كل من
بٍج الخبرة السوري ٌتناول خطت التحول الذٌمقراطً فً سورٌا فً ورشاث
عمل مفتوحت أُقٍمج فً ٍ
ٍ
سورٌا وعلى الحذود السورٌت
ٔاشُطٍ – اجزًع انًذٌز انزُفٍذي نهًزكش انسٕري نهذراسبد انسٍبسٍخ ٔاالسززارٍجٍخ ( )SCPSSانذكزٕر رضٕاٌ سٌبدح ثزفمخ أعضب ٍء
كجٍز يٍ انًحبيٍٍ ٔانمضبح انسٕرٌٍٍ انًُشمٍٍ فً انثبًَ عشز يٍ دٌسًجز فً رزكٍب نًُبلشخ
يٍ ثٍذ انخجزح انسٕري ( )SEHيع عذ ٍد
ٍ
ً
رٕصٍبد خطخ انزحٕل انذًٌمزاطً فً سٕرٌب ،انٕثٍمخ انزً َشزْب يؤخزا انًزكش انسٕري نهذراسبد انسٍبسٍخ ٔاالسززارٍجٍخ ثبنزعبٌٔ يع
ثٍذ انخجزح انسٕري ٔانزً رُجٍٍُِّ ثبنزفصٍم رؤٌخ انًعبرضخ انسٕرٌخ نهزحٕل انذًٌمزاطً فً سٕرٌب فً يزحهخ يب ثعذ األسذ.
ٔشٓذ االجزًبع انذي حضزِ أعضب ٌء يٍ رجًع انًحبيٍٍٍ انسٕرٌٍٍ األحزارٔ ،يجهس انمضبء انسٕرئ ،انزجًع انًذًَ نهًحبيٍٍٍ
انسٕرٌٍٍ شٓذ َمبشب ً ُيط َّٕالً يع انذكزٕر رضٕاٌ سٌبدح حٕل طزق رعشٌش سٍبدح انمبٌَٕ فً انًُبطك انًحزرح يٍ سٕرٌبٔ ،عًهٍخ اإلصالح
ان ذسزٕرئ ،دٔر انًحبيٍٍٍ ٔانمضبح خالل عًهٍخ انزحٕل انسٍبسً فً سٕرٌب .كًب لبو انذكزٕر رضٕاٌ سٌبدح أٌضب -انذٌٍ ُعٍٍََّ ُيؤ َّخزاً
رئٍسب ً نٍٓئخ انعذانخ االَزمبنٍخ انسٕرٌخ -ثبسزعزاض خططّ نجذء ثزايجٍ نهعذانخ االَزمبٌخ ٔرشكٍم يحكًخ سٕرٌخ دٔنٍخ يخزهطخ ٔظٍفزُُٓب
يحبكًخ جزائى انحزة ٔانجزائى ضذ اإلَسبٍَخ انزً ارركجذ فً سٕرٌخ يُذ ثذاٌخ انثٕرح انسٕرٌخ .
إضبفخً إنى يب سجك انزمى انذكزٕر رضٕاٌ سٌبدح ُيًثِّهٍٍَ نهجٍش انسٕري انحز يٍ إدنت عهى انخظ انحذٔدي انفبصم ثٍٍ رزكٍب ٔسٕرٌب،
َٔبلش طزق رعشٌش انذعى نٕثٍمخ خطخ انزحٕل انذًٌمزاطً فً سٕرٌب ثٍٍ صفٕف انًعبرضخ ٔأٌضب ً طزق رُفٍذ انزٕصٍبد انٕاردح فً
انزمزٌز ثبنزغى يٍ انصعٕثبد انمبئًخ ثًب فٍٓب صعٕد دٔنخ انعزاق ٔانشبو اإلساليٍخ فً انًُبطك ان ًُح َّز َرح يٍ سٕرٌب.
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