الندوة األولى حول تبادل الخبرات في مجال المشاركة الديمقراطية
رفة اللنااة اللقق يدية – وودة يومي  13و  14نونبر 2019

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

مداا ة المي ود ررووي رريي وممية اللماوو ل لنمية واللققافة ACODEC-
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

الليدات واللادة الملدا وو
 الليد  Francisco José Cámara Huesoمنشش دينامييي ل ديمقراطيةاللشاركية و الشباا ب دية طوريقدونجقيقمقيقنقوو اابانيا
 -الليد اواو لو اتو امدة دية اوتو ديي

و مدريد و ابانيا

 الليد ملطفى رىرور و الملؤول ان المشاريع االالشارية -دية اس األالااة رريدد الطاىرد ابيرة في الليامة الليد ابد الواحد اللطواني و ملؤول تقني لبرنامم داع مل لي المشاركةالديمقراطية المرارئ
الليدات واللادة  :رؤااء و ممل ي الجمااات اللرا ية و ممل ي الل طات المل يةو
رؤااء الييية االالشارية ل جمااات اللرا يةو الليدات و اللادة ط بة و ااتتة
واممة ملمد األولو الليدات و اللادة مووفو و منلخبو الجمااات اللرا ية
الشرييةو المللفيدة من المشرووو الليدات و اللادة ممل ي ومميات المجلمع
المدنيوالليد مملي االتلاد األور ي الممول الرريلي ل مشروو.الليداو مدير
ورريي رفة اللنااة اللقق يدية لجية الشرق.
ودو في البدايةو و تقدد خالل الشير لى الجميع لسالجا ة لداوة المشاركة
في ىته الندوةو
كما رححو لرارة الملداست والملدا ينو الخبراء الوطنيين واألوانحو مع تلية
ااصة ل تين تلم وا اناء اللفر من وي المشاركة في ىتا ال ققاء.الشير موصول

كتلل ألاعاء الجنة اللننيمية ليته الندوة و ال التكر ومميلي ACODEC

والمننمة االابانية اللركة من وي اللسد  . MPDLكما نشير لرارة الليد
ادريي وووالة رريي رفة اللنااة اللقق يدية لجية الشرق التد ووع رىن
رارتنا ىتا الفعاء المريح إلنجار ىته الندوة.
ايداتي واادتي....
مشروو " داع و مواكبة مل لي المشاركة الديمقراطية جية الشرق" لمويي
مشلرر من االتلاد األورو ي و من انجار وممية اللماوو ل لنمية واللققافة و مننمة
 MPDLا ى مدد  3انوات ممالة وودة نياد و وق يع تاوريرت و وق يع ورادة
و شراكة مع واممة ملمد األول و وممية TANMIA

و المللفيدين المباررين من المشروو ىع5- :ومااات ممالة وودة
نياد:وودةو ني درارو ني االدواين صفقا والنميمة  3-ومااات من وق يع
ورادة:ورادة واين ني مطير و ومااة ني مطير  -وماالاو من وق يع
تاوريرت  :تاوريرت و الميوو
  25وممية من امالة وودة نياد وودة  15-وممية من وق يع ورادة 10-ومميات من وق يع تاوريرت
 منلخبوو و مووفوو من  10الجمااات المللفيدةو ىتا المشروو يندرر في طار داع الخيار الديمقراطي وتللين الليامة
الجيدةو وفققا ل مواد  15-14-13-12و  139من دالور  2011واللي
تيدد لى مشاركة المواطنين والمجلمع المدني في رااء ققافة المشاركة
الديمقراطية.

يلمى المشروو لی:
 -1ممرفة األحياد الدالورية واللشريمية الجديدة و القوانين اللننيمية 14/111
و  14/112و  14/113ل جمااات اللرا ية و الملم قة المشاركة الديمقراطية و
الل من وي ومي المواطن ررييا فماال واالرتققاء و من مووع المواطن المسحح و
حيانا ير المباليو لى المواطن الشريل في ام ية اللد ير المل ي اللنمود.
 -2داع ومواكبة المھات الفقاا ة ا ی اللميد المل ي و الجيود للمعيع ليات
المشاررة الديمقراطية من وي توطيد اللحامة الجيدة من اسل وراءات المرافمة
والملاءلة الديمقراطية
وايلع وياا دروة اإلنجار المؤرر اللالي  :في نياية المشرووو ايممي ما ال يققي ان
 40من المللفيدين من المشروو ا ى ووع ليات تشاور االشارية تللرد مبادد
الديمقراطية اللشاركية
و ىتا المؤرر يللقق من اسل نشطة تع نجارىا اسل اللنة و نلص الماوية و
كتلل أنشطة مبرمجة ل مدة الملبقية من حياة المشروو.
و األنشطة الرريلية ل مشروو ىي:
 *1تننيع وررات امي لفقاردة الفقاا ين االولماايين المل يين حول المشاركة
الديمقراطية واالراتيجيات اللنمية و
 * 2اقد اولمااات اللشاور مع الجمااات المللفيدة إلاداد وداع ليات المشاركةو
 * 3تننيع وررات تيوينية حول الليامة الجيدة و المشاركة الديمقراطيةو
 * 4داع و مواكبة ىييت تشاور ملد ة وميونة من مللفيدد المشرووو ملماة "
ا ية اللواصي واللشخيل اللشاركي"ا ى صميد ال 10ومااات المللفيدة من

المشرووو
 *5درااة تل ي ية ان اللطبيق المم ي ليات المشاركة الديمقراطية في مناطق
اللدايو
 *6اقد ندوتين ل لل يي حول المشاركة الديمقراطية.
 *7نشطة ارد وعرية.....
تمقد ىته الندوة األولى حول تبادل الخبرات في مجال المشاركة الديمقراطية في
الممرا و وكتلل في داو ارد من االتلاد األورو ي و ااصة ابانيا و االالماد
ا ى المماراات الجيدة الققارمة.
اللعور اليريعو
ودد الشير ل جميع و تمنى ألرمال ىته الندوة و طي ة اليومين  13و  14نونبرو
النجاا و ويمة معافة منبلقة من تبادل اللجارا و تم يمات وويية ل معي مشروانا
لى تلقيق النلارم المنلنرة...
و ريرا ......
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