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الكلمات الدالة 

+A-A

رووداو ديجيتال 

أكد عضو الهيئة المصغرة يف اللجنة الدستورية، طارق الكوردي، أن الجولة القادمة المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد، ستُعاد خاللها النظر
بكل البنود التي قدمت سابقًا ومعرفة مكامن الخالف والفروقات يف الصياغات المقدمة بالجوالت السابقة، مشيرًا إلى أنه من الواضح لم يكن

 هناك تعليمات للجانب اآلخر للوصول إلى توافقات يف الجولة الثامنة

وقال الكوردي لشبكة رووداو اإلعالمية حول مناقشات الجولة الثامنة من أعمال اللجنة الدستورية إنه "ناقشنا 4 مبادئ، فالمجتمع المدني القريب من
النظام تقدم بمبدأ حول العقوبات الدولية على النظام، أما المجتمع المدني القريب من المعارضة تقدم بمبدأ العدالة االنتقالية"، مضيفاً "لألسف ما
زال هناك طرفاً يعرقل أعمال اللجنة الدستورية، وهي نفس الجهة التي عرقلت العملية السياسية منذ انطالقها عام 2014، وهنا اقصد نظام األسد

أعمال اللجنة الدستورية

اللجنة الدستورية السورية

عضو بالمجتمع المدني السوري العملية الدستورية نافذة للحل
وليست هي الحل السياسي

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/310520221)

عضو باللجنة الدستورية واالئتالف المعارض آراء أطراف
التفاوض متباينة بشأن اسم دولة سوريا

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/31052022)

قصص ذات صلة

javascript:zoomText(2);
javascript:zoomText(-2);
javascript:;
https://www.rudaw.net/arabic/news?tag=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/310520221
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/31052022


م و م ي ي ي ر ي ج س ي و وري ج ل ل ر ي ر ل ز
 "هم ال يسمحون للجنة الدستورية أن تثمر

  
المبدأ الذي تقدموا به هو بحسب قوله "هو مبدأ تقني بحت دستوري بحت خال من السياسية حول سمو الدستور وموقع االتفاقيات الدولية، لكن من

 "الواضح كان أنه لم يكن هناك تعليمات للوصول إلى توافقات

وأشار إلى أنه "عند نهاية كل جولة نعود إلى هيئة التفاوض السورية لنقيم هذه الجولة، ومن ثم نتخذ القرارات المناسبة، وأيضاً نتحدث بشكل دائم مع
مكتب المبعوث الدولي بيدرسون لتقديم مقترحات له حول هذه المحددات والمنهجية للعمل ألننا ننطلق من مسؤولية وطنية بأن اللجنة الدستورية

  "هي مفتاح الحل السياسي الذي سينهي المعاناة يف سوريا وينقذها من عصر الدكتاتورية إلى نظام ديمقراطي

ويف السياق أوضح أن "الدول الشقيقة والصديقة نحن على تواصل دائم معها ودائماً يقدمون دعمهم وكل اإلسناد المعنوي والسياسي لنا، ولكن نريد
  "من المجتمع الدولي أن يكون حازماً أكثر مع نظام األسد، وأن يتخذ خطوات جدية لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده بفرضه على نظام األسد

وأوضح الكوردي أن الجولة القادمة "ستكون استكماًال لتقديم هذه المبادئ، لنناقش يف بعض القضايا التي يمكن أن تطرح والتي يمكن أن تكون نوعاً
من التجسير بين الطرفين للوصول إلى توافقات منها مثًال إعادة النظر بكل البنود التي قدمت سابقاً ومعرفة أين مكامن الخالف والفروقات يف
الصياغات المقدمة يف المبادئ التي قدمت عن الجوالت السادسة والسابعة والثامنة"، مضيفاً أن المبادئ "أوشكنا على نهاية مناقشتها، ويجب أن

 "ننتقل إلى الباب الثاني يف الدستور، ومن ثم إلى الباب الثالث حتى الوصول إلى ختام الدستور

اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد الجمعة يف جنيف، أحرز خاللها األطراف المتخاصمون تقدماً طفيفاً، وفق ما
 أعلن المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون

 وأنشئت اللجنة الدستورية السورية يف أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر

 وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البالد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع

 ويؤدي بيدرسون دور الوسيط يف المحادثات بين 15 ممثًال عن كل من حكومة الرئيس بشار األسد والمعارضة والمجتمع المدني

لكن الدبلوماسي النروجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا األسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى
 تقدم ضئيل

 ونوقشت خالل الدورة اإلجراءات القسرية األحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية االتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة االنتقالية

 ونوقشت أيضاً مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد

 ويف اليوم الخامس الجمعة قدمت الوفود تعديالت على النصوص يف ضوء مناقشات األسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديالت

 "وقال مكتب بيدرسون يف بيان "ظلت االختالفات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر ألرضية مشتركة حول بعض النصوص األخرى

 ًيف الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية يف شكل ملموس وعن تحديد مجاالت يمكن أن تشهد تحسناً كبيرا

 واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكاراً للنظر فيها يف هذا الصدد

 وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين

واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة يف جنيف، من 25 إلى 29 تموز 2022.

 
شارك على

بيدرسون محادثات صياغة دستوري سوري جديد لم تُحرز سوى
تقدم ضئيل

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/04062022)

المرصد السوري سماع أصوات إطالق رصاص عند الحدود
العراقية - السورية

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/03062022)

مقتل عنصر من فصيل معارض بقصف صاروخي لقوات الحكومة
السورية على مناطق "خفض التصعيد"

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/020620221)

قلق أميركي من فيتو روسي بإغالق معبر باب الهوى بين تركيا
وسوريا

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/02062022)

يوجد أيضًا يف سوريا
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علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخالت أكثر

أضف تعليقًا

ارسل

البريد اإللكترونياالسم الكامل

عّلق

المزيد من رووداو

تعليقات

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/30052022


(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/29052022)

باألرقام تقرير يكشف "االنتهاكات" يف
شمال سوريا من قبل الفصائل المسلحة

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/29052022)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/250520221)

مطالبة بعدم التجاوب سوريا توجه رسالة
لمجلس األمن واألمم المتحدة بشأن

رفضها لـ"المنطقة اآلمنة"
(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/250520221)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/25052022)

عقب اقتتال عشائري برأس العين وزارة
دفاع الحكومة المؤقتة تندد وتصفه

بـ"الفتنة"
(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/25052022)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/240520221)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/30052022)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/30052022) سياسة تطهير عرقي وجغرايف سوريا تجدد رفضها للعملية العسكرية التركية
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عضو بالحزب السوري القومي االجتماعي
الغزو التركي احتالل وسيكون لسوريا رّد

ستراتيجي
(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/240520221)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/24052022)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/24052022) الحالة يف الشمال السوري تحتاج استنفارًا من كل القوى بما فيها روسيا برلماني سوري لرووداو
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(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/22052022)

األمم المتحدة ترحب بالعفو الرئاسي عن
سجناء يف سوريا له آفاق

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/22052022)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/210520222)

عضو لجنة المصالحة الوطنية السورية
تركيا تخطط الحتالل 4 محافظات سورية

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/210520222)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/210520221)

ستواجهه بمختلف الوسائل سوريا ترفض
مشروع "المنطقة اآلمنة" التركي

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/210520221)

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/21052022)

الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ
اسرائيلية قرب دمشق

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/21052022)
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ابق على تواصل
قم بتحميل تطبيق رووداو موبايل

(https://itunes.apple.com/us/app/rudaw/id630574728?mt=8)

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.borninteractive.rudaw)
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کوردستان

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan)

اراء

(https://www.rudaw.net/arabic/opinion)

وظائف

مقابالت

(https://www.rudaw.net/arabic/interview)

ملتيميديا

(https://www.rudaw.net/arabic/multimedia)

اقتصاد

(https://www.rudaw.net/arabic/business)

من نحن

(https://www.rudaw.net/arabic/about)

الطقس

(https://www.rudaw.net/arabic/weather)

اليف ستايل

(https://www.rudaw.net/arabic/lifestyle)

اتصل بنا

(https://www.rudaw.net/arabic/contactus)

العالم

(https://www.rudaw.net/arabic/world)

مراسلون

(https://www.rudaw.net/arabic/reporters)

استطالعات الرأي

(https://www.rudaw.net/arabic/polls)

ثقافة و فن

(https://www.rudaw.net/arabic/culture)

تردد قناة رووداو الفضائية

https://www.rudaw.net/footer-)

(men/rudaw-tv-frequency

الشرق األوسط

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast)

أعلن معنا
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(with-us
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