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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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 �اي�فو م�ادئ  
 �

ص المناقشات �� �أ�لول   ١١- ٧، �اي�فو ُملخَّ  ٢٠١٩س�تم��

 
� (مجلس المناطق أو مجلس  . ١

: المجلس األول (مجلس الشعب) والمجلس الثا�� � لمان السوري من مجلس�� يتألف ال��
 المحافظات). 

 
� الدوائر االنتخاب�ة. تجرى  ٢

ة �� . �مثل المجلس األول الشعب السوري �أ�مله و��تخب الشعب أعضاؤە م�ا��
� حصلت عليها (التمث�ل  االنتخا�ات �االستعانة �القوائم الح���ة وتقسم المقاع د ع� األحزاب حسب األصوات ال��

). �شغل ال�ساء ع� األقل �س�ة  � ٪ من المقاعد وتخصص �س�ة من المقاعد لذوي االحت�اجات الخاصة  ٣٠ال�س��
لمان.   � ال��

 �اإلضافة إ� ضمان تمث�ل مناسب للش�اب ��
 
� �خمسة أعضاء يتم انتخابه ٣

� المجلس الثا��
� المنطقة. . تمثل �ل منطقة ��

 م ��
  

ة غ�� الممثلة و�حدد الدستور عدد هذە  ٤ � مقاعد للمجموعات العرق�ة والدي��ة واللغ��ة الصغ�� � المجلس��
. تخصص ��

حة للنواب   � للمجلس األول قائمة �أسماء مق��
اح: يرفع المجلس الثا�� � من �شغلها. �اق�� المقاعد وك�ف�ة انتخاب أو تعي��

� و�ختار المجلس األ  ول خمسة أشخاص من هذە القائمة لشغل المقاعد. االضافي��
 
٥  � � ع� حدة وتصدر القرارات �األغلب�ة ال�س�طة. تتطلب القرارات المهمة موافقة ثل�� . تنعقد جلسات �ال المجلس��

 . � � المجلس��
 النواب ��

 
٦ . � لمان رئ�س الحكومة �موافقة المجلس��  . �ختار ال��
 
ة وترسم �محافظات أو مناطق جد�دة كخطوة أو� وع� وجه ال�عة، ل�صبح  الحال�  ١٤. تعاد ه��لة المحافظات الـ٧

 . � ممكنا�
 �شك�ل المجلس الثا��

 
. يوزع الدستور السوري الصالح�ات ع� الدولة والمناطق. الدولة مسؤولة عن الدفاع وحما�ة الحدود والعالقات  ٨

ألخرى غ�� المذكورة بنص الدستور. �حدد الدستور  الخارج�ة والتخط�ط االقتصادي وتتو� المناطق �افة الصالح�ات ا 
السوري مهام وصالح�ات ال�لد�ات. �حدد الدستور السوري الخطوط الع��ضة للعالقات والس�اسات الخارج�ة. ترفع 

لمان.  لمان وتنفذها �موافقة مجل�� ال�� ات�ج�ات س�استها الخارج�ة لل��  الحكومة اس��
 
ها الخاصة �٩  ما ال يتعارض مع الدستور السوري. . تضع المناطق دسات��
 

� المناطق مع  ١٠ � إطار الصالح�ات المو�لة إليها �موجب الدستور و�ح�ث ال تتعارض قوان��
. تعمل برلمانات المناطق ��

 القانون السوري. 
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