بيان وهران

نحن فعليات المجتمع من جمعيات و نقابات و ناشطين مستقلين ورابطات حقوق النسان المجتمعون في
.مدينة وهران يوم الجمعة  13يناير ،نعلن عن الميلد العلني و الرسمي للمنتدى الجتماعي الجزائري
أعضاء الجمعيات والنقابات ورابطات حقوق النسان والناشطين المستقلين ،الغيورين على المواطنة
والديمقراطية والحريات والمصالح العامة للمجتمع المدني والحركات الجتماعية في الجزائر ،يضعون فضاء
للتضامن الفعال ،للتفكير والمناقشة وتبادل الخبرات .هذا الفضاء سيسمح بخلق تواصل بين الجمعيات
.والمواطنين المستقلين الذين يتقاسمون نفس القيم والمبادئ والطلعات
تبعا للجتماعات واللقاءات التي بدأت منذ شهور ) 4سبتمبر في بجاية 30 ،سبتمبر و  25أكتوبر في الجزائر
وأخيرا في  13يناير في وهران( ،حرر وصادق المجتمعون في وهران ،على ميثاق و مبادئ المنتدى الجتماعي
الجزائري .هذا الميثاق ،المعلن في البيان عمل بمبدأ الشفافية  ،يراد منه أن يكون النص التأسيسي الذي
.يكرس مبادئ المنتدى المفتوح على جميع القوى الحية التي تتقاسم المبادئ المنصوص عليها في الميثاق
المنتدى الجتماعي الجزائري يدعوا هذه القوى للنخراط في صفوفه بغرض إحداث التغيير الديمقراطي
.والجتماعي الذي يكتسي صفة الضرورة
في القريب العاجل ،سوف يتم عقد اجتماعات للمنتدى لوضع اللمسات الخيرة لبرنامج العمل ،من خلل
.مبادرات جهوية وطنية ودولية
البدائل المقترحة في المنتدى تضمن حرية ممارسة المواطنة وروح المسؤولية ضد الخضوع لكل من :قوى
السوق المتوحشة ،الليبرالية المتطرفة الغير المنظمة ،وانتهاكات حقوق النسان وحقوق الطبيعة ،ولكن أيضا
من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية الغير قابلة للتجديد ،وحماية وتعزيز الحريات وقيم المساواة الفردية
.والجماعية أمام القانون
الفعاليات المؤسسة للمنتدى لم تعين أي جماعة أو فرد للتصريح أو التحدث باسمه .أي تصرف من هذا النوع ل
.يتوافق مع طبيعة المنتدى
سنعمل بالتنسيق مع الجميع من أجل السهر على احترام النقاط ال  11الواردة في الميثاق وتقريب التزامنا
الفردي و الجماعي من الحقيقة .هدف إن لم نبلغه غدا سنبلغه بعد غد .من أجل جزائر الحرية والعدالة .جزائر
.ديمقراطية اجتماعية
ع  /المنتدى الجتماعي الجزائري
الموقعون
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Le petit lecteur : Zoubida Kouti
Bel horison : Soumia Daghour
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LADDH : Taher Belabas
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