تجمع العدالة السوري
تعريف :
هو إطار وطنً سوري مستمل ذو شخصٌة اعتبارٌة ٌجمع أشخاص سٌاسٌٌن
وخبراء وعسكرٌٌن ورجال لانون ومثمفٌن ووجهاء اجتماعٌٌن ورجال
أعمال وممثلٌن عن كافة الموى والفاعلٌات واألحزاب السٌاسٌة والحركات
والتشكٌالت الثورٌة العاملة على األرض ضمن منهج عملً وطنً ٌسعى
الجمٌع من خالله لتحمٌك المطالب المشروعة للشعب السوري فً الحرٌة
والكرامة والعدالة فً دولة المواطنة والدستور دولة واحدة مستملة .
الرؤية العامة للتجمع :

العمل على إسماط المنظومة اإلجرامٌة االسدٌة بكل الطرق والوسائل
الممكنة .
العمل على إعادة بناء سورٌة الحرة والمستملة بناء حضاري بما ٌناسب
تطلعات وأمانً الشعب السوري العظٌم .
العمل على استعادة دور الجمهورٌة العربٌة السورٌة وفما ً الحترام الموانٌن
والعاللات الدولٌة واحترام حموق االنسان .

برنامج عمل التجمع وأهداف التجمع :
إن تجمع العدالة السوري وفً سعٌه لتحمٌك أهدافه وفك رسالته ورؤٌته السٌاسٌة
وصوال إلى غاٌته المنشودة بإلامة الدولة السورٌة الواحدة الحرة العادلة ستموم بما
ٌلً:
 - 1تشجٌع دور المجتمع المدنً ومؤسساته فً الحٌاة الوطنٌة والرلابة على
مؤسسات الدولة.
 - 2التأكٌد على مبدأ فصل السلطات ،وحرٌة الصحافة وبناء جسم رلابً متخصص
ومستمل لعمل مؤسسات الدولة.
 - 3منح كل الممدرات الالزمة لتنمٌة الموارد البشرٌة الوطنٌة والسٌما فً لطاع
التعلٌم التربوي منه والعالً والعمل على االستفادة من الموارد الوطنٌة فً الخارج.
 -4العمل على صٌاغة مشروع وطنً ٌربط العدالة االنتمالٌة بالمصالحة الوطنٌة
وتأمٌن الضمانات المانونٌة الوطنٌة والدولٌة الالزمة لمحاكمة كل من أجرم بحك
شعبنا السوري فً دمائه وأمواله وحموله.
 - 5التركٌز على حكومة المؤسسات العامة والخاصة وفك معاٌٌر الشفافٌة الدولٌة
وتأمٌن العدالة وتكافؤ  5الفرص امام جمٌع المواطنٌن وتعزٌز المبادرات.
 -6دعم إلامة مرجعٌات دٌنٌة موحدة ضمن مؤسسات شرعٌة لكافة االنتماءات
الدٌنٌة واعتبارها جزء من المجتمع المدنً.
 -7توجٌه الممدرات الالزمة لعملٌة إعادة اإلعمار بصورة عادلة ومتوازنة.
 - 8العمل على تخصٌص المو ارد الالزمة لتعوٌض المتضررٌن من الحرب والسٌما
األٌتام واألرامل  8والمصابٌن.

الهيكل التنظيمي التأسيسي للتجمع
أوال  :اللجنة التأسٌسٌة للتجمع  :وتشمل جمٌع األعضاء المؤسسٌن للتجمع التً
وضعت الوثٌمة التأسٌسٌة والنظام الداخلً والهٌكل للتجمع وٌحتفظ كل عضو فٌه
بمسمى عضو مؤسس
ثانٌاً :الهٌئة العامة  :تضم جمٌع األعضاء وتمر ما ٌطرح من لبل األمانة العامة او
تنمضه بأغلبٌة الثلثٌن وتموم الهٌئة العامة بانتخاب امٌن عام للتجمع ورؤساء مكاتب
التجمع وتعمل وفك لجان متخصصة ترالب عمل المٌادة واألمانة .
ثالثا ً :االمانة العامة  :تضم االمٌن العام للتجمع ونائبٌن للشؤون السٌاسٌة والتنظٌمٌة
وأمٌن السر والناطك الرسمً باسم التجمع .
رابعاًٌ :نبثك عن التجمع عدد من المكاتب (التً تجتمع كل منها بشكل دوري كل 15
ٌوم وكلما دعت الضرورة) وهً:
 -1المكتب السٌاسً
 -2المكتب اإلعالمً
 -3مكتب الرلابة
 -4المكتب االستشاري
 -5المكتب المانونً وحموق االنسان
 -6المكتب المالً
 -7مكتب التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة وإعادة االعمار
 -8مكتب التنظٌم والشباب
-9مكتب شؤون المرأة والطفل

االنتخابات
ٌ -1دعو المكتب السٌاسً للهٌئة العامة لالجتماع فً مكان ٌتم تحدٌده مرفك
بجدول االعمال ٌرسله الى 1
اعضاء الهٌئة العامة لبل موعد المؤتمر بأسبوعٌن على االلل
ٌ -2رأس اجتماعات الهٌئة العامة هٌئة رئاسٌة مكونه من رئٌس واعضاء
المؤتمر فً بداٌة الجلسة  2االنتخابٌة
 -3تجري انتخابات االمٌن العام للتجمع وبالً اعضاء المكاتب كل اربع
سنوات لابله للتجدٌد مره  3واحدة
ٌ -4عتبر اجتماعا لانونٌا إذا حضره اكثر من نصف األعضاء واذا لم ٌكتمل
النصاب المانونً ٌتم 4
االجتماع مره اخرى بعد شهر وٌكون االجتماع لانونٌا مهما كان العدد -
تصدر لرارات الهٌئة العامة بالغالبٌة المطلمة 5
ٌ - 5حك ألعضاء الهٌئة العامة النظر فً غٌر المسائل الواردة فً جدول
االعمال

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها االمور التالية :
 - 1كافة تمارٌر رؤساء المكاتب عن الفترة السابمة 1
 - 2الرار مشروع الموازنة للسنة المالٌة الجدٌدة واختٌار مدلك حسابات
 -3تصدٌك على الحساب الختامً بعد سماع تمرٌر مدلك الحسابات

عالقات التجمع :
ٌتمٌز التجمع بتكوٌن شبكة عاللات داخلٌة عمٌمة مع أغلب التكتالت السٌاسٌة
والنمابات والشخصٌات المؤثرة فً الثورة السورٌة من خالل امٌنه العام
المتواجد فً المناطك المحررة والعدٌد من األعضاء فً الداخل السوري.
وأٌضا بشبكة عاللات متٌنة على المستوى االللٌمً والعربً والدولً أٌضا ً
من خالل انتشار رؤساء بعض المكاتب فً دول العالم ووجود اعضاء كثر
فً هذه البالد.
وأٌضا من خالل المشاركة فً المبادرات السٌاسٌة الشعبٌة والمؤتمرات
المحلٌة واالللٌمٌة بما ٌخص الثورة السورٌة .

عاشت سورٌة حرة أبٌة
المكتب السٌاسً لتجمع العدالة السوري

