الجميورية العربية السورية
وزارة اإلعـالم

تتقدم وزارة اإلعالم في الجميورية العربية السورية إلى مقامكم بالتقدير
واالحترام ،وترفق مع ىذا الخطاب بيان الحكومة السورية الذي أقرت فيو اآلليات
والخطوات التنفيذية لمبرنامج السياسي الذي أطمقو السيد الرئيس بشار األسد رئيس
الجميورية لحل األزمة في سورية في كممتو بتاريخ  6كانون الثاني .2013
نأمل أن تنشروا ىذا البرنامج السياسي عمى كل الميتمين في السمك
السياسي واإلعالمي والصحافة والتمفزيون والعاممين في الحقل الدبموماسي ليكونوا
جميعاً مطمعين عمى تفاصيل المبادرة السورية لحل األزمة سياسياً بقيادة سورية
وبمشاركة كافة السوريين الحريصين عمى مستقبل بمدىم.

مع الشكر والتقدير

وزارة اإلعالم
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بيان الحكومة

لتنفيذ البرنامج السياسي لحل األزمة
استناداً إلى تكميف السـيد رئيس الجميورية العربية السـورية لمحكومة بوضع اآلليات
والخطوات التنفيذية لمبرنامج السياسي لحل األزمة في سورية ،فإن مجمس الوزراء

بجمســـــتيو النوعيتين بتاريخ  8و 2013-1-9يعمن اآلتي:

 )1إقرار البرنامج السياسي لحل األزمة في سورية (المرفق بيذا البيان) ،الذي يوضح الميام
التي تعمل الحكومة السورية عمى إنجازىا لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب،
بعد التوافق عميو في مؤتمر الحوار الوطني ،وبما يضمن التأكيد عمى التعددية السياسية،
والمبادئ األساسية المتعمقة بسيادة سورية ووحدتيا وسالمة أراضييا ووحدة شعبيا،
ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف واإلرىاب بكافة أشكالو.
 )2تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجمس الوزراء وعضوية:
 نائب رئيس مجمس الوزراء لمشؤون االقتصادية.
 وزير النقل.
 وزير اإلعالم.
 وزير الصناعة.
 وزير العدل.
 وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
 وزير الدولة لشؤون اليالل األحمر.
 وزير الدولة لشؤون مجمس الشعب.
لتنفيذ ما يترتب عمى ىذه الحكومة في البرنامج السياسي المرفق.
 )3دعوة الدول واألطراف اإلقميمية والدولية ذات الصمة بالجماعات المسمحة لوقف تمويميا
وتسميحيا وايوائيا ،ودعوة ىذه الجماعات المسمحة لاللتزام بوقف فوري لمعنف بكافة
أشكالو حقناً لمدماء ،وحفاظاً عمى الوطن ووحدتو وسيادتو واستقاللو ،وبما يسيل عودة
السوريين الذين غادروا بسبب األحداث إلى أماكن إقامتيم األصمية .وفور التزام
المجموعات المسمحة وداعمييا بوقف العنف ومختمف عمميات اإلمداد العسكري ،توقف
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العمميات العسكرية عمى أراضي الجميورية العربية السورية مع االحتفاظ بحق الجيش
والقوات المسمحة بالدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتمكات العامة والخاصة.
 )4دعوة المجتمع الدولي بكل ىيئاتو ومنظماتو ودولو لتأييد الحل السياسي لألزمة في سورية،
والعمل عمى مكافحة اإلرىاب بكل أشكالو ،وااللتزام بتنفيذ ق اررات األمم المتحدة ذات الصمة
بما فييا حظر توريد السالح لمجماعات اإلرىابية والتوقف عن دعميا مادياً وسياسياً
واعالمياً.
 )5تكميف وزارة الخارجية والمغتربين بإجراء االتصاالت اإلقميمية والدولية لتوضيح ىذه
المبادرة والدعوة لتأييدىا ،والتشاور حول اآللية التي يمكن تطبيقيا لمراقبة تنفيذ ما ذكر
أعاله وخاصة مراقبة الحدود ،السيما وأن المبادرة استندت إلى مبادئ وأىداف ميثاق األمم
المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف المؤرخ في .2012-6-30
 )6تكميف المجان الحكومية المتخصصة بعقد اجتماعات مكثفة لتسريع إنجاز الخطط اإلسعافية
الالزمة بيدف معالجة اآلثار الناجمة عن األحداث ،والسيما إصالح األعطال الناجمة عن
عمميات التخريب اإلرىابية لممرافق ،واعادة تأىيل البنى التحتية في قطاعي الطاقة والمياه
والقطاعات األخرى ،وتوفير المواد االستيالكية ومكافحة االحتكار وضبط الوضع االقتصادي،
والبت بطمبات المتضررين من األحداث والتعويض عمييم ،ومعالجة أوضاع الميجرين في
الداخل والخارج.
 )7تكميف المجنة العميا لإلغاثة بتقديم المساعدات اإلنسانية وتسييل وصوليا إلى مستحقييا
بالتعاون مع الفعاليات األىمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية داخل
سورية وخارجيا.
 )8تكميف وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تقديم الدعم لممبادرات الوطنية التي انطمقت
في بعض المحافظات وتعميميا عمى محافظات القطر.
 )9تكميف وزارة العدل التنسيق مع الجيات المختصة التخاذ ما يمزم لتسريع إجراءات اإلحالة
إلى القضاء ،والبت بالقضايا المنظورة بسبب األحداث ،واإلفراج عمن لم تثبت إدانتو.
وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسميم سالحو لمجيات المختصة وعدم مالحقتو نتيجة ذلك.
 )10دعوة المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع األحزاب والقيادات والتيارات
السياسية ومكونات المجتمع السوري األخرى لالنخراط في حوارات مفتوحة بيدف التحضير
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مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني ،وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن
يرغب بالدخول إلى البمد واإلقامة فييا ومغادرتيا دون التعرض لو.
 )11تييئة كل ما يمزم لعقد مؤتمر الحوار الوطني اليادف إلى وضع الميثاق الوطني ،الذي
يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والمالمح السياسية واالقتصادية لمدولة.
 )12وباعتماد الشعب لمميثاق الوطني بموجب استفتاء عام ،تنتيي ميمة الحكومة القائمة،
وتشكل حكومة موسعة ذات صالحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور تمثل فييا
مكونات المجتمع السوري ،وتكمف بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة مشروع دستور
جديد ،تنفيذاً لما اتفق عميو في مؤتمر الحوار الوطني ،ومن ثم يعرض مشروع الدستور
عمى استفتاء شعبي إلق ارره .تقوم الحكومة بعدئذ باعتماد ما اتفق عميو في المؤتمر من
قوانين الستكمال إصدارىا وفقاً لمدستور الجديد ،كما تقوم الحكومة بإجراء انتخابات
برلمانية استناداً لقانون االنتخابات الجديد ،يمي ذلك تشكيل حكومة جديدة ،وعقد مؤتمر
المصالحة الوطنية ،واصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خالل األحداث مع االحتفاظ
بالحقوق المدنية ألصحابيا.
تدعو الحكومة الشعب السوري العظيم بكل مكوناتو إلى مساندة ىذا البرنامج ،واإلسيام الجاد في
تنفيذه إنقاذاً لموطن ،وحماية لمقدراتو ،ودرءاً لألخطار التي تحدق بو.
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برنامج سياسي لحل األزمة
انطالقاً من مبادئ وأىداف ميثاق األمم المتحدة ،والقانون الدولي ،وق اررات األمم المتحدة ذات
الصمة ،وبيان جنيف الصادر بتاريخ  ،2012/6/30والتي تؤكد الحفاظ عمى سيادة الدول
واستقالليا ووحدة وسالمة أراضييا ،وعدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول ،وايماناً بضرورة
الحوار بين أبناء سورية بقيادة سورية ومن أجل رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية
عمى أساس التعددية السياسية ،وبغية خمق مناخ آمن ومستقر يستند إلى وقف كل أشكال
العنف ،فإن البرنامج السياسي لحل األزمة في سورية سيكون عمى النحو اآلتي:

 أوالً  -المرحمة التحضيرية:
 .1التزام كافة الدول واألطراف اإلقميمية والدولية بوقف تمويل الجماعات المسمحة وتسميحيا
وايوائيا.
 .2التزام كافة الجماعات المسمحة بوقف فوري لمعنف بكافة أشكالو.
 .3التزام الجيش والقوات المسمحة بوقف العمميات العسكرية إال في حاالت الدفاع عن النفس
وعن المواطنين والممتمكات العامة والخاصة.
 .4إيجاد آلية لمتأكد من التزام األطراف بوقف العنف ومراقبة الحدود.
 .5تسييل وصول المساعدات اإلنسانية إلى مستحقييا.
 .6البدء بتأىيل البنى التحتية ودفع التعويضات لممواطنين المتضررين.
 .7تقديم الضمانات الالزمة لممواطنين السوريين الذين غادروا بسبب األحداث ،وتسييل
عودتيم عبر المنافذ الحدودية.
 .8تقديم الضمانات لكافة القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البالد واإلقامة والمغادرة
دون التعرض ليا ،وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني.
 .9تكميف وزارة العدل بالتنسيق مع الجيات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتسريع
إجراءات اإلحالة إلى القضاء والبت بالدعاوى المنظورة أماميا بسبب األحداث ،واإلفراج
عمن لم تثبت إدانتو ،وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسميم سالحو لمجيات المختصة وعدم
مالحقتو نتيجة لذلك.
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 .10قيام الحكومة بإجراء اتصاالت مكثفة مع المعارضة الوطنية واألحزاب وكافة القوى
السياسية وىيئات المجتمع المدني ،بما في ذلك الييئات االجتماعية والدينية واالقتصادية
لمبدء مباشرة بحوارات مفتوحة تحضي ارً لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 ثانياً -المرحمة االنتقالية وتبدأ بعد االنتياء من المرحمة التحضيرية وتتضمن اآلتي:
 .1توجو الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل ييدف إلى صياغة ميثاق وطني يعتمد
اآلتي:
أ -التمسك بسيادة سورية ووحدة وسالمة أراضييا وشعبيا.
ب -رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
ج -نبذ العنف واإلرىاب بكل أشكالو.
د -رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية واال تفاق عمى النظام الدستوري
والقضائي والمالمح السياسية واالقتصادية ،عمى أساس التعددية السياسية وسيادة
القانون ،والتمسك بمدنية الدولة ،والتأكيد عمى المساواة بين المواطنين بغض النظر
عن العرق والدين والنوع البشري ،وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق اإلنسان،
ومكافحة الفساد وتطوير اإلدارة ،واالتفاق عمى قوانين جديدة لألحزاب ،واالنتخابات،
واإلدارة المحمية ،واإلعالم ،وما يتفق عميو خالل المؤتمر.
 .2عرض الميثاق الوطني عمى االستفتاء الشعبي إلقراره.
 .3تشكيل حكومة موسعة ذات صالحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور تتمثل فييا
مكونات المجتمع السوري ،وتكمف ىذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة
مشروع دستور جديد وفق ما تم االتفاق عميو في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام
الدستوري والقضائي والمالمح السياسية واالقتصادية لسورية المتجددة.
 .4عند انتياء الجمعية التأسيسية من عمميا يجري االستفتاء عمى مشروع الدستور إلقراره
من قبل الشعب.
 .5بعد إقرار الدستور تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عمييا في مؤتمر
الحوار تمييداً إلصدارىا وفقاً لمدستور الجديد.
 .6إجراء اال نتخابات البرلمانية استناداً إلى قانون االنتخابات الجديد ووفقاً ألحكام الدستور.
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 ثالثاً -المرحمة الثالثة:
 .1تشكل الحكومة الجديدة وفقاً لمدستور الجديد.
 .2يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بيدف عودة المحمة بين المواطنين السوريين انطالقاً من
المفاىيم األخالقية والوطنية التي ميزت المواطن السوري.
 .3إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خالل األحداث واإلفراج عن المعتقمين بسببيا
والتوقف عن مالحقة أي من المواطنين نتيجة ىذه األحداث مع االحتفاظ بالحقوق
المدنية ألصحابيا.
 .4استكمال وتسريع العمل بتأىيل البنى التحتية واعادة اإلعمار والتعويض عمى المواطنين
المتضررين باألحداث.
------------------------------
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