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  جمموعة العمل من أجل سوريا    

  البيان اخلتامي    
  )٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠(

 ، اجتماعـاً ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠استضاف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف       -١
 من األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام جلامعة الدول العربية ووزراء خارجيـة             ضّم كالً 

رئيس مؤمتر قمة   ( املتحدة والواليات املتحدة وتركيا والعراق       روسيا والصني وفرنسا واململكة   
) رئيسة جملس وزراء اخلارجية التابع جلامعة الدول العربيـة        (والكويت  ) جامعة الدول العربية  

وممثلـة االحتـاد األورويب     ) رئيسة جلنة جامعة الدول العربية ملتابعة الوضع يف سوريا        (وقطر  
منية، بوصفهم جمموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة املبعوث         السامية للسياسة اخلارجية واأل   

 .اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا

 .واجتماُع أعضاء جمموعة العمل خطوةٌ أمالها جزعهم على خطورة احلالة يف سوريا  -٢
اكات حقـوق  وُيدين أعضاء اجملموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتـدمري وانتـه   

ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم محاية املدنيني واشتداد العنف وإمكانيـة اسـتمرار       . اإلنسان
فطبيعة األزمة وحجمهـا غـري   . تفاقم حدة الرتاع يف البلد، وإزاء األبعاد اإلقليمية للمشكلة        

 . مشتركاً دولياً وعمالً موحداًاملقبولني يتطلبان موقفاً

 العمل بسيادة سوريا واستقالهلا ووحدهتا الوطنيـة وسـالمة       ويلتزم أعضاء جمموعة    -٣
على حنو مستعجل ومكثّف من أجل وضع حد للعنـف          لى العمل   وهم عازمون ع  . أراضيها

والنتهاكات حقوق اإلنسان وبدء عملية سياسية بقيادة سورية تفضي إىل عملية انتقالية تليب             
 .د مستقبله بصورة مستقلة ودميقراطيةّدالتطلعات املشروعة للشعب السوري ومتكّنه من أن حي

حّدد أعضاء جمموعة العمل خطوات وتـدابري       ‘ ١‘ هلذه األهداف املشتركة     وحتقيقاً  -٤
 ٢٠٤٢تتخذها األطراف لتأمني التنفيذ الكامل خلطة النقاط الست وقراري جملـس األمـن              

مبـادئ وخطـوط    اتفقوا على   ‘ ٢‘ للعنف بكافة أشكاله؛ و     فورياً ، مبا يشمل وقفاً   ٢٠٤٣و
اتفقوا على  ‘ ٣‘ي؛ و توجيهية لعملية انتقالية سياسية تليب التطلعات املشروعة للشعب السور        

 جلهود املبعوث اخلاص املشترك من أجل تيسري        إجراءات ميكنهم اختاذها لتنفيذ ما تقّدم دعماً      
تقدم يف  وهم مقتنعون بأن ذلك ميكن أن يشجِّع ويدعم إحراز          . عملية سياسية بقيادة سورية   

 .امليدان وسيساعد على تيسري ودعم عملية انتقالية بقيادة سورية
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اخلطوات والتدابري اليت حددهتا األطراف لتأمني التنفيذ الكامل خلطـة              
 ، مبا يشمل وقفاً   ٢٠٤٣ و ٢٠٤٢النقاط الست وقراري جملس األمن      

  للعنف بكافة أشكالهفورياً

 خطة النقاط الـست وقـراري جملـس         الً كام جيب على األطراف أن تنفذ تنفيذاً       -٥
 : هلذه الغايةوحتقيقاً. ٢٠٤٣ و٢٠٤٢ األمن

 بوقف دائم للعنف املسلّح بكافـة أشـكاله         جيب على مجيع األطراف أن تلتزم جمدداً       •
.  وبدون انتظار إجراءات من األطـراف األخـرى        وبتنفيذ خطة النقاط الست فوراً    

حة أن تتعاون مع بعثة األمم املتحـدة        وجيب على احلكومة وجمموعات املعارضة املسل     
 ؛ لواليتها بتنفيذ ما تقدم وفقاًدماًهبدف املضي قُاجلمهورية العربية السورية للمراقبة يف 

جيب أن ُيعزَّز وقف العنف املسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيـان              •
 :مبا يشمللتنفيذ البنود األخرى من خطة النقاط الست، سوريا تتخذها حكومة 

يشمل  ، مبانطاقه وتوسيع تكثيف وترية اإلفراج عن األشخاص احملتجزين تعسفاً       •
على وجه اخلصوص الفئات الضعيفة، واألشخاص الذين شاركوا يف أنـشطة           
سياسية سلمية؛ ووضع قائمة جبميع األماكن اليت ُيحتجز فيها هؤالء األشخاص        

 علـى تنظـيم     ؛ والعمل فوراً  وتقدميها دون تأخري عن طريق القنوات املناسبة      
الوصول إىل هذه املواقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات املناسبة على مجيـع             
الطلبات املكتوبة املتعلقة باحلصول على معلومات بشأن هـؤالء األشـخاص           

 بالوصول إليهم أو اإلفراج عنهم؛ أو

شـريات  كفالة حرية التنقل يف مجيع أرجاء البلد للصحفيني وكفالة منحهم تأ           •
 وفق سياسة غري متييزية؛

 .احترام حرية تكوين اجلمعيات وحق التظاهر السلمي وفق ما يضمنه القانون •

جيب على مجيع األطراف، يف مجيع الظروف، أن تتحلى باالحترام الكامل لـسالمة              •
وأمن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة             

 ؛ مهمتها بصورة كاملة يف مجيع اجملاالتوتسهل

 جيب على احلكومة، يف مجيع الظروف، أن تتيح جلميع املنظمات اإلنـسانية فـوراً              •
وجيب على  . وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إىل مجيع املناطق املتأثرة بالقتال         

ـ             دنيني احلكومة ومجيع األطراف أن تتيح إخالء اجلرحى، وأن تتيح مغادرة مجيع امل
مبوجب  أن تتقّيد بالكامل بالتزاماهتا      وجيب على مجيع األطراف   . الذين يوّدون ذلك  

 .القانون الدويل، مبا يشمل التزاماهتا املتعلقة حبماية املدنيني
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 املبادئ واخلطوط التوجيهية املتفق عليها لعملية انتقالية بقيادة سورية    

طوط التوجيهية لعملية انتقاليـة بقيـادة       املبادئ واخل "اتفق أعضاء فريق العمل على        -٦
 :، على النحو التايل"سورية

 :أي تسوية سياسية جيب أن تقدِّم لشعب سوريا انتقاالً  

  ميكن أن يتشاطره اجلميع يف سوريا؛ مستقبلياًيتيح منظوراً •

 ُيحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمين مؤكد حنو حتقيق ذلك املنظور؛ •

 فل السالمة للجميع ويتسم باالستقرار واهلدوء؛ميكن أن ينفَّذ يف جو يك •

 .ميكن بلوغه بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، ويكون ذا مصداقية •

 منظور للمستقبل  -أوالً  

أعربت الشرحية العريضة من السوريني الذين اسُتشريوا عن تطلعات واضحة لشعب             
 :ومثة رغبة جاحمة يف إقامة دولة. سوريا

 للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك      عددية حبق، وتتيح حيزاً   تكون دميقراطية وت   •
ويعـين  . اليت نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية يف االنتخابات     

 يتجاوز  دائماً أن االلتزام بدميقراطية متعددة األحزاب جيب أن يكون التزاماًهذا أيضاً
 ؛مرحلة جولة أوىل من االنتخابات

عايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، واستقالل القضاء، ومساءلة احلاكمني، متتثل للم •
.  أن يقتصر األمر على جمرد صياغة التزام من هذا القبيلوليس كافياً. وسيادة القانون

 ؛فمن الالزم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء احلاكمني بتلك االلتزامات

ال جمال للطائفية أو التمييز علـى أسـاس         ف.  متساوية للجميع   وحظوظاً تتيح فرصاً  •
 بـأن   وجيب أن تتأكد الطوائف األقل عـدداً      . عرقي أو ديين أو لغوي أو غري ذلك       

 .حقوقها ستحترم

 خطوات واضحة يف العملية االنتقالية  -ثانياً  

لن ينتهي الرتاع يف سوريا حىت تتأكد كل األطراف من وجود سبيل سـلمي حنـو            
ومن مثّ، فمن اجلوهري أن تتضمن أية تسوية خطـوات          . مستقبل مشترك للجميع يف سوريا    

وتـشمل اخلطـوات    . واضحة ال رجعة فيها تّتبعها العملية االنتقالية وفق جدول زمين حمدد          
 :يليالرئيسية ألية عملية انتقالية ما 
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 هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن ُتهّيئ بيئة حمايدة تتحرك يف ظلـها العمليـة            إقامة •
 هيئة احلكم االنتقالية ستمارس كامـل الـسلطات   ويترتب على ذلك أن . االنتقالية
وميكن أن تضم أعضاء من احلكومة واملعارضة احلاليتني ومن اجملموعـات           . التنفيذية
 ؛ى أساس املوافقة املتبادلة وجيب أن ُتشكّل عل،األخرى

وال بد من متكني مجيع فئات اجملتمع الـسوري         . الشعب هو من يقرر مستقبل البلد      •
وجيب أال تكـون هـذه العمليـة    . ومكوناته من املشاركة يف عملية احلوار الوطين  

 أي أن من الواجب تنفيذ      - أن تكون جمدية     للجميع فحسب، بل جيب أيضاً     شاملة
 ؛نتائجها الرئيسية

. على هذا األساس، ميكن أن يعاد النظر يف النظام الدستوري واملنظومـة القانونيـة              •
 ؛وسُتعرض نتائج الصياغة الدستورية على االستفتاء العام

بعد إقامة النظام الدستوري اجلديد، من الضروري اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة             •
 ؛شأةوتعددية وإجراؤها لشغل املؤسسات واهليئات اجلديدة املن

 . يف مجيع جوانب العملية االنتقالية كامالًمن الواجب أن ُتمثّل املرأة متثيالً •

 السالمة واالستقرار واهلدوء  -ثالثاً  

احلرص على تنفيذ   بيد أنه من اجلوهري     . ما من عملية انتقالية إال وتنطوي على تغيري         
 :ويتطلب ذلك. رار واهلدوءالعملية االنتقالية على حنو يكفل سالمة اجلميع يف جو من االستق

فيجب على مجيع األطراف أن تتعاون مع هيئة        . توطيد اهلدوء واالستقرار الكاملني    •
ويشمل ذلـك إكمـال     . احلكم االنتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة       

عمليات االنسحاب وتناول مسألة نزع سالح اجملموعات املسلحة وتسريح أفرادها          
 ؛وإعادة إدماجهم

ختاذ خطوات فعلية لكفالة محاية الفئات الضعيفة واختاذ إجراءات فوريـة ملعاجلـة             ا •
 كفالة التعجيل بإكمـال     ومن الضروري أيضاً  . ملسائل اإلنسانية يف املناطق احملتاجة    ا

 ؛عملية اإلفراج عن احملتجزين

فمن الواجب احلفاظ   . استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني من ذوي الكفاءات       •
ويشمل ذلك فيما يشمل قوات اجليش      . خلدمات العامة أو استعادة سري عملها     على ا 

ومع ذلك، يتعّين على مجيع املؤسسات احلكومية، مبا فيهـا دوائـر            . ودوائر األمن 
االستخبارات، أن تتصرف مبا يتماشى مع معايري حقوق اإلنسان واملعايري املهنيـة،            

هيئـة  العموم، وختـضع لـسلطة      ط ثقة لدى    تعمل حتت قيادة عليا تكون حم      وأن
 ؛االنتقالية احلكم
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فيجب النظر يف اجلوانب املتعلقة باملساءلة عـن        . االلتزام باملساءلة واملصاحلة الوطنية    •
 إعداد جمموعة شاملة من أدوات ومن الالزم أيضاً  . األفعال املرتكبة خالل هذا الرتاع    

ّد االعتبار إلـيهم، واختـاذ   العدالة االنتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا الرتاع أو ر       
 .خطوات من أجل املصاحلة الوطنية والعفو

 خطوات سريعة للتوصل إىل اتفاق سياسي ذي مصداقية  -رابعاً  

الشعب السوري هو من يتعّين عليه التوصل إىل اتفاق سياسي، لكن الوقـت بـدأ                 
 :ومن الواضح. ينفد

 ؛جيب أن حتترمأن سيادة سوريا واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها  •

ومن الواجب  . اًوار السلمي وعن طريق التفاوض حصر     أن الرتاع جيب أن ُيحلّ باحل      •
 ؛اآلن هتيئة الظروف املفضية إىل تسوية سلمية

وجيب على مجيع األطراف أن تعيد تأكيد التزامها        . أن إراقة الدماء جيب أن تتوقف      •
لك وقـف العنـف     وجيب أن يشمل ذ   . على حنو ذي مصداقية خبطة النقاط الست      

املسلح بكافة أشكاله، واختاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيـذ            
 ؛ من خطة النقاط الست٦ إىل ٢البنود من 

. أن من واجب مجيع األطراف أن تتعامل اآلن بصدق مع املبعوث اخلاص املـشترك              •
ل بالعمل حنو   وجيب على األطراف أن تكون جاهزة لتقدمي ُمحاورين فعليني للتعجي         

ومن الواجب أن   . التوصل إىل تسوية بقيادة سورية تليب التطلعات املشروعة للشعب        
تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسىن إمساع آراء مجيع مكونات اجملتمع السوري            

 .فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية املمهدة للعملية االنتقالية

 أعضاء جمموعة العمل، على أهبة االستعداد لتقدمي دعم واجملتمع الدويل املنظّم، مبا فيه  
 اً مساعد  دولياً وقد يشمل ذلك الدعم وجوداً    . كبري لتنفيذ االتفاق الذي تنتهي إليه األطراف      

وسُيتاح قدر كبري من األمـوال لـدعم اإلعمـار       . حتت والية األمم املتحدة إن طُلب ذلك      
 .التأهيل وإعادة

 يتخذها أعضاء جمموعة العمل لتنفيذ ما تقدم،        اإلجراءات املتفق على أن       
  جلهود املبعوث اخلاص املشترك لتيسري عملية سياسية بقيادة سورية دعماً

 منسقة ومطردة سيتحرك أعضاء جمموعة العمل، حسب االقتضاء، وميارسون ضغوطاً  -٧
 . ٥على األطراف يف سوريا الختاذ اخلطوات والتدابري املبّينة يف الفقرة 

 .ويعارض أعضاء جمموعة العمل أي زيادة يف عسكرة الرتاع  -٨
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فـّوض،  سوريا أمهية تعيني ُمحاور فعلـي مُ      ويؤكد أعضاء جمموعة العمل حلكومة        -٩
عندما َيطلب إليها ذلك املبعوث اخلاص املشترك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا     

 .البيان معاً

على مزيد من االتساق وعلى أن تكون جاهزة وحيث أعضاء جمموعة العمل املعارضة   -١٠
للخروج مبحاورين فعليني هلم متثيل وازن للعمل على أساس خطة النقـاط الـست وهـذا                

 .معاً البيان

وسيقدم أعضاء جمموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث اخلاص املشترك وفريقـه يف              -١١
شاور على نطاق واسع مـع      سياق حتركهما على حنو فوري إلشراك احلكومة واملعارضة والت        

 عن سائر اجلهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة متهيـد الطريـق             اجملتمع السوري، فضالً  
 .األمام حنو

وسريحب أعضاء جمموعة العمل بأية دعوة من املبعوث اخلاص املـشترك إىل عقـد           -١٢
ي املُحرز بشأن    الستعراض التقدم الفعل   اجتماع آخر جملموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً       

مجيع البنود املتفق عليها يف هذا البيان، وحتديد ما يقتضيه التصدي لألزمـة مـن خطـوات         
 وسيتوىل املبعوث اخلاص املـشترك أيـضاً      . وإجراءات أخرى إضافية تتخذها جمموعة العمل     

  . ما ُيستجدطالع األمم املتحدة وجامعة الدول العربية علىإ
        


