بيج الخبرة السوري يلتقي هع وزارة الخارجيت البريطاًيت
الوفذ يعقذ اجتواعاث هع هسؤوليي سياسييي حول خطت التحول الذيوقراطي في سوريا
واػُطٍ انؼبصًخ – لبو انًذَز انزُفُذٌ نهًزكش انظىرٌ نهذراطبد انظُبطُخ واالطززارُجُخ ( )SCPSSانذكزىر رضىاٌ سَبدح ووف ٌذ يٍ
د رفُؼخ انًظزىي يغ يظإونٍُُ و ُيُظًَّبد انًجزًغ انًذٍَ فٍ
ثُذ انخجزح انظىرٌ فٍ  32-32حشَزاٌ ثبنظفز ئنً نُذٌ نؼمذ اجزًبػب ٍ
ثزَطبَُب حىل خطخ انزحىل انذًَمزاطٍ فٍ طىرَب ،انىصُمخ انزٍ َؼزهب انًزكش انظىرٌ نهذراطبد انظُبطُخ واالطززارُجُخ ثبنزؼبوٌ يغ
ثُذ انخجزح انظىرٌ ( )SEHوانزٍ رىرد ػهً َح ٍى ُيفصَّم رؤَخ انًؼبرضخ انظىرَخ نالَزمبل انذًَمزاطٍ فٍ طىرَب.
د انزبنُخ:
ض َّى وفذ ثُذ انخجزح انظىرٌ انؼخصُب ِ
الذكتور رضواى زيادة :رئُض انهُئخ انظىرَخ نهؼذانخ االَزمبنُخ ،وانًذَز انزُفُذٌ نهًزكش انظىرٌ نهذراطبد انظُبطُخ واالطززارُجُخ.
السفير وليذ سفورُ :يًضِّ ُم االئزالف انىطٍُ نمىي انضىرح وانًؼبرضخ انظىرَخ فٍ نُذٌ.
ٌ
ثبحش رئُظٍ فٍ يجًىػخ ػًم اإلصالح انظُبطٍ واإلدارٌ انزبثؼخ نجُذ انخجزح انظىرٌ ،ورئُض هُئخ انؼإوٌ
الذكتور حسام الحافظ:
َّ
انخبرجُخ وانذثهىيبطُخ فٍ انحكىيخ انظىرَخ ان ًُإلزخ.
الذكتور هيثن الحووي :يذَز ُيُظًَّخ ئػبدح انزفكُز وثُبء انًجزًغ نهجبنُخ انظىرَخ فٍ يبَؼظزز ،وػضى انًجهض انىطٍُ انظىرٌ.
اجزًبع يغ ُيُظًَّخ انؼفى انذونُخ و رؼبربو هبوص (انًؼهذ انًهكٍ نهؼإوٌ انذونُخ) َىو اإلصٍُُ رُبو َل خطخ
لبو وف ُذ ثُذ انخجزح انظىرٌ ثؼم ٍذ
ٍ
انزحىل انذًَمزاطٍ فٍ طىرَب ،حُش َر َّك َش انىف ُذ ػهً يىضىػٍ انؼذانخ االَزمبنُخ وطُبدح انمبَىٌ ،كًب َبلغ انىف ُذ خطظ ثُذ انخجزح
رىطُغ َطبق انخطخ دوٌ ئهًبل يؼبرَؼهب انجبرَخ فٍ طىرَب.
انظىرٌ نالطزًزار فٍ ئجزاء انجحىس فٍ طجُ ِم
ِ
ُ
حُش حضز االجزًبع ػؼزح أػضبء َيضَّهىا رمزَجب ً جًُغ األحشاة
وفٍ يظبء َفض انُىو ،انزمً انىف ُذ يغ ػذ ٍد يٍ أػضبء يجهض انهىرداد
َبلغ أَضب ً رأصُزهب ػهً آخز انزطىراد فٍ انؼزاق وطىرَب.
انظُبطُخ .وأل َّز انًجهض ثأهًُخ انخطخ كًب
َ
د جبدح ثٍُ انحبضزٍَ حى َل انىضغ انًُذاٍَ فٍ طىرَب.
أَضبً ،رُبول انىف ُذ انؼؼب َء يغ يجًىػخ أكظفىرد نألثحبس،و َػ ِه َذ انؼؼبء َمبػب ٍ
ع داو نظبػزٍُ حى َل انًظزجمم انذًَمزاطٍ فٍ
وثؼذ انؼؼبء حضز انىف ُذ نمب ًء فؼبنُخً ألبيزهب انجبنُخ انظىرَخ فٍ نُذٌ حُش ػبرن انىفذ فٍ َمب ٍ
طىرَب يغ أثُبء انجبنُخ انظىرَخ انذٍَ حضزوا انفؼبنُخ.
وفٍ َىو انضالصبءَ ،بلغ انىف ُذ خطخ انزحىل انذًَمزاطٍ فٍ طىرَب يغ يظإونٍُ يٍ وسارح انخبرجُخ انجزَطبَُخ ،ورُبول االجزًبع ثؼك ٍم
إلَمبف اطزخذاو َظبو األطذ نألطهحخ
رئُظٍ لضبَب انًحبطجخ وانؼذانخ االَزمبنُخ .ولبو انىف ُذ أَضب ً ثبنزؼذَذ ػهً أهًُخ دور انًجزًغ انذونٍ
ِ
وطهت انىفذ يٍ وسارح انخبرجُخ انجزَطبَُخ دػى جهىد انحكىيخ انظىرَخ ان ًُإلَّزخ نهحصىل ػهً انؼزػُخ
انجىَخ ػهً َح ٍى ػؼىائٍ.
َ
انمبَىَُخ ورىفُز انخذيبد نهظىرٍَُ فٍ انًُبطك ان ًُحزَّرح.

نؼبو كبيم أجزاهب ثُذ انخجزح انظىرٌ وهى يجًىػخ رزكىٌَّ يًب
خطخ انزحىل انذًَمزاطٍ فٍ طىرَب هٍ صًزح أثحبس ُيظزفُضخ دايذ ٍ
ُمبرة صالصًئخ طىرٌ يٍ حمىلٍُُ ،وأكبديٍُُ ،ولضبح ،ويحبيٍُ ،ولبدح انًؼبرضخ انظىرَخ ،ويظإونٍُ حكىيٍُُ يُؼمٍُ ،ولبدح
َ ِ
ػظكزٍَ يُؼمٍُ ،وأػضبء يٍ انًجبنض انضىرَخ انًحهُخ ،ولبدح انًؼبرضخ انظىرَخ ،ولذ دػًزهب وأََّذرهب لىي انًؼبرضخ انظُبطُخ
انزئُظُخ.
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