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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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 مراجعة العمل�ة الدستور�ة
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�  -ورقة لوكوم 
 تقي�م خ�ارات ف���

 

 

� الوقت الراهن.  ١
 �النظر إ� الوضع الجيوس�ا��   ��

ً
�    ٢٢٥٤مراجعة قرار األمم المتحدة    ُتعت��   ، ال وخاصة

(خ�ار ف���

)  اعتماد ملحق أو �  المطال�ةاألول) أو   �
الثا��  �

ف��� � (خ�ار 
إضا�� ما تم   المجازفة �فقدانخطر    ��من. �ما  ممكنة  قرار 

ام �اعتماد دستور جد�د)تحق�قه  � ، ال�� � حال (حل س�ا��
 إعادة التفاوض �شأن خارطة الط��ق.  ��

� وقف العمل�ة ال. ٢
� الوقت نفسه، ال ي�دو أن هناك رغ�ة ��

� السادس). جار ��
� جن�ف (خ�ار ف���

 �ة ��

ا  أوً�: ال توجد    �دائل لهذە العمل�ة.   حال��

سل إشارة خاطئة إ� الشعب السوري والمجتمع الدو��  ا: إنهاء العمل�ة اآلن س�� غب المعارضة ال تر ، ح�ث  ثان��

 �
ه لهما االتهامأن يُ  وال الثلث المستقل �� � المفاوضات وجَّ

 . ا نجاحه هد�د تأو ب �عدم المشاركة البناءة ��

� ظل عدم واقع�ة تغي�� تركي�ة اللجنة   . ٣
�جب استخدام جميع الوسائل لتع��ز شفاف�ة العمل�ة و�شم�ليتها، ح�� ��

� الوقت ا�التا��  الدستور�ة و 
عيتها �� وري تق��ة وتكث�ف عمل�ات تعميق �� � الثالث). ي�دو أنه من ال��

لحا�� (خ�ار ف���

ع�ة.  � الثامن) من أجل ز�ادة ال��
� ال�شم�ل�ة (خ�ار ف���

 المسار الثا��

المُ .  ٤ غ��  تغي�� من  يتم  أن  �   حتمل  عن    وتحس�� النظر  ��ف   . القص�� المدى  جذري ع�  �ش�ل  اإلجرائ�ة  القواعد 

وتدقيق ك�ف�ة   فحص  �جب  �  ذلك،  العمل�ات�ةتحس�� �   الجوانب 
�    ظل  ��

ف��� (خ�ار  �ه  المعمول  التنظ���  اإلطار 

ا  الثالث).   ور�� �� � � هذا الصدد ي�دو تعد�ل الجدول الزم��
ط أن ُتفاجأ األطراف �المواضيع والم�ادئ، ح�ِ فمن المُ   ،��

ا ما �كون لديه � األطراف    ا وغال�� احات. تجعل ظروف العمل هذە ال�شاور الداخ�� ب�� ساعات قل�لة فقط للرد ع� االق��

ح واتخاذ  -  �ال�س�ة لممث�� الثلث المستقل.    -قفامو اللتقي�م نطاق الم�دأ المق��
ً
، وخاصة

ً
،  بناًء ع� ما سبق مستح��

وري تمد�د مدة االجتماعات وتوف�� أ�ام لل�شاور  أنه  ي�دو   والمراجعة. من شأن هذە األ�ام أن �سمح ألعضاء من ال��

آراء  وتقد�م   �
المد�� للمجتمع  آخ��ن   � وممثل�� ممثالت  مع  �ال�شاور  المستقل،  الثلث  ممث��  ا  وخصوص� اللجنة، 

أ�ام   خالل  أ���  ا  دور� تلعب  أن  االس�شار�ة  للفرق  �مكن  المفاوضات. كذلك   �
�� األخرى  المصالح  ذات  المجموعات 

 ة. ال�شاور والمراجع

� اآلخ��نو�ما أن   ح�ذ توضيح دور الثلث المستقل وتع��زە. �ُ .  ٥ كة للثلث�� ل�س  ف  ،جدول األعمال  تضع  الرئاسة المش��

� الوقت الحا��  هناك ضمان لحقوق م�ساو�ة لهذا الثلث
�� . 



- ٢ -

� الرابع)  أنه ال�د مني�دو  .  ٦
ا للم�عوث الخاص (خ�ار ف��� � أن �قت�    ،اسناد دور أ��� �شاط�

دورە ع� تنظ�م فال ي����

�ل   عل�هالمفاوضات فقط،  هناك    يتوجب  والمفاوضات.  األعمال  جدول  ع�  للتأث��  الوساطة  إم�ان�ات  استخدام 

� �د سور�ة،
األمم المتحدة عن    �جب أن �حول دون تعب��   ال   ب�د أن ذلك  اتفاق ع� وجوب أن تكون المفاوضات ��

حات و�صدار الب�انات. هناك   � أن ي�ذل الم�عوث الخاص الم��د من الجهد لتقد�م آرائها وتقد�م المق��
ا رغ�ة �� أ�ض�

� جوالت المفاوضات.   منصات حوار غ�� رسم�ة ب��

ا    تفع�ل  �مكن.  ٧ � التاسع). نظر�
القوى الجيوس�ا��   لمواز�ن مسارات أخرى �اإلضافة إ� عمل�ة جن�ف (خ�ار ف���

الخارج�ة،   الدول�ةجمع    الُمجديمن    قد �كونوالتدخالت والتالع�ات  الفاعلة  سالم    األطراف  مؤتمر  إطار   �
�� ا  مع�

� الت�سيق.   سوري لتوضيح المواقف وتحس��

 ە المقار�ةالحكومة السور�ة هذ  �ستغلنهج خطوة مقا�ل خطوة. ع� وجه الخصوص، ُ�خ�� أن    إزاء  توجس هناك  .  ٨

� المقا�للتطبيع العالقات الد�لوماس�ة دون تقد�م أي تنازالت جّد 
ا  غ�� المتوازنة-مما قد يودي �العمل�ة    . �ة ��   -أساس�

  إ� ط��ق مسدود،
ً
.  المعارضة إذا تم إضعاف موقف خاصة �

 التفاو��

� الخامس)  أخرى تفاوض�ة د �كون فتح ساللق. ٩
 (خ�ار ف���

ً
ا  س���  لتع��ز العمل�ة الس�اس�ة.  إضاف��
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