بيج الخبرة السوري يلخقي بوزارة الخارجيت البلجيكيت
الوفد السوري يناقش خطت الخحول الديمقراطي في سوريا مع مسؤولين بلجيكيين بارزين
واشُطٍ انعبصًخ – لبيذ وصاسح انخبسجُخ انجهجُكُخ فٍ انسبدط وانعششٍَ يٍ آراس ثذعىح انًذَش انزُفُزٌ نهًشكض انسىسٌ نهذساسبد
انسُبسُخ واالسزشارُجُخ ( )SCPSSانذكزىس سضىاٌ صَبدح ثشفمخ عذ ٍد يٍ أعضبء ثُذ انخجشح انسىسٌ نًُبلشخ خطخ انزحىل انذًَمشاطٍ
فٍ سىسَب؛ انىصُمخ انزٍ َششهب انًشكض انسىسٌ نهذساسبد انسُبسُخ واالسزشارُجُخ ثبنزعبوٌ يع ثُذ انخجشح انسىسٌ ( )SEHوانزٍ رُجٍُِّ
عهً َح ٍى ُيفصَّم سؤَخ انًعبسضخ انسىسَخ نالَزمبل انذًَمشاطٍ.
ض َّى انىف ُذ إخالص بدوي انعضىح انجشنًبَُخ انسبثمخ وعضىح ثُذ انخجشح انسىسٌ ،ورانيا قيصر وهٍ َبشطخٌ سىسَخ و ُيؤسِّسخ نجُخ
انضبئشاد انسىسَبد ،وثٍََُّ انىف َذ انجىاَت انشئُسُخ فٍ انزمشَش نهسفُش مارك أوحي انًجعىس انجهجُكٍ انخبص نسىسَب ،ومارحن فيفورث وهى
يسؤو ُل انًهف انسىسٌ نذي وصاسح انخبسجُخ انجهجُكُخ ،وركهَّى انىفذ أَضب ً عٍ انخطظ انًىضىعخ نزطجُك انزىصُبد انًطشوحخ فٍ انزمشَش
فٍ انذاخم انسىسٌ ،ورحذَذاً ان ًُزعهِّمخ ثسُبدح انمبَىٌ ،وانعذانخ االَزمبنُخ .كًب أخجش انىف ُذ وصاسح انخبسجُخ انجهجُكُخ عٍ خطظ انحكىيخ
انسىسَخ ان ًُ َّؤلزخ نزىسُع َطبق خذيبرهى نهًذٍَُُ انًحزبجٍُُ فٍ انًُبطك ان ًُحشَّسح ،حُش رحذصذ انعضىح انجشنًبَُخ انسبثمخ إخالص ثذوٌ
عٍ دوس انًشأح فٍ انعًم عهً خطخ انزحىل انذًَمشاطٍ فٍ سىسَب ودوسهب فٍ انضىسح انسىسَخ ،وأطهعذ ساَُب لُصش وصاسح انخبسجُخ
انجهجُكُخ عهً آخش انًسزجذاد انًُذاَُخ فٍ سىسَب ،كًب رح َّذصذ عٍ انكبسصخ اإلَسبَُخ انًسزًشح وانحبجبد انىاضحخ نهًذٍَُُ انسىسٍَُ.
فٍ انُهبَخ ثٍَُّ انذكزىس سضىاٌ صَبدح –انزٌ أوكهذ إنُه انحكىيخ انسىسَخ ان ًُؤلَّزخ يهبو سئبسخ انهُئخ انسىسَخ نهعذانخ االَزمبنُخ فٍ انخشَف
ق رضًٍ انًحبسجخ.
انًبضٍ -خططه نجذء ثشَبيج عذانخ اَزمبنُخ شبيم َُطىٌ عهً طش ٍ
خطخ انزحىل انذًَمشاطٍ فٍ سىسَب رًُضِّ ُم سؤَخ انًعبسضخ انسىسَخ نالَزمبل انذًَمشاطٍ انسُبسٍ فٍ سىسَب ،وَُغطٍِّ انزمشَش يىاضُع
اإلصالح انذسزىسٌ ،واإلصالح انسُبسٍ واإلداسٌ ،وإصالح لبَىٌ األحضاة واالَزخبثبد ،واإلصالح االلزصبدٌ ،وانعذانخ االَزمبنُخ،
إعبدح هُكهخ انجهبص األيٍُ ،وأََّذرهب لىي انضىسح وانًعبسضخ انسىسَخ.
###
نًضَدددذ يدددٍ انًعهىيدددبد حدددىل انًشكدددض انسدددىسٌ نهذساسدددبد انسُبسدددُخ واالسدددزشارُجُخ َُ ،شجدددً انزىاصدددم يدددع هدددبسد َدددىل يدددذَش ثشَدددبيج
انًشكدددددض انسدددددىسٌ نهذساسدددددبد انسُبسدددددُخ واالسدددددزشارُجُخ هدددددبرف  ،)202( 121-8221ثشَدددددذ إنكزشوَدددددٍ ،hartuhl@scpss.org
أو صَبسح انًىلع اإلنكزشوٍَ www.scpss.org
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