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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال٣٤البند 
           منع نشوب الرتاعات املسلحة

تان من األمـني العـام       وموجه ٢٠١٢يوليه  /  متوز ٥رسالتان متطابقتان مؤرختان        
 اجلمعية العامة وإىل رئيس جملس األمن إىل رئيس 

  
 مــن أجــل العمــل جمموعــةيــشرفين أن أرفــق طيــه البيــان اخلتــامي الــصادر عــن اجتمــاع   
يف  املبعوث اخلاص املـشترك لألمـم املتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة لـسوريا       عقده الذي  سوريا  

 .)انظر املرفق (٢٠١٢يونيو /حزيران ٣٠جنيف يف 
  

  مون -  كي بان) توقيع(
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  املرفق
  اجمموعة العمل من أجل سوريالبيان اخلتامي الصادر عن     

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠
  
 ، اجتماعـاً  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠استضاف مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف، يف             - ١

 من األمني العام لألمم املتحدة واألمـني العـام جلامعـة الـدول العربيـة ووزراء خارجيـة                   ضّم كالً 
وفرنــسا ) ر قمــة جامعــة الــدول العربيــةرئــيس مــؤمت(روســي وتركيــا والــصني والعــراق االحتــاد ال

رئيـسة جملـس   (والكويـت  ) رئيسة جلنـة جامعـة الـدول العربيـة ملتابعـة الوضـع يف سـوريا         (وقطر  
ــة   ــدول العربي ــابع جلامعــة ال ــة الت ــا العظمــى وأيرواململكــة املتحــدة) وزراء اخلارجي ــدا  لربيطاني لن

ــشمالية  ــات املتحــدة  ال ــة والوالي ــة االحتــاد األ األمريكي ــسامية وممثل ــة  ورويب ال ــشؤون اخلارجي لل
، برئاسـة املبعـوث اخلـاص املـشترك      السياسة األمنية، بوصفهم جمموعة العمل من أجـل سـوري         وا

 .ةلألمم املتحدة وجامعة الدول العربية لسوري

خطـورة احلالـة يف   البـالغ إزاء    جـزعهم   مـن منطلـق     اجتمع أعـضاء جمموعـة العمـل        قد  و  - ٢
ــة الــسورية  ــة العربي ــدين أعــضاء اجملموعــة بــشدة تواصــل وتــصعيد أعمــال القتــل    .اجلمهوري  وُي

ويساورهم بالغ القلق إزاء عـدم محايـة املـدنيني واشـتداد            . والتدمري وانتهاكات حقوق اإلنسان   
فطبيعـة  . العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة الرتاع يف البلد، وإزاء األبعاد اإلقليميـة للمـشكلة        

 . مشتركاً دولياً وعمالً موحداً يتطلبان موقفاًاألزمة وحجمها غري املقبولني

 واسـتقالهلا ووحـدهتا     اجلمهورية العربيـة الـسورية    ويلتزم أعضاء جمموعة العمل بسيادة        - ٣
وهـم عـازمون علـى العمـل علـى حنـو مـستعجل ومكثّـف مـن أجـل                    . الوطنية وسالمة أراضـيها   

 اسياســية بقيــادة ســوريبــدء عمليــة تيــسري وضــع حــد للعنــف والنتــهاكات حقــوق اإلنــسان و 
ــه مــن أن حيــدّ      ــة تلــيب التطلعــات املــشروعة للــشعب الــسوري ومتكّن ــة انتقالي د تفــضي إىل عملي

 .مستقبله بصورة مستقلة ودميقراطية

حـّدد أعـضاء جمموعـة العمـل خطـوات وتـدابري            ) أ( ، هلذه األهـداف املـشتركة     وحتقيقاً  - ٤
 ٢٠٤٢قــاط الــست وقــراري جملــس األمــن تتخــذها األطــراف لتــأمني التنفيــذ الكامــل خلطــة الن

 اتفقـوا علـى   )ب( للعنف بكافة أشكاله؛   فورياً ، مبا يشمل وقفاً   )٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢(
عمليــة انتقاليــة سياســية تلــيب التطلعــات املــشروعة للــشعب   لقيــام بمبــادئ وخطــوط توجيهيــة ل 

 جلهــود م دعمــاًميكنــهم اختاذهــا لتنفيــذ مــا تقــدّ  الــيت جــراءات اإل اتفقــوا علــى )ج(الــسوري؛ 
وهـم مقتنعـون   . عمليـة سياسـية بقيـادة سـورية    القيـام ب املبعوث اخلاص املشترك من أجـل تيـسري      
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القيـام  بأن ذلك ميكن أن يشجِّع ويدعم إحـراز تقـدم يف امليـدان وسيـساعد علـى تيـسري ودعـم             
 .عملية انتقالية بقيادة سوريةب

  
التنفيـذ الكامـل خلطـة النقـاط الـست          اخلطوات والتـدابري الـيت حـددهتا األطـراف لتـأمني                

ــن   ــراري جملـــس األمـ ــا يـــشمل )٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢( ٢٠٤٢وقـ الوقـــف ، مبـ
  للعنف بكافة أشكالهالفوري

ــن        - ٥ ــراري جملــس األم ــست وق ــاط ال ــذ خطــة النق ــى األطــراف أن تنف  ٢٠٤٢ جيــب عل
 : هلذه الغايةوحتقيقاً.  كامالً تنفيذاً)٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢(

 بوقـف دائـم للعنـف املـسلّح بكافـة            مجيع األطـراف أن تلتـزم جمـدداً        جيب على   )أ(  
ــوراً     ــست ف ــاط ال ــة النق ــذ خط ــن    أشــكاله وبتنفي ــراءات م ــار إج ــدون انتظ  وب

وجيـب علــى احلكومــة وجمموعـات املعارضــة املــسلحة أن   . األطـراف األخــرى 
هبـدف  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية       تتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمراقبـة يف         

 ة البعثة؛ لوالي وفقاًاخلطة بتنفيذ دماًملضي قُا

ــة   جيب أن ُيعزَّز وقف العنف املسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية   )ب(   وباديـــ
 لتنفيـذ البنـود األخـرى مـن     اجلمهورية العربية السوريةللعيان تتخذها حكومة    

 :خطة النقاط الست، مبا يشمل

ــراج عــن األشــخاص احمل     ‘١’     ــرية اإلف ــسفاً تكثيــف وت  وتوســيع تجــزين تع
يشمل على وجه اخلصوص الفئات الـضعيفة، واألشـخاص          ، مبا نطاقه

الــذين شـــاركوا يف أنـــشطة سياســـية ســلمية؛ ووضـــع قائمـــة جبميـــع   
األماكن اليت ُيحتجز فيها هؤالء األشخاص وتقدميها دون تأخري عـن           

 علـى تنظـيم الوصـول إىل هـذه          طريق القنوات املناسبة؛ والعمـل فـوراً      
اقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات املناسبة على مجيـع الطلبـات            املو

 املكتوبة املتعلقة باحلصول على معلومات بشأن هـؤالء األشـخاص أو   
 بالوصول إليهم أو اإلفراج عنهم؛

كفالة حرية التنقل يف مجيع أرجـاء البلـد للـصحفيني وكفالـة مـنحهم                 ‘٢’    
 تأشريات وفق سياسة غري متييزية؛

علـى النحـو    اجلمعيـات وحـق التظـاهر الـسلمي     تـشكيل رام حرية  احت  ‘٣’    
 .الذي يكفله القانون
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 االحتــرام الكامــل تبــديجيــب علــى مجيــع األطــراف، يف مجيــع الظــروف، أن    )ج(  
لسالمة وأمن بعثة األمم املتحدة للمراقبـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وأن               

 ؛ مجيع اجملاالتتتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة يف

جيب على احلكومة، يف مجيـع الظـروف، أن تتـيح جلميـع املنظمـات اإلنـسانية                   )د(  
 وبـــصورة كاملـــة الوصـــول لـــدواع إنـــسانية إىل مجيـــع املنـــاطق املتـــأثرة فـــوراً
وجيب على احلكومة ومجيع األطراف أن تتـيح إخـالء اجلرحـى، وأن             . بالقتال

وجيب على مجيع األطـراف أن      . ون ذلك تتيح مغادرة مجيع املدنيني الذين يودّ     
تتقّيد بالكامل بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبـا يـشمل التزاماهتـا املتعلقـة              

 .حبماية املدنيني
  

 عملية انتقالية بقيادة سوريةلقيام باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتفق عليها ل    

 انتقاليــة للقيــام بعمليــةيــة وجيهاملبــادئ واخلطــوط الت”اتفــق أعــضاء فريــق العمــل علــى   - ٦
 :الوارد أدناه، على النحو “بقيادة سورية

 :يةًانتقالعملية  اجلمهورية العربية السوريةأي تسوية سياسية جيب أن تقدِّم لشعب   - ٧

اجلمهوريـــة العربيـــة  ميكـــن أن يتـــشاطره اجلميـــع يف  مـــستقبلياًتـــيح منظـــوراًت  )أ(  
 ؛السورية

  وفق جدول زمين مؤكد حنو حتقيق ذلك املنظور؛حدِّد خطوات واضحةُت  )ب(  

 نفَّذ يف جو يكفل السالمة للجميع ويتسم باالستقرار واهلدوء؛تميكن أن   )ج(  

 .كون ذا مصداقيةت بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، واميكن بلوغه  )د(  

 أعربــت الــشرحية العريــضة مــن الــسوريني الــذين اسُتــشريوا عــن  - منظــور للمــستقبل  - ٨
 :ومثة رغبة جاحمة يف إقامة دولة. اجلمهورية العربية السوريةتطلعات واضحة لشعب 

 للجهات الفاعلة الـسياسية القائمـة      تكون دميقراطية وتعددية حبق، وتتيح حيزاً       )أ(  
ــساوية يف        ــصورة نزيهــة ومت ــافس ب ــذ عهــد قريــب لتتن ــشأت من ــيت ن وتلــك ال

ميقراطيـة متعـددة األحـزاب جيـب         أن االلتـزام بد    ويعين هذا أيـضاً   . االنتخابات
 ؛ يتجاوز مرحلة جولة أوىل من االنتخابات دائماًأن يكون التزاماً

ــة     )ب(   ــايري الدوليـ ــل للمعـ ــساءلة    حلمتتثـ ــضاء، ومـ ــتقالل القـ ــسان، واسـ ــوق اإلنـ قـ
 أن يقتـصر األمـر علـى جمـرد صـياغة            وليس كافيـاً  . احلاكمني، وسيادة القانون  
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زم إتاحــة آليــات للــشعب لكفالــة وفــاء     فمــن الــال . التــزام مــن هــذا القبيــل   
 ؛احلاكمني بتلك االلتزامات

فــال جمــال للطائفيــة أو التمييــز علــى .  متــساوية للجميــع وحظوظــاًتتــيح فرصــاً  )ج(  
وجيب أن تتأكد الطوائـف األقـل   . أساس عرقي أو ديين أو لغوي أو غري ذلك  

 . بأن حقوقها ستحترمعدداً

ــة لــن ينتــهي الــرتاع يف   - خطــوات واضــحة يف العمليــة االنتقاليــة   - ٩ اجلمهوريــة العربي
حىت تتأكد كل األطراف مـن وجـود سـبيل سـلمي حنـو مـستقبل مـشترك للجميـع يف                      السورية
ومن مثّ، فمن اجلـوهري أن تتـضمن أيـة تـسوية خطـوات واضـحة ال رجعـة فيهـا تّتبعهـا                       . البلد

وتــشمل اخلطــوات الرئيــسية أليــة عمليــة انتقاليــة  . مــين حمــددالعمليــة االنتقاليــة وفــق جــدول ز 
 :يلي ما

إقامــة هيئــة حكــم انتقاليــة باســتطاعتها أن ُتهّيــئ بيئــة حمايــدة تتحــرك يف ظلــها   )أ(  
. هيئة احلكم االنتقالية كامل السلطات التنفيذيـة    متارس  وأن  . العملية االنتقالية 

ــة     ــن احلكوم ــضم أعــضاء م ــة وميكــن أن ت ــن اجملموعــات   واملعاحلالي ارضــة وم
 ؛ وجيب أن ُتشكّل على أساس املوافقة املتبادلة،األخرى

وال بـد مـن متكـني مجيـع فئـات           . هو من يقرر مستقبل البلـد     السوري  الشعب    )ب(  
 من املشاركة يف عملية احلـوار     ومكوناته يف اجلمهورية العربية السورية     اجملتمع
 جميع فحسب، بل جيب أيـضاً     لل وجيب أال تكون هذه العملية شاملة     . الوطين

 ؛ أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية-أن تكون جمدية 

ــة         )ج(   ــاد النظــر يف النظــام الدســتوري واملنظوم ــذا األســاس، ميكــن أن يع ــى ه عل
 ؛ُتعرض نتائج الصياغة الدستورية على االستفتاء العامأن و. القانونية

 الـضروري اإلعـداد النتخابـات حـرة         بعد إقامة النظام الدستوري اجلديد، من       )د(  
 ؛ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل املؤسسات واهليئات اجلديدة املنشأة

 . يف مجيع جوانب العملية االنتقالية كامالًمن الواجب أن ُتمثّل املرأة متثيالً  )هـ(  

د أن  بيـ . ما من عملية انتقالية إال وتنطوي على تغيري        - السالمة واالستقرار واهلدوء    - ١٠
من اجلوهري احلرص على تنفيذ العملية االنتقاليـة علـى حنـو يكفـل سـالمة اجلميـع يف جـو مـن             

 :ويتطلب ذلك. االستقرار واهلدوء

فيجـب علـى مجيـع األطـراف أن تتعـاون           . توطيد اهلدوء واالستقرار الكـاملني      )أ(  
ويـشمل  . مع هيئة احلكم االنتقالية لكفالة وقف أعمال العنـف بـصورة دائمـة            
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لــك إكمــال عمليــات االنــسحاب وتنــاول مــسألة نــزع ســالح اجملموعــات     ذ
 ؛املسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم

اختــاذ خطــوات فعليــة لكفالــة محايــة الفئــات الــضعيفة واختــاذ إجــراءات فوريــة   )ب(  
 كفالــة ومــن الــضروري أيــضاً. ملــسائل اإلنــسانية يف املنــاطق احملتاجــة املعاجلــة 

 ؛لية اإلفراج عن احملتجزينالتعجيل بإكمال عم

فمـن الواجـب    . استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني مـن ذوي الكفـاءات          )ج(  
ويــشمل ذلــك فيمــا . احلفــاظ علــى اخلــدمات العامــة أو اســتعادة ســري عملــها 

ومع ذلـك، يتعـّين علـى مجيـع املؤسـسات           . يشمل قوات اجليش ودوائر األمن    
ات، أن تتـصرف مبـا يتماشـى مـع معـايري            احلكومية، مبا فيها دوائـر االسـتخبار      
 ثقـة  لتعمـل حتـت قيـادة عليـا تكـون حمـ       حقوق اإلنسان واملعايري املهنيـة، وأن     

 ؛االنتقالية ، وختضع لسلطة هيئة احلكماجلمهور

ــة   )د(   ــزام باملـــساءلة واملـــصاحلة الوطنيـ ــة  و. االلتـ ــر يف اجلوانـــب املتعلقـ جيـــب النظـ
 إعــداد ومــن الــالزم أيــضاً. هـذا الــرتاع باملـساءلة عــن األفعــال املرتكبــة خــالل  

ــة، تــشمل تعــويض ضــحايا هــذا      ــة االنتقالي جمموعــة شــاملة مــن أدوات العدال
ــة        ــصاحلة الوطني ــن أجــل امل ــيهم، واختــاذ خطــوات م ــار إل ــرتاع أو رّد االعتب ال

 .والعفو

اجلمهوريـة  شـعب   إن - خطوات سريعة للتوصـل إىل اتفـاق سياسـي ذي مـصداقية        -١١
ومـن  . هو من يتعّين عليـه التوصـل إىل اتفـاق سياسـي، لكـن الوقـت بـدأ ينفـد                    ةالعربية السوري 

 :الواضح

 واسـتقالهلا ووحـدهتا وسـالمة أراضـيها     اجلمهوريـة العربيـة الـسورية   أن سيادة     )أ(  
 ؛جيب أن حتترم

ومـن  . أن الرتاع جيب أن ُيحلّ باحلوار السلمي وعـن طريـق التفـاوض حـصراً                )ب(  
 ؛روف املفضية إىل تسوية سلميةالواجب اآلن هتيئة الظ

وجيب علـى مجيـع األطـراف أن تعيـد تأكيـد      . أن إراقة الدماء جيب أن تتوقف    )ج(  
وجيـب أن يـشمل ذلـك       . التزامها على حنو ذي مصداقية خبطـة النقـاط الـست          

وقف العنـف املـسلح بكافـة أشـكاله، واختـاذ إجـراءات فوريـة ذات مـصداقية                  
 ؛ من خطة النقاط الست٦ إىل ٢ن وبادية للعيان لتنفيذ البنود م
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أن مــن واجــب مجيــع األطــراف أن تتعامــل اآلن بــصدق مــع املبعــوث اخلــاص   )د(  
وجيــب علــى األطــراف أن تكــون جــاهزة لتقــدمي ُمحــاورين فعلــيني  . املــشترك

للتعجيـــل بالعمـــل حنـــو التوصـــل إىل تـــسوية بقيـــادة ســـورية تلـــيب التطلعـــات  
 العمليــة شــاملة للجميــع كيمــا  ومــن الواجــب أن تكــون . املــشروعة للــشعب

يتسىن إمساع آراء مجيع مكونات اجملتمع السوري فيما يتعلـق بـصوغ التـسوية              
 .السياسية املمهدة للعملية االنتقالية

واجملتمع الدويل املنظّم، مبـا فيـه أعـضاء جمموعـة العمـل، علـى أهبـة االسـتعداد                 )هـ(  
ميكــن أن و.  األطــراف إليــهتتوصــللتقــدمي دعــم كــبري لتنفيــذ االتفــاق الــذي   

األمـم املتحـدة إن     من  والية  مساعدة دولية مبوجب     يشمل ذلك الدعم وجود   
  .التأهيل وسُيتاح قدر كبري من األموال لدعم اإلعمار وإعادة. طُلب ذلك

  
  اإلجراءات املتفق عليها    

 جلهــود تخــذها أعــضاء جمموعــة العمــل لتنفيــذ مــا تقــدم، دعمــاًيأن اإلجــراءات املتفــق   - ١٢
 :عملية سياسية بقيادة سوريةالقيام باملبعوث اخلاص املشترك لتيسري 

 منـسقة  سيتحرك أعضاء جمموعة العمل، حسب االقتضاء، وميارسون ضـغوطاً         )أ(  
 الختــاذ اخلطــوات  اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  ومطــردة علــى األطــراف يف   

   أعاله؛٥والتدابري املبّينة يف الفقرة 

 ؛ة العمل أي زيادة يف عسكرة الرتاعيعارض أعضاء جمموع  )ب(  

 أمهيـة تعـيني     اجلمهورية العربيـة الـسورية    يؤكد أعضاء جمموعة العمل حلكومة        )ج(  
،  ذلــكفــّوض، عنــدما َيطلــب إليهــا املبعــوث اخلــاص املــشتركُمحــاور فعلــي ُم

 ؛للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً

مزيد من االتـساق وعلـى أن       حتقيق  ضة على   حيث أعضاء جمموعة العمل املعار      )د(  
تكون جاهزة للخروج مبحـاورين فعلـيني هلـم متثيـل وازن للعمـل علـى أسـاس          

 ؛معاً خطة النقاط الست وهذا البيان

ــشترك          )هـ(   ــوث اخلــاص امل ــل للمبع ــدعم الكام ــل ال ــة العم ــضاء جمموع ســيقدم أع
ــة وامل      ــوري إلشــراك احلكوم ــى حنــو ف ــا عل ــه يف ســياق حتركهم عارضــة وفريق

 عـن سـائر اجلهـات       والتشاور على نطـاق واسـع مـع اجملتمـع الـسوري، فـضالً             
 ؛األمام الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة متهيد الطريق حنو
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يرحــب أعــضاء جمموعــة العمــل بأيــة دعــوة مــن املبعــوث اخلــاص املــشترك إىل    )و(  
 الســتعراض عقــد اجتمــاع آخــر جملموعــة العمــل عنــدما يــرى ذلــك ضــرورياً   

قدم الفعلي املُحرز بشأن مجيـع البنـود املتفـق عليهـا يف هـذا البيـان، وحتديـد          الت
يقتضيه التصدي لألزمـة مـن خطـوات وإجـراءات أخـرى إضـافية تتخـذها                 ما

طالع األمـم املتحـدة     إ وسيتوىل املبعوث اخلاص املشترك أيضاً    . جمموعة العمل 
  . ما ُيستجدوجامعة الدول العربية على
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	9 - خطوات واضحة في العملية الانتقالية - لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
	(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛
	(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجدية - أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛
	(ج) على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛
	(د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛
	(هـ) من الواجب أن تُمثّل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
	10 - السلامة والاستقرار والهدوء - ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
	(أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين. فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛
	(ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضاً كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛
	(ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛
	(د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضاً إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.
	11- خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية - إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح:
	(أ) أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم؛
	(ب) أن النزاع يجب أن يُحلّ بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛
	(ج) أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف. ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من 2 إلى 6 من خطة النقاط الست؛
	(د) أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية.
	(هـ) والمجتمع الدولي المنظّم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طُلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.
	الإجراءات المتفق عليها

	12 - الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم، دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية:
	(أ) سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطاً منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة 5 أعلاه؛ 
	(ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛
	(ج) يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهورية العربية السورية أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛
	(د) يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛
	(هـ) سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلاً عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛
	(و) يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً لاستعراض التقدم الفعلي المُحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.

