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*1916687*  

 األمن جملس رئيس إىل العام األمني من موجهة 2019 سبتمرب/أيلول 26 مؤرخة رسالة  
 

 يف للصــــحا   مالحظايت إىل وكذلك ،(2015) 2254 األمن جملس ق ار إىل أشــــر أن يشــــ  ي 
املعاير امل جعي  ” إىل انت اهكم وجهأ وأن، الســـــــــوري  الع بي  اجل هوري  بشـــــــــ ن 2019 ســـــــــ ت ر/أيلول 23
 بقيادة، للج يع وشــــــامل  متوازن ، مصــــــداقي  ذات دســــــتوري  لجن ل الداخلي  لالئح  األســــــاســــــي  العناصــــــ و 

املعاير امل جعي   على ا قتو  قدو . امل  ق( )انظ  “جنيف يف املتحدة األمم من وبتيســـــــــــــر ســـــــــــــوري  وملكي 
 بتيســرر  الســـوري  املفاوضـــات وهيئ  الســـوري  الع بي  اجل هوري  حكوم    الداخلي  لالئح  األســـاســـي  والعناصـــ 

 .بيدرسن. أ ي اغ، سوراي إىل اخلاص م عوثي من
 .هاوم  ق ال سال  هذه على األمن جملس أعضاء إطالع ممتنا وأرجو 

 شغوتريي أنطونيو )توقيع(
  

 

 .2019األول/أكتوب  تش ين  2أعيد إصدارها ألس اب  ني  يف  * 

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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 املرفق
، مصررردا ية ذات دسرررتورية للجنة الداخلية لالئحة األسررراسرررية العناصررررو ملعايري املرجعية ا  

 جنيف يف املتحدة األمم من وبتيسري سورية وملكية بقيادة، للجميع وشاملة متوازنة
  
 صـــــــــــل ال ذات األمن جملس ق ارات كلمع  و  ومقاصـــــــــــده وم ادئه املتحدة األمم ميثاقمع  متشـــــــــــيا   - 1
 ؛السوري  الع بي  اجل هوري  أراضي وسالم  ةووحد واستقالل بسيادة القوي االلتزام لىع ء  بناو  سورايب
 يف مبا، (2015) 2254 األمن جملس ق ار إطار أداء مه ته مبوجب التفويض امل نوح له يف يف - 2

، ليهع بناء  ، جت ى جديد دســتور لصــياغ  مســار وضــع ومنها، الســوري  - الســوري  املفاوضــات رســيت ذلك
 الكامل االحرتام ومع؛ لق ار جملس األمن الدويل و قا املتحدة األمم إشـــــــــــــــ ا  حتت ونزيه  ح ة انتخاابت
 ؛ لسوراي الوطني  للسيادة

 ؛جنيف مسار أ  زها اليت ساسي األ السوري  - السوري  احلي  عش  االثي ابمل ادئ مذك ا   - 3

 الدول من بدعم، الســــــياســــــي جنيف مســــــار يف كإســــــهام  ســــــوتشــــــي ملؤمت  اخلتامي لل يان تفعيال - 4
 ؛سوتشي ملؤمت  الداعي 

الدويل  األمن جملس ق ار وتط يق الثق  بناء حنو األمشل السياسي املسار يد ع أن أمهي  ا  علىؤكدم - 5
 ؛ (2015) 2254

، مصـــــــداقي  ذات دســـــــتوري  جلن  رســـــــيوت دعوة إىلامل عوث اخلاص لألمم املتحدة لســـــــوراي  يتطلع - 6
، 2019 أكتوب /األول تشـــــ ين 30 بتاريخ، جنيف يف لالجت اع، ســـــوري  وملكي  بقيادة، وشـــــامل  متوازن 
 :الداخلي  الالئح األساسي  من  عناص الو هلذه املعاير امل جعي   و قا تع ل، املتحدة األمم رعاي  حتت
 

 : الوالية1املادة   
 وصياغ  إبعداد، املتحدة األمم ط   من امليس  جنيف مسار سياق يف، الدستوري  اللجن  تقوم - 7

 جملس ق ار تط يق ويف ســوراي يف الســياســي  التســوي  يف كإســهام،  الع ومي  لل وا ق  يط ح دســتوري إصــالح
 االثي  ادئامل بتجســــيد أخ ى أمور بني من الدســــتوري اإلصــــالح يقومو . (2015) 2254 الدويل األمن
 .السوري  الدستوري  وامل ارسات السوري الدستور يف وروحا   نصا   األساسي  السوري  - السوري  احلي  عش 
 الســـــوري  الدســـــتوري  التجارب ســـــياق يف ذلك يف مبا 2012 دســـــتور ت اجع أن الدســـــتوري  للجن  - 8

 .جديد دستور صياغ  أو احلايل الدستور بتعديل تقوم وأن األخ ى
 

 : التشكيل واهليكل2 املادة  
 .وموسع  مصغ ة هيئتان الدستوري  للجن  - 9

 ط   من م شحا 50؛ احلكوم  ط   من حام ش 50 - وام أة رجال 150 املوسع  اهليئ  تضم - 10
 .املدين اجملت ع من م شحا 50 و؛ السوري  املفاوضات هيئ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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 احلكوم  م شـــحي بني من م شـــحا 15 - وام أة رجال 45 الدســـتوري  للجن  املصـــغ ة اهليئ  تضـــم - 11
 م شــــحي بني من 15 و؛ اخل ســـــني الســـــوري  املفاوضـــــات هيئ  م شـــــحي بني من م شـــــحا 15؛ اخل ســـــني

 .اخل سني املدين اجملت ع
 وميكن .إبق ارها املوســــــع  اهليئ  وتقوم الدســــــتوري  املقرتحات وصــــــياغ  إبعداد املصــــــغ  ة اهليئ  تقوم - 12
 ملناقش  وذلك، أع اهلا املصغ ة اهليئ   يه تواصل الذي الوقت يف مواز أو دوري بشكل املوسع  اهليئ  عقد
 .املقرتحات وإق ار

 
 ختاذ القراراتا: 3 املادة  

 العـــام االتفـــاق حتقيق بغيـــ  ال نـــاء واالخن اط التوا ق الـــدســـــــــــــــتوريـــ  اللجنـــ  ع ـــل حيكم أن ين غي - 13
 وحتقيقا، السوري الشعب ط   من ممكن ق ول أبوسع الت تع من خم جاهتا سي كن الذي األم  ألعضائها

 أمكن كل ــا  لتوا قاب ق اراهتــا وتعت ــد ع لهــا، واملوســـــــــــــــعــ  املصـــــــــــــــغ ة هبيئتيهــا، اللجنــ  متــار ، الغ ض هلــذا
 حاضـــــــــــــــ ا عضـــــــــــــــوا 113 )أي املعني  اهليئ  يف األعضـــــــــــــــاء من األقل على املائ  يف 75   تصـــــــــــــــويت وإال

 نســـــ   وتكون. املصـــــغ ة( اهليئ  يف بصـــــوته ومدليا حاضـــــ ا عضـــــوا 34 و، املوســـــع  اهليئ  يف بصـــــوته ومدليا
 . اثبت  نس   املائ  يف 75 الـ
 

 : الرائسة4 املادة  
 ق ل من م شـــــ  أحدمها مشـــــرتكني رئيســـــني مع ل ائســـــتها متوازن برتتيب الدســـــتوري  اللجن  تت تع - 14

 .السوري  املفاوضات هيئ  ق ل من واآلخ  سوراي حكوم 
 .واملصغ ة املوسع  للهيئتني رائسته ا يف ابلتوا ق ال ئيسان يع ل - 15
 املنتظم والسـر الداخلي  الالئح  احرتام لضـ ان الضـ وري  الصـالحيات، ابلتوا ق، ال ئيسـان ميار  - 16

 :وظائفه ا تش ل أن وميكن. الدستوري  للجن 
 ؛والدورات االجت اعات وإدارة رائس  - 
 ؛الداخلي  الالئح  احرتام وض ان اقرتاح - 
 ما مس ل  تناول جتعل وال املسائل كل  تناول من متكن ع ل وخطط أع ال جدول واقرتاح رسيت - 

 ؛أخ ى مسائل حول االتفاق على متوقفا  
 ؛ مداخالهتم إللقاء ودعوهتم املتحدثني تسجيل - 
 ؛امل أة مشارك  تعزيز - 
 ؛ احلاج  اقتضت ما إذا اللجن  ع ل حول أ كار واقرتاح تلقي - 
 .مبهامهم قيامهم لض ان متاحا   تيسره يكون أن لض ان اخلاص امل عوث مع التنسيق - 
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 : التيسري5 املادة  
 خالل من ذلك يف مبا، سوري  وملكي  بقيادة الدستوري  اللجن  ع ل بتيسر اخلاص امل عوث يقوم - 17

 بذل خالل من األعضـــــــاء بني النظ  وجهات وتق يب توا ق إىل للتوصـــــــل املشـــــــرتكني ال ئيســـــــني مســـــــاعدة
 .احلاج  عند احل يدة مساعيه

 حـــاطتـــهإ خالل من تقـــدم من ح ازهإ مت مـــا مب اجعـــ ، منتظم بشـــــــــــــــكـــل، اخلـــاص امل عوث يقوم - 18
 .األمن جمللس

 
 : بناء الثقة وضمان أمن وسالمة أعضاء اللجنة الدستورية6 املادة  

، الدســـــــتوري  اللجن  أعضـــــــاء خضـــــــوع عدم بضـــــــ ان ابدء   الثق  ب ناء وقوي مشـــــــرت  التزام هنالك - 19
ألي شـــــكل من ، إليها ينت ون اليت الكياانت أو املدين اجملت ع منظ ات أو الســـــياســـــي  واملنظ ات وأقارهبم

 ي ت ط ببســــــ ، امل تلكات ضــــــد أع ال أبي  القيام أو األشــــــخاص ضــــــد املضــــــايقات أو تهديدأشــــــكال ال
 .وقوعها حال  يف شواغل أو وقائع أي  وحل مبعاجل  لتزاما وكذلك، الدستوري  اللجن  يف بع لهم م اش ة

 
 إضافيةأحكام : 7 املادة  

 األط ا  بق ول حتظى اليت الداخلي  لالئح  األســــاســــي  والعناصــــ املعاير امل جعي   هذه مع متشــــيا - 20
 لضــ ان الدســتوري  اللجن  إطار يف الداخلي  لالئح  إضــا ي  قواعد على االتفاق الدســتوري  للجن ، الســوري 
 .مس ق  ش وط دون املسائل كا    حول ومستدمي  عال ع ل
، وحده الســوري الشــعب ملصــاح خدم   ، الدســتوري  اللجن  تع ل أن على الســوري  األط ا  تتفق - 21

 مف وضـــــ  زمني  أط  أو خارجي تدخل بدون مســـــت   وتقدم نتائج حتقيق هبد  ومتواصـــــل ســـــ يع بشـــــكل
 . اخلارج من
املعاير  هذه يف ضـــــــــ وري  تكون قد تعديالت أي  على املســـــــــار خالل تتفق أن الدســـــــــتوري  للجن  - 22

 وقد، ع لها يف التقدم من الدســــــتوري  اللجن  لت كني الداخلي  الالئح  من األســــــاســــــي  والعناصــــــ امل جعي  
 . احلاج  اقتضت ما ذاإ اخلاص لل  عوث احل يدة ابملساعي ذلك يف تستعني

 ل   ق   من   ق ال   الدستوري اإلصالح وتض ني الع ومي  املوا ق  وسائل على الدستوري  اللجن  تتفق - 23
 اخلاص لل  عوث احل يدة ابملساعي ذلك يف تستعني أن وهلا، السوري القانوين النظام يف الدستوري  اللجن 

 .احلاج  اقتضت ما إذا
 انتهى


