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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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 لوكومم�ادئ 
 �

ص المناقشات �� � ُملخَّ
�ن الثا�� ��� �  ٢٠١٩لوكوم، نوفم��

 التعقي�ات والمواقف العامة: 
o ا، الس�ما �س�ب التدخالت العد�دة لل�لدان األخرى.  العمل�ة السور�ة �ق�ادة سور�ا  تمثل تحد��

o  عض األح�ان ع�  ال �مكن ضمان استقالل أعضاء اللجنة الدستور�ة �س�ب� �
� تمارس �� ة ال�� ات والضغوط ال�ث�� التأث��

 أعضائها. 

o  .جب أال ُي��� القانون الدو�� �إطار ملزم لوضع الدستور� 

o  وضع دستور مؤقت أم دائم؟ �
 هل ي����

o  عمل�ة وضع الدستور؟ ٢٠١٢ما الدور الذي �لع�ه دستور عام �
�� 

o  االعت�ار عند وضع �
 الدستور (التخط�ط لالنتقال و�نفاذ العقد االجتما�� الجد�د). �جب أن يؤخذ التطبيق ��

o  .حقوق األغلب�ة وحقوق األقل�ات � ا ب��  �جب أن �خلق الدستور توازن�

o  عيتها؟ � العمل�ة � تحس�نها؟ ك�ف �مكن ز�ادة ��  ك�ف �مكن تأم��

 

 أسئلة ونقاشات حول الصالح�ات (الفصل الثالث): 

o  كذلك فكرة ضمان حقوق المناطق وضمان مشاركتها. فكرة توك�ل صالح�ات مهمة ،  للمناطق موضع ترح�ب عموما�

o   ومع ذلك، فإن توز�ــــع الصالح�ات يث�� العد�د من القضا�ا، مثل حما�ة الحدود والقانون والقضاء، فضً� عن الصحة

 والتعل�م. 

o  توجد بها الموارد قد تحتاج مسألة الموارد الطب�ع�ة إ� تنظ�م أ��� دقة: هل يوجد توازن مالئم � � مصالح المنطقة ال�� ب��

 ومصالح المناطق األخرى والدولة ��ل؟ هل هناك حاجة إ� �سب توز�ــــع واضحة؟

o   مجال �
ات�ج�ة الموارد المائ�ة وحما�ة الب�ئة والمناخ؟ �� � مجاالت اس��

هل يتطلب األمر صالح�ات إضاف�ة للدولة ��

)؟ بنود إلعادة اإلعمار؟  اض (الدو��  االق��

o  ُ� .للدولة ول�س للمناطق 
ً
ح توك�ل الصالح�ات غ�� المذكورة �احة  ق��

 أسئلة ونقاشات حول مؤسسات الدولة (الفصل الرابع): 

o   ح حذف المادة الخاصة �جب أن �كون تنظ�م حالة الطوارئ أ��� تفص�ً� لمنع سوء استغالل قانون الطوارئ. �المقا�ل ُ�ق��

�عات العاجلة (  ). ٧٠�ال���

o لمان.  �جب أن تكون � أال تكون االستعانة �الج�ش ممكنة إال �موافقة ال��
 صالح�ات الج�ش أ��� وضوحا� و�����

o  وزراء فقط؟ ١٠هل �جب أن �كون هناك 

o  من المادة �
� أن الم�شود منه هو أن تكون الحكومة   ٨٢البند الثا�� � ح��

� �شك�ل الحكومة) مث�� للجدل. ��
(المساواة ��

ح  حة مخالفة لقرار �شم�ل�ة وممثلة. من المق�� ا أن المادة المق�� اض أ�ض� تعد�ل الح�م أو حذفه دون اس��دال. شمل االع��

ا.   ٢٢٥٤األمم المتحدة   والذي ينص ع� نظام محا�د طائف��

o  ا؟٣٦٠عدد أعضاء المجلس األول أثار ال�ساؤل: لماذا  ؟ هل �مكن ترك عدد األعضاء مفتوح�

o   ش�� إ� أنه من الصعب تخص�ص
�
� المستق�ل. نواب ل ٥أ

� سور�ا ��
� ستوجد ��  �ل منطقة ما لم يتضح عدد المناطق ال��

التعقي�ات والمواقف العامة:
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o  من المادة �
� است�مال المجموعات غ�� المذكورة   ٦٤نوقش البند الثا��

� حذف المادة؟ هل ي����
�ش�ل مكثف. هل ي����

� إذا  اح أعضاء إضافي�� � أو اق�� � أن يتمتع الرئ�س �صالح�ة تعي��
� واليهود)؟ هل ي���� لم يتم تمث�ل مجموعات  (�العل����

 معينة؟ 

o  من المادة �
اح قرار (البند األول من المادة  ٦٨ما أهم�ة البند الثا�� لمان إم�ان�ة اق�� � ال��

� أن لخمسة أعضاء �� ؟ ماذا �ع��

 )؟٦٩

o   ع� س��ل المثال: هل �جب أن �جري .( � � �عض المواد (ول�س �ال المجلس��
ح وجوب موافقة المجلس األول فقط �� �ق��

اف (٧١لس األول فقط االنتخا�ات (المج  )؟ ٧١)؟ هل �جب ع� المجلس األول فقط تو�� مهمة اإل��

o  التنف�ذ �عد � � ح�� � الج��دة الرسم�ة؟ لماذا �جب أن تدخل القوان��
� المطروحة �� � ��� مشار�ــــع القوان��

ا   ٣٠هل ي���� يوم�

ها؟   من ���

o شح للرئاسة؟ ما الدور الذي تلع�ه الج  �س�ة (والج�س�ة األجن��ة) ومحل اإلقامة؟هل هناك معاي�� لل��

o  من المادة �
؟   ٧٩يث�� البند الثا�� � حال شغور منصب األخ��

ا ��  أسئلة: هل ينوب رئ�س الوزراء الرئ�س مؤقت�

o   مجاالت �
ا �� � بنود حالة الطوارئ، ول�ن أ�ض�

ح إ�شاء نظام ش�ه رئا�� وتع��ز صالح�ات الرئ�سـ�ـة (ع� س��ل المثال �� ُ�ق��

 . أخرى)

o  إضافة أنه �مكن إجراء جولة إعادة (إنتخا�ات اإلعادة). ٧٦�ال�س�ة للمادة �
 ، ي����

o  البند األول من المادة �
�� � ح تغي�� أغلب�ة الثلث��  إ� األغلب�ة ال�س�طة من أجل �سه�ل �شك�ل الحكومة.  ٧١ُ�ق��

o  � ف ع� الحكومة و�نما أن يراقبها (الفرق ب�� لمان أن ��� � ع� ال��
؟)ال ي���� �  االثن��

o  .اف األع� (ع� القضاء مثً�) يث�� أسئلة  مصطلح اإل��

o  ان�ة �المادة � ش�� إ� أنه �جب تحد�د موعدا� نهائ�ا� العتماد الم��
�
 . ٧٤أ

o ن سنة مثً�)؟� ا (لمدة ع�� � رفع حصص المرأة أم خفضها أم إزالتها أم تحد�دها زمن��
 هل ي����

 

احات المحتوى لورش العمل القادمة   اق��

؟موا � ك��  ضيع ال��

o  .ات دول الجوار �ع�ة والقضائ�ة والتنف�ذ�ة) والنظام ش�ه الرئا�� وخ��  فصل السلطات (ال���

o  .مناقشة اله��ة السور�ة 

o  .ها من الحقوق المهمة ل�شك�ل اله��ة  حقوق اإل�سان وحما�ة األقل�ات وحقوق األقل�ات وغ��

o   شمل العد�د من المواضيع� �  ك�شك�ل مناطق جد�دة. الالمرك��ة وال��

o  .الهيئات المستقلة و�ناًء عليها مناقشة المؤسسات األخرى 

o  .توز�ــــع الموارد 

 ما �� األهداف المحتملة لورشات العمل القادمة؟ 

o  .كة ونقلها إ� الرأي العام السوري  تط��ر أف�ار جد�دة ورؤ�ة مش��

o  .إعداد األوراق 

o  .تعميق مهارات التفاوض والمناظرة 

o و�شك�ل االئتالفات.  بناء التوافق 

o  .بناًء ع� التجارب الدول�ة ،  ت�ادل المعرفة العامة والم��د من المعرفة حول الدسات��
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o ممثالت وممث�� مختلف المكونات �  بناء الثقة ب��

 من �جب أن �شارك؟

o  ورشات العمل مرة أخرى وكذلك ممثالت وممث�� المعارضة والمجتمع ال �
�� � � السا�ق�� � دعوة المشارك��

.  ي���� �
 مد��

o   ذلك تمث�ل األقل�ات الع���ة من �
� ورشة العمل، �ما ��

� أن �كون هناك تمث�ً� واسع النطاق للمجموعات ��
ُذ�ر أنه ي����

ق سور�ا.   شمال ��

o  .أن �حصل ثلث الوسط من اللجنة الدستور�ة ع� الم��د من الدعم �
 ي����
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