نهُشز انفىري

بيت الخبرة السوري يناقش خطت التحول الذيمقراطي في سوريا مع الحكومت الكنذيت
الذكتور رضوان زيادة يبحث مرحلت ما بعذ األسذ مع مسؤوليه كنذييه بارزيه
واشُطٍ  -قبيذ وسارح انخبرجٍخ وانزجبرح وانزًٍُخ انكُذٌخ ( )DFATDثذعىح انذكزىر رضىاٌ سٌبدح يذٌز انًزكش انظىري نهذراطبد
انظٍبطٍخ واالطززارٍجٍخ ( )SCPSSئنى أوربوا – أوَزبرٌى فً انضبنش عشز يٍ شهز َىفًجز نٍزذذس عٍ خطخ انزذىل انذًٌقزاطً فً
طىرٌب انىصٍقخ انزً َشزهب انًزكش انظىري نهذراطبد انظٍبطٍخ واالطززارٍجٍخ ُي َّإخزاً ثبنزعبوٌ يع ثٍذ انخجزح انظىري ُيز ِّكهًٍٍ فٍهب
ثبنزفصٍم عٍ رؤٌخ انًعبرضخ انظىرٌخ نهزذىل انذًٌقزاطً فً طىرٌب فً يزدهخ يب ثعذ األطذ.
كًب قبثم انذكزىر رضىاٌ يظإونٍٍ ثبرسٌٍ فً وسارح انخبرجٍخ وانزجبرح وانزًٍُخ انكُذٌخ و َو َّ
ض َخ نهى انجىاَت انزئٍظٍخ فً انزقزٌز انزً
رزضًٍ اإلصالح انذطزىري ،واإلصالح انظٍبطً وانذطزىري ،واألدشاة وقبَىٌ االَزخبثبد ،وئصالح انجهبس األيًُ ،واإلصالح
االقزصبدي ،وانعذانخ االَزقبنٍخ وانًصبنذخ انىطٍُخ ،كًب ركهَّى انذكزىر رضىاٌ عٍ انخطظ انزً طُزظزخذو نزُفٍذ انزىصٍبد انىاردح فً
انزقزٌز.
خطخ انزذىل انذًٌقزاطً فً طىرٌب هً َزبط طُخ يٍ انُقبشبد أجزاهب ثٍذ انخجزح انظىري ،وهى يجًىعخ رزكىٌ يًب ٌقبرة صالصًئخ
طىري يٍ َشطبء دقىقٍٍٍ ،وأكبدًٌٍٍٍ ،وقضبء ،ويذبيٍٍٍ ،وقبدح انًعبرضخ انظٍبطٍخ ،ويظإونٍٍ دكىيٍٍ يُشقٍٍ ،وضجب ٍط عظكزٌٍٍ
يُشقٍٍ ،وأعضب َء يٍ انًجبص انضىرٌخ انًذهٍخ ،وقبدح انًعبرضخ ان ًُظهَّذخ.

وقبو انذكزىر رضىاٌ سٌبدح ثزهجٍخ دعىح انًجهض انكُذي نهقبَىٌ انذونً نذضىر يإرًزِ انظُىي انضبًَ واألرثعٍٍ رذذ ُيظ ًَّى :انالعجىٌ
انذبنٍىٌ ورأصٍزهىَ :ظزح دذٌضخ عهى رشكٍم انقبَىٌ انذونً ( Contemporary Actors and their Actions: A New Look at the Formation of
 .)International Law.دٍش ركهى انذكزىر رضىاٌ سٌبدح فً انجهظخ االفززبدٍخ انزً كبَذ ثعُىاٌ :انقبَىٌ انذونً وانزًٍُخ:عٍ انعذانخ فً
يزدهخ انزذىل انظىري ( )International Law and Development: Justice in Transition in Syriaدٍش َبقش خٍبراد انعذانخ االَزقبنٍخ فً
طىرٌب.

###
نًشٌددددددذ يددددددٍ انًعهىيددددددبد دددددددىل انًزكددددددش انظددددددىري نهذراطددددددبد انظٍبطددددددٍخ واالطددددددززارٍجٍخ أو ثٍددددددذ انخجددددددزح انظددددددىريٌُ ،زجددددددى
سٌدددددددبرح يىقدددددددع انًزكدددددددش انظدددددددىري نهذراطدددددددبد انظٍبطدددددددٍخ واالطدددددددززارٍجٍخ عهدددددددى شدددددددجكخ اإلَززَدددددددذ .www.scpss.org :أو
يىقع ثٍذ انخجزح انظىريwww.syrianexpertshouse.org :
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