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يتم االتفاق ع� النقاط الملخصة من ق�ل �ل مشارك، ول�نها تمثل نقاط المناقشة.



 

- 3 - 
 

 إسطنبول م�ادئ 
 �

ص المناقشات �� � � نوفم��   ١٣  - ١٠ ،  إسطنبولُملخَّ
�ن الثا�� ���٢٠١٧ 

 
� عقدت من ٢دارت المناقشات بناًء ع� ورقة إسطنبول  ّخصت نتائج ورشة العمل، ال��

�
� ل   ٢٣�ـ   ٢٠١٧أ�ار�مايو   ٣٠إ�  ٢٧، ال��

ات إدخال التعد�الت واإلضافات التال�ة ع� ه ون والمنتد�ات الحا�� ح المنتدبون الحا��  ذە النقاط: نقطة. �ق��
 
ە. ١  . سور�ا �� دولة د�مقراط�ة. ت�بثق سلطات الدولة من إرادة الشعب وُتمارس من أجل خ��
 
م م�ادئ فصل السلطات. القانون هو األساس، الذي تقوم عل�ه جميع سلطات الدولة وهو الذي �ق�د  ٢ . سور�ا دولة قانون تح��

 نفوذها. 
 
� المست��ات الوطن�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة. . سور�ا �� دولة اتحاد�ة تقوم بتوز�ــــع الس٣  لطة والموارد ب��
 
ف  ٤ . ت�ت�� جميع المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة إ� اله��ة السور�ة و�� مع�� �

ف سور�ا وتح�� وتعزز تنوعها الس�ا�� . تع��
ة أم كب��  ام وحما�ة  بها �مكونات أساس�ة للمجتمع السوري. تتمتع جميع المجموعات، سواء �انت صغ�� ة، �حق الحصول ع� اح��
� شؤون الدولة. 

 حقوقها �صورة م�ساو�ة وحفظ وتع��ز ه��تها الثقاف�ة والمشاركة المت�افئة ��
 
ها من رموز الدولة السور�ة.  ٥ � وغ�� � �صورة مالئمة عند تحد�د االسم والعلم وال�ش�د الوط��

 . يرا� التن�ع الس�ا��
 
ف سور�ا وتح�� وتطبق حقو ٦ �  . تع�� . ُتمنع جميع الت�فات والت��حات ال�� ف بها دول�ا� ق اإل�سان وحقوق األقل�ات المع��

 �ستهدف م�ادئ الدستور األساس�ة أو تدعو لل�راه�ة والعنف.  
 
 . ضمان سالمة سور�ا اإلقل�م�ة. ٧
 
� الدولة ومؤسساتها  ل�افة المجموعات الس�ان�ة وتؤمن ت�افَؤ  ٨

. َتضمن جميع مست��ات الدولة السور�ة المشاركة المت�افئة ��
� �افة المست��ات الحكوم�ة �شمول�ة  

� والمواطنات. تتمتع الدوائر �� � جميع المواطن�� الفرص س�اس�ا� واقتصاد�ا واجتماع�ا� ب��
ة جدا�  التمث�ل وتكون جميع المجموع . و�سمح بتمث�ل المجموعات الصغ�� ات ممثلة فيها وفقا� ل�س�تها من عدد الس�ان اإلجما��

� أرجاء ال�الد ب�س�ة تفوق �س�تها من الس�ان. 
ة �� � تع�ش م�ع��  والمجموعات ال��

 
�مان�٩ � �اللغات التال�ة �لغات رسم�ة م�ساو�ة: الع���ة، وال�رد�ة، وال�� ف ع� الصع�د الوط�� ة وال��ان�ة، ع� أن يتم أخذ  . �ع��

� �ل منطقة (وال�ة� إقل�م) لغة قوم�ة واحدة ع� األقل  
� االعت�ار. �جب أن تعتمد �� احت�اجات المجموعات اللغ��ة األخرى �ع��

 �لغة رسم�ة. �ما �مكن للمناطق (الوال�ات� األقال�م) تحد�د لغة أو عدة لغات إضاف�ة �لغات رسم�ة. 
 

�  . تضمن سور�ا مساو ١٠
� ال�ساء و الرجال، �ما تضمن أ�ضا� تمث�ل ال�ساء ومشاركتهن �صنع القرار �� � الحقوق والواج�ات ب��

اة ��
� جميع المؤسسات ع� المستوى االتحادي واإلقل��� 

جميع مؤسسات الدولة السور�ة �ش�ل مناسب. يتم تمث�ل ال�ساء ��
 ٪.  ٣٠والمح�� ب�س�ة ال تقل عن 

 
ام وحما�ة ح��ة الدين والوجدان  . سور�ا دولة مواَطنة د١١ �مقراط�ة مدن�ة، مب��ة ع� فصل الدين عن الدولة. يتم فيها اح��

ف دستور�ا �الد�انة اإلي��د�ة ع� وجه   ام وتع�� . تعامل الدولة جميع الطوائف الدي��ة �االح�� � ) من خالل الدستور الوط�� (الضم��
 التحد�د. 

 
وق اإل�سان وحقوق جميع المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة وتراقب توز�ــــع  . سور�ا لديها مح�مة دستور�ة ترصد حق١٢

شح. يتم   وط أهليتهم لل�� ة واليتهم و�� السلطة والموارد، �ما تقوم �حما�ة �ل الق�م الدستور�ة. �حدد الدستور عدد القضاة وف��
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لم � (الغرفة ال��
��� الثا�� . يتم تحض�� االنتخا�ات من  انتخاب القضاة والقاض�ات من ق�ل المجلس ال��� � ان�ة الثان�ة) �أغلب�ة الثلث��

��� األول والمناطق (الوال�ات�األقال�م) والمجموعات   احات الرئ�س والمجلس ال��� � اق��
ق�ل لجنة مستقلة. تقوم اللجنة بتل��

رائها من تمث�ل جميع المناطق  العرق�ة والدي��ة واللغ��ة واألحزاب والمحا�م الدن�ا. �جب التأ�د عند تحض�� االنتخا�ات و�ج
(الوال�ات� األقال�م) المختلفة والمجموعات العرق�ة واللغ��ة والدي��ة �صورة متناس�ة. �جب أن تكون �ل من اللغات الع���ة،  

وع قا �مان�ة و ال��ان�ة �� اللغة األم لواحد ع� األقل من قضاة الـمح�مة الدستور�ة. عند عرض مسودة م�� نون أو ال�رد�ة، ال��
� أو للرئ�س أو للرئ�سة أو 

��� الثا�� ��� األول أو ل��ــع أعضاء المجلس ال��� � أخر �مكن ل��ــع أعضاء المجلس ال���
أي مرسوم برلما��

وع. �مكن للمناطق  � ت�ت خالل مدة زمن�ة محددة �دستور�ة الم�� ) التوجه للمح�مة الدستور�ة ال�� � � إقل�م�� � � (واليت�� لمنطقت��
، الذين �دعون  (الوال�ات� األق � � واالعت�ار��� ها من الجهات الحكوم�ة الفاعلة وكذلك لألشخاص الطب�عي�� ال�م) وال�لد�ات وغ��

بوجود خرق للدستور التوجه للمح�مة الدستور�ة وتقد�م شكوى �ذلك. �مكن أن تكون هذە الشكوى موجهة ضد أي إجراء أو  
� والقر  . ت�طل المح�مة الدستور�ة القوان�� �ان حالة تقص�� حكو�� � حال س��

� تخرق الدستور؛ تتأ�د المح�مة الدستور�ة �� ارات ال��
، يتم من خالله التأ�د من   �

ام �قانون الطوارئ. تتخذ المح�مة الدستور�ة قراراتها ��عة. يتم إجراء فحص م�د�� � الطوارئ من االل��
� تعد غ�� صا ور�ة ورفض الدعاوى ال�� لحة. عندما تقوم المحا�م األقل درجة ب�طالة معالجة الدعاوى المستعجلة �ال�عة ال��

ة للمح�مة الدستور�ة. تتمتع المح�مة  إجراءات الدعوى �ط��قة غ�� منطق�ة، �مكن لصاحب الشكوى حي�ئذ التوجه م�ا��
�ة ومؤسسات�ة ولديها إم�ان�ات مال�ة تمكنها من العمل �صورة فّعالة.    الدستور�ة �استقالل�ة ���

 
ة.  . تخطط وتنظم لجن١٣ ف ع� إجرائها. يتم انتخاب رئ�س أو رئ�سة سور�ا �صورة م�ا�� ة انتخاب�ة مستقلة االنتخا�ات و���

ُي�تخب الرئ�س أو ُت�تخب الرئ�سة عندما �حصل� تحصل ع� أغلب�ة أصوات الشعب وتأي�د أغلب�ة المناطق (الوال�ات� األقال�م). 
لمان كرئ�س� ـة  ي�سم دور الرئ�س أو الرئ�سة �صورة أساس�ة �الطابع . يرشح الرئ�س أو الرئ�سة عضوا� من ال�� التمث��� والمراس���

� األصوات. ُ�ش�ل رئ�س الوزراء مجلس الوزراء،   لمان الثقة �أغلب�ه ثل�� وزراء، يتقلد المرشح� ـة المنصب عندما �منحه� �منحها ال��
لمان.   الذي يتطلب موافقة ال��

 
لمان السوري من مجلس١٤ � المجلس األول وفقا� لقوتها الد�مغراف�ة.  . يتألف ال��

. تكون جميع المجموعات ممثلة �� � �عي�� ��� � ��
� �عدد  

��� الثا�� � المجلس ال���
ة. تكون جميع المناطق (الوال�ات� األقال�م) ممثلة �� يتم انتخاب النواب والنائ�ات �صورة م�ا��

. تقرر المناطق (الوال�ات� األقال�م) ك�ف�ة تعي � المناطق (الوال�ات� األقال�م) أصوات م�ساو�
� نوابها. تضمن عمل�ة االنتخا�ات �� ��

هما من  � و اإلي��دي وغ��
. عالوة ع� ذلك تملك المكونان ال��ا�� تمث�ل جميع المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة تمث�ً� مناس�ا�

� أرجاء ال�الد 
ة �� � تع�ش مت�ع�� ة جدا� والمجموعات ال�� . تتطلب المجموعات الصغ�� �

� المجلس الثا��
الحق بوجود ممثل عنها ��

  � � تخدم مصالح سور�ا �أ�ملها، موافقة ثل�� القرارات المتعلقة �صالح�ات المناطق (الوال�ات� األقال�م) وكذلك �المشار�ــــع، ال��
 . �

 أعضاء المجلس الثا��
 

� �عهد له الدستور �مسئوليتها. ١٥ � مسؤول فقط عن المجاالت ال�� :    . المستوى الوط��  �شمل ذلك ع� وجه الخصوص ما ���
 الج�ش والدفاع  )أ 

 العملة  )ب
 الج�س�ة )ت
 العالقات الس�اس�ة الخارج�ة  )ث
 قانون العق��ات  )ج 
 قانون المل��ة، قانون العقود والتجارة، قانون تحص�ل الديون واإلفالس، قانون البنوك والبورصة  )ح 
� تخدم )خ  � خالل ذلك �صورة وث�قة مع   تخط�ط وتنف�ذ المشار�ــــع، ال�� مصالح سور�ا �أ�ملها؛ يتعاون المستوى الوط��

 المناطق (الوال�ات� األقال�م) المعن�ة �صورة خاصة و�را�� مصالحهم. 
 

طة،  ١٦ � نطاق اختصاص المناطق (الوال�ات� األقال�م). �شمل ذلك التعل�م، والرعا�ة الصح�ة، وال��
. تقع مهام الدولة المت�ق�ة ��

ن األحوال الشخص�ة واأل�ة واإلرث، وتخط�ط وتنف�ذ الب�� التحت�ة اإلقل�م�ة وكذلك التنم�ة والثقافة.  تعمل المناطق وقانو 
  . امات سور�ا �موجب القانون الدو�� � وات الثقاف�ة وتحقيق ال��  (الوال�ات� األقال�م) ع� حما�ة الب�ئة وال��

 
ف المناطق  . تختص المناطق (الوال�ات� األقال�م) �التعل١٧ �م وتقوم ب�شغ�ل المدارس والجامعات �صورة مستقلة. تع��

. وتقوم المناطق (الوال�ات�   (الوال�ات� األقال�م) �حق المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة ب�قرار نظامها التعل��� المدر��
ام وحما�ة استقالل�ة الجامعات، �ما ترخص الم�ش�ت التعل�م�ة الخا ف عليها. تقوم المناطق (الوال�ات�  األقال�م) �اح�� صة و���
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امات سور�ا تجاە القانون   � ها من ال�� األقال�م) �ص�اغة النظام التعل��� وتضع المناهج الدراس�ة ب�ناغم مع اتفاق�ة حقوق الطفل وغ��
. ت�سق المناطق (الوال�ات� األقال�م) ف�ما ب�نها ف�ما �خص المراحل التعل�م�ة واألهداف التعل �م�ة العامة وذلك ل�سه�ل الدو��

� أن �دعم التعل�م الجام�� وال�حث العل�� و��سق  اف المت�ادل �الشهادات والمؤهالت العلم�ة. �مكن للمستوى الوط�� االع��
ما� خالل ق�امه �ذلك صالح�ات المناطق (الوال�ات� األقال�م) واستقالل�ة الجامعات.  � هذا الشأن مح��

 التعاون الدو�� ��
 

طة اتحاد�ة، �عمل ع� حما�ة ١٨ � جهاز �� طة. �متلك المستوى الوط�� . المناطق (الوال�ات� األقال�م) مسؤولة عن جهاز ال��
طة.  � أجهزة ال��  الدستور و�ضمن التعاون الدو�� ب��

 
م سور�ا القانون الدو�� ١٩ وتحافظ ع� العالقات  . إن العالقات الس�اس�ة الخارج�ة �� صالح�ة ح��ة للحكومة االتحاد�ة. تح��

 . انها ومع المجتمع الدو��  السلم�ة مع ج��
 

� إطار صالح�اتها مع مناطق أخرى أو مع أطراف  ٢٠
. �مكن أن تتعاون المناطق (الوال�ات� األقال�م) من أجل تنف�ذ مهماتها و��

� بهذە ال�شاطات. �مكن  دول�ة فاعلة و�برام العقود لهذا الغرض. إن المناطق (الوال�ات� األقال�م) ملزمة ب��الغ المستوى الوط��
ت أن   � حال اعت��

�� ، �
��� الثا�� ��� األول التوجه للمجلس ال��� � المجلس ال���

إلحدى المناطق (الوال�ات� األقال�م) أو األغلب�ة ��
� إم�ان�ة قبول هذا 

��� الثا�� . هذا التعاون ي�تهك الدستور أو ��� �مصالح سور�ا �أ�ملها. �قرر المجلس ال��� �  التعاون �أغلب�ة الثلث��
 

لمانات  ٢١ � وال�� لمان الوط�� طة للرقا�ة المدن�ة وهم مسؤولون أمام ال�� . �خضع �ل من الج�ش، والدوائر األمن�ة وجهاز ال��
 االقل�م�ة.  �خضع جهاز االستخ�ارات لرقا�ة لجنة برلمان�ة. 

 
� والمستوى اإلقل��� معا� ع� توف�� أع�٢٢ �  . �عمل المستوى الوط�� . ينظم المستوى الوط��  قدر ممكن من الضمان االجتما��

� ال�طالة. ينفذ   � الحوادث وكذلك تأم�� � الص�� وتأم�� � ع� ق�د الح�اة من ذوي المو�� والتأم�� � ال�اق�� � وتأم�� � للمسن�� التأم��
ا�� لتكون م�ملة إليرادات  المستوى اإلقل��� هذە اللوائح. توظف �س�ة مالئمة من ايرادات الموارد الطب�ع�ة للضمان االجتم

 األقساط. �حق ل�ل َمن يتعرض ألزمة أن �حصل ع� دعم ورعا�ة حكوم�ة. 
 

� والمستوى اإلقل��� إمداد الس�ان �الماء والطاقة ووسائل االتصاالت. ٢٣  . يؤمن المستوى الوط��
  

� اإلقل�م�ة مع . لدى �ل منطقة (وال�ة� إقل�م) دستورا� ودوائر حكوم�ة خاصة بها. ال �جوز أن ٢٤ تتعارض الدسات�� والقوان��
� تعلوها مرت�ة.  �عات الوطن�ة والدول�ة، ال��  ال���

 
حات �شأن  ٢٥ � وأجانب ب�عداد مق�� اء محلي�� . يتم ترس�م حدود المناطق (الوال�ات� األقال�م) من جد�د. تقوم لجنة مؤلفة من خ��

اف منظمة األمم المتحدة. ترا�� الل جنة خالل ق�امها �ذلك المعاي�� العرق�ة والدي��ة واللغ��ة وتعقد  ترس�م الحدود تحت إ��
� وكذلك   �عي�� � ال��� لمان�ة األو� ل�ال المجلس�� حات اللجنة، تجري االنتخا�ات ال�� مشاورات بهذا الخصوص. اس�نادا ا� مق��

� أعضائه لجنة ترس�م حدود تُ  � من ب��
��� الثا�� مثل فيها جميع المجموعات العرق�ة االنتخا�ات الرئاس�ة. �ش�ل المجلس ال���

� وتعد   � والخارجي�� اء المحلي�� واللغ��ة والدي��ة. تتل�� لجنة ترس�م الحدود طل�ات �شأن تغي�� الحدود اإلقل�م�ة، �س�ش�� الخ��
� التنف�ذ، عندما يوافق عليها  ات الحدود المطروحة ح�� . تدخل تغ�� �

��� الثا�� احات لطرحها ع� المجلس ال��� جميع أعضاء  االق��
� المناطق المعن�ة. تخطط  

� الرأي، يتم اجراء استفتاءات ��
� حال لم يتم التوصل إ� إجماع ��

ون. �� � الحا��
��� الثا�� المجلس ال���

 لجنة الحدود وتراقب االستفتاءات، �ما �مكنها تف��ض منظمة األمم المتحدة �الرقا�ة. 
 

� وخاصة حق إقرار  . تتمتع المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة٢٦
ها الثقا�� ، �غض النظر عن محل إقامتها، �حق تق��ر مص��

النظام التعل��� المدر�� وممارسة الشعائر الدي��ة ورعا�ة الثقافة، �ما �مكنها, تحقيق هذا الغرض ا�شاء مؤسسات تضمن التعاون  
 ع�� الحدود.  

 
ف المناطق (الوال�ات� األقال�م) �حقوق �افة المجمو ٢٧ عات �اإلدارة الذات�ة المحل�ة. يتم إعادة ترس�م حدود ال�لد�ات، إذا  . تع��

� ذلك المعاي�� العرق�ة والدي��ة واللغ��ة. 
 لزم األمر ذلك، وُترا� ��
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ائب االستهالك الخاصة. تفرض المناطق (الوال�ات�  ٢٨ ��ة الق�مة المضافة و�� � مسؤول عن الجمارك و�� . المستوى الوط��
ائب م . الموارد الطب�ع�ة �� ملك  األقال�م) �� � � لألشخاص االعت�ار���

� وع� ال��ــح الصا�� ة ع� دخل األشخاص الطب�عي�� �ا��
المناطق (الوال�ات� األقال�م) وسور�ا �أ�ملها؛ تقوم المناطق (الوال�ات� األقال�م) ب�دارتها لخدمة مصالح الدولة �أ�ملها. �ستخدم  

� تتواجد فيها  إيرادات الموارد الطب�ع�ة لتغط�ة احت�اج ات �افة المناطق (الوال�ات� األقال�م). تملك المنطقة (الوال�ة� اإلقل�م) ال��
  � الموارد الطب�ع�ة الحق �الحصول ع� حصة مناس�ة من إيرادات هذە الموارد. �ضمن التوازن الما�� (ال�س��ات المال�ة) ب��

� المناطق (ال � والمستوى اإلقل��� وكذلك ما ب�� � الدولة المستوى الوط��
وال�ات� األقال�م) �أن تمتلك جميع الوحدات اإلدار�ة ��

: عدد الس�ان، الحاجة  الموارد المال�ة الالزمة لتنف�ذ مهامها. تح�� المعاي�� التال�ة �أهم�ة حاسمة ف�ما �خص التوازن الما��
. ترصد للمساعدات االجتماع�ة، مستوى التطور االقتصادي، الحاجة إلعادة اإلعمار والتع��ض ع  �

� الما��
ن المظالم الواقعة ��

لمان. تتكون   احات �شأن م�الغ ال�س��ات المال�ة لطرحها ع� ال�� لجنة مال�ة مستقلة الموارد المال�ة الحكوم�ة وتعد سن��ا� اق��
 . � �عي�� � ال��� � �شؤون إدارة األموال العامة و�تم تعي�نها من ق�ل المجلس�� � متخصص�� اء مستقل��  اللجنة من خ��

 
اعات �صورة سلم�ة. ٢٩ �  . جميع مست��ات الدولة ملزمة بتقد�م المعلومات و�التعاون المخلص و��نهاء ال��
 

٣٠ . �
� جرائم الما�� � معاق�ة مرتك�� لمان وتأم�� حات �شأن العدالة االنتقال�ة يتم طرحها ع� ال��  . تقوم لجنة مستقلة ب�عداد مق��

 
وعة لجميع المجموعات العرق�ة . يتوجب توج�ه العمل�ة الدستور�ة وفق الم�اد٣١ ئ المحددة هنا ومراعاة المصالح الم��

. ال �جوز تقي�د   � الدولة �صورة مت�افئة ع� العمل�ة الدستور�ة أ�ضا�
والدي��ة واللغ��ة. ��ي حق مشاركة جميع مكونات سور�ا ��

ن، حقوق المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة، أو إلغاء الم�ادئ الدستور�ة التال�ة: الد�مقراط�ة، دولة القانون، حقوق اإل�سا
 دولة الرعا�ة االجتماع�ة، الف�درال�ة. 
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