وفد بيت الخبرة الضوري يزور بروكضل وباريش
المؤصضت األوربيت للديمقراطيت تعقد مؤتمرا لبيت الخبرة الضوري يوم اإلثنين  42مارس/آذار
واشُطٍ – َقىو وف ٌذ يٍ ثُذ انخجشح انغىسٌ ثضَبسح ثشوكغم – ثهجُكب ،وثبسَظ – فشَغب خالل انفزشح  42-42يٍ يبسط إلغالع
وثؼط ُيُظًَّبد ان ًُجزًَغ انًذٍَ فٍ ثشوكغم وثبسَظ ػهً
يغؤونٍُ اإلرحبد األوسثٍ وانجشنًبٌ األوسث ٍّ وانخبسجُخ انفشَغُخ وانجهجُكُخ
ِ
خطخ انزحىل انذًَقشاغٍ فٍ عىسَب انىثُقخ انزٍ َششهب انًشكض انغىسٌ نهذساعبد انغُبعُخ واالعزشارُجُخ ثبنزؼبوٌ يغ ثُذ انخجشح
انغىسٌ حىل االَزقبل انذًَقشاغٍ انغُبعٍ فٍ عىسَب.
ػشض َزُبول خطخ انزحىل انذًَقشاغٍ فٍ عىسَب ،ويُبقشخ
عُقىو انىفذ انغىسٌ انزٌ َع ُى َبشطٍُ قبديٍُ يٍ انذاخم انغىسٌ ثزقذَى
ٍ
انزقشَش يغ يجًىػ ٍخ يٍ دثهىيبعٍُُ أوسوثٍُ سفُؼٍ انًغزىي فٍ االرحبد األوسوثٍ ،و ُيًثهٍ انحكىيخ انجهجُكُخ ،و ُيُظًَّبد ان ًُجزًَغ انًذٍَ
فٍ فؼبنُ ٍخ ػبيخ رُقًُهب انًؤعغخ األوسوثُخ نهذًَقشاغُخ ) ، (EEDوعزكىٌ انفؼبنُخ يفزىحخ نهصحفٍُُ وانؼبيخ نًٍ َشغت يُهى ثحعىس
انفؼبنُخ انزٍ عزُقبو فٍ  42يبسط انغبػخ انشاثؼخ يغب ًء فٍ يكزت انًؤعغخ األوسوثُخ نهذًَقشاغُخ فٍ ثشوكغم .ثؼذ رنك عُغبفش انىفذ إنً
د دونُخ يقشهب ثبسَظ.
فشَغب إلجشاء اجزًبػبد يًبثهخ يغ وصاسح انخبسجُخ انفشَغُخ و ُيُظًَّب ٍ
َعى انىفذ انغىسٌ انذكزىس سظىاٌ صَبدح ان ًُذَش انزُفُزٌ نهًشكض انغىسٌ نهذساعبد انغُبعُخ واالعزشارُجُخ ،وسئُظ انهُئخ انغىسَخ
نهؼذانخ االَزقبنُخ ،وسئُظ يجًىػخ ػًم انؼذانخ االَزقبنُخ وانًصبنحخ انىغُُخ فٍ ثُذ انخجشح انغىسٌ ،وانغُذ ثذس جبيىط األيٍُ انؼبو
نالئزالف انىغٍُ نقىي انثىسح وانًؼبسظخ انغىسَخ ،وانغُذح إخالص ثذوٌ ػعى انجشنًبٌ انغبثق وػعى يجًىػخ ػًم اإلصالح
انغُبعٍ واإلداسٌ فٍ ثُذ انخجشح انغىسٌ ،وانغُذح سَى جحً َبشطخ ٌ عىسَخ يٍ حهت وػعى ثُذ انخجشح انغىسٌ ،ويحًذ دغُى
ثشوفُغىس وَبشػٌ يٍ إدنت – عىسَب ويذَش يكزت ثُذ انخجشح انغىسٌ فٍ انشَحبَُخ.
خطخ انزحىل انذًَقشاغٍ فٍ عىسَب رًُثِّ ُم سؤَخ انًؼبسظخ انغىسَخ نالَزقبل انذًَقشاغٍ انغُبعٍ فٍ عىسَب ،وَُغطٍِّ انزقشَش يىاظُغ
اإلصالح انذعزىسٌ ،واإلصالح انغُبعٍ واإلداسٌ ،وإصالح قبَىٌ األحضاة واالَزخبثبد ،واإلصالح االقزصبدٌ ،وانؼذانخ االَزقبنُخ،
وإصالح انجهبص األيٍُ ،وأََّذرهب قىي انثىسح وانًؼبسظخ انغىسَخ.
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