
Press release from the Office of the United Nations Special Envoy for Syria Geir O. 

Pedersen 

On the occasion of the launch of the Syrian-led, Syrian-owned Constitutional Committee 

facilitated by the United Nations, the Special Envoy for Syria welcomes to Geneva the 150 

members of the committee, namely: 

50 Members nominated by the Government of the Syrian Arab Republic 

 إيهاب حامد

 أحمد فاروق عرنوس

 أحمد كزبري

 أشواق عباس

 أمجد عيسى

 أمل يازجي

 أنيسة عبود

 أيهم الحوراني

 بشير الحلبوني

 تركي حسن

 الشيخ علي جازيه

 جانسيت قازان

 جمال قادري

 جميلة الشربجي

 حسن االطرش

 حسين فرحو

 خالد العبود

 خالد خزعل

 دارين سليمان

 وقاف رائدة

 رضوان مصطفى

 وزرياض طا

 ريمون هالل

 زياد هزاع

 سعيد نحيلي

 شيرين اليوسف

 قربيصفوان 

 طالب قاضي أمين

 طريف قوطرش

 عبد القادر عزوز

 عبد القادر قبالن

 السيد عبد هللا

 عيسى المخول

 غسان عباس

 فهد العدوي



 محمد أكرم العجالني

 محمد براء قاطرجي

 العكاممحمد خير 

 محمد خير كنيهر

 همحمد عصام هزيم

 محمد عالء التيناوي

 محمد ماهر العلبي

 محمد ماهر قباقيبي

 مهى العجيلي

 موسى عبد النور

 موعد ناصر

 نزار السكيف

 نزار صدقني

 نورا اريسيان

 هيثم الطاس

 

50 Members nominated by the Syrian Negotiations Commission 

 الجباوي إبراهيم

 ادوار حشوة

 أحمد األحمر

 أحمد العسراوي

 أحمد خضر

 أليس مفرج

 أنس عبده

 بدر جاموس

 بسمة قضماني

 بشار الحاج علي

 بشار الزعبي

 حسن الحريري

 حسن عبيد

 ديما موسى

 رياض حسن

 سامي بيتنجانه

 صفوان عكاش

 طارق الكردي

 عبد الحكيم بشار

 عبداألحد اسطيفو

عبدالباسط 

 عبداللطيف

 عبدالمجيد عبدالمجيد

 عروب المصري



 عشتار محمود

 عمار النحاس

 عوض العلي

 فراس الخالدي

 قاسم الدرويش

 كاميران حاجو

 كبرييل كوريه

 محمد السعدي

 محمد أحمد

 محمد جمال سليمان

 محمد رشيد

 محمد علي صايغ

 محمد ياسر دلوان

 محمود عطور

 مرح البقاعي

 مهند دليقان

 نبراس الفاضل

 هادي البحرة

 ههشام مرو

 هنادي أبو عرب

هيثم بن محمود 

 رحمة

 ياسر الخميس

 ياسر الفرحان

 يحيى العريضي

 يحيى عزيز

 يوسف سلمان

 يوسف قدوره

 

50 Members of the Middle Third 

 ابراهيم الدراجي

 انس زريع

 انصاف حمد

 إنعام نيوف

 المحمدإيالف 

 إيمان شحود

 أحمد الكردي

 جافيا عمر علي

 جمانة جهاد قدور

 حازم العشي

 حال نعوم نهمة



 خالد عدوان الحلو

 دحام الهادي

 دورسين األوسكان

 ربا ميرزا

 رشا الحلح

 رغداء زيدان

 روله الركبي

 رئيفة سميع

 سليمان القرفان

 سمر الديوب

 سمير مسعد

 سميرة مبيض

 صالحسومر 

 صابر بلول

 صباح الحالق

 صونيا حلبي

 عبد األحد خاجو

 عبد الرزاق شيخ عيسى

 عبود السراج

 عصام التكروري

 عصام الزيبق

 علي عباس

عمر عبد العزيز 

 الحالج

 غنى بديوي

 فائق حويجة

 فدوى محمود

 مازن غريبه

 ماهر ملندي

 محمد أنور مجني

 محمد خير ايوب

 مسلم حوا 

 ممدوح الطحان

 منى سلوم

 منى عبد المجيد جندي

 منى عبيد

 موسى متري

 ميس الكريدي

 هدى سرجاوي

 هيثم موسى حسن

Geneva, 30 October 2019 



 


