بيج الخبرة السوري يلخقي مسؤوليه في االححاد األوروبي في بروكسل
ث رفيعت المسخوى مع االححاد األوروبي حول خطت الخحول الذيمقراطي في سوريا
الوفذ يعقذ اجخماعا ٍ
ٔاؽُطٍ انؼبفًخ – عبفش انًذٚش انزُفٛز٘ نهًشكض انغٕس٘ نهذساعبد انغٛبعٛخ ٔاالعزشارٛدٛخ ( )SCPSSانذكزٕس سضٕاٌ صٚبدح ٔٔفذ يٍ
ثٛذ انخجشح انغٕس٘ ئنٗ ثشٔكغم – ثهدٛكب خالل انفزشح  22-22يبسط/أراس نؼف ِذ ػذ ٍد يٍ االخزًبػبد سفٛؼخ انًغزٕٖ يغ دثهٕيبعٍٛ
ٔيغإٔن ٍٛف ٙاالرسبد األٔسٔث ٙنًُبلؾخ خطخ انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚب ،انٕثٛمخ انز ٙأفذسْب انًشكض انغٕس٘ نهذساعبد انغٛبعٛخ
ٔاالعزشارٛدٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ ثٛذ انخجشح انغٕس٘ (ٔ )SEHانز ٙرُج ٍُِّٛػهٗ َس ٍٕ ُيفقَّم سؤٚخ انًؼبسضخ انغٕسٚخ نالَزمبل انذًٚمشاط.ٙ
ض َّى انٕفذ ثذس خبيٕط األي ٍٛانؼبو نالئزالف انٕطُ ٙنمٕٖ انثٕسح ٔانًؼبسضخ انغٕسٚخ ٔػضٕ ثٛذ انخجشح انغٕس٘ٔ ،انغٛذ يٕفك َٛشثٛخ
عفٛش انالئزالف انٕطُ ٙنمٕٖ انثٕسح ٔانًؼبسضخ انغٕسٚخ نجشٔكغمٔ ،ئخالؿ ثذٔ٘ انؼضٕح انجشنًبَٛخ انغبثمخ ٔػضٕح ثٛذ انخجشح
انغٕس٘ٔ ،انُبؽطخ انغٕسٚخ ٔ ُيإ ِّع َغخُ ندُخ انثبئشاد انغٕسٚبد ساَٛب لٛقش.
لبثم انٕفذ ػهٗ يذاس انثالثخ األٚبو انز ٙلضبْب ف ٙثشٔكغم الذكخورة جميلت شيخي يغزؾبسح انؼاللبد انخبسخٛخ نًبسن ؽٕنض سئٛظ
انجشنًبٌ األٔسٔث ،ٙووالخر سخفيىس سئٛظ انهدُخ انغٛبعٛخ ٔاأليُٛخٔ ،أوذري كوفاحشيف ػضٕ انجشنًبٌ األٔسٔثَٔ ٙبئت سئٛظ ندُخ
انغٛبعخ انخبسخٛخ ٔانؾإٌٔ األٔسٔثٛخ ،وبيروارديىو ليون ُيًثِّم االرسبد األٔسٔث ٙانخبؿ ف ٙئلهٛى خُٕة ان ًُز ِّٕعظ ،وهيوغوز ميىغارلي
انًذٚش انؼبو نذائشح ؽًبل أفشٚمٛب ٔانؾشق األٔعظ ف ٙاندٓبص األٔسٔث ٙانخبسخ.ٙ
ل َّذو انذكزٕس سضٕاٌ صٚبدح ف ٙك ٍّم يٍ ْزِ انهمبءاد َظشحً ػبيخ زٕل خطخ انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚب ٔانخطظ انًٕضٕػخ نزُفٛز
انزٕفٛبد انًطشٔزخ فٓٛب .كًب أطهغ انذكزٕس سضٕاٌ صٚبدح يغإٔن ٙاالرسبد األٔسٔث ٙػهٗ ػًم انٓٛئخ انغٕسٚخ نهؼذانخ االَزمبنٛخ
ٔخٕٓدْب نزأعٛظ يسكًخ عٕسٚخ خبفخ.
َبلؼ األي ٍٛانؼبو ثذس خبيٕط االززًبالد انًزضبئهخ نهٕفٕل ئنٗ ز ٍّم عٛبع ٙنهُضاع انغٕس٘ٔ ،رسذٚذاً ف ٙضٕ ِء َٛخ انسكٕيخ انغٕسٚخ
ئلبيخ االَزخبثبد انشئبعٛخ ف ٙخضى أصي ٍخ ئَغبَٛخ ََِّٕٔ ،خبيٕط أٚضب ً ئنٗ زبخخ انسكٕيخ انغٕسٚخ ان ًُإلَّزخ ئنٗ انذػى انًبنٔ ٙانزمُ.ٙ
ٔثبنشغى يٍ َدبذ انسكٕيخ انغٕسٚخ ان ًُإلَّزخ ف ٙئػبدح خذيز ٙانكٓشثبء ٔاالرقبالد ئنٗ يذُٚخ ئػضاص ؽًبل عٕسٚب ،ؽ َّذ َد خبيٕط أٚضب ً َّ
أٌ
انسكٕيخ انغٕسٚخ ان ًُإلزَّخ عزسزبج ئنٗ خجشاء ٔيغبػذ ٍح أٔسٔثٛخ ئرا أسا َد أٌ رغزًش ف ٙركهٛم خٕٓدْب ثبنُدبذ.
ركهًَّذ انؼضٕح انجشنًبَٛخ انغبثمخ ئخالؿ ثذٔ٘ ػٍ دٔس انًشأح ف ٙانؼًم ػهٗ خطخ انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚب ٔدٔس انًشأح ف ٙانثٕسح
د
انغٕسٚخ ،زٛث لبنذ أٌ انًشأح ال ٚدت أٌ رؼبيم كضسٛخ ٔئًَب كمٛبدٚخ ف ٙػًهٛخ انزسٕل ف ٙعٕسٚبٔ ،أضبفذ أٌ انًشأح عزسًم يغإٔنٛب ٍ
لٛبدٚخ ْبيخ ف ٙعٕسٚب انًغزمجم.
ٔف ٙانُٓبٚخ أطهؼذ ساَٛب لٛقش انًغإٔن ٍٛاألٔسث ٍٛػهٗ آخش انًغزدذاد انًٛذاَٛخ ف ٙعٕسٚبٔ ،أك َّذد ػهٗ ضشٔسح انزخطٛظ نالَزمبل،
ٔرسذٚذاً يٍ أخ ِم يؼبندخ األصيخ اإلَغبَٛخ ان ًُخٛفخ ٔرهجٛخ اززٛبخبد انًٕاطُ ٍٛٛانغٕس ٍٛٚانُبصز ،ٍٛكًب رس َّذثذ لٛقش ػٍ ظشٔف انؼٛؼ
انًشػجخ ف ٙانًُبطك انز ٙرُغٛط ُش ػهٓٛب انًدًٕػخ ان ًُزطشِّفخ انذٔنخ اإلعاليٛخ ف ٙانؼشاق ٔانؾبو.
ؽ َّذد انٕفذ ف ٙأكثش يٍ يُبعجخ ٔثؾك ٍم فشٚر ػهٗ أٌ األٔنٕٚخ انمقٕٖ نهًدزًغ انذٔنٚ ٙدت أٌ ركٌٕ ز ُّم يؾكهخ انٕضغ األيُ ٙانشاٍْ
ٔٔلف لزم انًذَ ٍٛٛانغٕس ٍٚرسذ انمقف انؼؾٕائٔ ٙانٕاعغ ػهٗ ٚذ انُظبو
داخم انًُبطك انز ٙنى رؼذ رسذ عٛطشح انسكٕيخ انغٕسٚخ،
ِ
انغٕس٘ ٔرشعبَخ أعهسزّ اندٕٚخٔ .أخـّ انٕفذ ثبنزكش أٚضب ً أٌ انغجٛم ئنٗ ٔضغ َٓبٍ ٚخ نألصيخ انغٕسٚخ نٍ ٚكٌٕ ئال ثٕخٕد لٛبداد لٕٚخ
ٔزبصي ٍخ ف ٙانًدزًغ انذٔن ٙيغ األخز ثؼ ٍٛاالػزجبس اَؾغبل اندٛؼ انسش ثبنمزبل ػهٗ ػذح خجٓبد ضذ اندٛؼ انغٕس٘ٔ ،انًٛهٛؾٛبد
األخُجٛخٔ ،اندًبػبد اإلسْبثٛخ ان ًُزطشِّفخ.
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ؽبسن ٔفذ ثٛذ انخجشح انغٕس٘ أٚضب ً ف ٙػذد يٍ انفؼبنٛبد انؼبيخ ٔانخبفخ ْٕٔ ف ٙثشٔكغم؛ فف ٙانشاثغ ٔانؼؾش ٍٚيٍ يبسط/آراس
ألبيذ المؤسسة األوروبية للديمقراطية،انز ٙكبَذ لذ دػًذ سزهخ انٕفذ ئنٗ أٔسٔثب ،فؼبنٛخً زٕل االَزمبل انغٕس٘ ئنٗ انذًٚمشاطٛخ فٙ
يكزت ان ًُإعَّغخٔ ،ثؼذ انُمبػ انز٘ رُبٔل خطخ انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚب ،ؽ َّذد انٕف ُذ ػهٗ َّ
أٌ دػى انسكٕيخ انغٕسٚخ ان ًُإلَّزخ ف ٙئػبدح
رؼًٛش انًُبطك ان ًُس َّش َس ٍح ف ٙعٕسٚب عٛكٌٕ أزذ أْى انطشق انفؼّبنخ نٕضغ أعظ انذًٚمشاطٛخ ف ٙعٕسٚب.

ٔف ٙانخبيظ ٔانؼؾش ٍٚيٍ يبسط دػذ ان ًُُظًَّخُ األٔسٔثٛخ نهذًٚمشاطٛخ ٔفذ ثٛذ انخجشح انغٕس٘ ئنٗ غذا ٍء سعً ٙنالطالع ػهٗ خطخ
انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚبٔ ،زضش انغذاء عفشاء ٔ دثهٕيبع ٌٕٛيٍ االرسبد األٔسٔثٔ ،ٙيٍ انجؼثبد انغشثٛخ انًمًٛخ ف ٙثشٔكغم،
ػ زٕل انمٛبدح األٔسٔثٛخ ٔيٕالفٓب يٍ انمضٛخ انغٕسٚخٔ .لبل
ثبإلضبفخ ئنٗ يغإٔن ٍٛيٍ انُبرٕ ٔغٛشْىٔ ،ؽبسن انسبضشٌٔ فَ ٙمب ٍ
انًؾبسكٌٕ أٌ عٛبعبد االرسبد األٔسٔث ٙرُجثك يٍ انذٔل األػضبء َفغٓى ٔأ َّكذٔا أٌ رغٛٛش َٓح انؼًم زٕل انمضٛخ انغٕسٚخ ال ثذ أٌ ٚجذأ
يٍ انًغزٕٖ انًسه ٙيٍ داخم انذٔل األػضبء ف ٙاالرسبد األٔسٔثٔ .ٙفَ ٙفظ انٕٛو َظَّى َبئت سئٛظ ندُخ انؾإٌٔ انخبسخٛخ ف ٙانجشيبٌ
األٔسٔث ٙأَذس٘ كٕفبرؾٛف ٔ انًؼٓذ انذًٚمشاط ٙانٕطَُ ٙذٔحً ف ٙانجشنًبٌ األٔسٔث ٙزٕل خطخ انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚب ٔيغزمجم
ظ دًٚمشاطٛخ ف ٙعٕسٚب ف ٙانٕلذ انسبضش.
عٕسٚبٔ .س َّكض انُمبػ ثقٕس ٍح سئٛغٛخ ػهٗ طشق ثُبء أع ٍ

خطخ انزسٕل انذًٚمشاط ٙف ٙعٕسٚب هي ثمرة أبحاث مُستفيضة دامت لعامٍ كامل أجراها بيت الخبرة السوري وهو مجموعة تتكوَّ ن مما
ُقارب ثالثمئة سوري من حقوقيين ،وأكادميين ،وقضاة ،ومحامين ،وقادة المعارضة السورية ،ومسؤولين حكوميين منشقين ،وقادة عسكرين
ي ِ
منشقين ،وأعضاء من المجالس الثورية المحلية ،وقادة المعارضة السورية ،وقد دعمتها وأيَّدتها قوى المعارضة السياسية الرئيسية.
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