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 النظام األساس ي لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية

 

 الباب األول 

 تعريفات

 (1املادة )

حة قرين كل منها:  يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضَّ

 لقوى الثورة واملعارضة السورية. النظام األساس ي لالئتالف الوطني: األساس ي النظام

 االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية.: االئتالف

 رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية.: الرئيس

 : الشخص الذي يعد محضر االجتماع.املقّرر 

 العضوية  في االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية.: العضوية

 أو أكثر. 1+ الكلي االئتالف ألعضاء: تعني نصف عدد ااألغلبية املطلقة

% من 40، بشرط أن ال يقل عدد املوافقين على القرار عن 1: تعني نصف عدد الحضور +األغلبية النسبية

 عدد أعضاء االئتالف الكلي.

 ألي تنظيم سياس ي. هي كل شخص سوري مستقل ال ينتمي: املستقلةالشخصية 

 (2املادة )

 الثورة واملعارضة السوريةاالئتالف الوطني لقوى 

هدف إلى تحقيق االنتقال السياس ي من خالل التي ت ثوريةالسياسية و والشخصيات القوى لهو ائتالف وطني ل

للشعب السوري،  وهو املمثل الشرعيالسبل املتاحة، كل إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه ب
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لعسكرية واألمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية وا

بأهداف  ، ويلتزمدولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع املتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين

على وحدة واستقالل سورية ، والحفاظ ومبادئ الثورة السورية من خالل التشاركية والحوار الوطني الشامل

 وشعب
ً
 ورفض التجزئة والتقسيم.أرضا

ً
 ا

 (3املادة )

 الهيئة العامة

 تتشكل الهيئة العامة لالئتالف من املكونات والشخصيات التالية:

 (.2اإلخوان املسلمون ويمثلون بعضوين ) .1

 (.2تيار املستقبل الوطني ويمثل بعضوين ) .2

 (.2التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين ) .3

  .(2)ين بعضو املنظمة اآلثورية الديمقراطية وتمثل  .4

 ( أعضاء. 5) بخمسةمجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل  .5

 .أعضاء (3) بثالثةرابطة املستقلين الكرد وتمثل  .6

 ( عضوا.11املجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر ) .7

 ( أعضاء.9املجلس التركماني ويمثل بتسعة ) .8

 ( عضوا. 15التمثيل العسكري ويمثل بخمسة عشر ) .9

 ( أعضاء.8وتمثل بثمانية ) مجالس تمثيل املحافظات .10

 ( أعضاء.6وتمثل بستة )السوري مجالس محلية للشمال  .11

 شخصيات مستقلة. .12

 الهيئة أعضاء ثلثي بموافقة لالئتالف ضمهم قرار ويصدر واملكونات، األفراد بعضوية النظر لالئتالف ويكون 

  العامة.
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 (4) املادة

 الهيئة العامة

 :التعريف

  السيادية، املناصب نتخبت االئتالف، في سلطة   أعلى هي العامة الهيئة
 
 والبرنامج العامة، السياسات قر  وت

  بلية.املستق والرؤية السياس ي

 (5املادة )

بية املطلقة لعدد تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء االئتالف، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور األغل

. دَعى له بشكل  قانوني   أعضائها، في اجتماع  ي 

 (6املادة )

 له في أي مكان آخر.
ً
 مقر االئتالف الرئيس ي في سورية، وله أن ينش ئ فروعا

 (7املادة )

يجوز ألي ممن تمت تسميتهم ممثلين في االئتالف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة الحكومة 

 لى أن املؤقتة، ع
 
 عدل عضويته في االئتالف إلى عضو غير ناخب لحين انتهاء تكليفه.ت

 (8املادة )

ينتخب االئتالف باالقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثالثة نواب للرئيس من بينهم 

 
ً
ويمكن ألي منهم العودة للترشح مرة  واحدة. ملرةقابلة للتجديد  أربعة وعشرين شهراملدة . امرأة، وأمينا عاما

محل  الذي تختاره الهيئة السياسيةعلى انتهاء واليته.  ويحل نائب الرئيس  دورة واحدةأخرى بعد مض ي 

كما يعين االئتالف مقررين له. وتصدر الالئحة املنظمة لالنتخابات بقرار خاص عن  .الرئيس عند خلو منصبه

 االئتالف.
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 ( 9املادة )

منح كل من الرئيس ونوابه واألمين العام و  بدل تفرغ يصدر بتحديده  اشهري االهيئة السياسية تعويضأعضاء ي 

 قرار من االئتالف بشرط التفرغ الكامل.

يمنح عضو الهيئة العامة في االئتالف تعويضا شهريا بناء على ما يتم تكليفه به من مهام يصدر بتحديده قرار 

  واألمين العام.من الرئيس 

 (10املادة )

ات رئيس االئتالف وصالحياته:  مهم 

 رئاسة اجتماعات االئتالف العادية والطارئة. .1

 دعوة الهيئة العامة لالئتالف لالجتماعات العادية والطارئة. .2

 تمثيل االئتالف في اللقاءات الرسمية. .3

 التوقيع على القرارات الصادرة عن االئتالف. .4

د سير  .5 صية واإلقليمية.تفق   العمل في هيئات االئتالف ومكاتبه التخص 

 يقوم الرئيس في حال الضرورة أو في حال غيابه بتكليف أحد نوابه باملهام املناطة به. .6

 يحق للرئيس تكليف عضو أو أكثر من الهيئة العامة لالئتالف بما يراه مناسبا من أعمال. .7

له و ، ومؤسساته اللجان التخصصية وهيئات االئتالفيكون لرئيس االئتالف سلطة رقابية على جميع  .8

 اتخاذ القرارات املناسبة.

 إال بعد مصادقة الهيئة العامة لالئتالف عليه وذلك . التوقيع على االتفاقيات .9
ً
وال يعتبر أي اتفاق نافذا

 باألغلبية املطلقة ألعضائها.

هيئات  توفير الدعم املالي الالزم لتشغيل املكاتب املتخصصة والفنية وغيرها منالعمل على جلب و  .10

 االئتالف األخرى.

 (11املادة )

 على وجه الخصوص املهام التالية: اوله، تحديد سياساته تتولى الهيئة العامة لالئتالف
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 إقرار السياسة العامة لالئتالف ومتابعة تنفيذها. .1

 إقرار النظام األساس ي لالئتالف وتعديله. .2

 اللوائح الداخلية والنظم اإلدارية واملالية لالئتالف.إقرار  .3

 يوما. 90الدعوة إلى عقد املؤتمر الوطني العام فور سقوط النظام وفي مدة أقصاها  .4

 ،مجتمعين أو منفردين ومحاسبتهم الوزراءإقالة له الحق في و  ،لحكومة املؤقتةيمنح االئتالف الثقة ل .5

  واملصادقة على أي تعديل وزاري.، وقبول استقالتها

التي يشكلها االئتالف، ولها الحق في إبطال  املؤسسات والهيئاتالرقابة واإلشراف على عمل كافة  .6

 القرارات املخالفة للصالحيات املمنوحة لهم وفق النظام األساس ي.

 لجنة تشكل لكل واقعة.محاسبة أي  من أعضاء االئتالف ومساءلتهم، وذلك من خالل  .7

 التصديق على االتفاقيات التي يعقدها الرئيس أو نوابه أو األمانة العامة. .8

لة اءاملسأي  من أعضاء االئتالف عند إخالله بشروط عضويته، بناء على تقرير لجنة  إنهاء عضوية .9

واملحاسبة والتي تشكل لهذا الخصوص، وذلك في اجتماع قانوني للهيئة العامة بموافقة األغلبية 

َبت عنه الثقة )إن املطلقة ألع ِّ
ج  حت العضو الذي ح 

 
ف الجهة التي رش

َّ
ل
 
ضاء الهيئة العامة، وتك

 وجدت(، بترشيح عضو  بديل  عنه.

 قبول أو رفض استقالة أي من أعضاء الهيئة العامة لالئتالف أو إعفاؤهم وفق أحكام هذا النظام. .10

 (12املادة )

 شروط العضوية:

 الشروط التالية مجتمعة:يشترط في عضو االئتالف  -أ

 أن يكون سورًيا. .1

. 23أال يقل عمره عن  .2
ً
 عاما

 له بالوطنية والنزاهة واألمانة. .3
ً
 أن يكون مشهودا

 تحظى بالقبول العام. .4
ً
 أن يكون شخصية

صية. .5  أن يكون ذا كفاءة  سياسية  أو تخص 

ع باألهلية القانونية وال تعد أحكام التجريد الصادرة بحق  .6 املعارضين السياسيين من النظام أن يتمت 

 مقبولة في هذا الخصوص.
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ين بجرائم تتعلق باألمانة والفساد  .7 حتى ولو صدر قرار بالعفو ، من مؤسسات الثورةأال يكوَن قد أدُّ

 عنه.

أي عمل  باسم االئتالف دون تكليف  رسمي  مسَبق  من االئتالف أو يلتزم عضو االئتالف بعدم القيام ب -ب

 إحدى هيئاته الرئيسية.

يلتزم عضو االئتالف، بعدم القيام بأي عمل  يتعارض مع أهداف ومبادئ االئتالف وخططه وسياساته  -ج

 وعمل هيئاته ومقرراته.

 (13املادة )

 املعايير وفق االئتالف في املمثلة وغير السورية الساحة على الفاعلة املكونات بعضوية النظر لالئتالف يكون 

  التالية:

 واحدة. تمثيلية صفة لهاو  واحد بجسم موحدة تكون  أن .1

  السياسية. االئتالف رؤية مع سياسيةال رؤيتها تتعارض ال أن .2

 (14املادة )

متصلة أو منفصلة خالل سنة ميالدية للهيئة العامة اجتماعات  ثالثةإذا تغيب عضو االئتالف عن حضور 

واحدة و دون عذر مقبول تسقط عضويته بقرار من االئتالف، وإذا كان العضو يمثل جهة ما يكون للجهة 

و مقعد عضو االئتالف، على أن تحتسب ترشيح عضو آخر ليحل محله مع مراعاة أحكام املادة الخاصة بخل

 من تاريخ إقرار هذا النظام األساس ي
ً
 .مدة الغياب اعتبارا

 ( 15املادة )

تتضمن معايير وضوابط قابلة  هاوفق الئحة داخلية ناظمة لعمل ئهيشكل االئتالف لجنة لتقييم عمل أعضا

أيام  7يبلغ بهما رسميا، مع منحه مهلة  خطيين تنبيهينيم كل ثالثة أشهر، ويجب إعطاء يويكون التقللقياس، 

 للرد أو االعتراض على التنبيه قبل 
ً
.اتخاذ االجراء الالزم بحقه أصوال  

 (16املادة )

 خلو مقعد عضو االئتالف

 يخلو مقعد عضو االئتالف في أي من األحوال التالية:
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 الوفاة. .1

 العجز. .2

 االستقالة. .3

 االئتالف:إسقاط العضوية من قبل  .4

 عن األحكام الواردة في املادة )
ً
بفقدان  األساس ي ( من النظام12ويكون إسقاط العضوية فضال

أو قيامه بارتكاب أفعال ضد  األساس ي ( من النظام12العضو أحد الشروط املنصوص عليها في املادة )

ف أو أعضائه من أسباب الثورة، أوبالتصويت عليه باألغلبية املطلقة، ويعد التهجم والتشهير باالئتال 

 إسقاط العضوية.

تعد االستقالة املقدمة عبر وسائل اإلعالم أو في مواقع التواصل االجتماعي االلكتروني مقبولة ونافذة 

من تاريخ إعالنها، وتسقط كافة حقوق العضوية من هذا التاريخ، وال تحتاج لقرار من الهيئة العامة 

 أيام.  سبعةصاحبها خالل ما لم يثبت عدم صدور االستقالة من 

 

 (17املادة )

 اجتماعات الهيئة العامة لالئتالف:

 كل شهرين. .1
ً
 تنعقد االجتماعات العادية للهيئة العامة مرة

 تنعقد االجتماعات الطارئة للهيئة العامة في الحاالت التالية: .2

 بطلب من رئيس االئتالف. -أ

 بطلب  من ثلث أعضاء الهيئة العامة. -ب

عَتَبر  -ج  بحضور األغلبية املطلقة للهيئة العامة.ي 
ً
 نصاب االجتماع مكتمال

ر  .3
 
صة على اإلنترنت، وذلك إذا تعذ يجوز لعضو االئتالف حضور االجتماع عن طريق البرامج املتخص 

.بعذر مقبول حضوره في مقر  االجتماع 
ً
 ، ويكون تصويته عندئذ  نافذا

 (18املادة )

 االقتراع والقرارات:

 االنتخابات باالقتراع السري.تكون  .1
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ويجوز لالئتالف ، تتم عملية التصويت على القرارات في الهيئة العامة لالئتالف بالتصويت العلني .2

 اتخاذ قرار بعكس ذلك بناء على طلب عشرة من أعضائه.

ذ القرارات   .3
َ
خ إال إذا نص  النظام األساس ي على  في اجتماع  قانوني  مكتمل النصاب باألغلبية النسبيةتتُّ

 خالف ذلك. 

 (19املادة )

وتنشر قرارات االئتالف على املوقع  ،تدون محاضر اجتماعات االئتالف في سجل خاص يوقع عليه الرئيس

 الرسمي لالئتالف.

 (20املادة )

 الهيئة السياسية لالئتالف

 الهيئة السياسية

 من األعضاء املرشحين 
ً
يكون لالئتالف هيئة سياسية مكونة من الرئيس ونوابه واألمين العام وتسعة عشر عضوا

 انتخاب سري، ويشترط في أعضائها التفرغ الكامل.الحاصلين على أكثر أصوات أعضاء الهيئة العامة في 

 (21املادة )

 مهمات الهيئة السياسية

خذ الهيئة السياسية القرارات الالزمة لسير االئتالف بين دورتين من دورات الهيئة العامة بما ال   .1 تت 

ول اجتماع  يتناقض مع قرارات سابقة للهيئة العامة، ويكون للهيئة العامة حق إقرارها أو رفضها في أ

.
ً
 أو عاديا

ً
 الحق  التخاذ هذه القرارات سواء كان طارئا

 اتخاذ القرارات السياسية في عالقة االئتالف مع الدول األخرى. .2

 اتخاذ القرارات الديبلوماسية بما فيها تعيين السفراء. .3

 إقرار خطة العمل السياس ي لالئتالف. .4

 السياس ي والديبلوماس ي وفق األصول الديبلوماسية.تمثيل الهيئة العامة لالئتالف على املستوى  .5
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 (22املادة )

 اجتماعات الهيئة السياسية:

1.   
ً
 كل أسبوع.على األقل تنعقد االجتماعات العادية للهيئة السياسية مرة

 تنعقد االجتماعات الطارئة للهيئة السياسية في الحاالت التالية: .2

 بطلب من رئيس االئتالف. -أ

 السياسية. أعضاء الهيئةبطلب  من ثلث  -ب

 بحضور األغلبية املطلقة للهيئة السياسية -ج
ً
عَتَبر نصاب االجتماع مكتمال  .ي 

صة على اإلنترنت، وذلك إذا  .3 يجوز لعضو الهيئة السياسية حضور االجتماع عن طريق البرامج املتخص 

.
ً
ر حضوره في مقر  االجتماع، ويكون تصويته عندئذ  نافذا

 
 تعذ

 (23املادة )

 التصويت والقرارات:

1.  
 
ذ قرارات الهيئة السياسية بشكل  علني  ويجوز أن تكون باالقتراع السري بقرار يتخذ أصوال.ت

َ
 تخ

2.  
 
ذ قرارات الهيئة السياسية بأغلبية الثلثين لعدد أعضائها.تت

َ
 خ

 (24املادة )

 اللجان الفنية أو املتخصصة

االئتالف لجانا فنية متخصصة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتكوينها وتبعيتها قرار من  رئيس يشكل

 االئتالف. 

 (25املادة )

 األمين العام لالئتالف

 أمام الرئيس، 
ً
يرأس األمين العام الجهاز اإلداري في االئتالف ويتولى إدارته واإلشراف عليه ويكون مسؤوال

 الرئيس.ويتلقى التوجيهات من 
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 (26املادة )

 يتولى األمين العام القيام بجميع املهام املوكلة إليه بمقتض ى هذا النظام ومنها ما يلي:

 تنفيذ الخطط العامة لالئتالف ومتابعة تنفيذ قراراته. .1

 اإلشراف على شؤون االئتالف التنظيمية واإلدارية واملالية. .2

رواتبهم وسائر حقوقهم املالية وفقا للوائح املالية واإلدارية التي تعيين موظفي األمانة العامة وتحديد  .3

 يصدرها االئتالف.

إعداد مقترح الخطة التنفيذية لالئتالف وفق الخطط التي تضعها اللجان الفنية والتخصصية  .4

 وعرضها على الهيئة العامة إلقرارها.

 إلقرارها. وتعرض على الهيئة العامة االئتالفالعتمادها من رئيس إعداد املوازنة العامة لالئتالف  .5

 أي مهام يوكلها إليه االئتالف أو اللوائح التنظيمية لالئتالف. .6

 متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس. .7

 (27املادة )

لين القطاعات املختلفة في البالد، ويكون رئيس الحكومة والوزراء مسؤو  إلدارةيشكل االئتالف حكومة مؤقتة 

 .لالئتالف أمام الهيئة العامة

 إجراءات تشكيل الحكومة:

 لرئاسة الحكومة بعد التشاور مع ي   -1
ً
 .مكونات االئتالفكلف رئيس االئتالف مرشحا

 خالل مدة شهر، بعد إجراء املشاورات الرسمية املقترحة يقوم رئيس الحكومة املكلف بتشكيل حكومته -2

وفي حال لم يتم الحصول على  .وتقديمها لالئتالف العتمادها بالتصويت السري باألغلبية املطلقة

إلعادة تشكيل الحكومة والعودة للهيئة العامة  آخر أصوات األغلبية املطلقة يتم إعطاء مهلة شهر

 .لالئتالف العتمادها

عامة، ويفوز في حال حصوله على يتم التصويت على كل مرشح لوزارات الحكومة لكسب ثقة الهيئة ال -3

 األغلبية املطلقة.

 تحوز الحكومة على ثقة الهيئة العامة وتبدأ بممارسة سلطاتها في حال منح الثقة لثلثي أعضائها. -4



 
 

www.etilaf.org 11  2022 نيسان 07 – نبول طتم تعديله في اس 

 

 مرشحفي املرة الثانية. يتم تكليف  ملنحها الثقة في حال عدم حصول الحكومة على األصوات املطلوبة -5

 لحكومة.آخر من رئيس االئتالف لتشكيل ا

يقوم رئيس الحكومة بقبول استقالة أو إقالة أي من أعضاء الحكومة ألسباب معللة، ويقوم بإعالم  -6

 االئتالف بذلك. 

نة مقترحة العتمادها من قبل الهيئة العامة از خطة عملها مع مو  بتقديم منحها الثقةتقوم الحكومة بعد  -7

 ضمن مدة التتجاوز شهرين كحد أقص ى.

 االئتالف من بين أعضائه لجنة لإلشراف على تنظيم عملية التصويت والفرز.يشكل  -8

من انتهاء السنة املالية كحد أقص ى إلى الهيئة شهرين تقوم الحكومة بتقديم ميزانيتها السنوية بعد  -9

 العامة للمصادقة عليها. 

 االئتالف آلية ملتابعة عمل الحكومة. يشكل  -10

 (28املادة )

 يرشح لعضوية الحكومة الشروط التالية:من  يشترط في

 متمتعا باألهلية القانونية الكاملة وال يعتد بقرارات التجريد الصادرة عن النظام  .1
ً
أن يكون سوريا

 القائم بحق املعارضين السياسيين.

 ، ويتمتع بالخبرة الالزمة.أن يكون من حملة اإلجازة الجامعية .2

 ومشاركا في الثورة السورية. السيرة والسلوك، أن يكون حسن .3

 (29املادة )

 يكون للحكومة االختصاصات التالية:

من  ينالعمل على بناء املؤسسات الحكومية وتطبيق الحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات للمواطن .1

 خالل إدارة شؤون املناطق املحررة.

 القانون.ضمان وحدة وسيادة األراض ي السورية وسيادة  .2

 .لالئتالف العمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة القانونية .3
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 (30املادة )

 ولجنة العضوية، ويحدد الئتالف اللجنة القانونيةالهيئة السياسية ل يشكل رئيس االئتالف بالتشاور مع

 . ، وتصادق الهيئة العامة عليهااختصاصاتها وآليات عملها

 الباب الثاني

 النظام املالي لالئتالف

 (31املادة )

 .االئتالف مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه وال يجوز إنفاقها في غير األغراض املخصصة لها إيرادات

 .دارة امليزانية املالية لالئتالف ضمن مسؤلية رئيس االئتالفإتقع 

أعلى معايير الشفافية املالية، وتقدم تقريرها للهيئة  تطبيق ينش ئ االئتالف لجنة مالية مركزية للتأكد من

 العامة كل ستة أشهر. 

 (32املادة )

وتحديد من له حق  ،االئتالف في املصارف التي يحددها، ويكون تحصيلها والصرف منها إيراداتتودع جميع 

 البلدان التي يوجد فيها.الصرف وفقا ملا يقرره االئتالف وفق األنظمة املالية املعمول بها في 

 الباب الثالث

 أحكام ختامية

 (33املادة )

 يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من االئتالف بأغلبية ثلثي أعضائه.

 (34املادة )

 للقرار الذي يصدره االئتالف.يملك حق التوقيع عن 
ً
 االئتالف الرئيس أو من يفوض أصوال وفقا
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 (35املادة )

يضع االئتالف اللوائح التي تنظم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته. ويكون تعيين املوظفين 

 ف.وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم املالية وفقا للوائح املالية واإلدارية التي يصدرها االئتال 

 (36املادة )

 في هذا 
ً
أي خالف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره االئتالف ويكون قراره ملزما

 الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء االئتالف.

 (37املادة )

 يسري هذا النظام من تاريخ إقراره من االئتالف.

 في تمت مناقشة هذه الوثيقة وأقرت 
ً
نيسان  07املنعقد في  لهيئة العامة لالئتالفاالستثنائي لجتماع اال أصوال

2022 

 :وتم إجراء تعديالت في

 2013كانون الثاني  20 -

 2013كانون الثاني  21 -

 2013تموز  07 -

 2013تشرين الثاني  11 -

 2014نيسان  07 -

 2015كانون الثاني  04 -

 2015شباط  15 -

 2016آذار  05 -

 2016تشرين األول  3 -

 2017تموز  8 -

 2017أيلول  10 -
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 2019حزيران  29 -

 2022نيسان  07 -

-  
ً
كانون الثاني  20بين تمت مطابقة التعديالت للنظام األساس ي التي جرت بموجب القرارات املشار إليها أنفا

 .2022نيسان  07حتى  2013
 

 


