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 ٢إسطنبول م�ادئ 
 �

ص المناقشات ��  ٢٠١٧أ�ار   � مايو   ٣.   – ٢٧،  إسطنبولُملخَّ

 
 ول النقاط التال�ة حصل توافق: ح

 . سور�ا دولة د�مقراط�ة. ١

م م�ادئ فصل السلطات. ٢  . سور�ا دولة تخضع لسلطة القانون وتح��

م وتح�� م�ادئ حقوق اإل�سان الدول�ة. ٣  . سور�ا تح��

ف سور�ا �التن� ٤ م حقها . سور�ا دولة متعددة االث��ات واللغات واألد�ان. وتع�� � و�جميع المجموعات الس�ان�ة وتح��
ع الفس�فسا��

  �
ح إلغاء �لمة الفس�فسا�� � الحما�ة الدول�ة لألقل�ات. أق�� � بنفسها. ضمان حما�ة األقل�ات وفق قوان��

ها الثقا�� � تق��رها مص��
��

 واال�تفاء ��لمة التن�ّع

ام جميع المكونات �غض  . جميع المكونات االث��ة والدي��ة واللغ��ة جزًء من اله��ة السو ٥ � لل�الد. يتم اح��
ر�ة وُ�ش�ل اإلرث الثقا��

  �
� الحصول ع� حما�ة إرثها الثقا��

� حقها ��
ها أو صغرها و�� جزء من ال�سيج المجتم�� السوري وم�ساو�ة �� النظر عن ك��

 والحفاظ ع� ه��تها الثقاف�ة وتع��زها. 

� ا٦ � الحقوق الواج�ات ب��
� عمل�ة . سور�ا تضمن المساواة ��

لمرأة والرجل، وتعمل ع� تحقيق تمث�ل مناسب لمشاركة المرأة ��

� جميع مؤسسات األقال�م السور�ة والمحافظات والمجالس 
� جميع مؤسسات الدولة السور�ة. يتم تمث�ل المرأة ��

اتخاذ القرارات ��

 %. ٣٠ال�لد�ة ب�س�ة ال تقل عن 

� السور�ة وضمان ذلك ع٧
 �� تحقيق مشاركة م�ساو�ة لجميع المكونات والفئات السور�ة. . الحفاظ ع� وحدة األرا��

� حقوق اإل�سان وحقوق األقل�ات وتوز�ــــع السلطة والموارد الطب�ع�ة  ٨ . سور�ا تملك مح�مة دستور�ة تقوم �مراق�ة تطبيق قوان��

 �ما تقوم �ص�انة م�ادئ الدستور. 

ح إضافة جملة (�ش�ل . سور�ا دولة اتحاد�ة. يتم توز�ــــع السلطة والموارد الطب�ع٩ ق��
�
).أ � واإلقل��� (المح�� � الوط�� � المست���� �ة ب��

 عادل ومتوازن)

ام وحما�ة ح��ة المعتقد والدين �موجب  ١٠ . سور�ا دولة مدن�ة د�مقراط�ة تعتمد م�دأ فصل الدين عن الدولة. يتم فيها اح��

ف اسم�ا� �المجت م جميع الطوائف الدي��ة وتع�� ح ت�د�ل �لمة مدن�ة ب (علمان�ة)الدستور. الدولة تح�� � االي��دي. أق��  مع الدي��

ك مع  ١١ ، الدستور �حدد �ش�ل واضح مهام وصالح�ات الرئ�س وُ�نظم العمل المش�� � سور�ا نظام ش�ه رئا��
. نظام الح�م ��

 الحكومة. 

� ا١٢
. يتم تمث�ل جميع المكونات السور�ة �� � � برلمان�ت�� لمان السوري يتكون من غرفت�� لمان�ة األو� �ما ي�ناسب مع  . ال�� لغرفة ال��

لمان�ة الثان�ة،   � الغرفة ال��
� يتم تمث�ل جميع األقال�م �� � ح��

، يتم انتخابهم �ش�ل م�ا�� من الشعب. �� �
قوة توزعهم الد�موغرا��

� تقوم بتحد�د آل�ة �سم�ة ممثلي � عدد ممث�� �ل إقل�م ف�ه. األقال�م �� ال��
لمان�ة و�تم ذلك ع�� تمث�ٍل م�ساو� �� � الغرفة ال��

ها ��

� اآلشوري واإلي��دي
� األقال�م تضمن تمث�ل مناسب ل�ل المكونات االث��ة والدي��ة واللغ��ة. المكون ال��ا��

 الثان�ة. آل�ة االخت�ار ��

لمان�ة الثان�ة. القرارات الم � الغرفة ال��
�� �

� ممثل إضا��
� ال�الد لها الحق ��

ة الموزعة �� تعلقة �اختصاصات  و�ق�ة المكونات الصغ��

� تتعلق �ش�ل خاص �أحد األقال�م �ستوجب موافقة ذلك  لمان�ة الثان�ة. مشار�ــــع القرارات ال�� األقال�م �ستوجب موافقة الغرفة ال��

 اإلقل�م. 

ا . السلطات االتحاد�ة تعتمد م�دأ ال�شارك�ة الشاملة ح�ث يتم تمث�ل جميع المكونات الس�ان�ة فيها �ما ي�ناسب مع تعداده١٣

� ال�الد. 
ة �� ة والم�ع�� � �ال�س�ة للمجم�ع العام للس�ان. ُ�سمح بتمث�ل مضاعف للمكونات الصغ��

 الس�ا��
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�مان�ة واآلشور�ة. يتم أخذ احت�اجات  ١٤ رد�ة، ال�� . اللغات التال�ة �� لغات رسم�ة ع� المستوى االتحادي: الع���ة، ال��

� االعت�ار. ت�د�ل  اللغة اآلشور�ة �اللغة ال��ان�ة ألن ذلك أدق علم�ا وأ�اد�م�ا وجميع طوائف  المجموعات اللغ��ة األخرى �ع��

� اآلشوري �سميها لغة ��ان�ة 
 الشعب ال��ا��

� �ل إقل�م. ب�م�ان �ل إقل�م اعتماد لغة أخرى أو  ١٥
�� 

ً
 رسم�ة

ً
. �جب اعتماد لغة واحدة ع� األقل من اللغات المذكورة أعالە لغة

 إضاف�
ً
 رسم�ة

ً
� اإلقل�م. أ��� لغة

�� 
ً
 ة

� تهم مصلحة الدولة  ١٦ � المهام والوظائف ال�� . الس�اسة الخارج�ة، الج�ش، الدفاع، العملة، الج�س�ة، التخط�ط والت�سيق ب��

 ��ل �� من مهام الحكومة االتحاد�ة. �ق�ة المهام واالختصاصات تقع ضمن مهام واختصاصات األقال�م. 

 ت الح��ة للحكومة االتحاد�ة. . العالقات الخارج�ة �� من االختصاصا١٧

� االعت�ار. ١٨ � واللغوي �ع�� � والدي��  . يتم إعادة ترس�م حدود اإلدار�ة لألقال�م مع أخذ التوزع االث��

 . �ل إقل�م له دستورە الخاص وسلطاته الخاصة �ه. ١٩

ها الثق٢٠ � الدولة السور�ة �حق تق��ر مص��
� تق��ر  . تتمتع األقل�ات �غض النظر عن م�ان تواجدها ��

: حقها �� � بنفسها، حرف�ا�
ا��

ها التعل��� وممارسة طقوسها الدي��ة والعنا�ة بثقافتها. �مكنها إ�شاء مؤسسات خاصة بها لهذا الغرض وأ�ضا� لضمان تحقيق   مص��

ك العابر لحدود األقال�م ف�ما ب�نها.   التعاون المش��

٢١ ، �
� االعت�ار المعاي�� التال�ة: التعداد الس�ا�� � االتحادي واإلقل��� مع األخذ �ع�� � المست���� . يتم توز�ــــع الموارد الطب�ع�ة ب��

 مستوى النمو االقتصادي، احت�اجات إعادة البناء و�س��ة المظالم التار�خ�ة. 

حات لتحقيق٢٢ لمان ع� تقد�م مق�� العدالة االنتقال�ة وتعمل ع� تحقيق العدالة ف�ما   . تعمل لجنة مستقلة تحت ت�ف ال��

 . �
� الما��

رتك�ت �� � ا�  يتعلق �الجرائم ال��

� إدارة شؤونها ذات�ا� ع� مستوى المجالس ال�لد�ة (المحل�ة). عند الحاجة ٢٣
ف األقال�م �حق جميع المكونات الس�ان�ة �� . تع��

� االعت�ار.  �مكن إعادة ترس�م الحدود اإلدار�ة لل�لد�ات. و�تم هنا  كي�ة االث��ة والدي��ة واللغ��ة �ع��  أخذ ال��

 

� تّم تقد�مها حول النقاط المذكورة أعالە:   هنا التحفظات ال��

�مان�ة ع� النقطة رقم (   ): ح�ث فّضلوا الص�اغة التال�ة: ٧تحفظ المجموعة ال��

� السور�ة. ٧النقطة (
 ): ضمان وحدة األرا��

 الم�ساو�ة لجميع المكونات السور�ة.  ): سور�ا تضمن المشاركة٨النقطة (

 ): ح�ث فّضلوا الص�اغة التال�ة: ٧تحفظ المجموعة الدرز�ة ع� النقطة رقم (

� الدولة السور�ة ٧النقطة (
� السور�ة وضمان المشاركة العادلة جميع المكونات ��

 ): ضمان وحدة األرا��
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