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المقدمة
ينص قرار مجلس األمن  2254الصادر عام  2015على تفويض األمم المتحدة تسهيل العملية
ّ
ةمنيا وعملية
جدوال
الســــياســــية التي يقودها الســــوريون ،والتي تحدد ،من بين أمور أخري،
ً
ً
إطارا إلنشــاء لجنة تختص بالعمل على دســتور جديد،
لصــياغة دســتور جديد .وفّر هذا القرار ً
لكن تم تأجيل تنفيذ لجنة كهذه إلى ما بعد محادثات الســًلم في جنيف حول ســوريا ثم تأ ّخر
الحقا بسبب اختًلف الجانبين المسؤولَين بشكل أساسي عن تشكيل اللجنة ،أي النظام الحاكم
ً
والمعارضــة ،بشــدة حول تكوين هذه اللجنة واســتمرا في قتال بعضــهم البعض على األرض.
حتى مع اقتراب قائمة عضـــوية اللجنة من االكتمال ،ظهرت حجج حول اختيار األعضـــاء الذين
يمثلون المجتمع المدني"  -حيث تحاول كل من الحكومة الســــورية والمعارضــــة التأثير على
اختيار الشخصيات من قائمة األمم المتحدة.1
تم االتفاق فيه على إطار تقريبي لتشــــكيل اللجنة في كانون الثاني عام
وبحلول الوقت الذي ّ
 ،2018كانت الحكومة ال سورية قد تمكنت من إعادة غالبية أرا ضي البًلد تحت سيطرتها عبر
الوســـائل العســـكرية على الرغم من كل المشـــاكل التي أ ّدت إلى تأجيل إنشـــاء هذه اللجنة.
بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية ال سورية
تأ س ست اللجنة الد ستورية ال سورية ً
ومفوضـــية المفاوضـــات الســـورية المعارضـــة ،والتي أعلن عنها األمين العام لدمم المتحدة
ّ
أنطونيو غوتيريش في  23أيلول عام  .2019وقال األمين العام في بيانه" :إنني أؤمن بشــدة
أن إطًلق اللجنة الدســتورية الســورية التي يملكها ويقودها الســوريون يمكن ويجب أن يكون
يلبي
بداية الم سار ال سيا سي للخروج من المأ ساة نحو الحل ،بما يتوافق مع القرار  2254الذي ّ
التطلعات المشــــروعة لجميع الســــوريين ويقوم على التزام قوي بســــيادة البًلد واســــتقًللها
ووحدتها وســًلمة أراضــيها " .2وعليه وباالعتماد على المنهج التوثيقي ســتقوم هذه الدراســة
بتعريف الجمعية الدســـتورية الســـورية والتطرق إلى تأســـيســـها وتشـــكيلها وهيكلها والعملية
اإلجرائية المؤدية إلى اتخاذ القرارات فيها .كما ستعرض هذه الدراسة ردود فعل بعض الدول
على تشــكيل هذه اللجنة .وفي الختام ســتتطرق هذه الدراســة إلى االجتماعات الخمســة التي
أجرتها اللجنة الدستورية حتى اليوم.

1

“Note to Correspondents: UN Special Envoy for Syria, Geir Pedersen’s remarks to the Press”, United
Nations Secretary-General, 2019-10-28.
2
United Nations, Office of the Special Envoy of the Secretary General for Syria, “Constitutional
Committee”.
https://specialenvoysyria.unmissions.org/constitutional-committee-0
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أولا :تأسيس اللجنة
تأس ست في 23
اللجنة الدستورية السورية هي جمعية تأسيسية مر ّخ صة من األمم المتحدةّ ،
أيلول عام  2019وتســــعى إلى التوفيق بين الحكومة الســــورية برئاســـــة الرئيس بشـــــار
األسد والمعارضة السورية في سياق عملية السًلم السورية ،من خًلل تعديل الدستور الحالي
أو اعتماد دستور جديد ألجل سوريا .وتأمل األمم المتحدة أن يؤدي هذا إلى مفاوضات سًلم
تف ضي إلى نهاية سلمية للحرب األهلية ال سورية التي كانت م ستعرة ألكثر من ثماني سنوات
بحلول تشــكيل اللجنة .وقد وهــفها األمين العام لدمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأ ّنها جزء
من عملية سًلم لسوريا وتتز ّعمها سوريا ،والقرارات التي تتّخذها ليست مل ِزمة بموجب القانون
نية الطرفين لتنفيذها (ملحق .)1
السوري ،وتعتمد اللجنة على حسن ّ
تعتبر اللجنة الدستورية السورية من مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي عقدته روسيا في مطلع
ويعول عليها في وضـــع دســـتور جديد لســـوريا ،وتحظى بدعم ورعاية من األمم
عام ،2018
ّ
المتحدة ،التي تراها الطريق الوحيد للوهــول إلى الحل الســياســي ،بحســب رؤية مبعوثها إلى
أن اللجنة هي المســار الســياســي
ســوريا ،غير بيدرســون .رؤية بيدرســون تأتي من منطلق ّ
الوحيد الذي يجمع شخ صيات من المعار ضة والنظام والمجتمع المدني أي ًضا ،لكن بالنظر إلى
تقدم على هـــعيد كتابة الدســـتور .هنا ال بد من اإلشـــارة إلى أنه
أي ّ
واقعها الحالي ،لم تحرة ّ
على الرغم من االتفاق على تشـــكيل اللجنة وعلى الهدف العام من تشـــكيلها يبقى موضـــو
عمل اللجنة مو ضع ت ساؤل من قبل الجانبين بحيث يؤكد وفد الحكومة ال سورية على ضرورة
يصر
تركيز عمل اللجنة على تعديل الدستور السوري الحالي ،الذي تم تبنّيه عام  ،2012بينما ّ
مندوبو المعارضة على وضع دستور جديد تما ًما.
ثانيا :التشكيل والهيكلية
الموسعة" ،من ثًلث مجموعات تضم كل
تتألف اللجنة بأكملها ،التي يشار إليها باسم "اللجنة
ّ
عضــوا ،حيث يتم ترشــيم المجموعة األولى مباشــر ًة من ِقبل الحكومة الســورية في
منها 50
ً
دمشــــق ،أما الثانية فيتم ترشــــيحها مباشــــرة من ِقبل الهيئة العليا للمفاوضــــات للمعارضــــة
السورية ،والثالثة َّ
ترشم من ِقبل األمم المتحدة وتضم شخصيات من المجتمع المدني السوري
تقريبا من النساء.
متنوعة نصفهم
من خلفيات دينية وإثنية وجغرافية
ً
ّ
يرأس اللجنة رئيســـان مشـــاركان متســـاويان ،أحدهما من ِقبل الحكومة الســـورية ،وهو أحمد
الكزبري ،واآلخر من المعارضــــة الســــورية ،وهو هادي البحرة ،ويســــاعدهما غير بيديرســــون
مســـؤول األمم المتحدة الذي خلف ســـتافان دي مســـتورا كرئيس لجهود الســـًلم التي تبذلها
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األمم المتحدة في سوريا .وليس لبيدير سون أي من صب أو سلطة ر سمية في اللجنة ،ودوره
نزيها بين الجانبين.
يقتصر على أن يكون وسيطًا
طوعيا ً
ً
أ ّما الهيئة المصغًرة للجنة فهي نسخة مختصرة عن الهيئة الكبيرة ،تشبه لجنة برلمانية ،وتضم
عضوا ممثلة
عضوا من كل مجموعة من مجموعات الهيئات الكبيرة ،لتصبم مؤلفة من 45
15
ً
ً
للمجموعات الثًلث التي تشــكّل اللجنة الدســتورية .3تقوم الهيئة المصــغًرة بإعداد المقترحات
الموس ـعة بشــكل
الدســتورية وهــياغتها وتقوم الهيئة الموســعة بإقرارها ،ويمكن عقد الهيئة
َّ
دوري أو مواة في الوقت الذي تواهل فيه الهيئة المصغًرة أعمالها ،وذلك لمناقشة المقترحات
وإقرارها.
ثالثا :العملية اإلجرائية واتخاذ القرارات
ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدســــتورية التوافق واالنخرا الب نّاء بغية تحقيق االتفاق العام
ألعضـــائها ،األمر الذي ســـيمكجن مخرجاتها من التمتّع بأوســـع قبول ممكن من طرف الشـــعب
وتحقيقا لهذا الغرض ،تبدأ العملية اإلجرائية بتقديم جميع المقترحات في اللجنة
ً
الســــوري.
سودة االقتراح من قبل اللجنة الم صغًرة ،يتم تمريرها للت صويت في
الم صغًرة .إذا تم قبول م ّ
الموسعة .وحتى يتم اعتماد االقتراح ال بد أن تقبله كلتا اللجنتَين.
اللجنة
َّ
يمر إال إذا كان
أي قرار من كل من اللجنة
ومن هنا ّ
فإن ّ
الموســــعة أو المصــــغًرة ال يمكن أن ّ
ّ
ضوا
يتمتّع بدعم األغلبية العظمى التي
تتكون من  ٪75من أع ضاء اللجنة المعنية ّ
َّ
(أي  113ع ً
ومدليا بصـــوته من الهيئة
ــرا
ومدليا بصـــوته في الهيئة
ــرا
َّ
ً
ــوا حاضـ ً
ً
حاضـ ً
الموســـعة ،و 34عضـ ً
المصغًرة) .ومع ذلك ،يتم توجيه اللجنة التخاذ القرارات بتوافق اآلراء جميعها كلما أمكن ذلك.
ـــيتم طرحه بعد ذلك
وفي حال تمكّنت اللجنة من هــــياغة دســــتور ســــوري جديد كامل فسـ ّ
على اســــتفتاء تحت مراقبة األمم المتحدة للموافقة عليه من قبل الشــــعب الســــوري .وتجدر
وأن القرارات
أن اللجنة الدستورية ليس لها وضع قانوني رسمي داخل سوريا ّ
اإلشارة هنا إلى ّ
التي تتّخذها لي ست مل ِزمة في القانون ال سوري ،حيث إ ّن ت شكيل اللجنة ال يتما شى مع عملية
أيضا
التعديل الدستوري
المحددة من الدستور السوري الحالي .عًلوة على ذلك ،تفتقر اللجنة ً
َّ
إلى تفويض قانوني من المعارضــة الســورية .بســبب هذه الحقائق ،يبقى أن نري ما إذا كان
فعليا قرارات اللجنة.
ّ
أي من الطرفين سيحترم ً

3

Voice of America, “UN Chief: Drafting New Syria Constitution Is Step to Peace”, 30 October 2019.
https://www.voanews.com/middle-east/un-chief-drafting-new-syria-constitution-step-peace
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رابعا :قواعد عامة داخل اللجنة
المرجوة بشــكل
كما حال كل لجنة تؤلَّف ،فلتســيير العمل داخل هذه اللجنة ولتحقيق األهداف
َّ
منتظَم ،ال بد من وجود قواعد عامة تحكم أعضــاء اللجنة ورئيس ـيها .ولذلك مع اختتام أعمال
مدونة ســلوك
الجلســات التحضــيرية التمهيدية اتفق أعضــاء اللجنة الدســتورية الســورية على ّ
المشتركين.
للرئيسين
ألعضاء اللجنة والممارسات اإلجرائية األولية
َ
َ
وتضــــمنت مدونة الســــلوك ،المؤلفة من  17مادة ،قواعد عامة العتمادها أثناء االجتماعات
أي عمل اســـتفزاةي
كاالمتنا عن الخطاب التحريضـــي أو الهجوم الشـــخصـــي واالمتنا عن ّ
وتوةيع منشــورات ووثائق في غرفة االجتماعات ،باإلضــافة إلى احترام سـّـرية المداوالت وعدم
لمهام
استخدام وسائط التواهل االجتماعي كوسيلة للتواهل مع أعضاء اللجنة .أ ّما بالنسبة
ّ
المشــتركين فالجلســات تعقد برئاســة مشــتركة من قبل أحمد كزبري ،رئيس الوفد
الرئي َســين
َ
انطًلقا
الحكومي ،وهادي البحرة ،رئيس الوفد المعارض ،لكنهما يتناوبان على إدارة الجلسات،
ً
من الحرص على تعزيز المســـاواة في الحقوق والمشـــاركة الف ّعالة بين النســـاء والرجال ،ولهما
الحق بتعليق الجلسات في حال اإلخًلل بالنظام العام.4
المدونة ونقا
وعليه فمن المهم االطًل على بنود
ّ

األولية للرئيسين:
الممارسات اإلجرائية ّ

مدونة سلوك ألعضاء اللجنة الدستورية
تب ًعا للمعايير المرجعية والعناهر األساسية لًلئحة الداخلية للجنة الدستورية (ورقة اإلجراءات)،
وعمًل بما يتمتّع به الرئيســان المشــتركان من الصــًلحيات الضــرورية لضــمان الســير المنتظَم
ً
ــيا مع روح التوافق واالنخرا البنّاء ،وضـــما ًنا لعمل ذي مصـــداقية
للجنة الدســـتورية ،وتماشـ ً
مدونة الســلوك التالية ألعضــاء للجنة
ومتواةن وشــامل للجميع ،يقترح الرئيســان المشــتركان ّ
الدستورية ،وكذا على الممارسات اإلجرائية األولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية.

"مدونة سلوك ألعضاء اللجنة الدستورية :االستفزاة ومقاطعة حديث اآلخر ممنو !" ،الميادين نت2 ،
 4موسى عاهي،
ّ
تشرين الثاني.2019 ،
مدونة-سلوك-ألعضاء-اللجنة-الدستورية--االستفزاةhttps://www.almayadeen.net/news/politics/1356549/-
ّ
ومقاطعة-حديث-ا
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يلتزم أعضاء اللجنة الدستورية باآلتي:



















9

اتبا المعايير المرجعية والعناهــــر األســــاســــية لًلئحة الداخلية المتفَق عليها (ورقة
المدونة والممار سات
يتم إقرارها ،بما في ذلك بنود هذه
اإلجراءات) ،وأي قواعد أخري ّ
ّ
اإلجرائية للرئيسين المشتركين ،لضمان السير المنتظم لعمل اللجنة الدستورية.
نية
العمل في إطار اللجنة ،وتجاه كافة المســــائل المرتبطة بها ،بروح التزام وحســــن ّ
وبشكل تعاوني من أجل إنجاة عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير
من األمم المتحدة.
الحرص على المشــــاركة في كافة اجتماعات اللجنة ،وفي حال غياب أحد الرئيســــين
يتم تعيين رئيس مشترك باإلنابة من طرف مجموعة الرئيس المتغ جيب.
المشتركينّ ،
التحاور باحترام متبادل ،وفي مناخ هادئ مناسب لمناقشات بنّاءة.
إبداء االحترام واللباقة إةاء األعضـــــاء ،واالمتنا عن الخطاب التحريضــــي أو الهجوم
الشخصي.
أي
ـــر باألعضــــاء اآلخرين ،أو ّ
احترام هيبة ووقار اللجنة ،واالمتنا عن ّ
أي عمل قد يضـ ّ
تصرف غير أخًلقي أو إخًلل باآلداب العامة.
ّ
االمتنا عن توةيع أي وثائق أو منشورات في غرفة االجتماعات كأوراق رسمية.
أي فعل يمكن اعتباره استفزاة ًيا.
االمتنا عن ّ
المتحدثين أو من خًلل رفع اللوحة
طلب الكلمة من خًلل آلية م ّتفَق عليها لتســــجيل
ج
التي تحمل االسم.
تناول الكًلم فقط عندما يتم منم الكلمة من ِقبل رئيس الجلســـة وتوجيه الكًلم إليه
أي عضو أثناء حديثه.
أو إلى اللجنة ،وعدم مقاطعة ّ
مدو نة
احترام قرارات رئيس الجلســـــة في ما يتعلّق ّ
بأي م خال فات لور قة اإلجراءات و ّ
يتم إقرارها ،بما في ذلك الممارســات اإلجرائية للرئيســين
الســلوك أو أ ّية قواعد أخري ّ
أي عضـــو آخر في اللجنة أو اإلخًلل بالنظام
ــتركين ،أو فيما يتعلّق
المشـ َ
بالتهجم على ّ
ّ
خًلل االجتماعات.
الحديث في إطار الموضو المطروح للنقاش خًلل االجتما .
سرية مداوالت اجتماعات اللجنة.
احترام ّ
االمتنا عن ا ستخدام الحسابات الشخ صية على و سائط التوا هل االجتماعي كو سيلة
للتواهل مع اللجنة.
حصرا.
يتم تقديم الشواغل والشكاوي لرئيس الجلسة
ّ
ً
يحق للعضو التعبير عن رأيه في اإلعًلم.
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 إظهار مستوي عال من النزاهة وحسن التقدير أثناء التواهل في الفضاء العام.
مدونة الســلوك أو اســتكمالها بما في ذلك إضــافة نقا أخري ،بناء على اقتراح
يمكن تعديل ّ
من الرئيسين المشتركين ،وإقرارها من قبل أعضاء اللجنة.5
الممارسات اإلجرائية األولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية












يوميا.
مشترك مع التناوب على اإلدارة الفعلية للجلسات
رئاسة اجتماعات اللجنة بشكل
َ
ً
في أول جلســــة من كل دورة ،يعرض الرئيســــان المشــــتركان جدول أعمال الدورة
ويتم
المقترحة من قبلهما وذلك بناء على األفكار ووجهات النظر التي يبديها األعضــاء،
ّ
مسودة جدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل عقد الجلسة ،إلبداء مقترحاتهم،
إرسال
ّ
ليصار إلى اعتماده من قبل أعضاء اللجنة.
تو ّة مل ّخصات عن المداوالت السابقة لجلسات اللجنة ،بعد االتفاق عليها من الرئيسين
فنيا من طرف السكرتارية
ويتم توةيع المحاضر الكاملة للجلسات
المشتركين،
ّ
ّ
والمعدة ًّ
طا في هذه
أي خ ً
على الرئيسين المشاركين فقط وللرئيسين المشاركين حق تصويب ّ
المحاضر بعد مراجعتها.
تم االتفاق عليها ب شكل نهائي أو مؤقت في إطار اللجنة
ت سجيل وتدوين النقا التي ّ
وذلك بمساعدة السكرتارية.
الحرص على تعزيز المساواة في الحقوق والمشاركة الف ّعالة بين النساء والرجال.
إعطاء األولوية في الحديث لدعضاء الذين يريدون إثارة نقطة نظام إذا رأوا أن هناك
مدونة السلوك.
مخالفة لورقة اإلجراءات أو ّ
مكونات
وضع قائمة المتحدثين
تسلسليا تب ًعا لترتيب التسجيل مع مراعاة التواةن بين ّ
ً
اللجنة.
تعليق االجتماعات في حالة اإلخًلل بنظام الجلســــة وفي حالة اســــتمرار اإلخًلل رفع
الجلسة إلى يوم العمل التالي.
إختتام الجلسات بتحديد موعد الجلسة المقبلة.

5

Dia Odeh, Mourad Abdul Jalil, Yamen Maghribi, “Constitutional Constitution committee: Gateway to
Resolution or New Form of Procrastination”, Enab Baladi, 03-10-2019.
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/10/constitutional-committee-gateway-to-resolution-ornew-form-of-procrastination/
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وفقا للحاجة ولضــمان الســير الجيد لعمل
تقدم الســكرتارية الدعم اللوجســتي الًلةمً ،

ّ
األولية للرئي سين الم شتركين أو ا ستكمالها
اللجنة ويمكن تعديل الممار سات اإلجرائية ّ
بنقا إضافية بناء على اقتراحهما وإقرارها من قبل أعضاء اللجنة.
خامسا :ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية على تشكيل اللجنة وعملها
ردود فعل دولية
المهتمة بمنطقة الشــرق
إن تأثير األةمة الســورية على الســياســات الخارجية لكثير من الدول
ّ
فإن
األوســـط جعل من أي مســـار نحو الحل في ســـوريا موضـــع اهتمام هذه الدول .وبالتالي ّ
تأسيس لجنة دستورية سورية كان له حصة من ردود أفعال هذه الدول التي اعتبرت بدورها
أن تشـــكيل هذه اللجنة هو باب إلنهاء الصـــرا الســـوري عبر بوابة الحل الســـياســـي ،كاألمم
ّ
أن إطًلق اللجنة "عًلمة أمل" إلنهاء الحرب األهلية السورية.
المتحدة التي اعتبرت ّ
أ بدت الوال يات المت حدة األميرك ية اهت ما ًما واضــــ ًحا باللج نة اســــتمر هذا االهت مام مع بدء
االجتماعات .وقد ظهر هذا االهتمام من خًلل تصــــريحات المبعوث األميركي الخاص بالملف
الســوري جيمس جيفري .ففي  13آب عام  ،2020وفي لقاءات مع هــحفيين عبر الفيديو ،ألمم
جيفري إلى اهتمام أميركي باجتماعات اللجنة الدستورية من خًلل ما عكسته تصريحاته حول
أهمية انعقاد اللجنة الدســتورية ودورها في إنهاء الصــرا  .وأوضــم جيفري في نفس المؤتمر
قائًل "هذا أمر بالغ
الصــحفي أن واشــنطن تتطلع بشــدة لرؤية التقدم في اللجنة الدســتوريةً ،
األهمية لحل هذا الصرا ".
وأعرب جيفري عن أمله بتحقيق أمرين :األول هو عقد لقاءات اللجنة الدســــتورية ألســـــابيع
وليس أليام فقط ،ورؤية جدول اجت ما عات جد يد ،أما األمر ال ثاني فهو "االنت قال من ن قاش
المبادئ األولى فقط ،وهو ما يريده نظام دمشــق ،وهي دعاية معتادة حول ســيادته ومحاربة
جدا" .وأشـــــار
اإلرهابيين ،إلى تقدم حقيقي في الحديث عن التغيير الدســــتوري .هذا مهم ً
المبعوث األميركي إلى " حث جميع األطراف ،بما في ذلك النظام ،على مواهــــلة هذه العملية
(اللجنة الدســــتورية) ،هذا هو الســــبيل للخروج من المأةق الرهيب ،االقتصــــادي والعســــكري
والدبلوماسي ،الذي يجدون أنفسهم فيه".6

 6موقع عنب بلدي" ،اهتمام أميركي يقابله األسد بمماطلة ..ال معجزة في اللجنة الدستورية" 23 ،آب .2020
https://enabbaladi.net/archives/410490

11

اللجنة الدستورية السورية :التأسيس ،التشكيل ،االجتماعات ،آراء الدول  -البحث الراجع  -العدد 50

عبرت فرنســـا عبر وةارة الخارجية الفرنســـية عن دعمها لما تعتبره "إعادة إطًلق التنظيم
فيما ّ
السياسي في سوريا تحت رعاية األمم المتحدة".
وبما أن اللجنة الدســـتورية الســـورية هي أحد مخرجات مؤتمر ســـوتشـــي المنعقد عام 2018
المعروف بمؤتمر الحوار الوطني السوري ،والذي كان بدعوة من روسيا ومشاركة كل من إيران
وتركيا ،كانت كل من هذه البلدان داعمة ومؤيدة لتأسيس اللجنة.
المرحبين بتشكيل اللجنة حيث قال السفير عبد اهلل
المملكة العربية السعودية كانت أي ًضا من
ّ
ضي
بن يحيى المعلمي ،المندوب الدائم لل سعودية في األمم المتحدة ،إنها خطوة محورية للم ّ
قد ًما إلى الحل الســياســي الذي طال انتظاره ،والذي يمكن أن ينهي معاناة الشــعب الســوري
ويكفل عودة الًلجئين اآلمنة".
وأكد المعلمي بكلمة الســـعودية في جلســـة مجلس األمن الدولي بمدينة نيويورك ،لمناقشـــة
الوضع السياسي في سوريا ،على أن ما تم اإلعًلن عنه مطلع األسبو المنصرم حول اللجنة
"يبعث بارقة أمل بشأن الوضع في سوريا".7
دائما أن نهاية ال صرا ال سوري
وقد ّ
هرح وةير الخارجية اإليراني جواد ظريف بأنه كان يعتقد ً
ستأتي من خًلل حل سياسي ،وأضاف أن اللجنة ستحظى بدعم إيران الكامل.
وو هفت رو سيا إطًلق هذه اللجنة بأنها "ن صر" فيما أيد وةير الخارجية التركي مولود جاويش
ـددت على أهمية الحاجة إلى التعامل مع القضــايا اإلنســانية
أوغلو االتفاقية ً
قائًل إن تركيا "شـ ّ
في جميع أنحاء األراضي السورية بأكملها".
كًل من فرنســا والواليات المتحدة وبريطانيا
أما المجموعة المصــغًرة حول ســوريا ،التي
تضــم ً
ّ
وال سعودية واألردن ،فقد كانت أي ًضا من المؤيدين لت شكيل اللجنة الد ستورية ال سورية .وقد
ترحب بإعًلن األمم المتحدة أن
ّ
عبرت في بيان مشــــترك لوةراء خارجية دول المجموعة أنها " ّ
كافة األطراف قد وافقت على إنشــــاء لجنة دســــتورية مك ّل فة ببدء هذه العملية .هذه خطوة
وتعه ًدا بتحقيق الوعود لتنجم .نحن
التزاما جا ًدا
إيجابية طال انتظارها ولكنها ال تزال تتطلب
ً
ّ
نشــجع األمم المتحدة على عقد اجتما للجنة الدســتورية والبدء بمناقشــة القضــايا الجوهرية
المتعلقة بواليتها ،وذلك في أقرب وقت ممكن".8

 7موقع سبوتنيك نيوة" ،بارقة أمل" ...السعودية تتحدث عن التطورات في سوريا 30 ،أيلول .2019
بارقة-أمل-السعودية-تتحدث-عنhttps://arabic.sputniknews.com/arab_world/201909301043023837--
/التطورات-في-سوريا
 8مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية" ،اجتما المجموعة المص ّغرة حول سوريا وبيانها الختامي"29 ،
أيلول .2019
_adاجتما -المجموعة-المصغرة-حول-سوريا-وبيانها-الختاميhttp://www.asharqalarabi.org.uk/id!433569.ks#.YEQI6y0Rq8o
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رحب االتحاد األوروبي بتشــــكيل اللجنة الدســــتورية .وقد
وليكتمل الدعم الدولي لهذه اللجنة ّ
جاء الترحيب على لســــان الممثلة العليا للشــــؤون الخارجية والســــياســــة األمنية في االتحاد
األوروبي ،فيديريكا موغيريني ،التي ذكرت في بيان هـــادر عنها أن تشـــكيل اللجنة ســـيكون
بمثابة ب صيص أمل بالنسبة للسوريين .وأ ضافت أن "بيان األمين العام لدمم المتحدة بشأن
تشكيل اللجنة الدستورية السورية خبر طال انتظاره ،ومرحب به".9
ردود فعل محلية
ــحا والًلفت هنا أن التباين ال يقع فقط بين
تباين اآلراء المحلية حول تشـــكيل الجنة كان واضـ ً
ممثلي الحكومة الســورية وممثلي المعارضــة ،بل هو أيضــا موجود ضــمن مؤيدي المعارضــة
ــرح وةير الخارجية الســـورية وليد المعلم أن الحكومة الســـورية
الســـورية ذاتها وممثليها .وهـ ّ
"ملتزمة بعملية ســياســية إلنهاء أةمة اســتمرت أكثر من ثماني ســنوات" .ووهــفت قناة الدولة
السورية (سانا) اجتما وةير الخارجية مع سلطات األمم المتحدة بأنه "ب ّناء وإيجابي".
أما المعار ضة ال سورية فقد ظهر تباين اآلراء بين مجموعاتها ب شكل وا ضم بحيث أيد البعض
وندد آخرون بها .وقد وهف المتحدث باسم لجنة المفاوضات العليا اللجنة بأنها
تشكيل اللجنة ّ
"شيء منطقي" من شأنه أن يخلق "بيئة آمنة" لصياغة دستور جديد ،كما وهفها بأنها "نقطة
تحول حا سمة" في تحقيق حل سيا سي .ولكن هذا الرأي قوبل بانتقادات مجموعات معار ضة
ّ
مؤهلة"،
مختلفة على وسـائل التواهـل االجتماعي ووهـفوا اللجنة بأنها "غير تمثيلية" أو "غير ّ
في حين أن آخرين رفضــوا اللجنة بالكامل ،ووهــفوها بأنها "محاولة عقيمة" من شــأنها فقط
" شراء الوقت" للحكومة ال سورية لبدء هجوم ع سكري جديد ضد المعار ضة .وو هف المن شق
السوري أنور البنّي اللجنة بأنها "ذريعة لتحقيق أجندة عسكرية على األرض".
أما الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان فقد أدانت تشــكيل اللجنة قائلة إنها تعتقد أنها "تنتهك
وتخالف القانون الدولي".
سادسا :اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
أجرت اللجنة الدســتورية الســورية خمس جوالت من االجتماعات منذ تأســيســها في أيلول عام
 2019حتى تاريخ آخر جولة في كانون الثاني من العام  .2021ســيتم التطرق بشــكل مختصــر
إلى كل جولة من الجوالت التي حصــــلت لتكوين هــــورة عامة حول مســـــار هذه الجوالت
والمخرجات األساسية لكل جولة.
 9وكالة األناضول" ،االتحاد األوروبي ير ّحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية" 23 ،أيلول .2019
يرحب-بتشكيل-اللجنة-الدستورية-السوريةhttps://www.aa.com.tr/ar/1591918/-
الدول-العربية/االتحاد-األوروبيّ -
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الجولة األولى:
شرا باجتما اللجنة الد ستورية ال سورية ألول مرة
خرج الدخان األبيض ألول مرة في جنيف مب ً
نهار األربعاء ( 30تشرين األول/أكتوبر  )2019في جنيف .االجتما األول اختتم بعدم مصافحة
بين الرئي سين الم شتركين الممثلين للحكومة والمعار ضة ال سورية .وقال المبعوث األممي إلى
سوريا غير بيدرسون في لقاء هحفي بعد انتهاء الجولة األولى من المحادثات" :إنها مناقشات
هــعبة للغاية في بعض األحيان ،ويتطلب األمر شــجاعة لًلســتما إلى دفا الجانب اآلخر عن
آرائه بشــأن تلك القضــايا" .وأضــاف" :أعتقد أنها ســارت بشــكل أفضــل مما كان يتوقع معظم
الناس".10
ولعل أبرة المواضـــيع الخًلفية في الجولة األولى كانت إطًلق ســـراح آالف المعتقلين حيث لم
أيضا بشأن ما إذا كان أعضاء لجنة الصياغة
تتوهل اللجنة إلى اتفاق بشأنه .ولم يتم االتفاق ً
ســيقومون بتعديل دســتور  2012أو يبدؤون بكتابة دســتور جديد .كما أن قضــية "اإلرهاب"
أيضا فمصطلم "اإلرهاب" يستخدمه النظام لإلشارة إلى الفصائل
كانت إحدي النقا الخًلفية ً
المسلحة ،حيث سعى وفده لضم ذلك إلى مشرو إهًلح الدستور ،ورفضت المعارضة ذلك.
وآخر القضـــايا الخًلفية كان إهـــرار الوفد الحكومي الســـوري على عقد الجلســـة القادمة من
المحادثات في العاهمة دمشق ،إال أن الوفد المعارض قاوم الفكرة بقوة وأطاح بها.
وعليه فإن الجولة األولى انتهت دون أي تقدم على هــــعيد عمل اللجنة الدســــتورية ولكنها
كانت جولة بدء كسر الجليد بين الطرفين للتمكن من التقدم في باقي الجوالت.
الجولة الثانية:
انطلقت في مدينة جنيف الســويســرية ،اإلثنين  25تشــرين الثاني/نوفمبر  ،2019جولة جديدة
من أعمال اللجنة الدســـتورية الســـورية بمشـــاركة من النظام والمعارضـــة وممثلي منظمات
المجتمع المدني وتحت إشــراف األمم المتحدة .كما الجولة الســابقة فإن هذه الجولة أيضــا" لم
تأت بأي تقدم يذكر على هعيد اللجنة بل انتهت دون وجود اتفاق على جدول األعمال .وقال
غير بيدرسون في نهاية الجولة "إن االختًلفات حيال أمر كهذا أمر طبيعي بالنسبة ألي عملية.
كما تعلمون فقد أجريت جوالت متعددة من المباحثات مع الرئيسين المشاركين.

 DW 10العربية" ،جولة المشاورات الدستورية األولى لسوريا انتهت دون نتائج" 8 ،تشرين الثاني .2019
/a-51175639جولة-المشاورات-الدستورية-األولى-لسوريا-انتهت-دون-نتائجhttps://www.dw.com/ar/
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لقد كانت مباحثات جيدة وجادة ومهنية في ســـبيل التوهـــل إلى توافق ولكن كما ذكرت فإن
ذلك لم يحدث بعد".11
تركزت الخًلفات في هذه الجولة حول جدول أعمال الهيئة المصـــغًرة فأ ّدت هذه الخًلفات إلى
ّ
عدم اجتما الهيئة وبالتالي فشـــــل الجولة الثانية من االجتماعات .وجهات النظر حول بنود
ســــماها "الركائز
جدول األعمال كانت مختلفة جدا" حيث طرح وفد النظام ضــــرورة البدء بما
ّ
الوطن ية" المتعل قة برفض االحتًلل بشــــ كل مطلق وتجريم الت عا مل مع المح تل وم كاف حة
اإلرهاب ورفع العقوبات االقتصـــــادية عن ســــوريا .واعتبر وفد النظام أن االتفاق على هذه
المبادئ هو أساس لًلنطًلق في عمل اللجنة ومقدمة لنقاش بنود الدستور.
أما وفد المعارضــة فقد اعتبر أن هذه الركائز تضــم مواضــيع ســياســية ليس من واجب اللجنة
النقاش فيها وبالتالي ال يجب أن تكون على جدول األعمال .وكان قد تقدم وفد المعارضــــة
بخمســة مقترحات لجدول األعمال تتضــمن مواضــيع متعلقة ببنود الدســتور والحل الســياســي
لدةمة ولكنها رفضت من ِقبل وفد النظام الذي اعتبر ضرورة مناقشة "الركائز األساسية" قبل
المواضيع األخري.
الجولة الثالثة:
بعد توقّف اســتمر  9أشــهر نتيجة خًلفات على أجندة عمل الجلســات وبســبب فيروس كورونا،
انطل قت م جد ًدا ن هار االثنين  24آب/أغســــطس  2020الجو لة ال ثال ثة من اجت ما عات اللج نة
الدســـتورية الســـورية في األمم المتحدة في جنيف .وكان قد ســـبق انطًلق هذه الجولة دعم
عبر وةيرا خارجية روســيا وتركيا ،ســيرغي الفروف
روســي تركي لعمل اللجنة الدســتورية .وقد ّ
ومولود جاويش أوغلو ،عن اســــتعداد روســــيا وتركيا لتقديم كل الدعم الممكن لعمل اللجنة
الدستورية في جنيف.
في هذه الجولة وعلى عكس سابقاتها بدأت بعض مًلمم اإليجابية تظهر ب شأن بدء مناق شة
البنود األســاســية  .ولكن مع وجود مًلمم اإليجابية فالخًلفات كان لها حصــة من هذه الجولة
أيضــــا" .ظهرت الخًلفات حول التســــميات مع انطًلق أعمال اللجنة ،فكان الخًلف األول في
اعتراض وفد المعارضة على تسمية الوفود الحكومية بـ "الوفد الوطني".
أكد في حديثه
اإليجابية التي ظهرت في هذه الجولة ظهرت ً
أيض ـا على لســان بيدرســون الذي ّ
للصـــحفيين التوهـــل إلى "عدة مجاالت مشـــتركة" .وأضـــاف "ال تزال هناك خًلفات شـــديدة
 11موقع األمم المتحدة" ،اللجنة الدستورية السورية تنهي جولتها الثانية دون التوهل إلى اتفاق حول جدول أعمال لجنة
مناقشة الدستور 29 ،تشرين الثاني .2019
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1044611
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أبدا من التعبير عن هذه الخًلفات .لكنني
للغاية ،كما تعلمون ،أهدقائي السوريون ال يخشون ً
مسرورا للغاية لسما الرئيسين المشتركين يقوالن بوضوح شديد إنهما يعتقدان
أيضا...
كنت ً
ً
بعضــــا من القواســــم المشــــتركة .أتطلع إلى أن نتمكن من البناء على تلك
أيضــــا أن هناك ً
ً
القواسم المشتركة ودفع العملية إلى األمام ،عندما نلتقي مرة أخري".
قائًل" :أنا واثق من أننا تم ّكنا من بناء القليل من الثقة ،ويمكننا البناء على
وأ ضاف بيدر سون ً
تقدما في عمل اللجنة .ولكن كما قلت ،فهناك
ذلك ومواهــــلة العمل الذي بدأناه ،وســــنري
ً
تقدم .األمر متروك بالطبع للسوريين أنفسهم داخل اللجنة".12
وال بد من اإلشــــارة إلى أنه حتى هذه الجولة ،واســــتنا ًدا إلى مواقف األطراف ،فإن الخًلفات
الكبري تنحصر بثًلث مسائل أساسية ،هًلحيات رئيس الجمهورية ،وتعريف اإلرهاب وتصنيف
المجموعات اإلرهابية ،ومصــــطلم االحتًلالت ،لكن األهم من بين هذه العقد هي هــــًلحيات
الرئيس ،إذ تطالب قوي المعار ضة بنز ال صًلحيات األ سا سية من رئا سة الجمهورية وو ضعها
بيد مجلس الوةراء ،وهو مطلب لطالما رفضته الحكومة السورية.13
الجولة الرابعة:
العد التناةلي لموعد
ما بين الجولة األولى للجنة والجولة الرابعة هناك أكثر من عام ،بينما يبدأ ّ
االنتخابات الرئاســــية المقبلة في ســــوريا .وقبل انطًلق الجولة الرابعة أجري الممثل األممي
الحقا وليد المعلم،
بيدرســــون محادثات في دمشــــق مع وةير الخارجية الذي وافته المنية ً
ومحادثات مع المجلس الوطني الســوري ،وفي أنقرة اجتمع مع الســلطات التركية ،وفي مصــر
مع األمين العام لجامعة الدول العربية ومع وةير الخارجية المصــــري في القاهرة .كما أجري
محادثات مع المســـؤولين في موســـكو وطهران والرياض .وكانت هذه المحادثات حول التأكيد
على وجود الدعم الدولي للجنة الدستورية السورية.
ويوم االثنين  30تشــــرين الثاني/نوفمبر  2020انطلقت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة
واســتمرت لغاية الجمعة 4
الدســتورية الســورية برعاية أممية في مدينة جنيف الســويســرية
ّ

 12موقع األمم المتحدة" ،سوريا :غير بيدرسون يرحب "بالقواسم المشتركة" التي تم التوهل إليها في محادثات جنيف"،
 29آب .2020
https://news.un.org/ar/story/2020/08/1060572
 13الميادين نت" ،انطًلق الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية" 24 ،آب .2020
انطًلق-الجولة-الثالثة-من-اجتماعات-اللجنة-الدستوريةhttps://www.almayadeen.net/news/politics/1418460/-
السورية
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كانون األول/ديســـمبر وترأس المبعوث األممي الخاص إلى ســـوريا غير بيدرســـون اجتماعات
تقدم يذكر
اليوم األول من المحادثات .كما ســــابقاتها فإن هذه الجولة لم تحمل ً
أيضــــا أي ّ
بســــ بب عدم وجود ات فاق على بنود االجت ما عات وفي حال تم االت فاق على بعض البنود
ـــبقا .وقال بيدرســــون في نهاية هذه
فالنقاشــــات التي كانت تدور هي غير المتفق عليها مسـ ً
التقدم على الجانب الســــياســــي أكثر مما أحرةناه حتى
الجولة" :كنا نأمل في إحراة المزيد من
ّ
اآلن".14
أن الجولة الرابعة ،كما ســـابقاتها ،لم تبدأ بالبحث في المضـــامين
ال بد من اإلشـــارة هنا إلى ّ
الدســــتورية التي يجب أن تعمل عليها منذ الجولة األولى ،بل كانت الجولة مليئة بالنقاشــــات
حول مواضيع يراها كل
مهمة بالنســــبة له ،فقد قال بيدرســــون بعد نهاية الجولة" :لقد بحث المجتمعون طائفة
طرف ّ
واسعة من الموضوعات ..وكانت هناك اختًلفات كثيرة".15
كانت النقاشـــــات داخل اللجنة تتمحور حول "المبادئ والثوا بت الوطنية" و"الهوية الوطنية"
فك الحصـــــار" ،ورفع العقو بات وملف عودة الًلجئين وإ عادة اإلع مار و"م كاف حة اإلر هاب"
و" ّ
وغيرها من المواضيع.
ولكن مع كثرة المواضــيع الخًلفية تركزت الخًلفات في الجولة الثانية على عنوانين رئيســيين
هما ملف الًلجئين الســوريين والعقوبات الغربية على ســوريا .فاعتبر وفد النظام أن الوقت قد
حان لعودة الًلجئين ولوقف االســـتغًلل الســـياســـي من ِقبل بعض الدول .أما وفد المعارضـــة
فكان له رأي آخر إذ اعتبر أن "األمن غير متوفر" حتى اآلن لعودة الًلجئين ،وأن "العودة اآلمنة
والكريمة لهم مرتبطة بالتوهــل إلى حل ســياســي شــامل وتطبيق القرار الدولي  ،"2254كما
قال هادي البحرة ،رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية في إحدي اللقاءات الصحفية.16
أما فيما يخص قضية العقوبات الغربية المفروضة على سوريا فيري وفد النظام أن أي اجتما
سـوري يعمل في اإلطار الوطني يجب أن يوجه رسـالة واضـحة بضـرورة رفع العقوبات ،وعليه
 14موقع األمم المتحدة" ،سوريا :انطًلق الجولة الرابعة من المحادثات في جنيف يوم االثنين لمناقشة األسس الوطنية"،
 29تشرين الثاني .2020
https://news.un.org/ar/story/2020/11/1066672
 15موقع األمم المتحدة " ،سوريا :اختتام الجولة الرابعة من اجتما الهيئة المصغرة في جنيف وتحديد موعد الجولة
الخامسة" 4 ،كانون األول .2020
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067032
 16الميادين نت" ،على ماذا اختلف أطراف اللجنة الدستورية السورية في اليوم الثاني من الجولة الرابعة؟" 2 ،كانون األول
.2020
على-ماذا-اختلف-أطراف-اللجنة-الدستورية-السوريةhttps://www.almayadeen.net/news/politics/1440146/-
في-اليوم-الثان
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ـحا
مكوناتها ،يجب أن تتخذ موق ًفا واضـ ً
يري هذا الوفد أن اللجنة الدســتورية المص ـغًرة ،بكامل ّ
من العقوبات.
فيما اعتبر وفد المعارضة أن مناقشة موضو العقوبات مسألة تختص باإلطار سياسي وليست
من مهام اللجنة .فبدا في هذه الجولة أن مو ضو العقوبات أكثر تعقيدا" من ملف الًلجئين إذ
إنه يوجد أطراف في المعارضــــة تؤيد هذه العقوبات ،كاالئتًلف الســــوري الذي أعلن تأييده
لقانون قيصر.
وعليه فإنه مع انتهاء هذه الجولة ال يمكننا القول إال أنه ال يوجد أي تقدم ملحوظ على هعيد
المطلوب بل وإن الخًلفات ما ةالت هي الحاكمة على طاولة النقاش.
الجولة الخامسة:
بدأت الجولة الخامسة من االجتماعات في  25كانون الثاني/يناير  2021واستمرت حتى  29من
عبر عن اســــتيائه من نتيجة
الشــــهر ذاته .الًلفت في هذه الجولة كًلم المبعوث األممي الذي ّ
هذه الجولة .وعلى عكس تصــاريم بيدرســون الســابقة التي كانت مليئة بالتفاؤل حول قدرة
اللجنة على تجاوة النقاشـــات والبدء بالعمل على اإلهـــًلحات الدســـتورية فقد قال في مؤتمر
وهريحا
مباشرا
تقييما
هحفي بعد انتهاء هذه الجولة ":أدليت ببيان أمام األعضاء ،كان يشمل
ً
ً
ً
لما نحن فيه .وأبلغت أعضاء هياغة الدستور الــــــ  45أنه ال يمكن االستمرار على هذا النحو".
نغير ذلك" ،مشــد ًدا على أن اللجنة ال
وأضــاف بيدرســون "ال يمكننا االســتمرار في اللقاء إذا لم ّ
تجتمع من أجل إجراء المناقشات.
وقال" :يمكن موا هلة النقاش لدبد ،نحتاج للم ضي قد ًما ب شكل يم ّكن األع ضاء أنف سهم من
ثم ننتقل إلى مرحلة الصــــياغة.
البدء بتحديد الجوانب التي يتفقون أو ال يتفقون عليها ،ومن ّ
هذا هو المفقود في هذا الوقت".17
أما بالنســــبة للخًلفات التي دارت في هذه الجولة فقد تمثلت كما ســــابقاتها بخًلفات تتعلق
بمواضــــيع النقاش .فوفد النظام اعتبر أن موضــــو "ســــيادة الدولة" وتحقيقها هو شــــر
لًلســتمرار في هــياغة الدســتور .واعتبر وفد النظام خًلل الجولة الخامســة من المحادثات أنه
من المبكر الدخول في مرحلة الصياغات الدستورية قبل االنتهاء من مناقشة مواضيع السيادة
واالحتًلالت والوجود األجنبي.
 17موقع األمم المتحدة" ،اختتام اجتما الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية دون االتفاق على موعد االجتما
المقبل" 29 ،كانون الثاني .2021
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069972
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موقف وفد النظام قوبل ،كما في الســـابق ،باتهام من وفد المعارضـــة بأن النظام ال يريد من
هذه اللجنة النجاح ويعتمد آلية المماطلة لكي ال تمضــي اللجنة قد ًما في برنامجها .واعتبر وفد
المعارضة أنه كان من المقرر أن تناقش الجولة الخامسة المبادئ األساسية في الدستور ،وفي
مقدمتها الهيكل العام للدستور الذي ستبنى عليه باقي فصوله ،ويتم من خًللها رسم المًلمم
األ سا سية للدولة الجديدة ،كالرؤية العامة ل شكل النظام ال سيا سي ،وكيفية الف صل المتواةن
بين السلطات ،وتحقيق استقًللية القضاء ،وسيادة القانون ،وضمان الحقوق والحريات وغيرها
من المضامين الدستورية.
وعليه فإن الخًلفات داخل اللجنة منذ الجولة األولى كانت هي الســــائدة إال أن ما يميّز هذه
الجولة هو اعتراف الممثل األممي بعدم النجاح بالتقدم في هذه اللجنة ضــــرورة اعتماد منهج
جديد حتى تتمكن اللجنة من البدء بالعمل على ما هو مطلوب منها.
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الخاتمة
المرجم أن اللجنة الدســــتورية الســــورية ســــتكون من أبرة القنوات الدبلوماســــية للحل
من
ّ
تقدم عمل اللجنة ،كما كشفت الوقائع حتى اآلن،
السياسي في سوريا حين يأتي أوانه .إال أن ّ
ســــلســــا بطبيعة الحال بل مرتبط بالتواةنات الميدانية والســــياســــية .لم تســــفر
لن يكون
ً
تقدم بل
االجتماعات الخمســـة التي حدثت حتى اليوم برعاية األمم المتحدة في جنيف عن أي ّ
وهـــفها كثيرون بالفاشـــلة .وعليه يمكننا في ختام هذا البحث القول إنه على الرغم من نجاح
شخصا يم ّثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني السوري ،فقد
األمم المتحدة بجمع 150
ً
فشــــلت حتى اليوم في تحويل هذه االجتماعات إلى جلســــات منتجة على هــــعيد التعديًلت
أهمها كثرة االختًلفات والنقاشـــات خًلل
الدســـتورية .ويعود هذه الفشـــل إلى أســـباب ّ
عدة ّ
مما أ ّدي إلى عدم التزام
الجوالت وعدم وجود منهجية واضــــحة تحكم آلية اجتماعات اللجنة ّ
ببنود االجتماعات .إضــــافة إلى محاوالت الواليات المتحدة وحلفائها توظيف اللجنة للحصــــول
على تناةالت سياسية من الحكومة السورية تحت ضغط الحصار والعقوبات والخنق االقتصادي
مفيدا من ناحية أنه يكشف كيفية
تعويضا عن الفشل العسكري .إن متابعة عمل اللجنة يبقى
ً
ً
تطور األةمة السورية والتحوالت في مواقف الدول ذات الصلة.
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الملحق
رسالة مجلس األمن
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الملحق :رسالة مجلس األمن
رسالة مؤرخة  26أيلول  /سبتمبر  2019موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن
يشرفني أن أشير إلى قرار مجلس األمن  ،)2015( 2254وكذلك إلى مًلحظاتي للصحافة في  23أيلول/سبتمبر
أوجه انتباهكم إلى المعايير المرجعية والعناهر األساسية لًلئحة
 2019بشأن الجمهورية العربية السورية ،وأن ّ
الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية ،متواةنة وشاملة للجميع ،بقيادة وملكية سورية وبتيسير من األمم
المتحدة في جنيف (انظر المرفق) .وقد وافقت على المعايير المرجعية والعناهر األساسية لًلئحة الداخلية حكومة
الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية بتيسير من مبعوثي الخاص إلى سوريا ،غاير أ .بيدرسن.
وأرجو ممت ًنا إطًل أعضاء مجلس األمن على هذه الرسالة ومرفقها.
(توقيع) أنطونيو غوتيريش

المرفق
المعايير المرجعية والعناهر األساسية لًلئحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية ،متواةنة وشاملة للجميع،
بقيادة وملكية سورية وبتيسير من األمم المتحدة في جنيف
.1
.2

.3
.4
.5
.6
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تمشيا مع ميثاق األمم المتحدة ومبادئه ومقاهده ومع كل قرارات مجلس األمن ذات الصلة بسوريا
ً
وبناء على االلتزام القوي بسيادة واستقًلل ووحدة وسًلمة أراضي الجمهورية العربية السورية؛
ً
في إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنوح له في قرار مجلس األمن  ،)2015( 2254بما في ذلك
تيسير المفاوضات السورية  -السورية ،ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد تجري ،بناء عليه،
وفقا لقرار مجلس األمن الدولي؛ ومع االحترام الكامل
انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف األمم المتحدة ً
للسيادة الوطنية لسوريا؛
مذكرة بالمبادئ االثني عشر الحية السورية  -السورية األساسية التي أفرةها مسار جنيف؛
تفعيًل للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف السياسي ،بدعم من الدول الداعية
ً
لمؤتمر سوتشي؛
مؤكدا على أهمية أن يدفع المسار السياسي األشمل نحو بناء الثقة وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي
ً
)2015( 2254؛
يتطلع المبعوث الخاص لدمم المتحدة لسوريا إلى دعوة وتيسير لجنة دستورية ذات مصداقية،
متواةنة وشاملة ،بقيادة وملكية سورية ،لًلجتما في جنيف ،بتاريخ  30تشرين األول/أكتوبر ،2019
وفقا لهذه المعايير المرجعية والعناهر األساسية من الًلئحة
تحت رعاية األمم المتحدة ،تعمل ً
الداخلية:

اللجنة الدستورية السورية :التأسيس ،التشكيل ،االجتماعات ،آراء الدول  -البحث الراجع  -العدد 50

المادة  :١الوالية
الميسر من طرف األمم المتحدة ،بإعداد وهياغة
 .7تقوم اللجنة الدستورية ،في سياق مسار جنيف
ّ
إهًلح دستوري يطرح للموافقة العمومية ،كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق
قرار مجلس األمن الدولي  .)2015( 2254ويقوم اإلهًلح الدستوري من بين أمور أخري بتجسيد
وروحا في الدستور السوري والممارسات
نصا
المبادئ االثني عشر الحية السورية  -السورية األساسية ً
ً
الدستورية السورية.
 .8للجنة الدستورية أن تراجع دستور  2012بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية األخري
وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو هياغة دستور جديد.
المادة  :۲التشكيل والهيكل
 .9للجنة الدستورية هيئتان مص ّغرة وموسعة.
مرشحا من طرف هيئة
مرشحا من طرف الحكومة؛ 50
رجًل وامرأة 50 -
 .10تضم الهيئة الموسعة ً 150
ً
ً
مرشحا من المجتمع المدني.
المفاوضات السورية؛ و50
ً
مرشحا من بين مرشحي الحكومة
رجًل وامرأة – 15
 .11تضم الهيئة المصغًرة للجنة الدستورية ً 45
ً
مرشحا من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين و 15من بين مرشحي
الخمسين؛ 15
ً
المجتمع المدني الخمسين.
الموسعة بإقرارها .ويمكن
 .12تقوم الهيئة المصغًرة بإعداد وهياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة
ّ
الموسعة بشكل دوري أو مواة في الوقت الذي تواهل فيه الهيئة المصغًرة أعمالها ،وذلك
عقد الهيئة
ّ
لمناقشة وإقرار المقترحات.
المادة  :٣اتخاذ القرارات
 .13ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية التوافق واالنخرا البناء بغية تحقيق االتفاق العام ألعضائها
األمر الذي سيم ّكن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري ،وتحقيقا لهذا
والموسعة ،عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإال
الغرض ،تمارس اللجنة ،بهيئتها المصغًرة
ّ
ومدليا
حاضرا
عضوا
فبتصويت  75في المائة على األقل من األعضاء في الهيئة المعنية (أي 113
ً
ً
ً
ومدليا بصوته في الهيئة المصغًرة) .وتكون نسبة الـ
حاضرا
عضوا
بصوته في الهيئة الموسعة ،و34
ً
ً
ً
 75في المائة نسبة ثابتة.
المادة  :٤الرئاسة
 .14تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متواةن لرئاستها مع رئيسين مشتركين أحدهما مرشم من ِقبل
حكومة سوريا واآلخر من ِقبل هيئة المفاوضات السورية.
الموسعة والمصغًرة.
 .15يعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين
ّ
 .16يمارس الرئيسان ،بالتوافق ،الصًلحيات الضرورية لضمان احترام الًلئحة الداخلية والسير المنتظم
للجنة الدستورية .ويمكن أن تشمل وظائفهما:
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اللجنة الدستورية السورية :التأسيس ،التشكيل ،االجتماعات ،آراء الدول  -البحث الراجع  -العدد 50

 تيسير واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تم ّكن من تناول كل المسائل وال تجعل تناول مسألةما متوق ًفا على االتفاق حول مسائل أخري؛
 تسجيل المتحدثين ودعوتهم إللقاء مداخًلتهم؛ تعزيز مشاركة المرأة؛ تلقي واقتراح أفكار حول عمل اللجنة إذا ما اقتضت الحاجة؛متاحا لضمان قيامهم بمهامهم.
 التنسيق مع المبعوث الخاص لضمان أن يكون تيسيرهً
المادة  :٥التيسير
 .17يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية ،بما في ذلك من خًلل
مساعدة الرئيسين المشتركين للتوهل إلى توافق وتقريب وجهات النظر بين األعضاء من خًلل بذل
مساعيه الحميدة عند الحاجة.
 .18يقوم المبعوث الخاص ،بشكل منتظم ،بمراجعة ما تم إحراةه من تقدم من خًلل إحاطته لمجلس
األمن.
المادة  :٦بناء الثقة وضمان أمن وسًلمة أعضاء اللجنة الدستورية
بدءا بضمان عدم خضو أعضاء اللجنة الدستورية ،وأقاربهم
 .19هنالك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة ً
والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها ،ألي شكل من أشكال
التهديد أو المضايقات ضد األشخاص أو القيام بأية أعمال ضد الممتلكات ،بسبب يرتبط مباشرة
بعملهم في اللجنة الدستورية ،وكذلك التزام بمعالجة وحل أية وقائع أو شواغل في حالة وقوعها.
المادة  :٧أحكام إضافية
تمشيا مع هذه المعايير المرجعية والعناهر األساسية لًلئحة الداخلية التي تحظى بقبول األطراف
.20
ً
السورية ،للجنة الدستورية االتفاق على قواعد إضافية لًلئحة الداخلية في إطار اللجنة الدستورية
لضمان عمل فعال ومستدام حول كافة المسائل دون شرو مسبقة.
 .21تتفق األطراف السورية على أن تعمل اللجنة الدستورية ،خدم ًة لمصالم الشعب السوري وحده ،بشكل
سريع ومتواهل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر بدون تدخل خارجي أو أطر ةمنية مفروضة من
الخارج.
 .22للجنة الدستورية أن تتفق خًلل المسار على أية تعديًلت قد تكون ضرورية في هذه المعايير
المرجعية والعناهر األساسية من الًلئحة الداخلية لتمكين اللجنة الدستورية من التقدم في عملها،
وقد تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.
 .23تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين اإلهًلح الدستوري المقر من قبل
اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري ،ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث
الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.
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األعداد السابقة:
العدد

العنوان

التاريخ

العدد 1

الشيعة في البحرين

تموة 2011

العدد 2

المسلمون في فرنسا

أيلول 2011

العدد 3
العدد 4
العدد 5
العدد 6

الحركات السلفية في الدول العربية
األقبا
االنتخابات النيابية في تونس
الحزب الشعبي الجمهوري التركي

تشرين الثاني 2011
تشرين الثاني 2011
كانون األول 2011
كانون األول 2011

العدد 7

حركة النهضة اإلسًلمية في تونس

تشرين الثاني 2012

العدد 8

األحزاب اإلسًلمية في تركيا

كانون األول 2012

العدد 9

األةهر

كانون األول 2012

العدد 10

أهم القوي السياسية في ليبيا بعد الثورة

كانون الثاني 2013

العدد 11

الحركات اإلسًلمية في األردن

آذار 2013

العدد 12

أبرة العشائر السورية

نيسان 2013

العدد 13

المجموعات القتالية في سوريا

أيار 2013

العدد 14

مواقف المعارضة السورية من حزب اهلل

آب 2013

العدد 15
العدد 16

تظاهرات ساحة تقسيم – إسطنبول
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