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 :للسالملمؤتمر جنيف الثاني التفاق التسوية السياسية  –بيان المبادئ األساسية 

 
و  (9509يف  9523-9529-9502)ذات الأرقام جملس الأمن التابع للأمم املتحدة  اتلقرار يف مؤمتر جنيف ووفقًا ان وفد املعارضة السورية   

أأن معلية السالم لن يؤكد ب ;" بيان جنيف " 9509حزيران  35للبيان اخلتايم جملموعة العمل من أأجل سوراي يف  نفيذا( ; وت 9503يف  9002)

منا أأيضًا  الطرفني يف مؤمتر جنيف ،تتقدم فقط مبشاركة  تنفيذ الالزتامات القانونية املرتتبة وفق قرارات الرشعية ادلولية  وقرارات جملس عرب ا 

املدنيني السوريني دون اكفة عن املعاانة  والأمني لاللزتامات القانونية العامة يف القانون ادلويل ال نساين مما يسمح برفع  الأمن والتنفيذ الصادق

نسانية الصعبة عىل الأرض لأن هذا الالزتام  ; أأي متيزي بعملية التفاوض   كفيل ببناء الثقة دلى معوم الشعب السوري ومعاجلة الظروف ال 

أأن الغاية الرئيس ية الاقرار بمع   ;ظهر حسن نوااي الطرفني ووجود ال رادة الس ياس ية دلهيام للخوض مبفاوضاٍت جديةاليت جيب أأن ت الس ياس ية 

متارس اكمل السلطات  انتقالية حمكهيئة تشكيل ب اكماًل بدءًا   9509حزيران  35 تنفيذ بيان جنيف يهمن مؤمتر جنيف الثاين للسالم 

قوات و , و واجليش والقوات املسلحةالاس تخبارات,  وزارات وهيئات ومؤسسات ادلوةل مبا فهيا هيئات وأأهجزة وفروعىل اكفة التنفيذية ع

مم املتحدة رمق وذكل ابلرتايض التام  ن والرشطةالأمأأهجزة  يف املادتني  9503الصادر يف العام  9002)وفق ما جاء يف قرار جملس الأمن التابع للأ

جناز التسوية الس ياس ية اكمةل السلطات التنفيذية ؤقةة الهيئة احلامكة الانتقالية املن املفاوضات لتشكيل أأ و منه(  01و01 يسرتشد ابملبادئ وا 

 التالية:

 

عالٍن يعترب مبثابة ا للسالم،ان اتفاق التسوية الس ياس ية املتوافق عليه بني الطرفني السوريني املشاركني يف مؤمتر جنيف الثاين  .0

 .مؤقت   دس توري  

 

مما يقةيض السورية بشلك اكمل  الأرايضسالمة و  ،ووحدة السورية واس تقالل ادلوةل س يادة،س تحافظ عىل  هيئة احلمك الانتقايل .9

جراءات تفيض اىل انسحاب اكفة  الأرايض واملقاتلني الأجانب من اكفة اجلهات العسكرية اخلارجية اختاذ ما يلزم من قرارات وا 

 . السورية

 

السورية ويه اخملوةل فقط بمتثيل ادلوةل  واس تقالل ادلوةلهيئة احلمك الانتقايل يه الهيئة الرشعية الوحيدة املعربة عن س يادة  .3

املوقعة من قبل ادلوةل  واملعاهدات ادلوليةالسورية يف احملافل ادلولية ويف لك ما يتعلق ابلشؤون اخلارجية ويه تلزتم باكفة مواثيق 

 السورية.

 

اليت تليب التطلعات املرشوعة للشعب  الس يايس لعملية الانتقالبيئة حمايدة ميكن خلق  يه هيئة احلمك الانتقايلل ملهمة الرئيس ية ان ا .2

 ومرفقه الثاين. 9503الصادر يف العام  9002من قرار جملس الأمن رمق  01و 01امةثاًل للامدتني  فهيا، جتريأأن السوري 
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ن  .0 من خالل اختاذ خطوات فورية  أأشاكهل وذكلتوجه وترشف عىل اتفاق وقف العنف باكفة تنفذ و سوف  هيئة احلمك الانتقايلا 

 وحتقيق اس تقرار البالد وبوجود مراقبني دوليني من قبل الأمم املتحدة. املدنينيل يقاف العنف املسلح هبدف حامية 

 

 يكفل سالمة امجليع يف جو من الاس تقرار والهدوء ويتطلب ذكل:تنفيذ العملية الانتقالية عىل حنو ب  هيئة احلمك الانتقايلتلزتم  .1

 

I.  لكفاةل وقف أأعامل  هيئة احلمك الانتقايلتوطيد الهدوء والاس تقرار الاكملني فيجب عىل مجيع الأطراف أأن تتعاون مع

رسحي أأفرادها العنف بصورة دامئة ويشمل ذكل اكامل معليات الانسحاب وتناول مسأأةل نزع سالح اجملموعات املسلحة وت 

 .او يف قطاعات اخلدمات العامة واملدنية أأو ادماهجم يف اجليش والقوات املسلحة

II.  من عرب وكرد وتركامن ورساين وضامن مشاركة لك مكوانت الشعب السوري حامية و اختاذ خطوات فعلية لكفاةل

 والاحرتام املتبادل وتشجيع التوافقات بني اكفة القوى الس ياس ية بناء الثقة اعادةابلعملية الانتقالية و وغريمه  أأشوريني

اكلتفاق املوقع بني الئتالف الوطين السوري دوةل وارضا وشعبا، وحدة واس تقرار الوطن  مع ينسجممبا  واجملمتعية

   عىل سبيل املثال.السوري واجمللس الوطين الكردي 

III.  عادة  الكفاءات،اس مترار املؤسسات احلكومية واملوظفني من ذوي مفن الواجب احملافظة عىل خدمات املؤسسات العامة وا 

حقوق الانسان وقوانني العمل والعامل، املعايري ادلولية و  للريق هبا وفق املعايري املهنية العامليةووضع خطط تقيمي دورها 

صالح بناها التنظميية و  ويشمل ذكل فامي يشمل اجليش والقوات املسلحة وهيئات وأأفرع هماهما وعرب دراسة وا 

عادة التقيمي املهين هلم وتأأمني  الاس تخبارات ودوائر الأمن ومكبدأأ عام يمت الاحةفاظ باكفة موظفي ادلوةل والقطاع العام وا 

ماكنياهتم ان لزم عادة التأأهيل للريق اب  وتبقى ادلوةل ملزتمة بهتيئة فرص العمل وضامن مصدر دخل اكفة  .برامج التدريب وا 

العاملني احلاليني فهيا. وعىل اكفة املؤسسات احلكومية مبا فهيا اجليش والقوات املسلحة والاس تخبارات ودوائر الأمن أأن 

ية، وأأن تعمل حتت قيادة عليا القانون ومبا يامتىش مع معايري حقوق الانسان واملعايري املهنية العامل  س يادةتؤدي معلها حتت 

 . هيئة احلمك الانتقايلتكون حمل ثقة الشعب وختضع اكماًل لسلطة 

 

ل هنةةةاء  ةاكمةلوعسةةةكرية مةةة  قضةةةائية،و  س ياسةةة ية،و  اجامتعيةةةة،و  اقةصةةةادية،اسةةةرتاتيجية تبةةة  سةةةوف ت  هيئةةةة احلةةةمك الانتقةةةايل .1

 س ياسةة ية،قةةوات عبعةةة ملةةذاهب  أأي أأو الطةةرفني التابعةةة لأي مةةنالعنةةف ا ي يرتكةةب مةةن قبةةل مجيةةع اجملموعةةات املسةةلحة 

يديولوجيةةةةةةة،أأو   طائفيةةةةةةة أأو جنائيةةةةةةة ومنةةةةةةع هةةةةةةذن اجلهةةةةةةات مةةةةةةن ارتةةةةةةاكب املزيةةةةةةد مةةةةةةن العنةةةةةةف. أأو  دينيةةةةةةة،أأو  ا 

 

ىل  هيئةةةة احلةةةمك الانتقةةةايل .2 الأرايض السةةةورية اكفةةةة دلهيةةةا السةةةلطة الاكمةةةةل ابلسةةةامح ابلوصةةةول الفةةةوري للمسةةةاعدات ال نسةةةانية ا 

دخةةال املسةةاعدات ال نسةةانية ادلوليةةة،ت ال نسةةانية مةةن خةةالل املةةنظام وعةةىل مجيةةع  والطبيةةة، ولةةن يعرقةةل أأي طةةرف معليةةة ا 

خةةالء  متةةام معليةةة ا  عةةادة اب ،هيئةةة احلةةمك الانتقةةايلبتوجيةةه مةةن  اجلةةر ،الأطةةراف التعةةاون معةةًا ل  ىل ا  لنةةازحني ا اكفةةةل ضةةافة ا 
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ىل  والالجئةةةةةةةةةةةةةةةةني  يةةةةةةةةةةةةةةةةع الأطةةةةةةةةةةةةةةةةراف. مج سةةةةةةةةةةةةةةةةورية وذكل بةةةةةةةةةةةةةةةةد  مةةةةةةةةةةةةةةةةن منةةةةةةةةةةةةةةةةاطقهم يف ا 

 

ومعتقيل التظاهر السلطة واحلق ابحلصول عىل قوامئ بأأسامء مجيع املعتقلني الس ياس يني ومعتقيل الرأأي اكمل دلهيا  هيئة احلمك الانتقايل .2

فراج عهنم  والأمر واحملتجزين  واحلراك السلمي والاغايث عادة النظر جبميع الأحاكم اجلزائية الصادرة بعد  ،اً مجيعابل  كام لها احلق اب 

صدار العفو العام واخلاص وفق املعايري القانونية, 9500أ ذار  00عرخي  ن فرقاء هذا التفاق ملزتمون مبعامةل  ,ولها احلق اب   اكفةوا 

ىلال نسان املعتقلني دلهيم وفق املعايري ادلولية حلقوق  تقالت والسجون وأأماكن الاحةجاز حتت سلطة هيئة حني وضع هذن املع  ا 

عاقة وصول دم وع ,والسجون واملعتقالتاحلجز  كام يلزتمون بتقدمي بيان يوحض أأماكن احلمك الانتقايل ,   الرقابة ادلولية منظامت ا 

لهيم وأأماكن  ين قضوا يف هذن املعتقالت, كام يلزتم مجيع الأطراف ببيان مصري املفقودين واخملطوفني وتقدمي لواحئ امسية ابلأشخاص ا ا 

 .دفهنم

 

نسان والقانونؤ ت هيئة احلمك الانتقايل .05 ال نساين وذكل من أأجل  ادلويل سس أ ليات ملساءةل املسؤولني عن مجيع انهتااكت حقوق ال 

ن  سوف توجه وتقود مجيع اجلهود الرامية لتحقيق العداةل الانتقالية  الهيئةحتقيق العداةل وتعزيز الانتقال حنو السالم والاس تقرار، وا 

بني الأحزاب وبني وفق مبادئ الانصاف واملصاحلة الوطنية وتوطيد السمل الأهيل ونزع فةيل اخلالفات وحل اخلالفات يف اجملمتع 

 ن خالل د  دويل قوي.اكفة التنظاميت املدنية والعسكرية عىل املس توى احمليل، وسيمت حتقيق هذن الأهداف م

 

دماج ومشاركة مجيع السوريني و ، حقوقضامن لدلهيا السلطة الاكمةل  هيئة احلمك الانتقايل .00 باكفة دايانهتم ومذاههبم وأأصوهلم العرقية ا 

 يف معلية اختاذ القرار وتنفيذن يف مجيع نشاطاهتا. والقومية 

 

 ال نسان،قوق املعايري ادلولية حللكيًا مع  تناسبي تسوية ال اتفاقية تطبيق  من أأندلهيا الصالحية الاكمةل للتأأكد  هيئة احلمك الانتقايل .09

قلميي. بشلكيسامه و والقوانني ادلولية  مبادئ ادلميقراطيةو   فعيل يف ترس يخ الاس تقرار ال 

 

ميقراطية ادل حنوتسوية وفقًا لتطلعات الشعب السوري ال تفاقية لتنفيذ اتقوم بوضع الأسس واملبادئ الرئيس ية  هيئة احلمك الانتقايل .03

 حمكم القانون.و 

 

والأحزاب  عيات ومنظامت اجملمتع املدينامجل تشكيل و  التعبري،حرية لحرتام معلية التنفيذ الاكمةل  ترعى وتضمن هيئة احلمك الانتقايل .02

التأأكد من أأن و وحرية الاعالم  الس ياس يةشاركة وامل وحق التظاهر السلمي والاعتصامات السلمية التجمع حرية و  ،الس ياس ية

 .السورينيمةاحة للك  عالمال  وسائل 

 

 . واجباتللمرأأة السورية يف مجيع احلقوق والواملساواة التامة شاركة الاكمةل تضمن امل  هيئة احلمك الانتقايل  .00
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متيزي عىل أأساس اجلنس، او ادلين او الطائفة او دون أأي لسوريني مجليع ااملتساوية تضمن حقوق املواطنة  هيئة احلمك الانتقايل .01

 الاجامتعي.ى س تو امل أأو التوجه الس يايس أأو  العرق،

 

مجيع فئات اجملمتع مبشاركة وذكل . مس تقبهلتقرير من  الشعب السوريتتخذ ال جراءات املناس بة لمتكني  هيئة احلمك الانتقايل .01

حبيث تكون  ،علهياووفق أ ليات يمت التوافق  منظامت جممتع مدين دولية ومس تقةلوطين جامع تعقدن مبراقبة توافق ومكوانته يف مؤمتر 

من قبل امجلعية التأأسيس ية  يصاغ ادلس تور اجلديد وفقهاًا أأساستشلك مبادئ  مجموعةنةج عهنا ت جمدية و و هذن العملية شامةل للجميع 

 .املنتخبة لحقاً 

 

جراء انتخاابت امجلعية التأأسيس ية وفق النظام الانتخايب ا ي يمت التوافق عليه يف اتفاق التسوية  هيئة احلمك الانتقايلتقوم  .02 ومبراقبة اب 

  .  منظامت جممتع مدين دولية مس تقةلقبل  من

 

جراء اس تفةاء عام عىل ادلس تور اجلديد ا ي تقرن  هيئة احلمك الانتقايلتقوم  .02  اء منالاس تفةمراقبة معلية تمت و تأأسيس ية ال عية امجل اب 

 الناخبني.الأمم املتحدة ويقر ادلس تور بغالبية ثليث  قبل

 

ق .95 اجلديد من قبل الشعب السوري عرب الاس تفةاء العام، تقوم هيئة احلمك الانتقايل ابلتحضري لالنتخاابت امة النظام ادلس توري بعد ا 

رشاف مبارش من امجل احلرة والزنهية   ولية.  من منظامت اجملمتع املدين ادلومبراقبة عية التأأسيس ية والتعددية وفق ما نص عليه ادلس تور واب 

 

 منحةل فور تويل الهيئات التنفيذية املنتخبة صالحياهتا ادلس تورية. تعد هيئة احلمك الانتقايل  .90

 

 حتل امجلعية التأأسيس ية فور انعقاد اجللسة الربملانية الأوىل، للربملان املنتخب. .99

 

تأأمني و لقراراهتا لأمم املتحدة واجملمتع ادلويل عىل حتقيق الامةثال جملس الأمن التابع لسوف تعمل ابلتنس يق مع هيئة احلمك الانتقايل  .93

 .دولياً عربيًا واقلمييًا و من اجلهات الفاعةل لها الاكمل  ادل 

 

لتقيمي معلية تنفيذ مد من جملس الأمن التابع للأمم املتحدة عتم ت  قاييس حمايدة ومس تقةل مسوف تقوم بوضع معايري و هيئة احلمك الانتقايل  .92

مم املتحدة رمق  01و 01مبا حيقق الامةثال الاكمل للامدتني  التفاق وأأي تقدم يمت التفاق عليه  9002من قرار جملس الأمن التابع للأ

)كام نصت  ل السابع من ميثاق الأمم املتحدةويف حال عدم تنفيذ التفاق يقةيض تنفيذ تدابري وفق الفص ،9503الصادر يف العام 

 .(9503بتارخي  9002من قرار جملس الأمن التابع للأمم املتحدة رمق  90املادة 


