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 وثيقة تفاهم

 

 وتهجٌر نزوحلتل ودمار  منللسورٌٌن  المؤساوي والوالع ستمرارالال و الفوضى ظروؾضمن 

موحدة فً تشكٌل ادارة بلمجلس سورٌا الدٌممراطٌة  المإتمر الثالث لراراستنادا الى ، وانمسام

فً دٌر الدٌممراطٌة االدارة المدنٌة  ) االدارات الذاتٌة والمدنٌة ، نعلن نحنشمال وشرق سورٌا

االدارة  -الطبمةفً الدٌممراطٌة االدارة المدنٌة  – فً الرلة الدٌممراطٌة االدارة المدنٌة  –الزور 

االدارة  – لمنطمة الفراتالدٌممراطٌة االدارة الذاتٌة  – ورٌفها فً منبجالدٌممراطٌة المدنٌة 

المنضوٌة تحت مظلة  (فرٌن لعالدٌممراطٌة االدارة الذاتٌة  -فً الجزٌرةالدٌممراطٌة الذاتٌة 

  . ةمجلس سورٌا الدٌممراطٌ

  بهدؾ:وذلن الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا  دارةالا تشكٌل عن

فٌما بٌن االدارات الذاتٌة والمدنٌة  ٌة للتكامل االجتماعً وااللتصادياٌجاد ارض  -1

 والحفاظ على الحموق والمكتسبات  

 .تناواداراعوبنا ومواطنٌنا وتعزٌز الصالح العام لشتوفٌر االمن والدفاع المشترن  -2

 العامة. لخدماتتوفٌر التعلٌم والصحة وا  -3

النازحٌن والمهجرٌن الى تهٌئة ظروؾ عودة و وتؤمٌن المسكناعادة االعمار والبناء  -4

  اماكنهم.

 صٌاؼة االزمة السورٌة وفً السلمٌة لحلالعملٌة السٌاسٌة فً المشاركة الفعالة دعم  -5

  جدٌد للبالد. دستور 

باعتباره المرجعٌة  ةمجلس سورٌا الدٌممراطٌاشراؾ تحت و بٌننا فٌما االتفاق علٌه جرىو 

 سورٌا وفكلشمال وشرق  الذاتٌة لجنة تحضٌرٌة مإسسة لإلدارة لٌتشك السٌاسٌة، على

 التالً:

 .ادارةكل  عن والمدنٌة عضوٌناالدارات الذاتٌة  لبل اختٌارهم من ٌتم عضو 14  -

 سورٌا. وشرق شمال مجمل من واالختصاص الخبرة ذوي االشخاص من كافً عدد  -

 .الضرورة عند اخرٌن بؤشخاص تستعٌن ان للجنة ٌحكو

 وتوضٌح بنائها واسس لواعدها وضع، هذه االدارة وشكل طبٌعة اللجنة تحدٌد مهمة  -

الذاتٌة  االدارات بٌن فٌما والصالحٌات والحموق والواجبات للمهام االساسٌة المبادئ

. اخرى جهة من لشمال وشرق سورٌا الذاتٌة االدارةوبٌنها وبٌن  جهة من والمدنٌة

 عمالها.أاالدارة الذاتٌة  حٌن مباشرة الى التؤسٌس لااعم كافة على وتشرؾ
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 تٌة لشمال وشرق سورٌااذال لإلدارةمٌثاق االساسً ال

 

 المسم االول 

 1المادة 

 المبادئ االساسٌة 

 الفمرة االولى

 التالٌة: االدارات سورٌا منشرق لشمال وتتشكل االدارة الذاتٌة 

 فً دٌر الزورالدٌممراطٌة االدارة المدنٌة   -

 فً الرلةالدٌممراطٌة االدارة المدنٌة   -

 فً الطبمة الدٌممراطٌة االدارة المدنٌة  -

 ورٌفها فً منبجالدٌممراطٌة االدارة المدنٌة  -

 لعفرٌنممراطٌة االدارة الذاتٌة الدٌ -

 لمنطمة الفراتتٌة الدٌممراطٌة اذاالدارة ال -

  ارة الذاتٌة الدٌممراطٌة للجزٌرةاالد -

تصوغ مٌثالها و ٌمكن وفك الحاجة ان تكتب .جزء ال ٌتجزأ من الدولة السورٌة وهً 

وحدة مع  ضٌتعاربما ال الملزمة والتوافمٌة ها مٌماتع إجراءاتها وتصدروتتخذ  لوانٌنها

لشمال وشرق االدارة الذاتٌة  فً مناطك االدارات خاصٌة وصالحٌات تصونو، سورٌا

على ان ال ، راتاتلن االدعلٌها  التً تؤسستواالسس المبادئ  وتصون وتحترم ،سورٌا

 االدارة الذاتٌةالتً اوجبت تشكٌل  تعٌك الوحدة التكاملٌة والمهام واالهداؾتتنالض او 

 .سورٌا ال وشرقمشل

      الثانٌة  الفمرة 

الذاتٌة  االداراتوصالحٌات  سورٌا خاصٌةلشمال وشرق  الذاتٌة الدارةا تعترؾ -1

 .والمدنٌة
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تشكٌل حك الشعوب والمجموعات االثنٌة فً الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا تضمن االدارة  -2

التعددٌة العمائدٌة والدٌنٌة ، وتدافع عن الخاصة بها بمانون الذاتٌة والمدنٌةراتها ادا

 .والسٌاسٌة والثمافٌة

حموق الشعب الكردي السٌاسٌة وااللتصادٌة  لشمال وشرق سورٌااالدارة الذاتٌة تضمن  -3

 اطكللمن االصٌلة الخصائص التارٌخٌة والبنى الدٌمؽرافٌة على وتحافظوالثمافٌة 

 .ةالكردٌ

تطورهما ضمن واالشوري السرٌانً للشعب  تصون الحموق والمكتسبات التً تحمم -4

 التوافمٌة. ومبدأادارة شمال وشرق سورٌا بناء على عدالة التمثٌل 

 صون حموق والتمثٌل العادل للشعب التركمانً وتطورها فً اإلدارة الذاتٌة -5

  - الكردٌة –)العربٌة كافة المكونات وخصوصٌة حموق تضمن االدارة الذاتٌة   -6

بشكل  االرمنٌة( وتمثٌلها –الشٌشانٌة  –الشركسٌة  -التركمانٌة –االشورٌة و  السرٌانٌة

 .الحٌاةوتدعم تطورها فً كافة مجاالت عادل 

موافمة االدارة  ةشرٌط بٌنها،الذاتٌة او المدنٌة ان تعمد اتفالات فٌما  لإلدارات ٌجوز -7

 .لشمال وشرق سورٌاالذاتٌة 

 الصادرات أو الواردات على عوائد أو رسوم أٌة تفرض أن االدارات،من ألي  ٌجوز ال -8

 دون موافمة االدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا.

 .مبدأ التكامل -9

 .الدٌممراطٌة التوافمٌة -11

 .المساواة بٌن الجنسٌن -11

لشمال وشرق  المسلحة لإلدارة الذاتٌةالموات لوات سورٌا الدٌممراطٌة هً  -12

    .الوطنٌة السورٌةالسٌادة  الذاتٌة وعنمهمتها الدفاع عن االدارة  سورٌا

  .االدارةمستوٌات من خالل تمثٌلهم ضمن  اببتمكٌن الش -13

 .تعتمد نظام الرئاسة المشتركة فً كافة االدارات -14

 ال وشرق سورٌا مبدأ التعلٌم والتعلم بلؽة االم مشتضمن االدارة الذاتٌة ل -15

 .مبدأ حماٌة البٌئة -16

 الملكٌة الخاصة مصانة بمانون -17

 المسم الثانً 

 2المادة 

   لشمال وشرق سورٌااالدارة الذاتٌة هٌكلٌة 

 -3 ،المجلس التنفٌذي  -2 العام المجلس-1 من لشمال وشرق سورٌا الذاتٌة إلدارةاتتكون 

 العدالة  مجلس

    3المادة 

 لشمال وشرق سورٌااتٌة الذ لإلدارةالعام مجلس ال
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 الفمرة االولى 

 المجلس لشمال وشرق سورٌا الى الذاتٌة لإلدارةالموانٌن اصدار صالحٌات و الحموق جمٌع تناط

 .  العام

 الثانٌةالفمرة 

    العامهٌكلٌة المجلس 

     ٌتؤلؾ المجلس العام من سبعٌن عضوا. -1

 وفك التالً، التؤسٌسٌةلدورة ل اعضاء المجلس العام ختٌارٌتم ا -2

مندوبٌن  7عضوا ٌتم انتخابهم من أعضاء المجالس التشرٌعٌة بالتساوي لكل مجلس  49 ـأ

 وله صفة االزدواجٌة

مع  جنة التحضٌرٌةي الخبرة ٌتم اختٌارهم من لبل اللعضو من التكنمراط وذو  21 ب ـ  

 اخذ راي ادارات المناطك ذات الصلة

 للشبٌبةٌراعى التمثٌل العادل ج ـ 

أعضاء المجلس للدورات المادمة بمانون من بٌن اعضاء المجالس التشرٌعٌة ـ ٌتم انتخاب  3

 لإلدارات الذاتٌة والمدنٌة مع مراعات تمثٌل الشبٌبة.

الرئاسة المشتركة للمجلس العام: انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس العام من بٌن ـ  4

، ولمدة سنتٌن سة االولى للمجلساعضاء المجلس بثلثً االصوات الكلً وذلن فً الجل

تترأس جلسات المجلس وتكون مسإولة عن كافة اعمال المجلس العام، ال ٌحك لها 

 ازدواجٌة العمل. 

 5أعضاء من بٌنهم الرئاسة المشتركة وٌتم انتخاب  (7)لؾ من ٌتؤ المجلس:دٌوان ـ  5

 ال ٌحك لهم ازدواجٌة العمل.  .المطلمة باألؼلبٌةمجلس أعضاء لل

 الفمرة الثالثة

 .لدورتٌن متتالٌتٌنٌجوز الترشح و العام بسنتٌنالمجلس عضوٌة  مدة تحدد -1

 .دعت الضرورة والحاجةكلما بشكل دوري والعام ٌجتمع المجلس  -2

 اإلدارة العدالة فًن لبل مجالس م الممترحمجلس العدالة أعضاء ٌصادق على  -3

  .الذاتٌة والمدنٌة

 أحدككل او عن  عن المجلس حجب الثمةككل وٌ ٌمنح الثمة للمجلس التنفٌذي -4

 ) المشتركٌنالرإساء  أحد أعضائه(

  الفمرة الرابعة

من لبل رئاسة المجلس العام   فً حال حدوث شاؼر لدى المجلس العام، ٌصدر اجراء  -1

 والفمرة الثانٌة. الثالثةالفراغ وفك المسم الثانً المادة  بملًء
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الرئاسة الممترحة من لبل  والتشرٌعاتمشارٌع الموانٌن ٌموم دٌوان المجلس بتحضٌر  -2

العام او المجلس لإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا او  المشتركة للمجلس التنفٌذي

 . وبمتابعة شإون ومهام المجلس العام.مجلس العدالة

اعطاء الولت الكافً والمحدد اال بعد أو مشروع لانون تم التصوٌت على أي تشرٌع ال ٌ -3

مع  ٌسمح بتداولهبحٌث  العام،ٌحدده دٌوان المجلس  ولت وزمن محدد لتداوله ضمن

  المانون.ما لم ٌنص خالؾ ذلن فً  الذاتٌة والمدنٌةفً االدارات  التشرٌعٌة المجالس

 

 

 4المادة 

  ال وشرق سورٌالشم الذاتٌة لإلدارةالمجلس التنفٌذي 

 

 الفمرة االولى 

  لمجلس التنفٌذي.المشتركة لرئاسة ال

من  وٌتم المصادلة علٌهاباختٌار الرئاسة المشتركة  التؤسٌسعند اللجنة التحضٌرٌة تموم  -

ها وفك او انتخاب . بٌنما ٌتم اختٌارهالألصواتبثلثً المجموع العام  العاملبل المجلس 

 ٌحك انتخابها لدورتٌن متتالٌتٌن. .الالحمة لانون فً الدورات االعتٌادٌة

 الفمرة الثانٌة

 لمجلس التنفٌذي.المشتركة لرئاسة المهام 

  ن المجلس التنفٌذيالمسإولة المباشرة ع  -1

 العام للمصادلة باألؼلبٌةلمجلس وعرضه على ا المجلس التنفٌذيار رإساء هٌئات ٌختا -2

 لمهامها. ااستالمهتارٌخ  اعتبارا من عمل اٌام 21 وذلن خالل، المطلمة

 مكتب- - مكتب الدفاع :المكاتب التالٌة على ٌشرفون ( نواب5)باختٌار تموم  -3

شإون  مكتب-الطبٌعٌة  النفط والثروات ومكتب- التخطٌط والتنمٌة مكتب-االستشارٌة 

 . ومكتب الطالة المعتمدات، مكتب االعالم ودائرة العاللات الخارجٌةواالدٌان 

 التنفٌذي.العام والمجلس اجتماع مشترن للمجلس تمترح الرئاسة المشتركة لعمد  -4

 .تشكٌل مكاتب وفك الحاجة -5

  الفمرة الثالثة

  .الى المجلس التنفٌذي الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا لإلدارة الصالحٌات التنفٌذٌة تناط -1

    .بعة لهاالهٌئة ورإساء اللجان التكل هٌئة من الرئاسة المشتركة للؾ تتؤ -2

 رة الرابعةالفم
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  المجلس التنفٌذيهٌئات 

 االتصاالت  – )االلتصادٌة المجاالت التالٌة تكون ذات صالحٌات فً : االلتصادئة هٌ -1

  تنظم نفسها وتشكل لجانها وفك الحاجة. .(التجارة  –التموٌن ة ـ الصناع –

 الجمارن، الضرائب( ،  التالٌة )المالٌة المجاالت صالحٌات فًتكون ذات  المالٌة:هٌئة  -2

 تنظم نفسها وتشكل لجانها وفك الحاجة.

االثار –والفن ة الثماف )شإونتكون ذات صالحٌات فً المجاالت التالٌة  ة:الثمافهٌئة  -3

 .تشكل لجانها وفك الحاجةتنظم نفسها و (والسٌاحة

الطرق  –البلدٌات ) ذات صالحٌات فً المجاالت التالٌة تكونالمحلٌة:  االداراتهٌئة  -4

 .تشكل لجانها وفك الحاجةتنظم نفسها و العامة(المرافك  – التخطٌط العمرانً –والنمل 

والتعلٌم  )التربٌة فً المجاالت التالٌةحٌات تكون ذات صال والتعلٌم:التربٌة هٌئة  -5

 .نفسها وتشكل لجانها وفك الحاجةتنظم  العلمً(البحث  – التعلٌم العالً – االلزامً

 تنظم (البٌئةالصحة و)التالٌة تكون ذات صالحٌات فً المجاالت  :والبٌئة هٌئة الصحة -6

 .نفسها وفك الحاجة

 .تنظم نفسها وتشكل لجانها وفك الحاجة هٌئة المرأة -7

  .وفك الحاجة وتشكل لجانهاظم نفسها نتوالرٌاضة الشباب هٌئة  -8

 )الشإون المجاالت التالٌة فً ذات صالحٌات والعمل: تكون الشإون االجتماعٌةهٌئة  -9

-الشهداء  عوائل- المدنً المجتمعاالنسانٌة و المنظمات شإون-العمل -االجتماعٌة 

 .تشكل لجانها وفك الحاجةنفسها و والنازحٌن( تنظم المهجرٌن

 –االمن الداخلً  )لوى ذات صالحٌات فً المجاالت التالٌةتكون  الداخلٌة:هٌئة ـ 11

 تنظم نفسها وتشكل لجانها وفك الحاجة. المواصالت(

الزراعة ،  : ) : تكون ذات صالحٌات فً المجاالت التالٌة هٌئة الزراعة والري  - 11

 . تنظم نفسها وتشكل لجانها وفك الحاجة . والري (

 5المادة 

 مجلس العدالة  الثالث:الفصل 

 المبادئ العامة

 6المادة 

 سورٌا:مجلس العدالة فً االدارة الذاتٌة لشمال وشرق 

شمال  والمدنٌة فًات العدالة فً اإلدارات الذاتٌة هو المرجع المختص والمنتخب من لبل مإسس

 وشرق سورٌا لرسم السٌاسة العامة للعدالة وتنظٌم مإسساتها

 7المادة 

 دارٌا ومالٌا إء استماللٌة مإسسات العدالة والمضا-1
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 المجلس العام وعرضها علىالخاصة وازنتها السنوٌة عداد مشروع مإٌتولى مجلس العدالة -2

  علٌهاللموافمة 

 8المادة 

 تصدر وتنفذ المرارات المضائٌة باسم الشعب

 9المادة 

الجزائٌة بمجلس العدالة فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق  للمإسساتـ ترتبط اإلدارة العامة 

  سورٌا تنظٌمٌا ومن الناحٌتٌن اإلدارٌة والمالٌة

 المإسساتتنظٌم  كٌفٌةوكذلن  الجزائٌة تحدد كٌفٌة مهامها وعملها للمإسساتـ اإلدارة العامة 

 الجزائٌة سٌر اعمالها بمانون خاص 

 11المادة 

 ٌحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائٌة

 11المادة 

 كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بمرار لضائً مبرم

 12المادة 

 وللجمٌع الحك فً التماضً بمحاكمة علنٌة وعادلة  لانونا،حك الدفاع مصان 

 

 ٌة تشكٌل مجلس العدالة واختصاصاته آل

 13المادة 

وٌتم   عشر عضوا  ثالثةٌتؤلؾ مجلس العدالة فً االدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا من 

 أعضائهاحٌن انتخاب ات مجالس العدالة لإلدارات الذاتٌة او المدنٌة مإتمر فًانتخابهم 

 

 14المادة 

 ي والمباشرنتخب اعضاء مجلس العدالة باالنتخاب السرـ 

 تم المصادلة على أعضاء مجلس العدالة من لبل مجلس العامـ ت

 ٌشرؾ المجلس العام على اعمال مجلس العدالةـ 
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 15المادة 

عضائه على شكل لجان أوٌوزع العمل بٌن  ،لمشتركةعضائه الرئاسة اأٌنتخب المجلس من بٌن 

 وحسب الحاجة

 16المادة 

 وتطوٌرها،وكٌفٌة تعدٌلها ٌموم مجلس العدالة بإنشاء وتنظٌم مإسسات العدالة واختصاصاتها 

  والمدنٌةدارات الذاتٌة لس العدالة فً اإلوادارة شإون المضاة بالتنسٌك مع مجا

 17المادة 

 وٌمكن تجدٌد مدة العضوٌة لدورة ثانٌة  فمط،مدة والٌة المجلس سنتان 

 

 واختصاصاتها المحكمة العلٌا

 18المادة 

ا فً شمال وشرق سورٌا وتحدد عدد أعضائه الذاتٌةبمانون المحكمة العلٌا فً اإلدارة  تإسس

 ونسبة تمثٌل اإلدارات الذاتٌة والمدنٌة فٌها ومدة عضوٌتهم

 19المادة 

 تصدر لرارات المحكمة العلٌا بصورة مبرمة

 21المادة 

دارة الذاتٌة بٌن اإلبٌنها و ووالمدنٌة أدارات الذاتٌة اإلا بٌن فً النزاعات فٌم المحكمة العلٌا تنظر

 لشمال وشرق سورٌا

 21المادة 

لمجالس االدارة والتنفٌذٌة  والمدنٌة ولهٌئاتهادارات الذاتٌة اإللمجالس  الرئاسة المشتركةمحاكمة 

 داري والمالًاإلفً لضاٌا الخٌانة والفساد  ولهٌئاتها التنفٌذٌةالذاتٌة لشمال وشرق سورٌا 

 22المادة 

دارة الذاتٌة اإلو المدنٌة ولوانٌن أانسجام لوانٌن االدارات الذاتٌة فً مدى  المحكمة العلٌا تنظر

 أحكام المٌثاق االساسً لإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا مع لشمال وشرق سورٌا 

 23المادة 

و الموانٌن الصادرة عن سورٌا أدارة الذاتٌة لشمال وشرق ساسً لإلتفسٌر نصوص المٌثاق األ

 المجلس العام 
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 24المادة 

 المصادلة على النتائج النهائٌة لالنتخابات واالستفتاءات العامة 

 25المادة 

لإلدارة  ومجلس العدالة والمجلس التنفٌذيالفصل فً المنازعات الناشئة بٌن المجلس العام 

 الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا

 26المادة 

و ٌة أدارات الذاتلمجالس اإل الرئاسة المشتركةدارٌة الصادرة عن لانونٌة المرارات اإلالنظر فً 

ال وشرق سورٌا وللهٌئات دارة الذاتٌة لشملمجالس اإللس التنفٌذٌة وهٌئات التابعة لمجاللالمدنٌة و

 .للمجلس التنفٌذي التابعة

 27المادة 

عضائها لها وعملها وكٌفٌة اختٌار أة تشكٌوآلٌ خرى للمحكمة العلٌااأل ختصاصاتالتحدد ا

      .بمانون 

 

 28المادة       

   الدٌممراطٌة الذاتٌة داراتالدٌممراطٌة واإل المدنٌة داراتاإل

 الفمرة االولى

 وٌجوز. المضائٌة وإجراءاتها الرسمٌة وسجالتها دارات األخرىاإل ادارة لوانٌن كل تحترم

 بطها.واضها ولواعد عامة، بموانٌن تحدد، سورٌا أن الذاتٌة لشمال وشرق لإلدارة

 الفمرة الثانٌة 

 فً المواطنون بها ٌتمتع التًالحموق  بجمٌع التمتع ومدنٌة حكذاتٌة دارة إ كللسكان  -1

 .داراتاإل مختلؾ

ٌموم مجلس العدالة فً أي إدارة ذاتٌة او مدنٌة بطلب مالحمة أي شخص فار من وجه  -2

  منها المنطمة التً فّر  إلدارةالعدالة وٌسلم 

 الفمرة الثالثة

 دارة الذاتٌةاإل إلى دارات جدٌدةإ تضم أن لشمال وشرق سورٌاالذاتٌة  لإلدارة ٌجوز -1

 سورٌا.ال وشرق مشل

 الفمرة الرابعة
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دارٌة اإل ومدنٌة خاصٌتهادارة ذاتٌة إ لكل لشمال وشرق سورٌادارة الذاتٌة اإل تضمن -1

 العنؾ أعمالكما تحمٌها من االعتداء  من منها كال المحلٌة وتحمًوصالحٌاتها 

 .الداخلٌة

 الفمرة الخامسة

صنادٌك عبر والكومونات  والمجالس المحلٌة الذاتٌة والمدنٌة االدارات أعضاء انتخاب ٌتم

  .فً تلن المناطك الممٌمٌن المواطنٌن لبل االلتراع من

 دسةالفمرة السا

دارات الذاتٌة اإل من كل فً اإلدارٌة األجهزة صالحٌات وتحدٌد وتشكٌل تنظٌم ٌتم -1

لشمال وشرق دارة الذاتٌة اإل عن صادر طرٌك لانون المحلٌة عنوالمجالس  والمدنٌة

 .النٌل من خاصٌتها دون سورٌا

لشمال الذاتٌة االدارة عن  صادر لانون خالل من ٌنظم اإلدارٌة األجهزة على اإلشراؾ -2

 .وشرق سورٌا

المشتركة رئاسة ال من اإلدارٌة بمرار األجهزة لرارات رفض االعتراض أو ٌجوز -3

 .العامة المصلحة أو المانون مع تتعارض كونها ،الذاتٌة لإلدارةللمجلس التنفٌذي 

 29المادة 

الذاتٌة  لإلدارات المجلس التنفٌذي لبل من ،المفروضة الضرائب والرسوم جباٌة تنظٌم ٌتم 

لشمال  الذاتٌة لإلدارة المجلس التنفٌذي مع المالٌة عاللاتها وتنظٌم ،فً المناطكوالمدنٌة 

 .صادر عنها لانون خالل سورٌا منوشرق 

 الفمرة االولى 

لتصادٌة وجمركٌة وتنظم بمانون صادر وحدة ا لشمال وشرق سورٌادارة الذاتٌة اإلتشكل 

 عنها.

 الفمرة الثانٌة 

مكفولة وال  الذاتٌة والمدنٌةدارات لبضائع بٌن اإلٌع اموال ومرور جمحرٌة تنمل رإوس األ

 .لشمال وشرق سورٌاالذاتٌة  ٌجوز تمٌٌدها إال بمانون من االدارة

 الفمرة الثالثة

بٌن  البضائع على انتمالعوائد والمكوس المفروضة وم والتلؽى جمٌع الضرائب والرس

 .الذاتٌة والمدنٌةدارات اإل

 31المادة       
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دارة الذاتٌة فً مناطك اإلالوطنٌة  الطبٌعٌة والمنشآتتعتبر الثروات الباطنٌة والموارد 

لشمال وشرق دارة الذاتٌة اإلتختص بها  السوري،للشعب ملكٌة عامة شرق سورٌا ولشمال 

 منها.و بتفوٌض تها أمن خالل موافم ال ٌحك التصرؾ بها إالو سورٌا

 31ة مادال      

 الفمرة االولى 

الدٌن  المومً أواالنتماء  الموطنٌن بسببن سواء وال تمٌٌز بٌن االفراد لدى المانو جمٌع

 .او اللون الجنس واالجتماعً أو المركز أالموطن  أو والعمٌدة

 الفمرة الثانٌة

ال بموجب إ مأو حجزهتولٌفهم مٌع المواطنٌن وال ٌجوز الحرٌة الشخصٌة مكفولة لج -1

 .المهٌنة للكرامةو المعاملة للتعذٌب أ شخص المانون وال ٌعرض أي

 .   تٌة لشمال وشرق سورٌااذدارة الفً اإل عدام ملؽاةاإلعموبة  -2

 الفمرة الثالثة

را، ٌجوز اعادتهم او تهجٌرهم لس بحمولهم المدنٌة والٌتمتع كافة النازحٌن والمهجرٌن  -1

 .جوز منعهم من العودة الى اماكنهمكما ال ٌ

 المسم الثالث

 31المادة 

 لإلدارة التشرٌعٌة الصالحٌة ٌخول لمما  ،تشرٌعات إصدارالذاتٌة والمدنٌة  لإلدارات ٌحك. 1

 .حصرا لشمال وشرق سورٌا الذاتٌة

. 

 32 المادة

 :التالٌة الشإون فً حصرٌة تشرٌعٌة سورٌا بصالحٌاتلشمال وشرق االدارة الذاتٌة  تتمتع 

 والنفط. العام مناأل شإون الدفاع، شإون الخارجٌة، الشإون -1

 .والمجرمٌن المطلوبٌن تسلٌم وتبادل المدنً، لسجال شإون والسفر، التنمل شإون  -2

 .المالٌة شإون  -3

 البضائعوتبادل  البضائع، حركة وحرٌة والتجارٌة، الجمركٌة المناطك وحدة  -4

 والحدود. الجمارن حماٌة ذلن فً بما الخارج، مع والمدفوعات

    .وتعٌٌن لضاتها العلٌا المحاكم المضائٌة نشاءإ  -5

 فً والعاملٌن ،لشمال وشرق سورٌادارة الذاتٌة اإل فً للعاملٌن المانونٌة العاللات -6

 العام. المانون هٌئاتها بموجب

 .والمعاشات الرواتب تحدٌد  -7



 12 

 المناطك. إحدى حدود ٌهدد خطر نشوب حالة فًو اإلرهاب أخطار درء  -8

 .الدولٌةالمحلٌة و المدنً المجتمع ومنظمات النمابات -9

 واالتصاالت. البرٌد خدمات -11

 التخطٌط االللٌمً والعمرانً. -11

 إصدار العفو العام.   -12

 33المادة 

 الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا لإلدارة المرار أولوٌة    

بتنفٌذ الذاتٌة والمدنٌة دارات اإل التزام على لشمال وشرق سورٌا الذاتٌة دارةاإل تشرؾ

  وشرق سورٌا.ال لشم الذاتٌة دارةاإل عن ةصادرال ٌننمواال

 

 المسم الرابع

 34المادة 

 الفمرة االولى:  

 لٌة تطبٌمها وضع لواعد نظام عملها وجلساتها وآتموم كافة الهٌئات ب -1

الرسمٌة باختٌار رإساء لجان الهٌئات  من خالل اجتماعاته المجلس التنفٌذيموم ٌ -2

جمٌع االوراق والثبوتٌات  رشفةموم بتوثٌك وألٌة ٌعتمدها وٌوموظفً اللجان وفك آ

 .الرسمٌة

 العامد الحاجة بمصادلة المجلس استحداث هٌئات جدٌدة عن ٌمكن للمجلس التنفٌذي -3

 .االؼلبٌة المطلمة بؤصوات

 الفمرة الثانٌة 

 والدولة السورٌة  لشمال وشرق سورٌادارة الذاتٌة العاللة بٌن اإل

حدد شكل ، وت  راضً الدولة السورٌةوسٌادة أة وحدب لشمال وشرق سورٌاتٌة ادارة الذاإل تإمن 

على جمٌع المستوٌات وفك دستور  سورٌا والمركزلشمال وشرق  دارة الذاتٌةاإل العاللة بٌن

 : بناء على سوري توافمً

 سورٌا وشرق لشمال الذاتٌة باإلدارة واالعتراؾ توافمٌة سٌاسٌة تسوٌةبناء على ـ 

مع  ٌتعارض ال بحٌث الصٌاؼة عادةوإ للتعدٌل مٌثالها ٌخضع وصالحٌاتها، وبخصوصٌتها

 . السورٌة للدولة التوافمً الجدٌد الدستور

 نأ وتعتبرالتكامل االلتصادي  بمبدأ لشمال وشرق سورٌادارة الذاتٌة اإلتإمن  - أ

 ٌحمك ،شعب سورٌابناء حك لكافة أ ،التوزٌع العادل للثروات والموارد الوطنٌة

 السورٌٌن.العام لكافة  والرفاهاالجتماعٌة لة ادالعمبدأ 
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  -الكردٌة –)العربٌة  شعوب سورٌا المكونات كافة وخصوصٌة ضمان حموق - ب

 االرمنٌة( ودعم –الشٌشانٌة  –الشركسٌة  -التركمانٌة –السرٌانٌة االشورٌة 

 .الحٌاة مجاالت كافة فً تطورها

 الفمرة الثالثة:

  الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا لإلدارةٌعتبر مجلس سورٌا الدٌممراطٌة المرجعٌة السٌاسٌة ـ 

 ك بٌن اإلدارةٌالمتعلمة باإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا بالتنس المرارات السٌاسٌةتتخذ ـ 

 والمرجعٌة السٌاسٌة الذاتٌة

 الوطنٌة واللماءات المحافل فً والتفاوض التمثٌل حكلإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا ـ 

 السٌاسٌة المرجعٌةبالتنسٌك مع  والدولٌة     واالللٌمٌة

 خذوأ التشاور حك ولها لشمال وشرق سورٌا بمراراتها الذاتٌة إلدارةا السٌاسٌة المرجعٌة تبلػـ 

 .الرأي

 الفمرة الرابعة:

 القسم                                                      

باهلل العظٌم أن احترم المٌثاق األساسً لعمل اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا ولوانٌنه،  ألسم

وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرٌاته وأصون سالمة وأمن  مناطك اإلدارة الذاتٌة 

الدٌممراطٌة وحرٌتها وحك الدفاع المشروع فً الحماٌة الذاتٌة، وأن أعمل على تحمٌك العدالة 

 ة إٌماناً منً باألمة الدٌممراطٌة.االجتماعٌ

مالحظة : تمت المصادلة على نمل صالحٌات التجارة من هٌئة االلتصاد والزراعة إلى هٌئة 

/  31شمال وشرق سورٌا ٌوم الخمٌس ل لٌة وذلن فً جلسة المجلس العام فً اإلدارة الذاتٌة الما

 م 2119/  1

العاللات الخارجٌة ( وتسمٌته ) دائرة مالحظة: تمت المصادلة على تؽٌٌر تسمٌة )مكتب 

شمال ل صوٌت علٌه فً جلسة المجلس العام فً اإلدارة الذاتٌة ( بعد الت العاللات الخارجٌة

 م .7/4/2119وشرق سورٌا ٌوم األحد 

مالحظة : تمت المصادله على تؽٌٌر تسمٌة ) مكتب الشإون الدفاعٌة ( واستبدالها بتسمٌة ) 

 مكتب الدفاع ( 

التصوٌت علٌه فً جلسة المجلس العام فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا ٌوم السبت بعد 

 . م2119/ 6/  22

إلى هٌئة االلتصاد مالحظة :تمت المصادلة على نمل صالحٌات التجارة من هٌئة المالٌة 

ل وشرق فً اإلدارة الذاتٌة لشماالتصوٌت علٌها بالموافمة من لبل المجلس العام والزراعة  بعد 

 م.13/12/2121ٌوم األحد تارٌخ:  (32) سورٌا  فً الجلسة رلم
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تم التصوٌت بالموافمة على منح المجلس العام فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا  مالحظة:

فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق وذلن من لبل أعضاء المجلس العام  حك إصدار العفو العام 

 م.  13/12/2121(  ٌوم األحد تارٌخ 32رلم )سورٌا فً الجلسة 

هٌئة االلتصاد والزراعة صالحٌات  مكتب الطالة من نملعلى  التصوٌت بالموافمةتم  مالحظة:

من لبل أعضاء المجلس إلى صالحٌات المجلس التنفٌذي فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا 

تارٌخ:  /37لسة االعتٌادٌة رلم:/الجالعام فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا فً 

 م.18/5/2121

المجلس العام فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق  ضاءعمن لبل أمالحظة :تم التصوٌت بالموافمة 

الزراعة صاد ،باإلضافة إلى إحداث هٌئة فصل لطاع الزراعة والري عن هٌئة االلتعلى سورٌا 

 م. 12/2121/ 29تارٌخ : ( 44فً الجلسة رلم :) والري 

 

 


