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 بوخارستم�ادئ 
 �

ص المناقشات ��  ٢٠١٨يونيو� ح��ران    ٣ – مايو�ا�ار  ٣١بوخارست، ُملخَّ

 
� إسطنبول من 

� عقدت �� � دارت خالل ورشة العمل ال�� � نوفم��   ١٣إ�  ١٠ملخص المناقشات ال�� �
�ن الثا�� ���

�ــِمَل بنقاشات ورشة بوخارست من ٢٠١٧
�
 ٢٠١٨يونيو� ح��ران  ٣مايو� ا�ار ح��  ٣١، وأ

 
ە. ١  .سور�ا دولة د�مقراط�ة. ت�بثق سلطات الدولة من إرادة الشعب وُتمارس من أجل خ��
 
م �م�ادئ فصل السلطات واستقالل�ة القضاء وجميع م�ادئ س�ادة القانون.   . ٢ � م، تح�� وتل�� سور�ا دولة قانون تح��

 لجنة مستقلة لـمحار�ة  
ُ

القانون هو األساس الذي تقوم عل�ه جميع سلطات الدولة وهو الذي �ق�د نفوذها. تّتِخذ
ام  الفساد �ل االجراءات للوقا�ة من الفساد وم�افحته.  � � �ل وزارة مراِق�ا� لقضا�ا الفساد يراقب مدى االل��

وُ��لف ��
   .م�ادئ س�ادة القانون

 
� المست��ات االتحاد�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة. �عتمد توز�ــــع  . ٣ سور�ا �� دولة اتحاد�ة تقوم بتوز�ــــع السلطة والموارد ب��

 .المسؤول�ات ع� م�دأ الـَ�ـَدل
 
ف سور�ا وتح�� وتعزز تن . ٤ . ت�ت�� جميع المجموعات العرق�ة والدي��ة والمذهب�ة واللغ��ة إ�  تع�� �

وعها الس�ا��
ة أم   ف بها �مكونات أساس�ة للمجتمع السوري. تتمتع جميع المجموعات، سواء �انت صغ�� اله��ة السور�ة و�� مع��

ام وحما�ة حقوقها �صورة م�ساو�ة وحفظ وتع��ز ه��تها الثق ة، �حق الحصول ع� اح�� اف�ة والمشاركة المت�افئة  كب��
� شؤون الدولة

��. 
 
ها من رموز الدولة السور�ة. ٥ � وغ�� � �صورة مالئمة عند تحد�د االسم والعلم وال�ش�د الوط��

  .يرا� التن�ع الس�ا��
 
� �ل اجراءاتها ا�  . ٦

ف بها دول�ا� و�س�ند �� ف سور�ا وتح�� وتطبق حقوق اإل�سان وحقوق األقل�ات المع�� تع��
 .س ال�رامة اإل�سان�ة والح��ة الشخص�ةمقاي�

 
 :و��ي هنا الم�ادئ التال�ة

o   دستورها الجد�د حقوق اإل�سان المدن�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة �
ن سور�ا �� ُتَضـمِّ

ف بها دول�ا�    .المع��
o  التحفظ فقط ع� تلك النقاط  تصادق سور�ا ع� االتفاق�ات الدول�ة األساس�ة لحقوق اإل�سان، و�مكنها

لمان. تعمل سور�ا �ش�ل وثيق مع المنظمات   � ال تتعارض مع هذا الدستور وتتم الموافقة عليها من ق�ل مجل�� ال�� ال��
� سور�ا  

الدول�ة والهيئات الم�شأة �موجب معاهدات مجلس حقوق اإل�سان التابع لألمم المتحدة وتدعم �شاطاتها. َتـ��
امات االتفاق�  � ة األورو��ة لحقوق اإل�سان وتعمل �ش�ل وثيق مع مجلس أورو�ا والمح�مة األورو��ة لحقوق  �ال��

  .اإل�سان
o    عون والحكومات ّ � تؤدي وظائف الدولة. �ضمن الم�� ُتلزم حقوق اإل�سان جميع السلطات والمؤسسات ال��

� األفراد. و�� تكفل  واإلدارات والمحا�م من جميع مست��ات الحكومة حقوق اإل�سان، �ما �ضمنون تق اسمها ب��
الحما�ة الفعالة من العنف واإلهمال والحرمان والقمع لمن �حتاجها �ش�ل خاص، مثل األطفال، األحداث، ال�ساء، 

، ذوي اإلعاقة واألقل�ات �  .المثلي��
o   .تتخذ سور�ا جميع التداب�� الالزمة لتحقيق م�ادئ حقوق اإل�سان المكفولة لجميع الناس �ش�ل �امل

� جميع  
� جد�دة لحما�ة حقوق اإل�سان �� � القائمة، َسن قوان�� و�شمل هذە ، ع� وجه الخصوص، تدقيق القوان��

� لممارسة وتطبيق   � التدر��� مجاالت القانون والح�اة، تخص�ص الموارد المال�ة الالزمة ووضع خطط عمل للتحس��
عون والحكومات �ش�ل منتظم تقار�ر عن  ّ تنف�ذ خطط العمل وعن التقدم الذي تم احرازە  حقوق اإل�سان. �قدم الم��

� �ل وزارة موظفا� لحقوق  
� اإلدارة �� � أي وقت عند الطلب. ُتع��ّ

� تنف�ذ حقوق اإل�سان. وعليها تقد�م المعلومات ��
��

  �
� االعت�ار ع� النحو الواجب ��

اإل�سان، ف�كون نقطة االتصال داخل�ا� وخارج�ا� و�ضمن أن حقوق اإل�سان تؤخذ ��
  .ع أعمال واجراءات الدولةجمي 
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o   مجال حقوق اإل�سان �
� مجال حقوق اإل�سان. �شمل ذلك التثق�ف ��

� سور�ا بثقافة �شطة �� تمارس وتعت��
� الدولة �شأن قضا�ا  

� وموظ�� � الحكومي�� لجميع من �مارسون سلطة الدولة، والتوع�ة المنتظمة لجميع المسؤول��
� مجال ح

 .قوق اإل�سان والتعل�م المدر�� حقوق اإل�سان، والتثق�ف العام ��
o   �

: توثيق حالة حقوق اإل�سان �� �
تعمل سور�ا ع� إ�شاء مؤسسة مستقلة لحقوق اإل�سان تتمثل مهمتها ��

� والحكومات واإلدارات والمحا�م. تمتلك   ع�� ـي الش�اوى، ص�اغة التقار�ر، تقد�م التوص�ات إ� الم�� ـقِّ الدولة، َتل�
� هذە المؤسسة لجان متخصصة لحقوق اإل�سان،  مؤسسة حقوق اإل�سان الموا  رد المال�ة الالزمة تحت ت�فها. ت���

ع� س��ل المثال. لجنة المساواة، لجنة م�افحة التعذ�ب، لجنة حقوق الطفل  وتعمل المؤسسة ع� ت�سيق عمل  
 .هذە اللجان

o  . �
تكفل السلطات   من أجل تحقيق شامل لحقوق اإل�سان، تعمل سور�ا عن كثب مع المجتمع المد��

هم من ممث�� حقوق اإل�سان من ممارسة واج�اتهم �ح��ة وأمان وتجعل الوصول إ�   � وغ�� � المحام�� المختصة تمك��
� مضمونة ؛ ��ة عمل المحام�� � جميع األوقات ممكنا�

 .األشخاص والمعلومات ��
o  مكن� � وط ال�� � ال �جوز انتها�ها و�حدد ال�� �موجبها تقي�د حقوق  �حدد الدستور حقوق اإل�سان ال��

� المصلحة العامة و�كون   تنط�مها وتنف�ذها  
� وتصب ��

اإل�سان األخرى. �جب أن �س�ند هذە القيود ا� أساس قانو��
� ت�تهك الم�ادئ األساس�ة للدستور أو تدعو إ� ال�راه�ة والعنف   .متناس�ا� مع الحاجة. ُتحظر األفعال والب�انات ال��

o  أصبح ضح�ة النتهاك حقوق اإل�سان تقد�م شكوى أمام مح�مة مستقلة. �حق ألي شخص �د�� أنه
� ان تكون جلسة المح�مة مجان�ة وكذلك التمث�ل  

الوصول إ� المح�مة مكفول للجميع؛ إذا لزم األمر، فهناك الحق ��
� مجانا� 

 .من ق�ل أخصا��
o تخاذ جميع التداب�� الالزمة  �جب تع��ض المظالم الناتجة عن انتها�ات حقوق اإل�سان. تأمر المح�مة �ا

 .إلعادة الحقوق والتع��ض والوقا�ة
o   أقرب وقت �

�س�ند العمل�ة االنتقال�ة إ� حقوق اإل�سان. لذا س�كون لزاما� �شك�ل لجنة لحقوق اإل�سان ��
� وأجانب. ترافق   ل اء محلي�� جنة  ممكن، تمثل جميع المجموعات العرق�ة والدي��ة والمذهب�ة واللغ��ة وتضم خ��

� إ�شاء مؤسسة حقوق اإل�سان المستقلة  حقوق اإل�سان العمل�ة االنتقال�ة وتصدر اآلراء وتقدم التوص�ات. و�� ح��
. فـ�� توثق االنتها�ات الماض�ة لحقوق اإل�سان،  تؤمن   �

� الما��
تتعامل لجنة حقوق اإل�سان هذە مع الظلم الواقع ��

حات للتع��ضات.   �ما انها تعمل �ش�ل وثيق مع الجهات الفاعلة الوطن�ة والدول�ة  الوثائق والشهادات وتضع مق��
� العدالة االنتقال�ة

  .األخرى المشاركة ��
 
 .ضمان سالمة سور�ا اإلقل�م�ة. ٧
 
� الدولة ومؤسساتها  ل�افة المجموعات الس�ان�ة  . ٨

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

� والمواطنات. تتمتع الدوائر �� � جميع المواطن�� وتؤمن ت�افَؤ الفرص س�اس�ا� واقتصاد�ا واجتماع�ا� ب��
. و�سمح  الحكوم�ة �شمول�ة التمث�ل وتكون جميع المجموع 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�� ة جدا� والمجموعات ال��   .بتمث�ل المجموعات الصغ��

 
�ما. ٩ ف ع� الصع�د االتحادي �اللغات التال�ة �لغات رسم�ة م�ساو�ة: الع���ة، وال�رد�ة، وال�� ن�ة وال��ان�ة. لغة  �ع��

جم المراس�م والقرارات الهامة إ� اللغات الوطن�ة الرسم�ة األخرى. ع� أن يتم أخذ احت�اجات  العمل �� الع���ة. وُت��
� �ل منطقة (وال�ة� إقل�م) لغة واحدة ع� األقل �لغة  

� االعت�ار. �مكن أن تعتمد �� المجموعات اللغ��ة األخرى �ع��
الع���ة. �ما �مكن للمناطق (الوال�ات� األقال�م) تحد�د لغة أو عدة لغات إضاف�ة �لغات  رسم�ة  عمل ا� جانب اللغة 
 .اقل�م�ة او لعات عمل

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

تضمن سور�ا مساواة ��
� جميع مؤسسات الدولة السور�ة �ش

� جميع المؤسسات ع� المستوى  القرار ��
�ل مناسب. يتم تمث�ل ال�ساء ��

  .٪٣٠االتحادي واإلقل��� والمح�� ب�س�ة ال تقل عن 
 

سور�ا دولة علمان�ة. ح��ة المعتقد والضم�� مضمونة لجميع الس�ان ع� جميع مست��ات الدولة السور�ة  . ١١
� القضا�ا الدي��ة  ومحم�ة �موجب الدستور االتحادي. تعامل الدولة جميع الطو 

ام وتت�ف �� ائف الدي��ة �االح��
ف دستور�ا �الد�انة اإلي��د�ة   .والمذهب�ة  �ش�ل محا�د. �ما تع��

 
١٢ . � �عي�� ��� � لمان السوري من مجلس��   .يتألف ال��
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o   ة عن ط��ق � عن �ل الشعب السوري. يتم انتخاب العضوات واألعضاء م�ا�� تضم الغرفة األو� ممثل��
� انتخا�ات حق�ق�ة، دور�ة، عامة، م�ساو�ة و��ة يتم فيها ضمان ح��ة التعب�� عن اإلرادة االنتخاب�ة.  التمث�ل  

�� � ال�س��
لمان  و�ضمن ال�س�ة  األد�� من الحصص للمرأة وُ�نظم األمور   المناطق �� الدوائر االنتخاب�ة. �حدد الدستور حجم ال��

ق، ع� س��ل المثال. لرجال الد
َ
� ال تتواف � التفاص�لال�� . �حدد القانون االنتخا�� �   .ين أو العسك����

o   (الوال�ات� األقال�م) المجلس األول وفقا� لقوتها الد�مغراف�ة. تقرر المناطق �
تكون �افة المجموعات ممثلة ��

� نوابها. إضافة لذلك �حق للجماعات األرمن�ة وال��ان�ة اآلشور�ة واإلسماع�ل�ة واإلي��د�ة وال��  كس�ة  ك�ف�ة تعي��
� الغرفة الثان�ة.  يتم انتخاب  

ة جدا� والمتفرقة،  الحصول ع� ممثل واحد �� �مان�ة ، وكذلك الجماعات الصغ�� وال��
ة من ق�ل مجتمعاتهم. القرارات المتعلقة �اختصاصات المناطق والمشار�ــــع ذات االهتمام العام   � م�ا�� هؤالء الممثل��

� أعضاء الغرفة � سور�ا تتطلب موافقة ثل��
 .الثان�ة ��

 
ة. ُي�تخب الرئ�س أو ُت�تخب الرئ�سة عندما �حصل� تحصل ع�  . ١٣ يتم انتخاب رئ�س أو رئ�سة سور�ا �صورة م�ا��

أغلب�ة أصوات الشعب وتأي�د أغلب�ة المناطق (الوال�ات� األقال�م). ي�سم دور الرئ�س أو الرئ�سة �صورة أساس�ة  
. ُ��لف الرئ� �  �الطابع التمث��� والمراس��� س الحزَب الذي حصل ع� أ��� عدد من األصوات ب�شك�ل الحكومة وتعي��

� رئ�س الوزراء ومجلس الوزراء 
رئ�س�ــة الوزراء. �ش�ل رئ�س الوزراء مجلس الوزراء. ُتعرب الـغـرفتان عن ثقتهما ��

لمان  .�االغلب�ة المطلقة. رئ�س الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولون أمام ال��
 

اف ع� س�� االنتخا�ات. يتم التخط�ط لالنتخا�ات األو�  تقوم لجنة ا . ١٤ نتخاب�ة مستقلة �التخط�ط والتنظ�م واإل��
 .وتنف�ذها �التعاون الوثيق مع األمم المتحدة والمنظمات الدول�ة األخرى 

 
 سور�ا لديها مح�مة دستور�ة ترصد حقوق اإل�سان وحقوق جميع المجموعات العرق�ة والدي��ة والمذهب�ة. ١٥

واللغ��ة وتراقب توز�ــــع السلطة والموارد، �ما تقوم �حما�ة �ل الم�ادئ والق�م الدستور�ة. �حدد الدستور عدد القضاة 
� (الغرفة 

��� الثا�� شح. يتم انتخاب القضاة والقاض�ات من ق�ل المجلس ال��� وط أهليتهم لل�� ة واليتهم و�� وف��
. يتم تحض��  � لمان�ة الثان�ة) �أغلب�ة الثلث�� احات الرئ�س  ال�� � اق��

 االنتخا�ات من ق�ل لجنة مستقلة. تقوم اللجنة بتل��
��� األول والمناطق (الوال�ات�األقال�م) والمجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة واألحزاب والمحا�م   والمجلس ال���

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

وع قانون   �مان�ة و ال��ان�ة �� اللغة األم لواحد ع� األقل من قضاة الـمح�مة الدستور�ة. عند عرض مسودة م�� ال��
� أخر �

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

� ت�ت خالل مدة زمن�ة محددة �دستور�ة   ) التوجه للمح�مة الدستور�ة ال�� � � إقل�م�� � � (واليت�� أو للرئ�سة أو لمنطقت��
ها من الج وع. �مكن للمناطق (الوال�ات� األقال�م) وال�لد�ات وغ�� هات الحكوم�ة الفاعلة وكذلك لألشخاص الم��

، الذين �دعون بوجود خرق للدستور التوجه للمح�مة الدستور�ة وتقد�م شكوى �ذلك. �مكن   � � واالعت�ار��� الطب�عي��
  � � والقرارات ال�� . ت�طل المح�مة الدستور�ة القوان�� أن تكون هذە الشكوى موجهة ضد أي إجراء أو تقص�� حكو��

ام �قانون الطوارئ. تتخذ المح�مة   تخرق الدستور؛ تتأ�د  � �ان حالة الطوارئ من االل�� � حال س��
المح�مة الدستور�ة ��

، يتم من خالله التأ�د من معالجة الدعاوى المستعجلة �ال�عة   �
الدستور�ة قراراتها ��عة. يتم إجراء فحص م�د��

� تعد غ�� صالحة. عندما تقوم المحا�م األقل ور�ة ورفض الدعاوى ال�� درجة ب�طالة إجراءات الدعوى �ط��قة غ��   ال��
ة للمح�مة الدستور�ة. تتمتع المح�مة الدستور�ة �استقالل�ة   منطق�ة، �مكن لصاحب الشكوى حي�ئذ التوجه م�ا��

�ة ومؤسسات�ة ولديها إم�ان�ات مال�ة تمكنها من العمل �صورة فّعالة ���.  
 

١٦ . � �عهد له الدستور �مسئوليتها. �شمل ذلك ع� وجه  المستوى االتحادي مسؤول فقط عن المجاالت ال��
   :الخصوص ما ��� 

 .الج�ش، الدفاع، جهاز االستخ�ارات،  و�التعاون مع االقال�م: حما�ة الحدود  ) أ 
طة الدول�ة )ب � تح�� الدستور وتضمن التعاون مع ال�� طة االتحاد�ة ال��    .ال��
 .العملة والبنك المركزي المستقل )ت
 �ةالج�س )ث
 العالقات الس�اس�ة الخارج�ة )ج
 قانون العق��ات  )ح
 قانون المل��ة، قانون العقود والتجارة، قانون تحص�ل الديون واإلفالس، قانون البنوك والبورصة  )خ
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� تخدم مصالح الدولة االتحاد�ة (سور�ا �أ�ملها)؛ يتعاون المستوى االتحادي   )د  تخط�ط وتنف�ذ المشار�ــــع، ال��
 .�صورة وث�قة مع المناطق (الوال�ات� األقال�م) المعن�ة �صورة خاصة و�را�� مصالحهم خالل ذلك 

� هذا المجال مع المناطق (الوال�ات�   )ذ 
معاي�� التنم�ة االقتصاد�ة والضمان االجتما�� ، والعمل �ش�ل وثيق ��

 .(األقال�م 
 

� نطاق اختصاص المناطق (الوال�ات� األقال�م). �شمل ذلك التعل�م، والرعا�ة  . ١٧
تقع مهام الدولة المت�ق�ة ��

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

  .�موجب القانون الدو�� 
 

ف تختص المناطق (الوال�ات� األقال�م) �التعل�م وتقوم ب�شغ�ل ال . ١٨ مدارس والجامعات �صورة مستقلة. تع��
  . المناطق (الوال�ات� األقال�م) �حق المجموعات العرق�ة والدي��ة والمذهب�ة واللغ��ة ب�قرار نظامها التعل��� المدر��

ام وحما�ة استقالل�ة الجامعات، �ما ترخص الم�ش�ت التعل�م�ة الخاصة   وتقوم المناطق (الوال�ات� األقال�م) �اح��
ف عليها. تقوم المناطق (الوال�ات� األقال�م) �ص�اغة النظام التعل��� وتضع المناهج الدراس�ة تتالءم مع اتفاق�ة   و���

م التدر�س ق�م الدستور االتحادي أو   . و�� تضمن أن �ح�� امات سور�ا تجاە القانون الدو�� � ها من ال�� حقوق الطفل وغ��
. ف�� تتخذ جميع  التداب�� الالزمة لقطع الط��ق أمام التعال�م الدي��ة ذات المحتوى   اإلقل��� و�عزز التعا�ش السل��

الراد��ا�� المناهض للدستوروللح�لولة دون إساءة استخدام التعل�م ألغراض دي��ة أو س�اس�ة.  ت�سق المناطق  
ك  معا� لتضمن جودة  (الوال�ات� األقال�م) ف�ما ب�نها ف�ما �خص المراحل التعل�م�ة واألهداف التعل�م�ة العامة و�ش��

اف المت�ادل �الشهادات والمؤهالت العلم�ة. �مكن للمستوى   � التعل�م متقار�ة ف�ما ب�نها من أجل �سه�ل االع��
عال�ة ��

ما� اثناء ق�امه �ذلك   � هذا الشأن مح��
االتحادي أن �دعم التعل�م الجام�� وال�حث العل�� و��سق التعاون الدو�� ��

ان�ة  �جب أن تؤخذ ت�ال�ف نظام    � صالح�ات المناطق (الوال�ات � � مرحلة إعداد الم��
األقال�م) واستقالل�ة الجامعات. ��

 .التعل�م، ع� وجه الخصوص، �الحس�ان
 

، ما لم �كن المستوى االتحادي مسؤوً� عنه،  . ١٩ تكون المناطق (الوال�ات� األقال�م) مسؤولة عن األمن الداخ��
ها االقل�م�ة  .وتح�� دسات��

 
م سور�ا القانون الدو�� وتحافظ إن . ٢٠ العالقات الس�اس�ة الخارج�ة �� صالح�ة ح��ة للحكومة االتحاد�ة. تح��

امات سور�ا القائمة ألهداف   � � مالءمة ال��
لمان �� . ينظر ال�� انها ومع المجتمع الدو�� ع� العالقات السلم�ة مع ج��

حات إلبرام أو إنهاء المعاهدات   الدول�ة القانون الدو�� و�ضع مق��
 

� إطار صالح�اتها مع مناطق أخرى أو مع  . ٢١
�مكن أن تتعاون المناطق (الوال�ات� األقال�م) من أجل تنف�ذ مهماتها و��

أطراف دول�ة فاعلة و�برام العقود لهذا الغرض. إن المناطق (الوال�ات� األقال�م) ملزمة ب��الغ المستوى اإلتحادي بهذە  
��� األول التوجه للمجلس   ال�شاطات. �مكن إلحدى المناطق � المجلس ال���

(الوال�ات� األقال�م) أو األغلب�ة ��
ت أن هذا التعاون ي�تهك الدستور أو ��� �مصالح الدولة االتحاد�ة (سور�ا �أ�ملها).   � حال اعت��

�� ، �
��� الثا�� ال���

 � � عدم جواز هذا التعاون �أغلب�ة الثلث��
��� الثا��  .ُي��ِّت المجلس ال���

 
لمان اإلتحادي  �. ٢٢ طة للرقا�ة المدن�ة وهم مسؤولون أمام ال�� خضع �ل من الج�ش، والدوائر األمن�ة وجهاز ال��

  � �عيت�� � ال��� فة من الغرفت��
�
لمان االتحادي مؤل لمانات االقل�م�ة.  �خضع جهاز االستخ�ارات لرقا�ة لجنة تا�عة لل�� وال��

 .�ال�ساوي 
 

. ينظم    �عمل المستوى اإلتحادي والمستوى . ٢٣ اإلقل��� معا� ع� توف�� أع� قدر ممكن من الضمان االجتما��
� الحوادث   � الص�� وتأم�� � ع� ق�د الح�اة من ذوي المو�� والتأم�� � ال�اق�� � وتأم�� � للمسن�� المستوى اإلتحادي التأم��

� ال�طالة. ينفذ المستوى اإلقل��� هذە اللوائح. توظف �س�ة مالئمة من ايرادات  الموارد الطب�ع�ة للضمان  وكذلك تأم��
  .االجتما�� لتكون م�ملة إليرادات األقساط. �حق ل�ل َمن يتعرض ألزمة أن �حصل ع� دعم ورعا�ة حكوم�ة

 
 .يؤمن المستوى اإلتحادي والمستوى اإلقل��� إمداد الس�ان �الماء والطاقة ووسائل االتصاالت. ٢٤
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�  لدى �ل منطقة (وال�ة� إقل�م) دستوٌر ودوا. ٢٥ ئر حكوم�ة خاصة بها. ال �جوز أن تتعارض الدسات�� والقوان��
� تعلوها مرت�ة �عات اإلتحاد�ة والدول�ة، ال��  .اإلقل�م�ة مع ال���

 
� وأجانب ب�عداد  . ٢٦ اء محلي�� يتم ترس�م حدود المناطق (الوال�ات� األقال�م) من جد�د. تقوم لجنة مؤلفة من خ��

حات �شأن ترس�م الحدود تحت إ��  اف منظمة األمم المتحدة. ترا�� اللجنة خالل ق�امها �ذلك المعاي�� العرق�ة  مق��
حات اللجنة، تجري االنتخا�ات   والدي��ة  والمذهب�ة واللغ��ة وتعقد مشاورات بهذا الخصوص. اس�نادا ا� مق��

� وكذلك االنتخا�ات الرئاس�ة. �ش�ل المجلس ال� �عي�� � ال��� لمان�ة األو� ل�ال المجلس�� � أعضائه  ال�� � من ب��
��� الثا�� ��

لجنة ترس�م حدود ُتمثل فيها جميع المجموعات العرق�ة واللغ��ة والدي��ة والمذهب�ة. تتل�� لجنة ترس�م الحدود  
احات لطرحها ع� المجلس   � وتعد االق�� � والخارجي�� اء المحلي�� طل�ات �شأن تغي�� الحدود اإلقل�م�ة، �س�ش�� الخ��

. تدخل  �
��� الثا�� ���  ال��� � التنف�ذ، عندما يوافق عليها جميع أعضاء المجلس ال��� ات الحدود المطروحة ح�� تغ��

� المناطق المعن�ة. تخطط لجنة  
� الرأي، يتم اجراء استفتاءات ��

� حال لم يتم التوصل إ� إجماع ��
ون. �� � الحا��

الثا��
  .رقا�ةالحدود وتراقب االستفتاءات، �ما �مكنها تف��ض منظمة األمم المتحدة �ال

 
ها  . ٢٧ تتمتع المجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة والمذهب�ة، �غض النظر عن محل إقامتها، �حق تق��ر مص��

� وخاصة حق إقرار النظام التعل��� المدر�� وممارسة الشعائر الدي��ة والثقاف�ة، �ما �مكنها, تحقيق هذا الغرض  
الثقا��

� ضمن إطار الدستور االتحادي   ا�شاء مؤسسات تضمن التعاون ع�� الحدود. 
� تق��ر المص�� الثقا��

ُ�مارس الحق ��
وط   ام �� � تضمن اح�� اف األقال�م ال�� امات سور�ا الدول�ة. وتخضع هذە الممارسات إل�� � واإلقل��� ووفقا� الل��

اعات المتعلقة �ذلك من ق�ل المح�مة الدستو  � � ال��
 .ر�ةومتطل�ات المناهج الدراس�ة اإلقل�م�ة. يتم ال�ت ��

 
ف المناطق (الوال�ات� األقال�م) �حقوق �افة المجموعات �اإلدارة الذات�ة المحل�ة. يتم إعادة ترس�م حدود  . ٢٨ تع��

� ذلك المعاي�� العرق�ة والدي��ة واللغ��ة
 .ال�لد�ات، إذا لزم األمر ذلك، وُترا� ��

  
ان�تها. و�جب أن تضمن المست��ات  تمتع جميع مست��ات الدولة السور�ة �االستقالل الما�� و�� مس. ٢٩ � ؤولة عن م��

ان�ة متوازنة، وأن تكفل المراق�ة المال�ة وتوفر التداب�� الالزمة لمنع الفساد.  تحتفظ   � االتحاد�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة م��
ائب االستهالك   ��ة الق�مة المضافة و�� �فائضها وتتكـفل �ديونها. المستوى اإلتحادي مسؤول عن الجمارك و��

ة ع� دخل األشخاص   ائب م�ا�� الخاصة. تفرض المناطق (الوال�ات� األقال�م)، �التعاون مع المست��ات المحل�ة، ��
� المست��ات اإلقل�م�ة   � لإليرادات ب��

� وتضمن التوز�ــــع ال�ا�� � لألشخاص االعت�ار���
� وع� ال��ــح الصا�� الطب�عي��

ت� األقال�م) وسور�ا �أ�ملها؛ تقوم المناطق (الوال�ات� األقال�م)  والمحل�ة. الموارد الطب�ع�ة �� ملك المناطق (الوال�ا
ب�دارتها لخدمة مصالح الدولة �أ�ملها. �ستخدم إيرادات الموارد الطب�ع�ة لتغط�ة احت�اجات �افة المناطق (الوال�ات�  

� تتواجد فيها الموارد الطب�ع�ة الحق �ا لحصول ع� حصة مناس�ة من األقال�م). تملك المنطقة (الوال�ة� اإلقل�م) ال��
� المستوى اإلتحادي والمستوى اإلقل��� وكذلك ما   إيرادات هذە الموارد. �ضمن التوازن الما�� (ال�س��ات المال�ة) ب��
� الدولة الموارد المال�ة الالزمة لتنف�ذ مهامها. 

� المناطق (الوال�ات� األقال�م) �أن تمتلك جميع الوحدات اإلدار�ة �� ب��
: عدد الس�ان، الحاجة للمساعدات االجتماع�ة،  تح�� المعا ي�� التال�ة �أهم�ة حاسمة ف�ما �خص التوازن الما��

. ترصد لجنة مال�ة   �
� الما��

مستوى التطور االقتصادي، الحاجة إلعادة اإلعمار والتع��ض عن المظالم الواقعة ��
احات �شأن م�الغ  لمان. تتكون  مستقلة الموارد المال�ة الحكوم�ة وتعد سن��ا� اق�� ال�س��ات المال�ة لطرحها ع� ال��

 � �عي�� � ال��� � �شؤون إدارة األموال العامة و�تم تعي�نها من ق�ل المجلس�� � متخصص�� اء مستقل��  .اللجنة من خ��
 

اعات �صورة سلم�ة. ٣٠ � ك إلنهاء ال��  .جميع مست��ات الدولة ملزمة بتقد�م المعلومات و�التعاون المفت�ح والمش��
 

م وتح�� ح��ة التعب�� وتك��ن  . ٣١ � قوي ومتن�ع. و�� تح��
م جميع مست��ات الدولة بهدف مجتمع مد�� � تلـ��

� المجتم 
� تتوافق مع الدستور  الجمع�ات والتظاهر وُتـخِضع أ�شطة الجهات الفاعلة �� � فقط لتلك القيود ال��

ع المد��
 .االتحادي والقانون الدو�� 

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

. �ضمن �شك�ل اللجنة أن جميع المجموعات اإلث��ة والدي��ة والمذهب�ة  �
واللغ��ة ممثلة تمث�ً� �اف�ا� وأن  جرائم الما��

� مجال العدالة االنتقال�ة
�� � اًء أجانب متخصص�� ة التخصص�ة الالزمة. �ما تضم اللجنة خ��  .تمتلك اللجنة الخ��
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وعة لجميع المجموعات  . ٣٣ يتوجب توج�ه العمل�ة الدستور�ة وفق الم�ادئ المحددة هنا ومراعاة المصالح الم��
� الدولة �صورة مت�افئة ع� العمل�ة  العرق�ة والدي��ة وال 

مذهب�ة واللغ��ة. ��ي حق مشاركة جميع مكونات سور�ا ��
. ال �جوز تقي�د أو إلغاء الم�ادئ الدستور�ة التال�ة: الد�مقراط�ة، دولة القانون، حقوق اإل�سان، حقوق   الدستور�ة أ�ضا�

�ة االجتماع�ة، اإلتحاد�ة. تتظافر جميع الجهات الوطن�ة  المجموعات العرق�ة والدي��ة والمذهب�ة واللغ��ة، دولة الرعا
� أقرب وقت ممكن و�سه�ل العودة ل�ل من  

� سور�ا ��
� العمل�ة االنتقال�ة معا لضمان تطبيع الوضع ��

والدول�ة الفاعلة ��
� ظروف آمنة 

ومعقولة. يرغب �العودة لد�ارە، سواء �ان من الخارج أو من أجزاء أخرى من سور�ا وأن تكون عودتهم ��
) �مشاركة دول�ة.  �

� أقرب وقت ممكن، إجراء اإلحصاء (التعداد الس�ا��
�ما �مكنهم الحصول ع� الدعم الالزم. س�تم ��

لمان�ة والرئاس�ة .و�ناء ع� نتائجها ، تجرى االنتخا�ات ال��
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