
 

                                                                        

        

 

 

 

من أجل ثأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية  

ت والجماعيت التي جشث ًىم  الاهخخاباثهخابج  بئعالن   وحضىيل اإلاياجب اإلاسيرة للمجالس الجماعاث الترابيت 2015 صدىبر  4الجهٍى

ت، وإًماها مىا هجمعياثالجماعيت  التي جلىم على  خلىق ؤلاوسان، وكيمبادابم اإلاجخمع اإلاذوي  ومىظماث وؤلاكليميت والجهٍى

تإلاضاسهت الذًملشاطيت وا  ... وعذم الخمييز اإلاساواةو والعذالت والحٍش

مخخلف الفاعلين اإلاذهيين والاجخماعيين والاكخغادًين وساء وسجاال  إصشان على  العملٌب ًخطالذًملشاطي أن البىاء الاعخباس بعين وأخزا 

.  واللىاهين الخىظيميت للجماعاث الترابيت2001ما وسد في دسخىس  وفم وصبابا في بلىسة السياساث العمىميت الترابيت

وإًماها مىا أن الذفع بالعمليت الذًملشاطيت ببالدها وجشجمت ألاهذاف التي جاءث في الذسخىس واللىاهين الخىظيميت للجماعاث الترابيت، 

سىاء في جاهب الخذبير والدسيير ومبادا الحيامت الجيذة أو في جاهب جشسيخ مبادا وآلياث الدضاوس والحىاس إعماال للذًملشاطيت 

ً عضىاث وأعضاء مجالس الجماعاث  لىم بها اإلاسدضاساث واإلاسدضاٍس الدضاسهيت، جخىكف بذسجت هبيرة على ألادواس التي ًمىً أن جلىم ٍو

وألاكاليم والجهاث، إن على مسخىي ألاجهضة الخىفيزًت لهزه اإلاجالس أو على مسخىي اللجان الذابمت أو على مسخىي مجالسها الخذاوليت، 

إلعطاء مضمىن خليلي وفعلي إلاضاسهت اإلاىاطىاث واإلاىاطىين والجمعياث في إعذاد بشامج الخىميت وجدبعها، وأن جخدٌى هيئاث الدضاوس 

والحىاس  إلى إطاس مؤسس ي فعلي للىلاش الجذي واإلاسؤوٌ إطاس ٌساهم في ؤلاكتراح وفي بلىسة الحلٌى التي جلبي خاجياث الساهىت وساء 

. وسجاٌ وصباب،ختى ًخم ججاوص الخجاسب السابلت التي واهذ فيها لجىت اإلاساواة وجيافؤ الفشظ مجشد إطاس صىلي ليس له أي آزش ًزهش

    ً  :أعضاء مجالس الجماعاث مً أجلٌسعذها أن هىجه هزا الىذاء للمسدضاساث واإلاسدضاٍس

 ض الاعخباس بعين ألاخز   ،2011اإلابادا التي هػ عليها  دسخىس الليم و اإلاطالب اإلاشجبطت بخعٍض

اث واإلالخضياث التي جؤهذ على الذًملشاطيت الدضاسهيت   ؛وخاعت جلً الىاسدة في الباب اإلاخعلم بالحلىق والحٍش

  إطاسا خليليا للخفاعل مع مطالب واكتراخاث جمعياث اإلاجخمع اإلاذوي؛   جعل هيئاث الحىاس والدضاوس 

 بعذها الحليلي في عمليت اإلاضاسهت في بلىسة اللشاس العمىمي اإلادلي، إعطاء هيئت اإلاساواة وجيافؤ الفشظ والىىع الاجخماعي  

   إخذار هيئت للحىاس والدضاوس حعنى بلضاًا الضباب وخلىكه؛ 

 ٌمً الذسخىس وخلم بيئت مؤسساجيت 146 و 19 جان بين الشجاٌ واليساء هما هغذ عليه اإلااد واإلاىاعفتاإلاساواةي  مبذأإعما 

 . مخغيرة وفاعلت

اث اإلادليت  جمعياث ومىظماث اإلاجخمع اإلاذوي حعخبر أنإن  جىسيع مجاالث إصشان اإلاجخمع اإلاذوي اإلاغشبي سيذعم الذًملشاطيت على اإلاسخٍى

 ًخطلب دعما وهزا. وؤلاكليميت والىطىيت، هما سيعضص اإلاساواة بين الشجل واإلاشأة في الحياة العامت وجفعيل الذًملشاطيت الدضاسهيت

ت اإلاضاسهت السياسيت للمشأة والضباب وفي اجخار اللشاساث سىاء داخل   اإلاىخخبت أو خاسجها، وجىظيم أوساش عمل ألاجهضةألوضطخه  في جلٍى

.  الىالًت الحاليت للجماعاثاث خالٌ/مضترهت  دعما لليساء و الضباب اإلاىخخبين

 وأن مضاسهخه في الحياة العامت واهخشاطه في ،الذًملشاطيت ببالدهابىاء و  مسلسل الخغيير أساسيت في وسافعت الضباب سهيزةهما ٌعخبر

 وجىفير الضشوط اإلاطلىبت لزلً، ٌسخذعي ججاوص وضعيت التهميط التي ٌعاوي منها في مخخلف اإلاىاحي التي الذًىامياث الاجخماعيت اإلاخخلفت

دٌ الجهىد وفخذ كىىاث الخىاعل باث في الجماعاث الترابيت / مما ٌسخلضم مً اإلاىخخبين، في الفعل العمىميهمجىبذ عمليت اهخشاط

 ..لذًملشاطيت اإلادليتا في عمليت الخدٌى والخىميت  وإصشاههم هبعذ إستراجيجي همالىفيلت بذمج والىلاش خٌى آلالياث

 مً جشاهم خبراتها في مجاٌ إعماٌ اإلاىاطىت، وجفعيل اإلالخضياث الذسخىسٍت اإلاشجبطت واهطالكا إن ميىهاث اإلاجخمع اإلاذوي الذًملشاطي 

بالذًملشاطيت الدضاسهيت كادسة على اإلاساهمت  في فخذ كىىاث الخىاعل و بىاء آلياث لترسيخ ملاسباث  مذمجت  لحلىق ؤلاوسان وإهخظاساث  

       .اليساء و الضباب و الفئاث اإلاهمضت
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