وفذ بيت الخبرة السىري يعقذ مؤتمرا في باريس
الىفذ يناقش خطت التحىل الذيمقراطي في معهذ العالم العربي في باريس
واشُطٍ انعبصًخ –َُقُى وف ُذ ثُذ انخجزح انظىرٌ ( )SEHإنً ثبرَض فٍ انظبثع وانعشزٍَ وانثبيٍ وانعشزٍَ يٍ يبرص انحبنٍ ثعقذ عذ ٍد
يٍ االجزًبعبد نًبقشخ خطخ انزحىل انذًَقزاطٍ فٍ طىرَب يع عذ ٍد يٍ انًظؤونٍُ انجبرسٍَ ،وانصحفٍُُ ،واألكبدًٍَُُ ،و ُيُظًَّبد
ان ًُجزًع انًذٍَ فٍ انعبصًخ انفزَظُخ ثبرَض ،وَُذكز أٌ خطخ انزحىل انذًَقزاطٍ فٍ طىرَب هٍ وثُقخٌ َشزهب انًزكش انظىرٌ نهذراطبد
انظُبطُخ واالطززارُجُخ ( )SCPSSثبنزعبوٌ يع ثُذ انخجزح انظىرٌ نزقذَى رؤَخ رفصُهُخ نالَزقبل انظُبطٍ انذًَقزاطٍ فٍ طىرَب.
وطٌُقذِّو أَضب ً انىفذ –انذٌ َض ُّى َبشطٍُ يٍ انذاخم انظىرٌ -عزضب ً حىل خطخ انزحىل انذًَقزاطٍ فٍ طىرَب فٍ فعبنُ ٍخ عبيخ َُشي ُع
إقبيزهب َىو انجًعخ انثبيٍ وانعشزٍَ يٍ يبرص انحبنٍ انظبعخ انظبثعخ يظب ًء فٍ يعهذ انعبنى انعزثٍ ( ،)Arab World Instituteوطزكىٌ
انفعبنُخ يفزىحخ نهصحفٍُُ وانعبيخ نًٍ َزغت يُهى انحضىر.
َض ُّى وفذ ثُذ انخجزح انظىرٌ الذكتىر رضىان زيادة انًذَز انزُفُذٌ نهًزكش انظىرٌ نهذراطبد انظُبطُخ واالطززارُجُخ ،ورئُض انهُئخ
انظىرَخ نهعذانخ االَزقبنُخ ،وقبئذ يجًىعخ عًم انعذانخ االَزقبنُخ وانًصبنحخ انىطُُخ فٍ ثُذ انخجزح انظىرٌ ،وبذر جامىس األيٍُ انعبو
نالئزالف انىطٍُ نقىي انثىرح وانًعبرضخ انظىرَخ ،وإخالص بذوي انعضى انجزنًبٍَ انظبثق وعضى يجًىعخ عًم اإلصالح انظُبطٍ
واإلدارٌ فٍ ثُذ انخجزح انظىرٌ ،ورانيا قيصر عضى ثُذ انخجزح انظىرٌ وَبشطٌخٌ يٍ إدنت – طىرَب.
خطخ انزحىل انذًَقزاطٍ فٍ طىرَب رًُثِّ ُم رؤَخ انًعبرضخ انظىرَخ نالَزقبل انذًَقزاطٍ انظُبطٍ فٍ طىرَب ،وَُغطٍِّ انزقزَز يىاضُع
اإلصالح انذطزىرٌ ،واإلصالح انظُبطٍ واإلدارٌ ،وإصالح قبَىٌ األحشاة واالَزخبثبد ،واإلصالح االقزصبدٌ ،وانعذانخ االَزقبنُخ،
وإصالح انجهبس األيٍُ ،وأََّذرهب قىي انثىرح وانًعبرضخ انظىرَخ.
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