن أألارجح 

وسيتم التصديق على الاتفاق الناتج بصيغة دستور حكم مؤقت عبر قرار من مجلس ألامن أو حوار . بديل

السلطات عن سلطتها إلى مؤسسات وحاملا يتم تفعيل دستور الحكم املؤقت، ستتخلى بعض . وطني حقيقي

 .انتقالية ذات صلة، وسيستمر بعضهم في منصبه

 

 تمهيد

 

لم واملعاناة العميقة للشعب السوري والدمار املادي الناتج عن النزاع وفهم أن هذا يستلزم ف باألاعتر الا 

 .الستعادة وإعادة بناء املجتما السوري معايير وطنية وإقليمية خاصة

 

لدعم انتقال سياس ي حقيقي  والقوانين القائمة تحتاج إلى تعديل 2112ستور عام دف بأن اعتر الا 

 .والتعجيل بإنهاء النزاع في سوريا

 

لغرس الثقة في الفترة الانتقالية بما فيها دور املجتما املدني وربما طرف  راقبةاملآليات ف بأهمية اعتر الا 

 . ثالث حيادي

 

ل استعادة الحكم الدستوري 
 
 ". نهاية الانتقال( "أدناه Xفي القسم  5ة الخطو )تشك

 

فهم أن هناك إصالحات ذات مدى طويل وقضايا إعادة إعمار في قطاعات متعددة، بما فيها عودة الالجئين 

 اوالنازحين في الداخل إلى منازلهم، والتعويض العادل للضرار في حال لم يتمكن الالجئون والنازحون داخليً 

 .كتمل خالل الفترة الانتقالية ألاساسيةمن العودة، والتي لن ت

 

 :بـ اصريًح  اف بأهمية الدعم إلاقليمي والدولي ألي انتقال في سوريا، يعني التزامً اعتر الا إن 

 

 ،سالمة وحرمة أراض ي سوريا .1

 ،انسحاب جميا القوات ألاجنبية .2

 ،إيقاف الدعم العسكري  .3

  ،تعويضهم/مساعدة الالجئين والنازحين في الداخل وعودتهم .1

 .إعادة إلاعمار والترميم .5
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السالم، و الاحترام، وتأكد بأن الترتيبات الانتقالية ستعكس املبادئ الجوهرية املستندة إلى رأب الصدوع، ال

لة بشل أكبر في ]املحاسبة، والفعالية و التغيير، و الحرية، و املساواة بين الجنسين، و املشاركة، و   Iامللحق املفصَّ

 [. أعاله

 

I. ملرحلة لانتقاليةطبيعة وأهداف ا 

 

 :لمرحلة لانتقاليةلعلى ألاهداف التالية  ةوافقامل

 

 .إنهاء النزاع داخل سو ريا .1

 [. سالمة وحرمة أراضيها. ]إنهاء التدخل ألاجنبي في سوريا .2

 [. ذات صالحيات تنفيذية ناملة]تأسيس هيئة حكم انتقالي  .3

 :تكريس آليات مراجعة ومحاسبة ومراقبة، تتضمن .1

i.  طني الانتقالياملجلس الو. 

ii. الانتقالي ألاعلىاملجلس الدستوري أو  املحكمة. 

iii. سلطة قضائية مستقلة. 

 .تكريس بيئة سياسية حيادية .5

 .عملية حوار وطني ومراجعة دستورية وتشريعية خاضعة للموافقة الشعبية .1

i.  ربما الاعتراف بنقص الثقة وبأهمية آليات املراقبة في الانتقال، بما فيها دور املجتما املدني و

 .احاسًم  اسيكون حضور طرف ثالث أمرً 

ii. الاعتراف بالحاجة إلى مشاركة واسعة للمرأة في بناء السالم وإعادة إلاعمار بعد إنهاء النزاع. 

البدء بالترميم وإعادة إلاعمار للمجتما السوري بما فيها عودة جميا الالجئين والنازحين في الداخل  .7

 .لم تكن عودتهم ممكنةإلى مكان إقامتهم أو بتعويض عادل لو 

 .انتخابات تعددية .3

 

وسيبدأ الانتقال ما تأسيس هيئة الحكم الانتقالي وسينتهي . ستقود الترتيبات املشار إليها هنا عملية الانتقال

 . بعد انتخاب سلطة دستورية دائمة ودعم املؤسسات السياسية

 

غير أحكام حكومة، وستحل محل أي وسُتلزم هذه الترتيبات جميا أعضاء الدولة في جميا مستويات ال

 .امتوافقة في الدستور وتشريعات الجمهورية العربية السورية القائمة حاليً 

 

II. مبادئ عامة 

 

بتحقيق املساواة يلتزم الذي الجمهورية العربية السورية دولة سيادية ذات نظام ديمقراطي في الحكم 

الدين، أو الرأي السياس ي،  أوإلاثنية، أو اللغة، أو  ألاصل،أو الكاملة في املواطنة، بصرف النظر عن الجنس، 

 .أو الطائفة
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  يجب أن يستعيد السوريون  .1
ً
الذين أصبحوا الجئين سياسيين أو فقدوا  جنسيتهم خاصة

كما يجب أن يكون السوريون الذين ترنوا . جنسيتهم نتيجة للنشاطات السياسية املعارضة

لسياسية إلى فقدان حياتهم أو حريتهم قادرين البالد بسبب الخوف من أن تؤدي نشاطاتهم ا

كما يجب أن يحصل السوريون الذين ُحرموا من الجنسية بسبب أصلهم القومي . على العودة

 .أو لغتهم على الجنسية السورية

 1يجب أن يكون أعضاء القوات املسلحة أو ألاجهزة ألامنية الذين ترنوا مواقعهم منذ  .2

ز تجاه حقوقهمقادرين على ا 2111مارس /آذار  . لعودة إلى مواقعهم السابقة دون أي تحي 

اللغة، والثقافة، كما يجب تشجيا الظروف و يجب أن يتم الاعتراف وحماية تنوع ألاديان،  .3

النقاشات ما املشاركين السوريين على طول الانقسام كشفت : مالحظة. ]املساعدة على نشرها

الجماعات الدينية  بشأنعلى الطريقة اللبنانية  لنظام الحماية والكوتا انليً  االسياس ي رفضً 

 [.والطوائف املتنوعة

 .ايجب أن يتمتا الجميا بالحقوق والحريات املدنية ألاساسية املتوافق عليها عامليً  .1

التشريعات التي تمنح محاكم أمن الدولة سلطات استثنائية وقوانين خاصة  إبطاليجب  .5

 .، كما يجب إلغاء املحاكم املماثلةIإضافة  ،IIملكافحة إلارهاب املدرجة في امللحق 

يجب إطالق سراح جميا ألاشخاص املعتقلين بسبب نشاطاتهم املدافعة عن حقوق إلانسان  .1

 أال لضمان  أخذ الحيطة الالزمةويجب . مباشرة 2111مارس /آذار 1واملعارضة للحكومة منذ 

أولئك املشمولين في يتم إطالق سراح ألاشخاص املسجونين بتهم اعتيادية إلى جانب 

على  ايمكن أن تتضمن آليات تفعيل هذا البند لجانً : مالحظة. ]اشتراطات العبارة السابقة

 .[ ناشطين من املجتما املدنيأو  من محامينة نمكو  املستوى الوطني واملناطقي 

 حماية، و إليها الانضمامواملجتما املدني، منظمات  يجب الاعتراف وحماية حقوق تشكيل .7

، وألاحزاب السياسية، على أساس املنظمات غير الحكوميةو ، بمن فيهم الجمعيات، هاءأعضا

 . عدم التمييز وحرية التجما

أو أي شكل من أشكال التعذيب والقسوة، التعامل أو  ،الانفرادي حبسلليجب املنا الفعلي  .3

ا فيها العنف العقوبة الالإنسانية أو املهينة من الجهاز ألامني أو مسؤولي حفظ النظام، بم

كما يجب إبالغ أهالي املعتقلين عن . القائم على التمييز الجنس ي املوجه ضد النساء والفتيات

 .أماكن اعتقالهم

 وز يجوال . يمتلك جميا املواطنين الحق في محاكمة عادلة ونزيهة ضمن إطار زمني مقبول  .5

ق الحماية القانونية، وإن كما يتمتا جميا املواطنين بالتساوي بح. انتهاك الحق بتوكيل محاٍم 

 . جميا املتهمين أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم

إن حق الحياة غير قابل لالنتهاك، ويمتلك جميا املواطنين الحق في الحماية والحرية  .11

 . اعتقال املواطنين أو تفتيش مكان إقامتهم بدون إذن قضائي وز يجوال . الشخصية

. بين الجميا أمام القانون وبعملية قضائية منصفةيجب أن يضمن النظام القضائي املساواة  .11

 . وال يوجد أي فرد أو مؤسسة دولة، بما فيها ألاجهزة ألامنية، فوق القانون 



 4112أغسطس،  1 [مسودة--خيارات النتقال سياسي  : سوريا]

 

 84من  27الصفحة 
 

التنفيذية، والقضائية، بوجود و يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات التشريعية،  .12

 . مراجعات ومحاسبات مناسبة لضمان املحاسبة القانونية

ر ع قوانين تتيح حرية املعلومات وحرية الوصول إليها بحيث تكون هناك يجب أن يسن املش .13

 . حة وقابلة للمحاسبة على جميا مستويات الحكمو إدارة مفت

يجب أن يتم التدقيق في جميا ألاعضاء الحاليين في القضاء عبر لجنة خاصة من نظراء لهم  .11

 .نتقاليتعينهم هيئة الحكم الانتقالي ويوافق عليهم املجلس الوطني الا 

 

 .املناطقية، واملحليةو  ،الوطنيةسيتم بناء الحكم على املستويات 

 

يجب أن يكون املسؤولون  –يجب أن يكون هناك تمثيل ديمقراطي في جميا مستويات الحكم  .1

  .املناطقي، واملحلي خاضعين النتخابات دوريةو وألاعضاء التنفيذيون على املستوى الوطني، 

. صالحيات، ووظائف الحكومات الوطنية واملناطقية في القانون و ت، يجب أن يتم تحديد سلطا .2

آراء التشريا املناطقي املتعلق بجميا التعديالت التشريعية على ويجب إدراج بند بشأن الحصول 

 .صالحياتها، ووظائفهاو الخاصة بسلطاتها، 

نها .3
 
من العمل  يجب أن يكون لكل مستوى في الحكومة سلطات تشريعية وتنفيذية ووظائف تمك

يؤدي إلى ويجب أن يكون توزع السلطات بين املستويات املختلفة للحكومة على أساس . بفعالية

الوحدة الوطنية والالمركزية  إلى ويعترف بالحاجة العامة، وفعالية إلادارةالقدرة املالية استمرارية 

 .والاعتراف بالتنوع الثقافي وتعزيزها املناطقية الشرعية

عة بالتشارك بين الحكومة الوطنية والحكومات في ظل النزاع  .1 املتعلق بالسلطات التشريعية املوز 

املناطقية والذي ال يمكن حله عبر قرار قضائي بشأن صياغة الدستور، يجب إعطاء ألاولوية 

   .للسلطات التشريعية الخاصة بالحكومة الوطنية

 

نصيب متساٍو من العائدات التي يتم في الحق  يمتلك نل مستوى من الحكومةوإضافة إلى املوارد املحلية، 

أن تكون الحكومات املناطقية واملحلية قادرة على تأمين الخدمات  لضمانتحصيلها على املستوى الوطني 

 .املونلة إليها ألاساسية وتنفيذ الوظائف

 

لجمهورية ويجب أن تكون هناك خدمة عامة فعالة غير متحيزة ومكرسة للعمل تمثل بشكل واسا مواطني ا

العربية السورية، وتعمل على قاعدة من إلانصاف، ويجب أن تخدم كذلك جميا أعضاء الشعب بطريقة 

نزيهة ومتجردة، كما يجب عليها، في ممارسة سلطاتها وبالتوافق ما واجباتها، أن تنفذ بإخالص السياسات 

ظومة عمل الخدمة العامة، عالوة وكذلك، يجب على بنى ومن. القانونية للحكومة الحالية في أداء وظائفها

مة بالقانون وشروط خدمة أأحكام على 
 
 .عضائها، أن تكون منظ

 

III. هيئة الحكم لانتقالي 

 

 البنية .1
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أن تمتلك سلطات [ ]التي قد تكون هي مجلس الوزراء في الدستور الحالي،]يجب على هيئة الحكم الانتقالي 

الديني، و ، والجنس ي املناطقي،و التنوع السياس ي،  مراعاةبر ع اعضوً [ كذا]أن تتضمن [ تنفيذية ناملة، و

ورئيس للهيئة أو رئيس الوزراء الذي يجب أن تنتخبه  – 1الخيار ]القومي، واللغوي للشعب السوري، و 

لو تم : مالحظة. ][ورئيس الجمهورية – 2أو الخيار [ ]من تشكيلها ايوًم  كذاغالبية ثلثي أعضاء الهيئة ضمن 

أعاله  1، الخيار Vانظر القسم  –، يجب توصيفها بشكل أكبر "صالحيات تنفيذية ناملة"كرة الاحتفاظ بف

 .[من اجل النقاش بشأن هذا املوضوع

 

تشكيل حكومة باالستناد أو  إن هيئة الحكم الانتقالي هي السلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية حتى انتخاب

 .إلى الدستور الجديد

 

ء هيئة الحكم الانتقالي مرشحين في الانتخابات ألاولى التي سُتجرى بعد استفتاء شعبي يكون أعضا أال ويجب 

ام أعضاء يينبا هذا الاقتراح من املخاوف التي تشير إلى أنه، في حال ق: مالحظة. ]للموافقة على دستور جديد

 هيئة الحكم الانتقالي بتمثيل أنفسهم كمرشحين في الانتخابات ألاولى، قد تكون قرا
ً
، اراتهم وأفعالهم، إذ

وخالل سياق انتقال حساس، . مدفوعة، أو على ألاقل قابلة ألن تكون مدفوعة، برغبتهم لترويج ترشيحهم

 .[نزاهة العمليةالقد يتسبب هذا ألامر بنقص ثقة في 

 

 عامة مهام .2

 

i. يجب أن تصدر هيئة الحكم الانتقالي قراراتها بأغلبية بسيطة. 

ii.  الدولة في املحافل [ رئيس الهيئة، أو رئيس الوزراء في الهيئةأو رية، رئيس الجمهو ]يجب أن يمثل

 .الدولية

iii.  ستقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيل ألاجندة العامة للحكومة لتتم املوافقة عليها من املجلس

 [.املحكمة الدستورية العلياأو  واملجلس]الوطني الانتقالي 

iv. سياسية حيادية ستقوم هيئة الحكم الانتقالي بتكريس بيئة. 

v.  من تشكيلها، لتتم  اشهرً [ 12-1ربما ] كذاستؤلف هيئة الحكم الانتقالي لجنة دستورية ضمن

 .املوافقة عليها من املجلس الوطني الانتقالي

vi.  ل هيئة الحكم الانتقالي لجنة انتخابات مستقلة ضمن
 
شك

ُ
من تشكيلها، لتتم  اشهرً [ كذا]ست

 .الانتقالي املوافقة عليها من املجلس الوطني

vii.  ل هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لحقوق إلانسان ضمن
 
من تشكيلها، لتتم  اشهرً [ كذا]ستشك

 . املوافقة عليها من املجلس الوطني الانتقالي

viii.  ل هيئة الحكم الانتقالي لجنة خاصة لترميم وإعادة إعمار املجتما السوري ضمن
 
[ كذا]ستشك

    .عليها من املجلس الوطني الانتقالي من تشكيلها لتتم املوافقة اشهرً 

 

IV . املجلس الوطني لانتقالي –آليات املراقبة 
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 البنية .1

 

ن من أحد  في الفترة املؤقتة من الانتقال، يجب أن يتم تفويض السلطة التشريعية ملجلس وطني انتقالي مكو 

 :الخيارين آلاتيين

 

مجلس الشعب الحالي، وعدد مماثل يتم أعضاء من  3كذا أو يتم ترشيح وانتخاب  – 1الخيار 

يتم  3 أووكذا ، [أو أي مؤتمر سالم بديل] IIترشيحهم من ممثلي املعارضة املشاركين في جنيف 

 ،[أو طرف ثالث حيادي آخر[ ]املبعوث ألاممي الخاص]ترشيحهم من 

 

لقائم يتكون أعاله في الاعتبار بأن مجلس الشعب ا 1تأخذ الصيغة املطروحة في الخيار : مالحظة]

في معظمه من أعضاء من حزب البعث أو قريبين من الحكومة، ولكنه يعترف في الوقت ذاته بأن 

ل في املجلس الانتقالي
 
مث

ُ
يحاول تحديد عدد ( ربما 11)أعاله  كذاالرقم ن أو . املعارضة يجب أن ت

ص أو طرف ويمكن للمبعوث ألاممي الخا. أعضاء املجلس الانتقالي من نل طرف في حجم عملي

بمحاولة دعم املجلس الانتقالي بتشكيلة متنوعة من ألاعضاء ال تكون أن يقوم ثالث آخر 

ويمكن  –أقليات، نساء، طبقات محددة من املجتما، إلخ )مطروحة من الطرفين ألاساسيين 

 .[كذاينات الداعمة بثلث ما يمثله العدد يحصر مثل هذه التع

 

 [.أو مؤتمر سالم بديل] IIمن املشاركين السوريين في جنيف  اعضوً  كذايتم ترشيح  – 2الخيار 

 

 ويجب تطبيق معايير لضمان أن. يجب أن يحمل جميا أعضاء املجلس الوطني الانتقالي الجنسية السورية

 .  باملئة من أعضاء املجلس الوطني الانتقالي من النساء كذا

 

 مهام عامة .2

 

i. من ألاعضاء [ الثلثين[ ]بسيطة]يا القرارات بأغلبية يجب على املجلس الوطني الانتقالي إصدار جم

 .ينناخباملوجودين وال

ii. يجب أن يمارس املجلس الوطني الانتقالي وظائفه بشفافية ناملة. 

 

 

V . املجلس الدستوري لانتقالي ألاعلىأو  املحكمة –آليات املراقبة 

 

 

 البنية .1
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، املجلس الدستوري الانتقالي ألاعلىأو  بح املحكمةتتم إعادة تسمية املحكمة الدستورية العليا الحالية لتص

ل بحسب أحد . وتتم إعادة تشكيلها للمرحلة الانتقالية
 
كما يتم رفا عدد أعضائها إلى تسعة، بحيث تتشك

 :الخيارين آلاتيين

 

أعضاء مرشحين من مجلس الشعب الحالي، وثالثة مرشحين من املشاركين  بثالثة- 1الخيار 

أو [ ]املبعوث ألاممي الخاص]، وثالثة مرشحين من [أو مؤتمر سالم بديل] IIف املعارضين في جني

 أو ،[طرف ثالث حيادي آخر

 

أو مؤتمر سالم ] IIيتم ترشيح جميا ألاعضاء من املشاركين السوريين في جنيف  – 2الخيار 

 [.بديل

 

  .يجب أن يحمل جميا ألاعضاء الجنسية السورية

 

 مهام عامة .2

 

i. الدستوري الانتقالي ألاعلى هو املرجا النهائي في تحديد ما إذا نانت قرارات ملجلس اأو  إن املحكمة

التشريعات التي يتبناها املجلس الوطني الانتقالي، ومسودة الدستور و هيئة الحكم الانتقالي، 

متوافقة ما دستور الحكم و التي سُتعرض على املوافقة الشعبية من الجمعية التأسيسية، 

 [.والبيان الختامي ملجموعة العمل من أجل سوريا أو أي اتفاق سالم آخر] املؤقت الحالي

ii.  طة و املننانت هيئة الحكم الانتقالي أو املجلس الوطني الانتقالي غير قادرين على إنجاز وظائفهما إذا

املجلس الدستوري أو  بهما بحسب دستور الحكم املؤقت الحالي، يجب أن تصدر املحكمة

 .معالجة مناسبةالانتقالي ألاعلى 

iii.  ولو . الدستوري الانتقالي ألاعلى بأغلبية ستة أعضاء املجلساملحكمة أو يجب أن يتم تبني قرارات

لم يتم التوصل إلى أغلبية ستة أعضاء بعد جولتي تصويت بشأن مسألة مطروحة، يمكن 

 .حينها ألغلبية بسيطة أن تصدر هذا القرار

 

VI.  القضاء املستقل –آليات املراقبة 

 

 
ً

 يجب أن يكون القضاء على جميا املستويات مؤهال
ً

، كما يجب أن يمتلك السلطة ا، ونزيهً ، مستقال

 . والصالحية لتأمين وتفعيل هذه الترتيبات، وجميا القوانين ونل الحقوق 

 

هنا من عدد من املصادر ألاحكام يمكن إدراج : مالحظة... ]بشأن استقالل القضاء  أوليةمبادئ  .1

املوقا عليها في  بشأن استقاللية القضاء ألاوليةقد اقتبست مصادر املعارضة املبادئ لو . املوجودة

وستحل  [.1535، والتي صادقت عليها الجمعية العمومية للمم املتحدة عام 1533مونريال عام 
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في القوانين السورية الحالية للحيلولة دون التأثير على أحكام  هذه املبادئ ألاولية محل أي

 .القضاء ونزاهته استقالل

ل مجلس القضاء ألاعلى، وسيتم تحويل مهامه إلى  .2
 
سيتم بهذا إلغاء املؤسسة الدستورية التي تمث

 . الدستوري الانتقالي ألاعلى املحكمة أو املجلس

 

فيما تحاول هذه الوثيقة التقليل من التغييرات التي من الضروري إجراؤها في املرحلة ألاولى من : مالحظة]

ل، فإن استقاللية القضاء في سوريا خاضعة للمساومة بسبب تدخالت السلطة التنفيذية وألاجهزة الانتقا

ويمكن تكريس آليات . ألامنية بحيث يستلزم إلالغاء الجذري لهذه املمارسات الحالية تغييرات جوهرية

 .[مراقبة أخرى 

 

 

VII.  تكريس بيئة سياسية حيادية 

 

، والقوى ألامنية ككل، أن يقوم (الاستخباراتوالجيش، و الشرطة، )نية ينبغي على نل عضو في القوى ألام

للمصلحة الوطنية، وأن يتم منعه من توسعة املصالح السياسية أو إبداء  اوفًق بوظائفه وممارسة سلطاته 

 .التحيز فيها

عليا لهيئة  تأسيس إدارة فعالة، وأنظمة مراقبة مدنية، ومحاسبة، للجهزة ألامنية أولويةلويجب أن يكون 

 . الحكم الانتقالي

هنا بهدف نزع أسلحة، تسريح، وإعادة دمج القوات شبه العسكرية، ما إبداء ألاحكام يجب أن يتم إدراج ]

   .[حرص شديد ملعايير بناء الثقة خالل املراحل ألاولى من الانتقال قبل محاولة نزع أسلحة تلك القوات

 

VIII.  ية وتشريعيةعملية حوار وطني، مراجعة دستور 

 

 كذابعد التعيين، ستعمل هيئة الحكم الانتقالي على ترشيح جمعية تأسيسية تتألف من  اشهرً  كذاضمن 

 .الدستوري الانتقالي ألاعلى املجلساملحكمة أو لتتم املوافقة عليها من املجلس الوطني الانتقالي و  اعضوً 

ري، وأن يمتلكوا القدرات الالزمة لصياغة يجب أن يعكس أعضاء الجمعية التأسيسية تنوع املجتما السو 

 . مسودة دستور جديد

 

ينبغي على الجمعية التأسيسية انتخاب رئيس لها، وأن تعرض ميزانيتها وخطة عملها على املجلس الوطني 

 .ايوًم  31 خاللالانتقالي 

 

م توصيات تخص املراجع ة الدستورية سُتجري الجمعية التأسيسية مشاورات وطنية واسعة النطاق، وتقد 

وباالستناد . من بدء عملها اشهرً  12الدستوري ألاعلى خالل  أو املجلساملحكمة إلى املجلس الوطني الانتقالي و 

" موافقة شعبية"ستكون التوصيات خاضعة إلجراء و إلى موافقة أغلبية ثلثي ألاعضاء في كال املجلسين، 

 .أشهر 3خالل 
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 .فقة ما هذه الترتيباتيجب أن تكون مسودة الدستور الجديد متوا

 

ب الظروف السائدة في  فربما وما ذلك. مسألة انتخاب الجمعية التأسيسيةمراعاة  اتم أيضً : مالحظة] تتسب 

. ما يؤجل كذلك صياغة مسودة الدستور والعملية الانتقاليةم، اشهرً  21البالد بتأجيل الانتخابات مدة 

 .[يروبهذا فإن هذا الخيار غير موجود في هذا التقر 

 

IX.  لجان خاصة وعدالة انتقالية –ترميم وإعادة إعمار املجتمع السوري 

 

يجب تأسيس لجنة وطنية مستقلة للمحاسبة واملصالحة من هيئة الحكم الانتقالي ويتم  .1

ويجب أن تركز اللجنة الوطنية للمحاسبة . املصادقة عليها من املجلس الوطني الانتقالي

التعويض، و املصالحة والتسامح الوطني، و إيجاد الحقائق، : واملصالحة على أربعة أهداف

  2111مارس /آذار 1ولجان تحقيق بشأن ألافعال املقترفة خالل الفترة املمتدة من 
ً

إلى  وصوال

  .تشكيل هيئة الحكم الانتقالي

عبر هيئة ( النازحين في الداخلأو  الالجئين)يجب تأسيس لجنة وطنية إلعادة إلاعمار والعودة  .2

م الانتقالي، وتتم املصادقة عليها من املجلس الوطني الانتقالي، ويجب عليها أن تعمل على الحك

عدم تأمين عودة الالجئين والنازحين في الداخل إلى منازلهم، وأن يتم تعويضهم في حال 

بإنشاء نظام المركزي عن طريق  اخاصً  اكما يجب أن تبدي اللجنة اهتماًم . من العودة نهممكت

وكذلك، يجب إبداء اهتمام خاص . فعالة، وشفافةو املحلية، لتحقيق نتائج سريعة، املجالس 

  .إعادة الالجئين والنازحين إلى وطنهم ومنازلهمبالحاجات الخاصة للنساء والفتيات خالل 

 

 لاستفتاءاتأو  لانتخابات .

 

مة، و حكومة تمثيلية تحمل على عاتقها إجراء انتخابات تعددية،  يجب أن يكون هناك
 
حرة، و نزيهة، و منظ

باملقترعين، بيان مشترك و حق اقتراع شامل لكل من بلغ سن الرشد، و وشفافة مستندة إلى اقتراع سري، 

  .بشكل عام نسبي وتمثيل

 

وخالل ستة أشهر من تشكيله، يجب على املجلس الوطني الانتقالي أن يصدر قانون انتخابات جديد يبي ن 

تم تفصيل ]إجراء الانتخابات وفًقا لها بالتناغم ما املعايير الانتخابية العاملية القوانين العامة التي سيتم 

، وقوانين انتخابية خاصة إلدارة الاستفتاءات وانتخاب رئيس [IIIامللحق هذه املعايير في  علىمثال 

 . مجلس الشعب، واملؤسسات الحكومية املحليةو الجمهورية، 

 

 :[قتراحات هي ألغراض توضيحيةالا]جدول زمني للحداث الانتخابية 
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 ،من تاريخ مباشرة هيئة الحكم الانتقالي ملسؤولياتها اشهرً  21--12 :انتخابات عامة محلية .1

 12بحسب التطورات في املناطق، قد تكون الانتخابات املحلية سابقة ألوانها خالل : مالحظة]

 .[، وربما يجب تأجيلها إلى موعد الحقاشهرً 

 ،بعد أن تبدأ هيئة الحكم الانتقالي بمهامها اشهرً  12-1 :يةتعيين جمعية تأسيس .2

 ،بعد تعيين أو انتخاب الجمعية التأسيسية اشهرً  12 :إصدار دستور جديد للمشاورات الشعبية .3

 ،أشهر من إصدار الدستور  3خالل  :الاستفتاء بشأن الدستور الجديد .1

وافقة على الدستور عبر استفتاء أشهر بعد امل 3 :[ورئيس الجمهورية]مجلس الشعب [ ات]انتخاب .5

  . شعبي

 

Iملحق  I –  مكافحة اإلرهاب، ومرتبطة بالطوارئ، القوانين المراسيم وال – 1المرفق

 مناقشتهايجب التي والمحاكم الخاصة 
 

 21في . تم اقتباس بعض هذه املراسيم والقوانين بشكل متضارب في مصادر متنوعة: مهمةمالحظة 

، وإلغاء محكمة أمن (2/1513القانون العسكري رقم )م إلغاء حالة قانون الطوارئ تو ، 2111أبريل /نيسان

محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة  111وفي الوقت ذاته، ألغى املرسوم التشريعي رقم . الدولة العليا

راد بدون وما ذلك، استمرت ألاجهزة ألامنية باعتقال ألاف. ااستثنائية بدون أي ضمانات إجرائية تقريبً 

ي قانون (2112يوليو /تموز  2) 15مذكرات اعتقال حتى قبل صدور املرسوم التشريعي رقم  ، الذي ُسم 

دانين"الخاص بموظفي الدولة ( 2112يوليو /تموز  2) 21وكذلك، صدر القانون رقم . مكافحة إلارهاب
ُ
بأي " امل

، الخاص بتأسيس محكمة مكافحة (2112يوليو /تموز  21) 22، صدر القانون رقم اوأخيرً . فعل من إلارهاب

 .إلارهاب لتطبيق قانون مكافحة إلارهاب

 

ولكنها )وتشمل الئحة القوانين التي ينبغي إلغاؤها، أو إخضاعها لتعديل فوري مناسب القوانين التالية 

 (:اهمقصورة عليليست 

 

  1512ديسمبر /نانون ألاول  22( قانون الطوارئ ) 51املرسوم التشريعي رقم. 

 1513مارس /آذار 3( قانون الطوارئ ) 2قرار العسكري رقم ال. 

  7( إحداث محاكم عسكرية في دمشق وفي املدن ألاخرى عند الحاجة) 1املرسوم التشريعي رقم 

  .1515يناير /نانون الثاني

  1511مايو /أيار 21( ال حصانة للقضاة) 11املرسوم التشريعي رقم. 

  1517أغسطس /آب 17( حكمة امليدانية العسكريةتأسيس امل) 115املرسوم التشريعي رقم. 

  1513مارس /آذار 23( محكمة أمن الدولة العليا) 17املرسوم التشريعي رقم. 

  تأسيس إدارة املخابرات العامة، وضمان الحصانة لعناصر ) 11املرسوم التشريعي رقم

 .1515يناير /نانون الثاني 15( الاستخبارات عن الجرائم املرتكبة أثناء العمل

  71املادة )الخاص بتنظيم البنية الداخلية إلدارة املخابرات العامة ) 515املرسوم التشريعي رقم 

 .1515مايو /أيار 25( تضمن الحصانة لعناصر الاستخبارات عن الجرائم املرتكبة أثناء العمل
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  1575أبريل /نيسان 3( قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراني) 53القانون رقم. 

  1531يوليو /تموز  7( املتعلق باإلخوان املسلمين) 15لقانون رقم ا. 

  وذلك حصانات للشرطة، شرطة الجمارك، وألامن السياس يضمان ) 11املرسوم التشريعي رقم ،

أوامر املالحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى ألامن الداخلي وعناصر صدار إبالنص على 

الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات شعبة ألامن السياس ي وعناصر الضابطة 

 .2113سبتمبر /أيلول  31( املسلحة

  2111أبريل /نيسان 21( ايوًم  11السماح بتوقيف املشتبه بهم حتى ) 55املرسوم التشريعي رقم. 

  2112يوليو /تموز  2( بشأن مكافحة إلارهاب) 15القانون رقم. 

  .2112يوليو /تموز  2( بالقيام بأي عمل إرهابي" املدانين"الخاص بموظفي الدولة ) 21القانون رقم 

  2112يوليو /تموز  21( تختص بالنظر في مكافحة إلارهابمحاكم ) 22القانون رقم. 
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 مبادئ انتخابية  – IIIملحق 

دون تكليف ديمقراطي، قد يكون من  السلطةفي  ةاملؤقت ةمو بشأن مدى بقاء الحك ابسبب وجود حدود دوًم 

التي ينبغي ( اوربما بالتفاصيل أيضً )ي، بأسرع وقت ممكن، تكريس اتفاق بشأن املبادئ ألاساسية الضرور 

وباالستناد إلى التعليق، أشار التقرير إلى . تطبيقها على الترتيبات املؤسساتية والقانونية إلدارة الانتخابات

ة الثانية، سيحكم برملان وحكومة منتخبان في املرحل. مرحلتين ممكنتين في الانتقال، تنتهي ألاولى باالنتخابات

أن الانتخابات  اكما اقترح املناقشون أيضً . ما الاستمرار بالحوار الوطني وتنفيذ إطار عمل دستوري جديد

 .من بناء الشرعية في الانتقال اأساسيً  ااملبكرة في الحكومات املحلية قد تكون جزءً 

 

ألاساسية التي قد تكون  النواحيللطراف أن تضا باالعتبار  وعبر وضا هذا في الذهن، قد يكون من املفيد

الثالث املشار إليها أدناه توضيحي  النواحيوإن الهدف من . مكونات حيوية في إعادة بناء آلالية الانتخابية

ألاخرى من قوانين الانتخاب ال تؤثر على الشخصية ألاحكام إذ إن التأكيد عليها ال يعني بأن . فحسب

دات ألاساسية  النواحيبل إن هذه . طية لالنتخاباتالديمقرا ِّ
إلمكانية الثالث ستكون من ضمن بعض املحد 

 .تعدديةو شفافة، و انتخابات حقيقية، إجراء 

 

 :تم توضيح النواحي الثالث باختصار هنا

 

 .تكريس سلطة إدارة انتخابات مستقلة .1

 .ضمان الشفافية .2

  .قبين، وممثلي وسائل إلاعالماملراو الوكالء، أو  النهوض بأعباء املفوضين .3

 

 هيئات إدارة الانتخابات

 

عن هيئات الدولة والهيئات الحكومية املحلية في  مستقلةيجب أن تكون اللجان الانتخابية  .1

ويجب أن يمارس أعضاء اللجان الانتخابية على جميا املستويات تكليفاتهم . ممارسة تكليفاتها

 .عالقات زمالة، ومهنيةو فعالية، و ، شفافيةو أمانة، و نزاهة، و باستقاللية، 

 

ستكون هناك لجنة انتخابية مركزية مسؤولة عن جميا أنواع الانتخابات والاستفتاءات في  .2

فرعية لكل منطقة من الجمهورية العربية  مناطقيةلجان انتخابية و العربية السورية،  الجمهورية

 .لكل ضاحية محليةولجان انتخابية السورية، 

 

تمويل نفقات تنظيم وإدارة الانتخابات عالوة على النفقات الضرورية لنشاطات يجب أن يكون  .3

ويجب أن يتم وضا مثل هذه النفقات في ميزانية . اللجان الانتخابية، على نفقة ميزانية الدولة

جب تمويل اللجان الانتخابية الفرعية، وتعويض أعضائها من يكما . مستقلة ضمن ميزانية الدولة
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وقد يكون للجنة الانتخابات املركزية حساب خارج امليزانية لتنفيذ البرامج الهادفة . لةميزانية الدو 

 . إلى تحسين نوعية إلادارة الانتخابية، والصقل التقني للجان الانتخابية

 

ن اللجنة الانتخابية املركزية من سبعة أعضاء .1 ويجب أن تتكون اللجنة الانتخابية . يجب أن تتكو 

كما يجب أن تتكون اللجنة الانتخابية املحلية من سبعة . اة إلى أحد عشر عضوً املناطقية من سبع

 .أعضاء

 

ها، من /تم تفويضه إذا، أو يجب أن يقوم رئيس اللجنة بإدارة نشاطات أعضاء لجان الانتخابات .5

نائب رئيس اللجنة، والسكرتير من و ويجب أن يتم انتخاب رئيس اللجنة، . نائب رئيس اللجنة

 . لخاصين بكل لجنة في الجلسة ألاولىألاعضاء ا

 

نائب الرئيس، والسكرتير بقرار من أعضاء اللجنة، إن قام ثلثا أعضاء و يمكن فصل رئيس اللجنة،  . أ

 .اللجنة بالتصويت على هذا القرار

 

في  اعضو  قد يكون أي مواطن من الجمهورية العربية السورية من املتمتعين بحق الانتخاب  .1

ويجب أن يمتلك أعضاء اللجنة املركزية لالنتخابات واللجان الانتخابية . اللجان الانتخابية

 ،سنوات ألاخيرة كذاسنة على ألاقل في  كذا دةما خبرة مهنية مل اعاليً  اقانونيً  اتعليًم ( 1: )املناطقية

وات سن كذاسنة على ألاقل في الخدمة العامة في هيئات الدولة في الـ  كذاوخبرة  اعاليً  اتعليًم ( 2)أو 

با في اللجنة املركزية لالنتخابات، دورات  اأما املواطنون الذين أكملوا، وفًق . ألاخيرة لإلجراء املت 

تدريبية مهنية في إدارة الانتخابات، وتم منحهم شهادات تأهيل، يمكن أن يكونوا أعضاء في اللجان 

 .الانتخابية الفرعية

 

من املجلس الوطني الانتقالي في الجمهورية  اباتاللجنة املركزية لالنتخأعضاء  تعيينيجب أن يتم  .7

ويجب أن يتم . العربية السورية، بطلب من هيئة الحكم الانتقالي واملحكمة الدستورية العليا

تعيين ثالثة أعضاء من اللجنة املركزية لالنتخابات بطلب من هيئة الحكم الانتقالي، وثالثة أعضاء 

ويجب أن يكون . عضو بطلب من املبعوث ألاممي الخاصبطلب من املحكمة الدستورية العليا، و 

نان بطلب من املحكمة الدستورية  نان بطلب من هيئة الحكم الانتقالي وعضوان معي  عضوان معي 

ح واحد على ألاقل في نل مجموعة شهادة في القانون 
 

لين من الجنسين، وأن يحمل مرش
 
 .العليا ممث

املركزية لالنتخابات بقرار من املشاركين السوريين في قد يكون هناك منهج آخر لتعيين اللجنة ]

 .[أو مؤتمر سالم بديل بالتشاور ما املبعوث ألاممي الخاص IIجنيف 

 

 :يجب فصل أعضاء اللجان الانتخابية في الحاالت التالية . أ

i. لو فقدوا حقوقهم الانتخابية، 

ii. في حال وفاتهم،  
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iii.  ات بدون أسباب في حال غياب عضو اللجنة عن جلسات اللجنة ثالث مر

  ،ها/ت غالبية أعضاء اللجنة إلنهاء عضويتهيقاهرة، وفي حال تصو 

iv.  على أساس طلب استقالة منهم. 

 

في حال الفصل املبكر ألحد أعضاء اللجان الانتخابية، يجب أن يتم ملء الشواغر بترشيح  . ب

 .من الشخص أو املؤسسة التي رشحت العضو السابق

  

سنتين، ومن ثم ألربا لفترة مؤقتة ابتدائية مدتها  ركزية لالنتخاباتاللجنة امليجب أن يتم تعيين   .3

 .سنوات

 

من اللجنة املركزية لالنتخابات لفترة تحددها  اللجنة لانتخابية املناطقيةيجب أن يتم تعيين  .5

 .اللجنة املركزية لالنتخابات

 

ناطقية في نواحيهم ملدة من اللجان الانتخابية امل اللجان لانتخابية املحليةيجب أن يتم تعيين  .11

تبدأ من شهر واحد قبل الانتخاب أو الاستفتاء وتنتهي عندما تتم املصادقة على النتائج النهائية 

 . لالنتخابات أو الاستفتاء من اللجنة املركزية لالنتخابات

 

 

 شفافية الانتخابات

 

 .يجب أن يتم التحضير لالنتخابات والاستفتاءات وإدارتها بطريقة شفافة .1

 

يجب أن يتم نشر قرارات اللجان الانتخابية، والهيئات الحكومية الوطنية واملناطقية عالوة على  .2

هيئات الحكم الذاتي، املتعلقة بالتحضير لالنتخابات وإدارتها، في الجريدة الرسمية خالل ثالثة أيام 

 .من اتخاذ هذه القرارات

 

يت، يجب أن يضمن رؤساء اللجان خالل جلسات اللجان الانتخابية، وأثناء عملية التصو  .3

املراقبون وممثلو وسائل إلاعالم الكبيرة في نشاطات اللجان و الانتخابية بأن يشارك الوكالء، 

 .عمل الالزمة واملتساوية لهمال ظروفالانتخابية، وبأن يتم تأمين 

 

ن املدرجين يناخبيجب أن تقوم الونالة املفوضة بسجل الناخبين الوطني بنشر العدد الكامل من ال .1

في سجل التصويت في اليوم الذي يسبق التصويت على الانتخابات والاستفتاءات الخاصة برئاسة 

 . الجمهورية أو مجلس الشعب
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تشكيل و مكان، وساعات عمل اللجان الانتخابية، و أن يتم إعالم املواطنين بشأن تشكيل،  يجب .5

ائية لتقديم الاستئنافات بشأن ألاخطاء في لوائح املواعيد النهو املناطق الانتخابية واملراكز املحلية، 

حين، ويوم التصويت ونتائج الانتخاباتو الناخبين، 
 

 .ترشيح وتسجيل املرش

 

في يوم التصويت، يجب أن تقوم اللجان الانتخابية املحلية بإبالغ اللجان الانتخابية املناطقية  .1

ويجب على اللجان الانتخابية املناطقية . بشأن إقبال الناخبين والنتائج الانتخابية نل ثالث ساعات

تلخيص هذه التقارير، ونشرها بشكل علني  وتقديمها إلى اللجنة املركزية لالنتخابات نل ثالث 

في الانتخابات أو الاستفتاءات الوطنية، يجب على اللجنة و. ساعات بحسب املناطق الانتخابية

م عملية التصويت، بما فيها إقبال الناخبين املركزية لالنتخابات أن تنشر املعلومات بشأن تقد  

من الساعة  نل ثالث ساعاتثم بعد ذلك صباح يوم التصويت،  5.11ونتائج التصويت في الساعة 

معلومات بشأن إقبال الناخبين والنتائج الانتخابية حتى الساعة و ، مساءً  5.11حتى الساعة  12.11

يهاالطلبات والشكاوى التي تم تلالسابقة، وبشأن  ويجب على اللجنة املركزية لالنتخابات أن . ق 

اليوم الذي يلي يوم التصويت ألاوراق  صباح من 11.11تمام الساعة في  بشكل رسمي تنشر

إلالكترونية الخاصة باملعطيات املحلية، املناطقية، والريفية بشأن إقبال الناخبين والنتائج 

بحسب املعطيات التي تتلقاها وسائل الاتصال عن الانتخابية في الانتخابات على املستوى الوطني 

 .بعد من اللجان الانتخابية املناطقية

 

لو وسائل إلاعالم الحق بأن يكونوا موجودين في  .7
 
يجب أن يمتلك الوكالء، املراقبون املعتمدون، وممث

 .املراكز املحلية خالل جلسات اللجان الانتخابية وأثناء عملية التصويت

 

علن  1نورة في القسم في الحاالت املذ .3
ُ
من هذه الفقرة، يجب على اللجنة املركزية لالنتخابات أن ت

 . املعطيات عبر إلاذاعات وقنوات التلفزة من البناء إلاداري الخاص باللجنة املركزية لالنتخابات

 

لو وسائل إلاعالمو املراقبون و الوكالء، 
 
 ممث

 

  ع الوكيلض  و  

 

ل لوائحها الانتخابية ومرشحيها، وبعد تسجيلها بذاتها، أن بعد تسجي يمكن للحزاب السياسية، .1

تمتلك وكالء لحماية مصالحها في اللجان الانتخابية وفي عالقاتها ما الدولة وهيئات الحكم الذاتي، 

هم من يمتلكون الحق في فقط ومواطنو الجمهورية العربية السورية . املنظمات ووسائل إلاعالمو 

  .العمل نوكالء

 

ة مختومة للوكالء، حاملا ي .2 تم تسجيل اللوائح الحزبية واملرشحين، يجب أن يتم منح بطاقات هوي 

ة خالل خمسة أيام من تسجيل الطلب . باالستناد إلى اللوائح املعتمدة، ويجب منح بطاقات الهوي 

. الكنية واسم الحزب على البطاقاتو يجب أن يتضمن الطلب املناسب الاسم ألاول للمرشح، كما 
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ح أو ممثليهيأن يتم تعبئة البطاقات ومنحها إلى الوكالء عن طر ويجب 
 

ها املعتمدين أو /ق املرش

 . ممثل معتمد من الحزب

 

حين أو . يجب أن يتم تنفيذ إجراءات تسجيل الوكالء عبر اللجنة املركزية لالنتخابات .3
 

ويمكن للمرش

ليهم املعتمدين سحب وكالئهم أو تعيين وكالء جدد في أي وقت 
 
بعد تقديم إشعار مكتوب ممث

 .للجنة الانتخابية املناسبة

 

موظفي جهاز الشرطة في الجمهورية و القضاة، و ال يمكن ألعضاء املحكمة الدستورية العليا،  .1

عاء، و وزارة الدفاع، و وألاجهزة ألامنية، العربية السورية،  دائرة الضرائب والجمارك، و مكتب الاد 

أعضاء اللجان و رجال الدين، و عناصر الجيش، و  الضمان الاجتماعي،( خدمات)مؤسسات و 

 .مديرو وسائل إلاعالم اململوكة من الدولة، واملواطنون ألاجانب، أن يعملوا نوكالءو الانتخابية، 

 

 حقوق ومسؤوليات الوكالء، وإجراءات الوقاية لنشاطاتهم

 

  :يمتلك الوكالء الحق في .1

 

في غرفة  ينحاضر  وايكونن أو املشاركة في جلسات اللجنة دون الحق بالتصويت،  . أ

  ،التصويت خالل التصويت

الخاصة تدقيق الوثائق الانتخابية، بما فيها ألاحكام القضائية ذات الصلة والتصريحات  . ب

 ،التي تصدرها الهيئة املفوضة بذلك

قرارات وبروتونوالت و سلطة اللجنة املختصة،  تحت إشرافالتدقيق بحرية في جميا الوثائق . جـ

نائب رئيس اللجنة، والسكرتير أو أي عضو و نتخابية بحضور رئيس اللجنة الانتخابية، اللجنة الا 

 لجنة آخر 
ً
من الوثائق  امفوض من رئيس اللجنة، وأن يأخذ مقاطا منها، وأن يتلقى نسخ

لإلجراءات  ا، وأن يأخذ مقاطا منها، عالوة على تدقيق الصناديق الانتخابية وفًق ااملذنورة آنًف 

البروتونوالت، أو أي  أويتم ختم وتوقيا النسخ أو املقاطا املأخوذة عن القرارات، ن أويجب . ذاتها

ويجب أن يتم ختم الوثائق التي يتم تلقيها من اللجان . سجالت أخرى، من رئيس وسكرتير اللجنة

 ،الانتخابية املحلية في يوم الانتخاب فقط

 ،الاعتراض على قرارات، أفعال، تراخي اللجان. د

لإلجراءات التي تحددها  اتخزين، وحساب أوراق الصناديق وفًق و نقل، و راقبة عملية طباعة، م. هـ

 .اللجنة املركزية لالنتخابات

، دون التدخل في العمل، إلى جانب أعضاء اللجنة الذين يقومون بتسجيل ينحاضر  واأن يكون. و

فات التصويت، و بيانات الناخبين، 
 
فاو توزيا الصناديق ومغل

 
ت التصويت، ومراقبة ختم مغل

 . الصندوق، ومراقبة عملهم

، في يوم الانتخاب، عمل اللجنة وتقديم تعليقات واقتراحات لرئيس اللجنة بما واأن يراقب. ز

 ،حيالهازمة الال  إلاجراءاتعلى رئيس اللجنة أن يتخذ  ينبغي والتي ،يخص ذلك العمل
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رسومة عليها بحضور رئيس، أو نائب رئيس، التدقيق بحرية في صناديق الاقتراع والعالمات امل. حـ

خالل  ينحاضر  وايكونن أو أو سكرتير اللجنة، أو أي عضو لجنة آخر مفوض من رئيس اللجنة، 

 .عملية حساب ألاصوات في الصناديق، وتدوين العدد إلاجمالي لنتائج التصويت

 

 .نلإلجراءات املحددة في هذا البيا ايجب على الوكالء ممارسة حقوقهم وفًق  .2

 

ح ونل حزب موجود في مجلس الشعب أن يكون حاضرً  .3
 

خالل جلسة  ايمكن لوكيل واحد لكل مرش

 . اللجنة الانتخابية وخالل التصويت

 

وال يملك أي شخص، بمن فيهم أعضاء اللجنة الانتخابية، الحق . ال ُيسمح بتقييد حقوق الوكيل .1

طريقة أخرى عن الحضور في نشاطات  مغادرة غرفة التصويت أو إبعادهم بأيبالوكالء  مطالبةفي 

 .اللجنة، إال في حال اعتقالهم أو توقيفهم

 

 .  ال يجوز محاكمة الوكالء على آرائهم بشأن مسار الانتخابات أو الحصيلة النهائية لنتائجها .5

 

 بتنفيذ مهمات املراقبة الحق 

 

 :يمتلك من يرد ذكره هنا الحق في تنفيذ مهام املراقبة الانتخابية .1

 

 ،نظمات الدوليةامل . أ

لو الدول ألاجنبية . ب
 
 ،ممث

املنظمات غير الحكومية السورية والدولية، التي تتضمن أهدافها، بحسب قوانينها الداخلية،  .جـ

 .و ألاحزابمن املرشحين أ اوالتي ال تدعم أيً الديمقراطية وحماية حقوق إلانسان، 

 

لي الدول ألاجنبية، واملنظو يمكن للمنظمات الدولية،  .2
 
مات غير الحكومية ألاجنبية تنفيذ مهام ممث

 .املراقبة بدعوة مناسبة

 

لتنفذ مهام  ايمتلك من يرد ذكره هنا الحق في إرسال دعوة للمنظمات وألافراد املذنورين آنًف  .3

 :املراقبة

 

 ،رئيس الجمهورية العربية السورية . أ

 .املجلس الوطني الانتقالي للجمهورية العربية السورية . ب

  ،نتقالي للجمهورية العربية السوريةهيئة الحكم الا  جـ

 .اللجنة املركزية لالنتخابات .د
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 .يجب تكريس إجراءات تنفيذ مهام املراقبة عبر اللجنة املركزية لالنتخابات .1

 

 اعتماد املراقبين

 

 واأن ينهض راقبةاملتنفيذ مهام في حق ال أعاله بأن لهميمكن للمنظمات وألاشخاص املذنورين  .1

 .من اللجنة املركزية لالنتخابات مملراقبة بعد أن يتم اعتمادهبأعباء مهام ا

يجب أن يتم تقديم طلبات الاعتماد إلى اللجنة املركزية لالنتخابات بعد يوم من تحديد تاريخ  .2

 . يوم قبل يوم التصويت كذاالانتخابات، ولكن خالل وقت ال يتجاوز 

ضافة إلى بطاقات باإل همة املراقبة، ماعتماد أوراق يجب على اللجنة املركزية لالنتخابات أن تصدر  .3

ة مختومة للمراقبين بحسب اللوائح املعتمدة،   كذالمنظمات املناسبة خالل مدة ال تزيد عن لو هوي 

ي الطلب ايوًم  لة في الجمهورية العربية السورية، . بعد تلق  وفي حالة املنظمات غير الحكومية املسجَّ

ة ك ًً  ذلك للمراقبين من املنظمات ذات الصلةيجب أن يتم ختم بطاقات الهوي  ت اعتماًد  االتي تلق 

 .بتنفيذ مهمة املراقبة

يهم لالعتمادات، يجب أن تملك اللجنة املركزية  .1 لو قام املراقبون بدعم أي مرشح أو حزب بعد تلق 

 .لالنتخابات الحق في حرمان املنظمة ذات الصلة من حقها في تنفيذ مهمة املراقبة

هاء عمل سلطة ألاشخاص الذين ينفذون مهمة املراقبة في اليوم السابا الذي يلي تم إنييجب أن  .5

وفي . إلاعالن الرسمي لنتائج الانتخابات، ما لم يتم التشكيك بصحة نتائج الانتخابات في املحكمة

نهي عملها في اليوم حال تم التشكيك بنتائج الانتخابات 
ُ
التالي في املحكمة، يجب على السلطة أن ت

لتصويت أو القيام بانتخابات جديدة اإصدار الحكم القضائي النهائي، ما لم يتم إقرار إعادة  اريخلت

 اوفي حال إعادة التصويت أو إجراء انتخابات جديدة، ال يتوجب أن يكون مطلوبً . بأمر من املحكمة

عيد تسجيلها
ُ
 .من املنظمات التي تقوم بمهمة املراقبة أن ت

 

لي وسائل إلاعالم، وإجراءات حماية نشاطاتهمحقوق ومسؤوليات املراق
ّ
 بين السوريين والدوليين، وممث

 

 :يجب أن يمتلك املراقبون وممثلو وسائل إلاعالم الحق في .1

 

في جلسات اللجنة الانتخابية، وكذلك في املراكز املحلية خالل أن يكونوا حاضرين  . أ

 ،التصويت

لإلجراءات التي  اصوات وفًق تخزين، وحساب عدد ألا و نقل، و مراقبة عملية طباعة،  . ب

 ،تحددها اللجنة املركزية لالنتخابات

قرارات وبروتونوالت و نماذج من صناديق الاقتراع، و التدقيق بحرية في الوثائق الانتخابية، . جـ

ي نسخ عنها وبأخذ مقاطا  اللجنة الانتخابية في اجتماعاتها تحت سلطة اللجنة ذات الصلة، وبتلق 

 ،منها

ل ب. د لإلجراءات التي  احرية في املراكز املحلية ملراقبة غرف الاقتراع وصناديق الاقتراع، وفًق التنق 

 .تحددها اللجنة املركزية لالنتخابات
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 .ال يجب أن يمتلك املراقبون وممثلو وسائل إلاعالم أي حق بالتدخل في عمل اللجان الانتخابية .2

 

وبإمكانهم إبداء تعليقات  ،ل اللجان الانتخابيةفي يوم الانتخاب، يجب على املراقبين أن يراقبوا عم .3

 .املناسبة إلاجراءاتواقتراحات بشأن العمل إلى رؤساء اللجان، ويجب على هؤالء الرؤساء اتخاذ 

 

 .السماح بتقييد حقوق املراقبين وممثلي وسائل إلاعالم في جميا العمليات الانتخابية وز يجال  .1

 

لي و  وز يجال  .5
 
سائل إلاعالم على آرائهم بشأن عملية الانتخابات أو الحصيلة محاكمة املراقبين وممث

 .النهائية لنتائجها
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 بيان جنيف – IVملحق 

 

 مجموعة العمل من أجل سوريا

 البيان الختامي

31/6/2112 

 

  ا، اجتماعً 2112يونيو /حزيران 31استضاف مكتب ألامم املتحدة في جنيف، في  .1
ً

 من ألامين ضم  كال

الاتحاد و الصين وفرنسا تحدة وألامين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجيةالعام للمم امل

وتركيا والعراق الواليات املتحدة ألاميركية  ، ونل منالشمالية وإيرلنداواململكة املتحدة  السوفيتي

رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابا لجامعة )والكويت ( رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية)

وممثلة الاتحاد   (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية ملتابعة الوضا في سوريا)وقطر (الدول العربية 

ألاوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة ألامنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، 

 .برئاسة املبعوث الخاص املشترك للمم املتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا

 

في الجمهورية  الوضاجتما أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة وقد ا  .2

وُيدين أعضاء املجموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهانات . العربية السورية

بالغ القلق إزاء عدم حماية املدنيين واشتداد العنف وإمكانية تفاقم  ويساورهم. إلانسانحقوق 

فطبيعة ألازمة وحجمها غير املقبولين . د، وإزاء ألابعاد إلاقليمية للمشكلةلنزاع في البال حدة ا

 
ً

  يتطلبان موقًفا موحًدا وعمال
ً
 .ادولًيا مشترن

 

ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحدتها الوطنية  .3

ثف من أجل وضا حد للعنف  عاجلى نحو وهم عازمون على العمل عل .أراضيهاوسالمة 
 
ومك

والنتهانات حقوق إلانسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفض ي إلى عملية انتقالية تلبي 

 .التطلعات املشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية

 

د أعضا( أ) املشتركة،وتحقيًقا لهذه ألاهداف  .1 ء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها حد 

 2113و( 2112) 2112ألاطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس ألامن 

اتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية ( ب) ،ا للعنف بكافة أشكالها فوريً ، بما يشمل وقًف (2112)

اتفقوا على ( ج) ،للشعب السوري للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات املشروعة

إلاجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتنفيذ ما تقدم دعًما لجهود املبعوث الخاص املشترك من أجل 

ا ويدعم   .تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية ِّ
وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشج 

 .ة انتقالية بقيادة سوريةإحراز تقدم في امليدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملي

 

الخطوات والتدابير التي حددتها ألاطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري 

 بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله (2112) 2143و( 2112) 2142مجلس ألامن 
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 2113و( 2112) 2112 يجب على ألاطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس ألامن. 5

(2112 ) 
ً

ا نامال
ً
 :وتحقيًقا لهذه الغاية. تنفيذ

 

لح بكافة أشكاله وبتنفيذ  ايجب على جميا ألاطراف أن تلتزم مجددً ( أ) بوقف دائم للعنف املس 

ويجب على الحكومة  . وبدون انتظار إجراءات من ألاطراف ألاخرى  افوًر خطة النقاط الست 

ون ما بعثة ألامم املتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية ومجموعات املعارضة املسلحة أن تتعا

دًما السورية بهدف املض ي
ُ
 ،بتنفيذ الخطة وفًقا لوالية البعثة ق

 

ز وقف العنف املسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها  (ب) يجب أن ُيعزَّ

 :خطة النقاط الست، بما يشمل حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود ألاخرى من

 

ا يشمل على ا وتوسيا نطاقه، بماملحتجزين تعسًف وتيرة إلافراج عن ألاشخاص  تكثيف“1"

 ،وجه الخصوص الفئات الضعيفة، وألاشخاص الذين شارنوا في أنشطة سياسية سلمية

طريق  ووضا قائمة بجميا ألاماكن التي ُيحتجز فيها هؤالء ألاشخاص وتقديمها دون تأخير عن

والرد بسرعة عن طريق  ،ا على تنظيم الوصول إلى هذه املواقاوالعمل فوًر  ،القنوات املناسبة

القنوات املناسبة على جميا الطلبات املكتوبة املتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤالء 

 ،ألاشخاص أو بالوصول إليهم أو إلافراج عنهم

 

لد للصحفيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة كفالة حرية التنقل في جميا أرجاء الب" 2"

 ،غير تمييزية

 

 .احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون " 3"

 

يجب على جميا ألاطراف، في جميا الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسالمة وأمن بعثة ( ج)

العربية السورية وأن تتعاون ما البعثة وتسهل مهمتها  ألامم املتحدة للمراقبة في الجمهورية

 ،التجابصورة ناملة في جميا امل

 

يجب على الحكومة، في جميا الظروف، أن تتيح لجميا املنظمات إلانسانية فوًرا وبصورة ( د)

ويجب على الحكومة وجميا . ناملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميا املناطق املتأثرة بالقتال

ويجب على  .ذلكف أن تتيح إخالء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميا املدنيين الذين يودون ألاطرا

د بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها املتعلقة  جميا ألاطراف أن تتقي 

 .بحماية املدنيين

 

 يادة سوريةاملبادئ والخطوط التوجيهية املتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بق



 4112أغسطس،  1 [مسودة--خيارات النتقال سياسي  : سوريا]

 

 84من  85الصفحة 
 

 

املبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة "اتفق أعضاء فريق العمل على  .1

 :، على النحو الوارد أدناه"سورية

 

م لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالًية ِّ
 :أي تسوية سياسية يجب أن تقد 

 

 ،في الجمهورية العربية السورية تتيح منظوًرا مستقبلًيا يمكن أن يتشاطره الجميا( أ)

 

د خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك املنظور ( ب) ِّ
حد 

ُ
 ،ت

 

ذ في جو يكفل السالمة للجميا ويتسم باالستقرار والهدوء( ج)  ،يمكن أن تنفَّ

 

 .يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية( د)

 

I . شيروا عن تطلعات  - لللمستقبمنظور
ُ
أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين است

 :وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة ،واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية

 

  تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتتيح حيًزا للجهات الفاعلة السياسية القائمة

. تساوية في الانتخاباتوتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة وم

ا أن الالتزام بديمقراطية متعددة ألاحزاب يجب أن يكون التزاًما ويعني هذا أيضً 

 ،دائًما يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات

 

 (ب ) تمتثل للمعايير الدولية لحقوق إلانسان، واستقالل القضاء، ومساءلة

ألامر على مجرد صياغة التزام  ا أن يقتصر وليس نافيً  .القانون الحاكمين، وسيادة 

الحاكمين بتلك  فمن الالزم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء .القبيلمن هذا 

 ،الالتزامات

 

 (ج )ا متساوية للجميا
ً
فال مجال للطائفية أو التمييز على . تتيح فرًصا وحظوظ

ويجب أن تتأكد الطوائف ألاقل عدًدا  .ذلكأساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير 

 .بأن حقوقها ستحترم

 

II .لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى  - خطوات واضحة في العملية لانتقالية 
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، فمن . تتأكد نل ألاطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميا في البلد ومن ثم 

ة انتقالية وفق جدول عها عمليبالجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة ال رجعة فيها تت

 :وتشمل الخطوات الرئيسية ألية عملية انتقالية ما يلي. مني محددز 

 

ئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية ( أ) يه 
ُ
 .الانتقاليةإقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن ت

الحكومة ويمكن أن تضم أعضاء من  .التنفيذيةوأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية نامل السلطات 

ل على أساس املوافقة املتبادلة
 
شك

ُ
 ،الحالية واملعارضة ومن املجموعات ألاخرى، ويجب أن ت

 

وال بد من تمكين جميا فئات املجتما ومكوناته البلد، الشعب السوري هو من يقرر مستقبل ( ب)

هذه العملية  ويجب أال تكون . في الجمهورية العربية السورية من املشاركة في عملية الحوار الوطني

أن من الواجب تنفيذ نتائجها  أي-ا أن تكون مجدية شاملة للجميا فحسب، بل يجب أيضً 

 ،الرئيسية

 

عرض . على هذا ألاساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري واملنظومة القانونية( ج)
ُ
وأن ت

 ،نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام

 

الدستوري الجديد، من الضروري إلاعداد النتخابات حرة ونزيهة وتعددية  بعد إقامة النظام( د)

 ،وإجراؤها لشغل املؤسسات والهيئات الجديدة املنشأة

 

ًً ( هـ) ثل املرأة تمثيًل م 
ُ
  امن الواجب أن ت

ً
 .في جميا جوانب العملية الانتقالية نامال

 

III .- بيد أن من .تغييرال وتنطوي على من عملية انتقالية إ ما- السالمة ولاستقرار والهدوء 

لجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سالمة الجميا في جو من الاستقرار ا

 :ويتطلب ذلك. والهدوء

 

فيجب على جميا ألاطراف أن تتعاون ما هيئة الحكم  ؛الكاملينتوطيد الهدوء والاستقرار ( أ)

ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب  ،نف بصورة دائمةالانتقالية لكفالة وقف أعمال الع

 ،وتناول مسألة نزع سالح املجموعات املسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم

 

اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية ملعالجة املسائل ( ب)

التعجيل بإكمال عملية إلافراج عن  ضمانومن الضروري أيًضا  .املحتاجةإلانسانية في املناطق 

 ،املحتجزين

 

فمن الواجب الحفاظ على  .الكفاءاتاستمرار املؤسسات الحكومية واملوظفين من ذوي ( ج)

وما  .ألامنويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر . الخدمات العامة أو استعادة سير عملها
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ن على جميا املؤسسات الحكومية، بم ا فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماش ى ذلك، يتعي 

ما معايير حقوق إلانسان واملعايير املهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، 

 ،وتخضا لسلطة هيئة الحكم الانتقالية

 

ألافعال ويجب النظر في الجوانب املتعلقة باملساءلة عن . الالتزام باملساءلة واملصالحة الوطنية( د)

ومن الالزم أيًضا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية،  .النزاعاملرتكبة خالل هذا 

تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو رد  الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل املصالحة الوطنية 

 .والعفو

 

IV .العربيةلجمهورية إن شعب ا - خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياس ي ذي مصداقية 

ن عليه التوصل إلى اتفاق سياس ي، لكن الوقت بدأ   :ومن الواضح .ينفدالسورية هو من يتعي 

 

 ،أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها يجب أن تحترم( أ)

 

لواجب آلان تهيئة ومن ا. فقطأن النزاع يجب أن ُيحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض  (ب)

 ،الظروف املفضية إلى تسوية سلمية

 

ويجب على جميا ألاطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو  .تتوقفأن إراقة الدماء يجب أن ( ج)

ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف املسلح بكافة أشكاله،  .الستذي مصداقية بخطة النقاط 

من خطة النقاط  1 إلى 2عيان لتنفيذ البنود من واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية لل

 ،الست

 

ويجب على . أن من واجب جميا ألاطراف أن تتعامل آلان بصدق ما املبعوث الخاص املشترك( د)

ألاطراف أن تكون جاهزة لتقديم ُمحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة 

يما فومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميا . سورية تلبي التطلعات املشروعة للشعب

يتسنى إسماع آراء جميا مكونات املجتما السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية املمهدة 

 .للعملية الانتقالية

 

الدولي املنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم املجتما أن ( هـ)

ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجود مساعدة . تفاق الذي تتوصل إليه ألاطرافكبير لتنفيذ الا

لب ذلك
ُ
وسُيتاح قدر كبير من ألاموال لدعم إلاعمار . دولية بموجب والية من ألامم املتحدة إن ط

 .وإعادة التأهيل

 

 إلاجراءات املتفق عليها
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، دعًما لجهود املبعوث إلاجراءات املتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم

 :الخاص املشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية

 

ا منسقة ومطردة على ( أ)
ً
سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوط

نة في الفقرة   ،أعالههـ ألاطراف في الجمهورية العربية السورية التخاذ الخطوات والتدابير املبي 

 

 ،رض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاعيعا( ب)

 

يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهورية العربية السورية أهمية تعيين ُمحاور فعلي ( ج)

ض، عندما َيطلب  املبعوث الخاص املشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست  منهاُمفو 

 ،وهذا البيان مًعا

 

العمل املعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة  يحث أعضاء مجموعة( د)

 ،للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان مًعا ممثلين لهم ومؤثرينللخروج بمحاورين 

 

سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص املشترك وفريقه في سياق ( هـ)

حكومة واملعارضة والتشاور على نطاق واسا ما املجتما تحركهما على نحو فوري إلشراك ال

 
ً

 ، عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو ألامامالسوري، فضال

 

يرحب أعضاء مجموعة العمل بأي دعوة من املبعوث الخاص املشترك إلى عقد اجتماع آخر ( و)

حرز بشأن جميا البنود املعراض التقدم الفعلي ملجموعة العمل عندما يرى ذلك ضروريا الست

املتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للزمة من خطوات وإجراءات أخرى 

إطالع ألامم املتحدة  اوسيتولى املبعوث الخاص املشترك أيضً  .العملمجموعة  إضافية تتخذها

 .وجامعة الدول العربية على ما ُيستجد

 


