مسودة بيان صحفي
برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا يطلق دراسة تحت عنوان (بدائل دستورية لسوريا)

تعد املسأةل ادلس تورية يف الزناع السوري أحد أبرز حماور معلية التفاوض الس يايس وإحدى القضااي األكرث إشاكلية بني األطراف املتنازعة
نظراً لتداعيات القضااي ادلس تورية عىل حارض الزناع ومس تقبل معلية التسوية السلمية .بناء عىل ذكل قام برانمج الاجندة الوطنية ملس تقبل
سوراي ،من خالل حمور العمل عىل احلومكة والانتقال ادلميقراطي وبناء املؤسسات ،ومضن إطار تقدمي ادلمع واملشورة ملسار التفاوض ادلس توري
السوري ،بإعداد دراسة حتت امس "بدائل ادلس تورية لسوراي" ،يس تعرض من خاللها اخليارات ادلس تورية يف مرحةل ما بعد الزناع لدلس تورين
املؤقت وادلامئ.
استندت دراسة "بدائل ادلس تورية لسوراي" إىل مراجعة لـ  22دس تورا مؤقتا ً دلول مرت بتجارب مشاهبة للوضع السوري .كام استندت إىل
نتاجئ اجامتعات عديدة نظمها برانمج الاجندة الوطنية ملس تقبل سوراي ،نوقشت خاللها اخليارات احلومكية لسوراي يف مرحةل ما بعد الزناع،
واستندت ايضا إىل واثئق دس تورية أخرى صدرت سابقا ً عن الربانمج.
تناقش دراسة "بدائل ادلس تورية لسوراي" اإلطار العام للواثئق ادلس تورية املؤقتة ومربرات اللجوء خليار تبنهيا ،كام تبحث ادلراسة اخملاطر
اليت ميكن ان تنتج عن ذكل .كام تبحث يف خيارات وبدائل اعامتد الوثيقة ادلس تورية ادلامئة واقرتاح آليات للمسار الاجرايئ لوضع دس تور دامئ
ومقارابت يف حاالت مشاهبة لتجارب دلول أخرى عاشـت نزاعات .وتســتعرض ادلراسة أمه القضااي اليت ميكن ان تعاجلها دساتري مراحل ما
بعد الزناع.
توري اليت متت خالل األعوام بني  1975و 2003اش متلت عىل واثئق دس تورية مؤقتة.
تبني ادلراسة أن ثلث مجموع معليّات التصممي ادلس ّ
وأن ّه منذ العام  1990مت اعامتد قرابة ال  30وثيقة دس تورية مؤقتة ،صدر  20مهنا يف دول اكنت تعاين من حروب ورصاعات .ذلكل تعود
دراسة "بدائل دســتورية لسوراي" إىل بعض هذه الواثئق املالمئة للواقع السوري ،بنصوصها وليس بظروفها ،و ّتبني أبرز املواضيع اليت يُمكن
أن تتضمهنا تكل الواثئق واليت يُمكن الاس تفادة مهنا يف الس ياق السوري.
تويص دراسة "بدائل ادلس تورية لسوراي" إىل أنه ويف الس ياق السوري ،يعترب تبين دس تورا مؤقتا ً بعيد التوصل إىل حل س يايس شامل،
رضورة ملحة ألس باب عديدة من بيهنا الرضورة ملعاجلة إشاكليات تسبب هبا الزناع ،ويه بطبيعهتا مشالك مؤقتة من حيث املبدأ ،وعليه فهيي
ال تنمتي تقليد ًاي إىل ادلساتري ادلامئة .من بني هذه اإلشاكليات ،حقوق الالجئني والنازحني داخلياً ،وقضااي اجلنس ية وواثئق السجالت املدنية،
وقضااي السالح غري الرشعي ،والزناعات املتعلقة ابملليكة اليت تسبب هبا الزناع ،قضااي العداةل الانتقالية واملصاحلة ،وغري ذكل من القضااي .مع
وجوب مراعاة اكفة اشاكل املشاركة اجملمتعية املمكنة يف صياغة هكذا دساتري ،إذ ينبغي العمل عىل توس يع قاعدة املشاركة اجملمتعية ما أمكن
سواء يف حتديد القضااي اليت ينبغي أن يتضمهنا ادلس تور املؤقت للبالد ،أو يف طريقة وآلية اعامتده.
إن برانمج األجندة الوطنية ملس تقبل سوراي اذلي أطلقته اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغرب آس يا – الاسكوا يف العام  ،2012هو برانمج
يوفر منصة للحوار التقين بني سوريني ،من خمتلف املشارب والتوهجات ،حول بدائل الس ياسات الرضورية ملواهجة التحدايت الاجامتعية
والاقتصادية واحلومكية لسوراي بعد الزناع .يشارك الربانمج اكفة خمرجات هذه املنصة مع خمتلف الافرقاء السوريني وادلوليني الس امي الفاعلني
يف مسار املفاوضات الس ياس ية ،واذلين يعمل الربانمج عىل تطوير ش باكت ورشااكت معهم.
للحصول عىل الاكمل ادلراسة يرىج فتح وحتميل امللف عن طريق الرابط التايل عىل موقع الاسكوا الالكرتوين:
https://www.unescwa.org/nafs

