
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

السبت 30 نيسان 2016

 نيسان/أبريل، 2016
إىل: األطراف السورية املتفاوضة

اجملموعة الدولية لدعم سوراي
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه

حنن املنظمات السورية العاملة يف جماالت توثيق االنتهاكات واملساءلة والعدالة االنتقالية والداعمة النتقال دميقراطي يف سوراي، 
املوقعة على هذه املذكرة، وبعد متابعتنا ملا يتم تداوله يف وسائل اإلعالم حول صياغة وتقدمي دستور جديد لسوراي قبل شهر 
آب/أغسطس املقبل؛ نتوجه ابملذكرة التالية إىل األطراف السورية املتفاوضة، وإىل السيد املبعوث اخلاص لألمم املتحدة وفريقه، 

وإىل الدول الراعية للعملية التفاوضية، كمذكرة إجرائية حتدد موقف منظماتنا فيما يتعلق بدستور سوراي املقبل. 

يتفق املوقعون على هذه املذكرة أن كتابة دستور سوري دائم أييت يف مرحلة الحقة تعقب املرحلة االنتقالية. ويتم ذلك من 
خالل هيئة أتسيسية يتم االتفاق على كيفية أتسيسها وعضويتها من خالل االنتخاابت وعلى أساس اخلربة القانونية والدستورية 

والسرية الذاتية واالعتبارية ألعضائها.

لقد جاء يف نص قرار جملس األمن رقم 2254 عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها األمم املتحدة... »حتدد 
جدواًل زمنياً وآلية لصياغة دستور جديد«. لكنه مل يتطرق إطالقاً إىل إجناز دستور سوري جديد من قبل جهات غري سورية 

قبل شهر آب/أغسطس املقبل.

ترى املنظمات املوقعة على هذه املذكرة أن املهلة الزمنية اليت أعلن عنها اجلانبان األمريكي والروسي غري واقعية على اإلطالق. 
أمام مسودات دستور  فمن جهة هي حترم السوريني من التخطيط بدقة لعملية صياغة دستور جديد. وتفتح الباب واسعاً 
جاهزة لفرضها على الشعب السوري. ومن جهة أخرى فإن العملية اإلجرائية لصياغة الدستور اجلديد نفسها هي بذات أمهية 
الدستور اجلديد. فمن خالل ضمان أن طيفاً واسعاً من الشعب السوري يشارك يف طرح مطالبه حول الدستور اجلديد، ميكن 

للخطوات اإلجرائية حبد ذاهتا أن تكون جزءاً من عملية بناء السالم.

ويؤكد املوقعون أن سوراي حتتاج يف املرحلة االنتقالية إىل إعالن دستوري أو صيغة دستور مؤقت يركز على املبادئ الدستورية 
التالية، على أن يتم فتح الباب لصياغة دستور جديد بعد استقرار الوضع األمين وعودة الالجئني إىل سوراي: 

1. الشعب مصدر السلطات والتشريع.
2. الفصل بني السلطات، وإرساء مبدأ الضوابط والتوازانت بشكل واضح يف الدستور.

3. إخضاع اجليش والقوى األمنية للسلطة املدنية املنتخبة، وحيظر على الشخصيات العسكرية أو األمنية العمل يف اجملال 
السياسي.

4. حظر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
5. استقالل القضاء.

املعلومات،  إىل  والوصول  الرأي،  عن  والتعبري  االعتقاد،  حرية  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  الفردية  احلقوق  الدستور  يصون   .6
واخلصوصية، وضمان احلرايت الدينية.

ورقة موقف حول الدستور السوري القادم للمرحلة االنتقالية بيــــــــــان 
مشرتك

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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7. يصون الدستور احلق يف حرية التجمع والتظاهر، مبا يف ذلك حرية أتسيس األحزاب ومنظمات اجملتمع املدين. 
8. منع التمييز بني السوريني على أساس اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو املكانة االجتماعية أو 

اآلراء السياسية أو اإلعاقة أو ألي سبب آخر.
9. إعطاء املناطق املتضررة األولوية يف التنمية وجهود إعادة اإلعمار. 

10. التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزام بتطبيقها.
11. املساواة أمام ويف القانون، مع حتديد أسس واضحة الحرتام األصول املرعية اإلجراء وسيادة القانون.

12. املساواة التامة بني مجيع املواطنني واملواطنات، يف احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويف مجيع جماالت 
التشريعية  اهليئات  والرجال يف  النساء  بني  التناصف  مبدأ  لتحقيق  وآليات  سياسات  واعتماد  األسرية،  واحلياة  العامة  احلياة 

والتنفيذية، ويف مجيع املؤسسات التمثيلية، مبا يف ذلك األحزاب واجلمعيات املدنية.
تؤكد املنظمات املوقعة على هذه املذكرة على ضرورة إلرتام األمم املتحدة واجملموعة الدولية لدعم سوراي بقرارات جملس األمن؛ 

وعلى ضرورة إاتحة اجملال للسوريني للمشاركة يف صياغة دستور بالدهم القادم.
 حنن مستعدون للقاء معكم عرب ممثلينا يف أي وقت، وندعوكم إىل مناقشة هذه النقاط مبزيد من التفصيل.
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