
 

 

 

 ةـــــــــــاجــــــديب

 الرامية المحاوالت من المتضررين أهالينا وحقوق ناحقوق عن للدفاع عليه، الموقعين نحن منا استجابة الميثاق هذا يأتي : النزول أسباب ـ

 واليقظة الشاملة التعبئة على وإصرارنا اتحادنا بأهمية وعينا ويأتي .ناأرض على واالستيالء ديارنا من للهجرة ودفعنا علينا للتضييق

 والنسل الحرث وأهلكوا المواطنين حرماتو الحقوق جميع على داسوا أن بعد ،المحاوالت هذه مدبري أن من لوحظ مابعد المستمرة

 ماب وينذر مستساغا يعد لم مما للدولة الرسمية الدستورية المؤسسات على ونتطاولي بدؤوا والبشرية، الطبيعية القوانين كلب واستهانوا

 .أسوء هو
 العمل بها الجاري القوانين ومن الدستور مبادئ من انطالقاو بالضرورة، الدين من معلوم هو ما في األرحام صلة لمكانة وفقا : الحيثيات ـ

 في حقنابو ،وثقافة لغة وباألمازيغية الملكية وبحق الضعيفة االجتماعية والفئات األسرة حقوقو اإلنسان بحقوق المتعلقة تلك وخاصة

 لتراث وتقديرا آبائنا نع ورثناها التي األسري والتكافل االجتماعي التضامن في العريقة التقاليد على بناءو السلمي، والتظاهر التعبير

 ،األخطار جميع ضد "تيضاف" األرض عن الدفاع لتقاليد واستمرارا ألرواحهم، واحتراما والمعنوي، المادي الحضاري، أجدادنا

 صيغة الميثاق

 : بما يلي يمالتزالميثاق معلنا إهذا ئحة التوقيعات المرفقة بوقع في الأفإنني قررت أن  ،بناء على كل ما سبق

السكان وتعويض في المنطقة التي أنتمي إليها لزعزعة المنظومات الطبيعية والبيئية والبشرية أدعو إلى وقف جميع المحاوالت الرامية  .1
 .وقف التهديد بما يسمى تحديد الملك الغابويو عن األضرار التي يسببها الخنزير البري المتضررين

ق المخططات والتدخالت التي تقوم بها المصالح التابعة للوزارات لفائدة برمجة وتنفيذ مشاريع البنيات التحتية والمراف مواصلة أدعو إلى .2
األسرة وتوفير الشغل للشباب وبرامج التربية  المحافظة علىالالزمة الستقرار السكان ودعم مشاريع الجمعيات التنموية الرامية  االجتماعية

 ... غير النظامية والتكوين

المرافق الضرورية للسكان أدعو السلطات اإلقليمية للقيام بالدراسات الالزمة لتعميم وضع تصاميم التنمية للمراكز القروية وتزويدها ب .3
 وتقريب اإلدارة والخدمات التعليمية والصحية لهم وذلك لمحاربة الهجرة نحو المدن القريبة، كما أدعو إلى إحداث ملحقات لمختلف المصالح

 .لى االستثمار في المراكز القروية، وتشجيع القطاع الخاص ع...كالكهرباء وتحويل األموال والخدمات العمومية

كما أتعهد بإيصال المساعدات والزكاة . بتكثيف الزيارات العائلية والحضور في المناسبات العائلية والدينية المقامة في عين المكان ألتزم .4
 .وبين أهلي دارنغ فترات العطل والتقاعد في موطنيكل وأطمح إلى أن أقضي . لذوي القربى والجيران

المتواجدين في عين المكان على تكوين أسر جديدة وعلى تسجيل المواليد الجدد في سجل الحالة  دارنغـ ألتزم بأن أعمل على تشجيع شباب  .5
 .الالزمة لهذا الغرض ، كما ألفت انتباه الجماعات والجمعيات لتوفير دور الوالدةنا القرويةتالمدنية لجماع

القديمة والحديثة  الوثائق المتعلقة بالمعامالت العقاريةافة كووتجميع العقود العدلية وشواهد الملكية  العائلةوإرث ألتزم بتعهد أمالك  .6
لألعراف المحلية في تدبير المجال، واحترام الخصوصيات  االعتباررد إلى أدعو كما . نسخ منها استعدادا ألي طارئ توفيروحفظها و

 .الملكية العقاريةب يتعلقالسيما في ما  لمنطقتنا المحلية

ما  والدور القديمة مع استعمال طرق البناء التقليدية "إغرمان" ةمدرجحقول التراث األجداد المتمثل في الإصالح المساهمة في ب ألتزم .7
 .أمكن

 "تيويزا" وجماعة الدوار فيما يتعلق بتنظيم عمليات الحرث الجماعي واألشغال الفالحة التقليديةالمحلية ألتزم باحترام قرارات الجمعيات  .8
 .األشجار المثمرة وتربية المواشي حرث األراضي وتشبيب فيدعم الفالحين الفقراء و

معارفي وجميع  معبهذه القضية ومتابعة المشاورات  والتعريف عالمواإل عبر جميع وسائل االتصالأخبار المنطقة أتعهد باالستمرار في تتبع  .9
مواصلة التعبئة أدعو إلى و. الذي أحتفظ بنسخة منه ألبنائي مع اطالعهم بفحوى هذا الميثاقومدهم بالمعلومات األفراد والجمعيات المهتمة 

  .لمواجهة المحاوالت المضرة بمصالحهموسط السكان وخلق لجان محلية لليقظة 

 :مالحظات 

 ، ...كمسؤولين على العائالت أو الجمعيات االعتبارية والطبيعية أبصفتهم الشخصية  الميثاقاألفراد  يوقعـ 
 ،ديوقعه المعنيون أيا كان موقعهم داخل أو خارج البالالميثاق ـ 
 ذو طبيعة أخالقية صرفة،يبقى االلتزام ـ 

 . ألي فرد أو جماعة أيا كانتشاذة مستقبلية مواقف أية تبرير  ميثاق دارنغ يحتملـ ال 
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 دارنغ الئحة توقيعات السكان على ميثاق
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