
 

  

 ملخص
  المجتمعي اإلشراك سياسة مسودة

 

 األمد طويلة العالقة تعزيز على يساعد مما أفضل، مجتمعية نتائج إلى تؤدي الجيدة المجتمعية المشاركة أن ويتلسي مدينة مجلس يرى

 .المجلس في المجتمع ثقة وبناء والمجلس المجتمع بين

 للميزات ملخص على الصفحة ههذ تحتوي. المجتمع مع المجلس تفاعل كيفية كامل بشكل 0202 لعام المجتمعي رشرا اإل سياسة تصف

 الرقم على االتصال يرجى المجتمعي اإلرشرا  سياسة مشروع من كاملة مترجمة نسخة طلب في ترغب كنت إذاف للسياسة، الرئيسية

9217 2542.  

 غلقي ُ .قصير تبياناس إكمال طريق عن تعليقاتك تقديم يمكنك – السياسة مسودة حول تعليقاتو آراء على لحصولا في المجلس يرغب

 .مساءُ  22 الساعة في 0202 رشباط/فبراير 21 األحد يوم االستبيان

 

 العامة السياسة مبادئ

 :كالتالي المجتمعي االرشرا  يتم سوف ويتلسي، مدينة في

  واضح اقونط هدف له سيكونو منسقة، بطريقة وتنفيذه له التخطيط يتمس .2

 وسنقدم مساهماتهم، لتقديم المناسب الوقت وفي صلة وذات موضوعية معلومات إلى الوصول إمكانية المشاركين منح سيتم .0
 مفيد بشكل المشاركة من يتمكنوا حتى لمجتمعا فرادأل المعقول الدعم

 المجتمع مع المجلس حوله  شارتي يذال بالموضوع متأثرةال الفئات/األرشخاص تمثل مجموعات/أرشخاص مع اإلرشرا  يتمس .3
  المحلي

 هي التي المسألة هذه بشأن المجلس في القرارات اتخاذ عملية على المجتمعية المشاركة تأثير كيفية حول كينالمشار إعالم يتم .1
  ما قرار اتخاذ على مساهماتهم أثرت وكيف بالنتيجة المجتمع إبالغ كيفية وتحديد المشاركة، موضوع

 المستقبل في سةوالممار المشاركة تخطيط على المستفادة روسالد وتطبيق ،تقييمه يتمس .5

 والعمليات والبرامج المنظمة الفرص خالل من سواء والمساهمة المجتمعية بالمشاركة ا ُومرحب ا ُمنفتح دائما ُ اإلرشرا  سيكون .6
 .المجلس مع التعامل من المنظم المسار في وتطلعاتهم آرائهم عن للتعبير المجتمع أفراد الختيار نتيجة أو
 

  نتشارك ومتى يفك

 اإلنترنت عبر سواء المختلفة، المشاركة أساليب من العديد المجلس وسيستخدم. المشاركة يمكنه لمن ا ُكبير ا ُفرق تحدث ناتشارك كيفية إنُ 

 باستخدام ونلتزم المجلس، مع التعامل في عقبات يواجهون الناس بعض أن أيضا ُ نعلم ونحن .وضاعاأل مختلف لتناسب رشخصيا ، أو

 .  المجتمع في  جميعال  مشاركة تدعم أساليب

 :سوفو. لدينا المشاركة عمليات خالل المجتمع أفراد مع اتصال على المجلس سيبقى

 جميع في المحرز التقدمب إطالعهم يتم أن يتوقعوا أن هميمكن وكيف متى بشأن العملية بداية في لمجتمعا فرادأل األمر نوضح .2
 العملية حلمرا

 .القرار صنع على مشاركتهم تأثير كيفية ذلك في بما النتائج، لحو لهم المشورة لتقديم عمليةال نهاية في المشاركين مع نتواصل .0

 

  والمساءلة التقييم

 اعتماد بعد هررش 25 أقصاه موعد في المجتمع مع بالتعاون المجتمعية المشاركة لسياسة أولية مراجعة بإكمال ويتلسي مدينة مجلس لتزمي

 .سنوي أساس على السياسة هذه فعالية حول المجلس إلى تقرير وتقديم مراجعةال و تقييمال وسنواصل السياسة، هذه
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