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معالي السيد غيربيدرسون املحترم
املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة

تحية طيبة وبعد،
تهدي هيئة التفاوض السورية (لقوى الثورة واملعارضة السورية أطيب تحياتها إلى معاليكم وتقدر جهودكم التي
ساهمت بفاعلية في إطالق عمل اللجنة الدستورية ،وكذلك تشكر الجهود املميزة ملمثلكم الخاص لدى سوريا السيد غير
بيدرسون ،وترحب باالتفاق على مدونة السلوك لعمل اللجنة وعلى اختيار املجموعة املصغرة للصياغة؛
وإذ نعمل معكم  -بحرص كبير  -على إنجاح العملية السياسية لتلبية تطلعات وحقوق شعبنا املشروعة ،ولبناء
سالم مستدام في سورية واملنطقة؛
ً
ونشير إلى أن ما تتوصل إليه و تصوغه اللجنة الدستورية يستلزم الحصول على املوافقة العمومية وفقا لنص الفقرة
 / 7مادة  1والفقرة  / 23مادة  7من الالئحة الداخلية للجنة الدستورية املتوافق عليها ما بين األطراف السورية واملودعة من
قبلكم في مجلس األمن بالرسالة رقم  775تاريخ  27سبتمبر 2019؛
وحيث تستدعي إجراءات الحصول على املوافقة العمومية توفر بيئة آمنة ونزيهة ومحايدة لجميع السوريين داخل
البالد وخارجها؛
وبالنظر إلى حاجة البيئة اآلمنة واملحايدة إلى هيئة حكم ،تحققها ،وتضمن توفير أجواء حرة للحصول على املوافقة
العمومية الالزمة؛
ً
وباالستناد إلى نص البند الرابع من قرار مجلس األمن  2254القاض ي بدعم مجلس األمن لعملية سياسية تقيم حكما
ذا مصداقية يشمل الجميع وال يقوم على الطائفية ،والنتخابات حرة ونزيهة؛
ً
وحرصا على االلتزام باإلطار الزمني للعملية السياسية املحدد بالقرار 2254؛
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ً
تؤكد هيئة التفاوض السورية أن مزيدا من الوقت يمض ي على تفاقم أكبر ملعاناة الشعب السوري في مناطق النزوح
ودول اللجوء واملخيمات واملعتقالت ،ومناطق املصالحات التي لم تهدأ ،ومناطق سيطرة النظام التي تتغول فيها امليليشيات
اإليرانية وتصنع وقائع جديدة تتجاوز على حقوق السكن امللكية وتعقد املشهد أكثر؛
ومن أجل ذلك ،والستثمار مخرجات اللجنة الدستورية بشكل عاجل وعملي؛
وعمال بالقاعدة املتفق عليها في عدم االتفاق على ش يء حتى يتم باالتفاق على كل ش يء؛
وبالنظر النتائج اإليجابية ملساعيكم الحميدة مع أطراف املجتمع الدولي في بدء اللجنة الدستورية أعمالها وإنجاح
أولى اجتماعاتها واستمرار انعقادها؛
دعم جاد
وحيث تشكل اللحظة الحالية فرصة ،تتوفر فيها درجة عالية من التوافق ما بين أطراف املجتمع الدولي على ٍ
ومنتج للحل السياس ي في سورية؛
نطالب مقامكم الرفيع بالدعوة إلى استئناف املفاوضات في موضوعات الحكم واالنتخابات وسلة اإلرهاب واألمن
بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية.
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