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النظام االنتخابي والنظام السياسي

النظام االنتخابي هو جزء ال يتجّزأ من النظام السياسيّ •
السلطة التنفيذّية وتلك التشريعّية العالقة بين طبيعة •
أحزاب؟: السلطتين التنفيذّية والتشريعّيةالتنافس علىطبيعة •

(الالمركزّيةدرجة )على المستوى المركزي واإلقليمي •
المركزي واإلقليميالعالقة بين المستويين وطبيعة •
في السلطة التشريعّيةخريطة التمثيل السياسي•

النظام السياسّي في مناخ ديموقراطيّ استقرارمدى •
والرجالالنساءبين المساواة في المواطنة كيفّية تحقيق •
في مجتمع متنّوعوتحقيق المساواة!( األقلّيات)تمثيل الحساسّيات والهوّيات الخاّصة كيفّية •
نوعّية الحياة الحزبّية في البالد•

إشكالّية مرحلة االنتقال إلى الديموقراطّية •
o ي قوانينيصّك في دستور ثّم ف( بما فيه النظام االنتخابي في معالمه)النظام السياسي أّن
o نعم أم ال: بإجابتين بسيطتيناستفتاء يتّطلبإقرار الدستورفي حين أّن
oمنتخبة؟... وإقرار القوانين يخضع لرغبة أغلبّية

أنواع كثيرة من 
ة الديموقراطيات نتيج
التاريخ واألزمات



النظام االنتخابيتحديات
المنشود ومؤسساتهالنظام السياسّي تحديات •

وقضاء محكمة دستورّية... مجلس تشريعي أم مجلسين... نظام برلمانّي أم رئاسّي، إلخ •
ياسّية لبلٍد الس-التركيبة االجتماعّية... برلمانّي؟: للمناطق" سياسيّ "أي نظام ... الالمركزّيةنظام •

ليس المجالس المحلّية... متنّوع
؟(ا)يتّم انتخابه( التي)الذي ( تلك)ذلك ( تمّثل)من ُيمثِّّل : التقسيمات اإلدارّية•

المنشودالنظام االنتخابي تحديات •
ب؟ • واالنتخابات المحلّيةوالبدون حسب مكان الوالدة أم اإلقامة؟ الالجئون الفلسطينّيون من َينتخِّ
ر للقوى الصغيرة ُتعطي حّظًا أكبالنسبّيةشروط الترشيح؟ ؟ (قوائم)أفراد أم أحزاب سياسّية أُينتَخب •

؟ ما هي القوى السياسّية في سوريا؟ وللنساء( ولألقلّيات)
دور المجتمع المدنيّ مؤسسات الرقابة والتحكيم على االنتخابات وكيفّية تعيينها؟ •
دورّية التجديد لكّل مؤّسسة•
(المشاركة)ات وكيفّية بناء الثقة في االنتخاب... تمويل الحمالت االنتخابّية ووسائل اإلعالم•

المرحلة االنتقاليةتحديات •
o هل منهج من األسفل إلى األعلى أسطورة؟؟ 2254أّي انتخابات في القرار
o ب؟ النازحون، الالجئون، المغتربون؟ قضّية اللوائح؟من َينتخِّ
oرقابة أممّية ... تأمين شروط الحّد األدنى لالنتخاباتUN

ما الذي يحقق أكثر 
المساواة بين النساء

والرجال؟

أو " بكوتا"أين تكون المطالبة 
ومفيدة؟نسائّية ضرورّية" بأفضلّية"


