
    

 

 تجارب سورية الدستورية حول ندوة حوارية 

 2019 ديسمبر األول/  كانون  21-22

 برنامج اليوم األول 

 العنوان  التوقيت

 استقبال الحضور  09:00 – 08:30

 اسم املشارك  العنوان  التوقيت

 مناف الحمد   كلمة افتتاح الندوة 09:15 – 09:00

 مدير املركز سمير سعيفان  كلمة مركز حرمون   09:30 – 09:15

 محمود الوهب أ . تجربة سورية الدستورية: يرأسها  /الجلسة األولى 

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

09:30 – 09:50 
إلى   1920تحليل التجربة الدستورية السورية منذ دستور عام 

 اليوم
 القاض ي خالد الحلو

 نادر جبلي .أ  املبادئ الوطنية فوق الدستورية  10:10 – 09:50

 ياسر الفرحان أ.   الحياة السياسية في سورية بين الدستور والواقع  10:30 – 10:10

 نقاش مفتوح  11:00 – 10:30

 استراحة أولى  11:30 – 11:00

 أي نظام تحتاجه سوريا املستقبل: يرأسها د. عبد الرحمن الحاج  /الجلسة الثانية

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

11:30 – 11:50 
األسد في انتهاكاتهم للدساتير السورية وعدم الحكم  أسبقيات آل  

 من خاللها 
 القاض ي خالد شهاب الدين 

 العبد للا  رسمي  د. أيهما أفضل لسوريا النظام البرملاني أم الرئاس ي؟  12:10 – 11:50

 قوتلي بسامأ.  شكل املركزية/الالمركزية الذي تحتاجه سورية  12:30 – 12:10

 مفتوح نقاش  13:00 – 12:30

 استراحة غداء  14:00 – 13:00

 مرجعية الدين أم القانون أم العسكر: يرأسها أ. أنور مجني  /الجلسة الثالثة

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

14:00 – 14:20 

دور الدين في الدولة وجدل فصل الدين عن الدولة وجدل مصادر 

الدستور بالدين  التشريع" الجانب املتعلق بالتشريع وعالقة 

 وانعكاس هذا على الواقع

 محمود محي الدين  .أ 

14:20 – 14:40 
وخالل   1958سيادة القانون والقضاء املستقل النزيه والكفء قبل 

 حكم البعث واملأمول في املستقبل
 القاض ي حسام الشحنة 

 العميد أحمد رحال  الحياد التام للجيش وقوى األمن  15:00 – 14:40

 نقاش مفتوح   15:30 – 15:00

15:30 – 16:00  ثانية استراحة  
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 أحمد رمضان الهوية واملواطنة والحريات وفصل السلطات: يرأسها أ.    /الجلسة الرابعة

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

16:00 – 16:20 

الهوية واملواطنة في سورية: عرض موجز لتجربة سورية قبل عام 

موضوع الهوية واملواطنة املتساوية وبدء تبلورها مع قيام في 1958

 1918سورية الحديثة منذ عام 

 د. عدنان مامو 

 د. سعد وفائي مبدأ فصل السلطات في الدستور وفي الواقع  16:40 – 16:20

16:40 – 17:00 
وخالل حكم   1958الحريات العامة في التعبير والتنظيم قبل عام 

 واملأمول في املستقبل البعث 
 عبد الباري عثمان  .أ 

 نقاش مفتوح  17:30 – 17:00

 ختام اليوم األول  17:30
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 الثانيبرنامج اليوم 

   العنوان التوقيت

 استقبال الحضور   09:00 – 08:30

 نادر جبلي   املجتمع املدني في حماية الدستور: يرأسها أ  دور  /الجلسة األولى 

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

09:00 – 09:20 
وخالل حكم البعث   1958العدالة االجتماعية وعدالة توزيع الثروة قبل 

 واملأمول في املستقبل 
 سمير سعيفان  أ.

09:20 – 09:40 
مجتمع مدني قوي يضمن  تحليل أي شروط سياسية تسهم في تكوين 

 سيادة الدستور والقانون 
 أحمد سعدو

 القاض ي أنور مجني  الرقابة: البرملانية ورقابة املحكمة الدستورية 10:00 – 09:40

 نقاش مفتوح  10:30 – 10:00

 استراحة أولى  11:00 – 10:30

 نصر الحريري الدستورية: يرأسها  اللجنة /الجلسة الثانية

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

 د. نصر الحريري  تحليل مسار اللجنة الدستورية  11:20 – 11:00

تحليل قانونية اللجنة الدستورية واآلثار السياسية املترتبة عنها في ضوء  11:40 – 11:20

 املبادئ الرئيسة العامة لوضع الدستور 

 رامي النومان  .أ 

 محمود الوهب  .أ  ( الدستورية ومستقبل سورية ) من تجربة الكاتب البرملانيةاللجنة  12:00 – 11:40

 نقاش مفتوح  12:30 – 12:00

 ثانية استراحة  13:30 – 12:30

 خالد الحلو: يرأسها اللجنة الدستورية إلى أين /الجلسة الثالثة

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

 عبد الرحمن الحاج د.  اللجنة الدستورية مآالت 13:50 – 13:30

 حسن نيفي  .أ  خارطتا طريق ولجنة الدستور  14:10 – 13:50

 أحمد رمضان  .أ  اللجنة الدستورية بين السيناريوهات املتوقعة وخيارات املعارضة  14:30 – 14:10

 نقاش مفتوح   15:00 – 14:30

 استراحة غداء  17.00 – 15:30

 


