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� للدراسات ال�رد�ة. لم � نظمها المركز االورو�� إخالء المسؤول�ة: تحتوي هذە الورقة ع� محتوى تمت مناقشته خالل ورش العمل ال��
يتم االتفاق ع� النقاط الملخصة من ق�ل �ل مشارك، ول�نها تمثل نقاط المناقشة.
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 ١ إسطنبولم�ادئ 
 �

ص المناقشات ��  ٢٠١٧أب��ل � ن�سان  ٣٠ – ٢٨إسطنبول  ُملخَّ

� المجلس  وف�سورة د. إ�فا مار�ا ب�ل� لّخصت نتائج ورشة الحوار األو� ب�� ردي وممث�� �ق�ة ال��انات السور�ة ال�� � ال�� الوط��
 المعارضة. 

 
� حصل عليها توافق ب�نهم:  � الورشة أفرزت النتائج التال�ة وال��

�� � � المشارك�� � تّم �شك�لها ب��  المناقشات ومجموعات العمل ال��

 . سور�ا دولة د�مقراط�ة. ١

م وتحر�� حقوق اإل�س٢ . . سور�ا تح�� ف بها دول�ا�  ان المع��

� تق��ر  ٣
م حقها �� � و�جميع مكوناتها الس�ان�ة وتح��

ف �التن�ع الس�ا�� . سور�ة دولة متعددة األعراق واللغات واألد�ان، وتع��
. ضمان الحما�ة الدول�ة لألقل�ات لجميع أقل�ات ال�الد.  �

ها الثقا��  مص��

� جميع مؤسسات الدولة السور�ة. . سور�ا تضمن حقوق المرأة و�ضمن تمث�لها ومشاركتها ٤
�� 

� الدولة. ٥
� السور�ة ع�� المشاركة الم�ساو�ة لجميع المكونات ��

 . ضمان وحما�ة وحدة األرا��

 عالوًة ع� ذلك توافقت �عض المجموعات ف�ما ب�نها ع� النقاط التال�ة: 

� إدارتها نفسها بنفسها: السنة٦
ف وتح�� حقوق المكونات التال�ة �� �مان والدروز. . سور�ا تع�� رد، اآلشور�ون، ال�� ، العل��ون، ال��

لمانات�المجالس، الحكومات   هذە المكونات تقوم �ممارسة حقوقها والصالح�ات الممنوحة لها ع�� مؤسساتها الخاصة بها (ال��
ها الخا ع�ة االنتخا�ات). األقال�م لها دسات�� ��) � عي�� �� � � يتم إدارتها من ق�ل ممثل�� � ال ت�ناقض مع  والمحا�م)، وال�� صة بها وال��

ائب وجزء آخر من التح��الت   � جزء منها من ال��
ان�ة خاصة بها. الموارد المال�ة لألقال�م �أ�� � دستور الدولة السور�ة. األقال�م لها م��

 المال�ة. 

� المست��ات المرك��ة واإل٧ �  . المؤسسات الحكوم�ة السور�ة �س�ند إ� م�دأ تقاسم الصالح�ات والموارد ب��
قل�م�ة والمحل�ة. ��

� ذات الوقت  
� �جب أن تن�� تار�ــــخ النظام المركزي ول�ن أ�ضا� �� هذا الصدد يتوجب اعتماد م�دأ الالمرك��ة اإلدار�ة الموسعة ال��

كي�ة   � االعت�ار ال�� � هنا األخذ �ع��
�جب أن ُت�دد مخاوف وهواجس تفتت الدولة السور�ة. �جب إعادة ترس�م حدود المناطق، و�����

 الث��ة والدي��ة واللغ��ة للس�ان. ا

 . الحكومة المرك��ة �� المسؤولة عن الس�اسة الخارج�ة، الدفاع والج�س�ة السور�ة. ٨

� الخطوة األو� تتفق جمع�ة عموم�ة تتمثل فيها جميع المناطق والمكونات السور�ة  ٩
�� . � . يتم تحض�� الدستور من خالل خطوت��

 �
� ع� تحض�� نص دستوري. ع� الم�ادئ األساس�ة للدستور. �� اء مختص��  الخطوة الثان�ة تعمل لجنة دستور�ة �مساعدة من خ��

 ومن ثم يتم التص��ت ع� هذا الدستور ع�� عمل�ة استفتاء ُتعتمد ف�ه �س�ة موافقة الغالب�ة ال�س�طة. 

 م. . يتم حما�ة الدستور ع�� مح�مة دستور�ة ق��ة تتمثل فيها جميع المكونات وتتمتع بثقته١٠

� تؤثر  ١١ � حال وجدها). التعد�الت ال��
�� � لمان�ت�� � ال�� � الغرفت��

لمان (�� � أعضاء ال�� . التعد�الت الدستور�ة تتطلب موافقة ثل��
�ش�ل خاص ع� حقوق أو صالح�ات منطقة �عينها أو مكون �ذاته �ستوجب موافقة تلك المنطقة أو ذلك المكون. الم�ادئ 

 قا�لة للتعد�ل. األساس�ة للدستور غ�� 

 
 المناقشات أظهرت أن المسائل التال�ة �ستد�� الم��د من التوض�حات: 
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o  هناك عدم توافق حول استخدام �عض المصطلحات. قدر المستطاع تجّنب استخدام مصطلح الف�درال�ة ل��ال يؤدي

�ن �التج�  �ة العراق�ة). ُ�فضل استخدام مصطلح إ� سوء الفهم (�التحد�د ألن استخدام مصطلح الف�درال�ة مرت�ط لدى ال�ث��

 سوري خاص �سور�ا. 

o  .الدستور االتحادي ودسات�� األقال�م �  لم �كن هناك توضيح �امل لطب�عة العالقة ب��

o  والمسائل ذات الصلة-لم ُتحسم مسألة-  .  توز�ــــع الموارد والتوازن الما��

o  .ما يتوجب مناقشة تقس�م الصالح�ات �ش�ل مفصل� 

o   عات الدستور�ة (�التحد�د مسألة الموافقة المطل��ة). �ما لم�  يتم حسم مسألة إجراءات ال���
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