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المحلیة  اتالسلط بفضل تعاون ممكنا : یبقى بناء  أوروبا تصاعدیا2016الجمعیة العامة أللدا 
 المدني.والمجتمع 

یار), بباریس, ماي (أ 12یوم  –الجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة المحلیة  -عقدت الجمعیة العامة أللدا 
 الشؤون الخارجیة الفرنسیة. ب'الكنفنسیون", وزارة

*** 

 السلطات المحلیة, وجمعیات السلطات المحلیة, في ممثلةجمعیة عضوة  200تعد ألدا الیوم أكثر من 
, التي ھذه التظاھرة نظمت التي تغطي كامل أوروبا الموسعة. ومنظمات المجتمع المدني وشبكاتھا

ة للتركیز على منظومة التعاون السناستغلھا المشاركون ھذه عضو,  80نظمت بحضور أكثر من 
 .زیز إدارة الحوكمة المحلیة الرشیدةمركزي والفرص الكبیرة التي تتیحھا ھذه اآللیة لتعالالّ 

تمكن المشاركون من تحویل یوم العمل ھذا, وكافة التظاھرات األخرى ذات الصلة, إلى نقاشات 
وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة,  رفیعة المستوى وذلك بفضل الشراكة والدعم المقدم من قبل

إضافة إلى الشراكة المتأتیة من مبادرة الفن لبرنامج األمم المتحدة لإلنمائي والجمعیة الفرنسیة 
ھذه التظاھرة فرصة سانحة ألعضاء ألدا كي  كما مثلت للمجلس األوروبي للبلدیات والمناطق.

 یجیة للجمعیة.ویتفاعلوا مع الخیارات اإلستراتیتخذوا قرارات ھامة 

انتخاب  2016, تولت الجمعیة العامة البرنامجو شطةناأل تقریرو التقریر الماليلى اعتماد إضافة إ
وات القادمة. كما تم تثبیت مجلس اإلدارة الجدید الذي سیتولى قیادة أنشطة ألدا خالل األربع سن

والتأكید على  , في منصبھیةمندوب عن منطقة إستریا الكروات یس السابقأودشان, الرئ أوریانو
 .ھاتوسیع نطاقو الجمعیة برنامجالتزامھ ورؤیتھ في دعم 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Bilan-Accounts-FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/152-Activity-Report-ALDA-2015-2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme-ALDA-2016-ENG.pdf


بتت الجمعیة العامة في وضع وكاالت الدیمقراطیة المحلیة الثالث السابقة في كرواتیا 
أللدا (انظر  ینالعملی اءكوالتي رفعت كلھا إلى مرتبة الشر(فرتنجلیو/بروتونجلیا, أوزیاك وسیزاك),  

 ت الخاصةالتوصیا). :ما وافقت الجمعیة العامة على نظام ألدا على تغییر النظام للدخول فيالموافقة 
ألدا  المنبثقة عن المبادرة حول المحور والتحقیق الذي یتم تحت إشراف بمعالجة مسألة الھجرة

 .محركة للتربیة على التنمیة وإذكاء التوعیة) (السلطات المحلیة كعناصر LADDERومجمع  

من سنة ألخرى, إال أن نشعر  اركة أعضائنا, التي ما انفكت تتضاعفنسبة مشأمام " ال یسعنا, 
لفخر واألمل", كما جاء على لسان أنتونال فلموربیدا, األمینة العامة لجمعیة ألدا. "یمثل مجلس با

على مستوى السلطات المحلیة  –بھا جمعیة ألدا  دید اختزاال رائعا للروح التي تتسماإلدارة الج
ة والمنطقة الشرقیوالمجتمع المدني والمرأة والرجل واإلتحاد األوروبي ومنطقة البلقان والشراكة 

یز منظومة المعرفة والمھارات ویحدوھا األمل في تعزنصیبا من تتقاسم نفس  المتوسطیة. جمیعھا
. واختتمت السیدة الدیمقراطیة المحلیة وتحسین مستوى عیش المواطنین وبناء أوروبا تصاعدیا

 نجاز عمل ممتاز".قادرین على إ –أننا  –فلموربیدا بالقول "ثقتي كبیرة في أنھم 

جیانفرانكو مرتیني إلى إیفا وفي سیاق متصل بالتظاھرة, تم إسناد منحة الدورة السنویة الرابعة 
ي جمھوریة التشیك,  لمشروعھما الدراس وفا, من جامعة بالكي بأولوموك, منكملوسیوفا و لنكا دشك

وسنة البكل من الذي تولده وكاالت الدیمقراطیة المحلیة في  تحت عنوان " تقییم  مدى األثر
 والھرسك".

 رواط مھمة:

 ) pdf(فرنسیة ) pdf(إنجلیزي  2016لدا ألالعامة الجمعیة أجندا  

 تقریر الرئیس األدبي لسنة  2015 و تقریر الوالیة (2012 – 2016)

 ) pdf(فرنسي ) pdf(إنجلیزي  2015 أمین المال أنشطةتقریر 

  ) pdf(فرنسينتیجة ال – 2015تقریر الحسابات 

 ) pdf(فرنسي ) pdfإنجلیزي ( 2016برنامج أنشطة ألدا 

  حول الھجرة: توصیات المبادرة

 النظام األساسي أللدا ات للدخول فيتغییر –الشركاء التنفیذیون أللدا 

 )2020 – 2016(والیة  دارة الجدیدإلتق مجلس اإل

 ) pdf(فرنسي ) pdf(إنجلیزي أجندا التظاھرات العمومیة 

 صور:

 رواق صور حول الجمعیة العامة أللدا

http://www.alda-europe.eu/public/doc/OperationalPartnersDecision.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Migration-recommendations.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Migration-recommendations.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Agenda-GA-2016-EN.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Agenda-AG-2016-FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/President-moral-mandate-report.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Treasurer-Report-ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Treasurer-Report-FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Bilan-Accounts-FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme-ALDA-2016-ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme-ALDA-2016-FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Migration-recommendations.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/OperationalPartnersDecision.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=220
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=220


ظومة التعاون السنة األوروبیة للتنمیة: القیمة المضافة لمن رواق صور حول المؤتمر " استغالل
 مركزي لتعزیز الحوكمة المحلیة"االّ 

راكة مع فن صندوق األمم الالمركزي, بالشرواق الصور حول یوم مخصص ألدوات التعاون 
 )AFCCRE( طقاللبلدیات والمنالمتحدة اإلنمائي و الجمعیة الفرنسیة للمجلس األوروبي 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=218
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=218
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=219
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=219


 

 

 

 

 

أودشان,  , تصریح للسید أوریانولیست ھناك أیة حدود لطموحاتنا  –مجلس اإلدارة الجدید أللدا  
 رئیس ألدا.

 أیھا األعضاء األعزاء, أیھا األصدقاء األعزاء,

قادمة. كما أود ألدا للسنوات األربع الكرئیس أنا فخور وسعید في نفس الوقت بإعادة انتخابكم لي 
. ویمثل ھؤالء 2020 – 2012ین تم انتخابھم للوالیة افة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد الذشكر ك

األعضاء فریقا رائعا نجح في تطویر أنشطة الجمعیة واإلرتقاء بھا إلى أعلى مستوى ممكن من 
 .والطموحات األھداف

*** 

اب عن السرور واألمل اإلعر اآلن, ال یسعني إالّ على ضوء النتائج الرائعة التي تم إنجازھا إلى غایة 
. كما أود التأكید 2020س مجلس اإلدارة الجدید الذي سیتولى قیادة أعمال ألدا إلى غایة والغبطة بترؤ

كونھم یمثلون في  –التي تتسم بھا الجمعیة  الروح -حقا –أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة یعكسون 
مثلین لسلطات المحلیة والمجتمع المدني واإلتحاد األوروبي ومنظومة فریقا متوازنا من المندوبین الم

 .الشرائح العمریةالتوسع وبلدان الجوار والمرأة والرجل وكافة 

 لجمعیة من لعب دور فاعل في مساندة مساربفضل الدعم والقیادة التي تحضى بھا ألدا, ستتمكن ھذه ا
لن تكون ھناك اختصار, نطاق أنشطتھا المستقبلیة. بیع من وبنائھ, إضافة إلى التوس أوروبا تصاعدیا

 .أیة حدود لطموحات جمعیتنا

 شانأوت أوریانو

 رئیس ألدا

 إلتق مجلس اإلدارة الجدید أللدا

http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php


 

 

 

 

 

 راطیة المحلیة بتونسكالة الدیمقستحتضن مقر وھي التي مدینة القیروان  

ام كل من السید ألساندرو بیرلي, نائب رئیس ألدا, والسیدة أنتونال فلموربیدا, األمینة العامة للجمعیة, ق
, 29و  28لور جودیك, المنسقة للمنطقة المتوسطیة, بزیارة إلى مدینة القیروان, یومي -والسیدة آن

الرسمي على اإلتفاقیة الممضاة مع بلدیة  تولوا خاللھا إضفاء الطابع , 2016أبریل (نیسان), 
 القیروان والتي سیتم بموجبھا فتح وكالة للدیمقراطیة المحلیة بالبالد التونسیة.

*** 

أبریل  28تمثلت الخطوة األولى إلضفاء ھذا الطابع الرسمي في التظاھرة العمومیة التي انتظمت یوم 
, وبحضور ممثلین عن المجتمع المدني بالشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني بتونس (نیسان),

 ووسائل اإلعالم والبلدیة ووالیة القیروان.

أحمد العمري, نائب رئیس البلدیة, ھذه ون بسام الشریقي, المعتمد األول للوالیة, كما اغتنم كل من السیدی
والذي  الة الدیمقراطیة المحلیة,تعدادھا الحتضان المقر الجدید لوكإرادة البلدیة واسالفرصة للتأكید على 

 أول مقر یفتح بالمنطقة المتوسطیة. سیكون

رحبت كافة األطراف التي شاركت في ھذا اللقاء بالمبادرة الجدیدة وثمنت الجھود التي تم بذلھا لتعزیز 
فرصة الندوة الصحیة بیرلي د ألساندرو منظومة الدیمقراطیة المحلیة بالبالد التونسیة. كما استغل السی

 الیومالتي تم عقدھا, على إثر التظاھرة, لیدلي بالتصریح التالي: " أنا فخور وسعید لیس بتواجدي ھنا 
طار, بھدف تعزیز , ومازالت الجھود متواصلة في ھذا اإلركاخوض العدید من المعحیث تم  ,فحسب

 إرساء الدیمقراطیة المحلیة قد انطلقت فعال"., بل وكذلك بإدراكي أن منظومة الدیمقراطیة

تولي أبریل (نیسان), عندما  28كما تواصلت اجراءات إضفاء الطابع الرسمي على ھذه التظاھرة یوم 
على مذكرة اتفاق اإلمضاء لي ولسعد القظامي, رئیس بلدیة مدینة القیروان, كل من السیدین ألساندرو بیر
ة بلدیة القیروان في احتضان المقر الجدید لوكالة الدیمقراطیة المحلیة إراد تضفي الطابع الرسمي على  

 .یةتونسالبالد الب

جمعیة من المجتمع المدني الذین  15وتمت مراسم اإلمضاء بحضور السیدة أنتونال فلموربیدا وممثلي 
 قدموا طلبھم للمشاركة في منظومة الشراكة التي تدعو لھا وكالة الدیمقراطیة المحلیة. 

http://pasctunisie.org/


المحلیة  خیرة الخاصة بتحدید الشركاء الدولیین لوكالة الدیمقراطیةدخلت ألدا اآلن في المرحلة األ
ستجابة لكافة الشروط المطلوبة وتأمین االفتتاح الفاعل والناجح للوكالة خالل بالقیروان وذلك بھدف اال

 .2016خریف 

 روابط مھمة

 رواق الصور

 طریق الدر المتوسطي بتونسالخاص ب لقاءالالمتوسط تحت األضواء: 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=215
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=215
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1634


 

 

 

 

 

 ة أللدابمبادرة الھجرة"  المعتمدة أثناء انعقاد الجمعیة العام"التوصیات الخاصة  

مثل النزاعات واألنظمة الدكتاتوریة والفقر والجوع وندرة فرص التشغیل والعدد  متعددة, سبابنظرا أل
ل خال منھم بلوغ بلدان اإلتحاد األوروبي,في محاولة  من المھاجرین الفارین من بلدانھمالمتنامي 

مشاكل إنسانیة كارثیة, بما فیھا ھذه الظاھرة أبعادا مذھلة ورافقتھا  السنوات القلیلة الماضیة, اكتست
 التھریب المحظور للبشر. رق السفن وعدد كبیر من الوفایات, إضافة إلى غ

*** 

باإلضافة إلى ذلك, نالحظ أن التدفق المتنامي للمھاجرین والالجئین, الذین نجحوا في الوصول إلى 
إعادة إلى بالتالي داعیا اتسمت بالعنصریة وكره األجنبي,  أوروبا, ساھم في بروز حركات خطیرة,

 النظر في  القیم األوروبیة المتمثلة في اإلدماج والتسامح.

دراسة تولت من خاللھا تحلیل األسباب الحقیقیة   -الجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة المحلیة  –أجرت ألدا 
تمعات المحلیة وعلى مستوى المشاركة المدنیة للمھاجرین داخل المج لظاھرة الھجرة خالل العقد الماضي

في أوروبا. كما تھدف ھذه الوثیقة إلى تجمیع أصوات المھاجرین المستقرین بأوروبا, وذلك بھدف 
التوصل إلى فھم أفضل للعراقیل التي یواجھونھا, خالل عملیة الھجرة, وتدعیم السیاسات المؤسسة على 

ألمد الطویل. تم تقدیم ھذه الوثیقة الحجج والبراھین التي ستمكنھم من مواجھة ھذه األزمة الراھنة على ا
ماي (أیار), حیث تم اعتماد جملة من التوصیات  12على ھامش انعقاد الجمعیة العامة بباریس یوم 

والدعوة إلى تقدیم مساعدة قیمة وإدماج  ,إلبراز دور السلطات المحلیة في إرساء السیاسات وتنفیذھا
 لتأمین التنمیة. ا مھماى أھمیة الھجرة بصفتھا رافدالمھاجرین في المجتمعات المحلیة والتأكید عل

 ) pdfإنجلیزیي ( ل الھجرةحوتوصیات إقرأ 

  

 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Migration-recommendations.pdf


 

منظومة التعاون  لى التحقیق فياإلستثمار في السنة األوروبیة للتنمیة: مبادرة الدر الخاصة تتو
  على المستوى المحلي.للحوكمة الرشیدة  كأداة مركزيالال

ان في إطار مشروع الدر وجمعیتھ العامة الملتئمة بباریس, أطلقت ألدا مبادرة خاصة تحت عنو
لتعاون الالمركزي بھدف تعزیز للتنمیة: القیمة المضافة لمنظومة ا "اإلستثمار في السنة األوروبیة

  لیة"كمة المحالحو

*** 

الغایة من ھذه التظاھرة التي نظمتھا ألدا, بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة ومبادرة الفن 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجمعیة الفرنسیة للمجلس األوروبي للبلدیات والمناطق, ھي االستفادة 

وتعزیزھا, وذلك في إطار التنمیة الجدید:  2015من الدروس المستوعبة من السنة األوروبیة للتنمیة 
وأھداف التنمیة المستدامة. وبالتالي, ما ھي الخطوات القادمة المقترحة من قبل  2030األجندا العالمي 

السلطات المحلیة, التي تتعاون مع المجتمع المدني, لرفع التحدیات الخاصة بتنفیذ أھداف التنمیة 
ي ھذا اإلطار, تناول عدد من المحاضرین, الممثلین للمؤسسات وفالمستدامة على المستوى المحلي؟ 

 ھذا الموضوع. إلدالء بآرائھم وإثراء النقاش حولوالسلطات المحلیة والمجتمع المدني, الكلمة ل

تعتبر السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني أطرافا فاعلة ومؤثرة في منظومة التنمیة. لذا, یتعین 
 ائقة على التواصل مع المواطن وصنعمدھم بالدعم المطلوب نظرا لقدرتھم الفاإلعتراف بدورھم و

كما تم االعتراف بالمستوى المحلي وتغییر السیاسات والممارسات الخاصة بالتنمیة.  المطلوبالتأثیر
 ھداف التنمیة المستدامة.أل , طبقاكعنصر أساسي "لتأمین التنمیة على مستوى محلي"

المقاربات المجددة ضروریة لتمكین منظومة التعاون الدولي من التطرق ألھداف وفي نفس الوقت, تبقى 
التنمیة المستدامة. كما مكنت التظاھرة من عرض منظومة التعاون الالّمركزي بصفتھا أداة فاعلة لتعزیز 

لى تعاطي العمل الدولي الداعي إلى بناء السالم والتناغم االجتماعي والتنمیة المستدامة, وذلك بالتحفیز ع
 كافة األنشطة المطلوبة لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة على المستوى المحلي.

خالل الجلسة االفتتاحیة لھذه التظاھرة, ألقى السید برتران فور, المندوب المكلف بالنشاط الخارجي 
لخاصة بتعزیز خارجیة الفرنسیة, كلمة تلتھا المصادقة على التوصیة اللسلطات المحلیة بوزارة الشؤون ال

 منظومة التعاون الالمركزي كأداة للتنمیة والحوكمة الرشیدة.
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 الطوارئ ودمج المھاجرینحاالت ة  لمبادوسا لتبادل الخبرات والممارسات الجیدة في إدار ألدا تصل إلى 

ون أطلقت ألدا مبادرة, بالشراكة مع بلدیة المبادوسا وسیونس بو "أبواب أوروبا: المھاجرون العالمی
ماي (آیار) بلمبادوسا, المدینة الرمز لتدفق المھاجرین نحو  6نظمت ھذه الظاھرة یوم والتنمیة المحلیة". 

أوروبا خالل العقد الماضي. الغایة من ھذا النشاط ھي تحدید كافة الحلول الممكنة لفائدة المجتمعات 
ھذه التظاھرة لتبادل  تغل المشاركونالمحلیة المطالبة برفع بعض التحدیات العالمیة مثل الھجرة. كما اس

حول ما یمكن للمجتمعات المحلیة القیام بھ لفائدة أوروبا وما یمكن ألوروبا تقدیمھ للمجتمعات  األفكار
 من الھجرة.أثرة بالحاالت الطارئة المتأتیة المحلیة المت

*** 

لمتوسط", قدمت خاللھا عضو برلمان, ومقرر"تقریر حول اة سیسیل كیانغ, نطلق النقاش بكلمة السیدا
التقریر, الذي تم اعتماده یتطرق إزاء الھجرة. و إلتحاد األوروبي العالمیة والشاملةعرضا  حول مقاربة ا

بما أن إلى مسألة الھجرة على األمد القصیر والمتوسط والبعید. " من قبل البرلمان األوروبي, مؤخرا
آللیات التي تم استعمالھا خالل العقد الماضي. وبما الھجرة ھي ظاھرة معقدة, فال یجوز إدارتھا بنفس ا

أنھ ال یمكننا معالجة ھذه الظاھرة, فیتعین علینا اإلكتفاء بإدارتھا عبر مقاربة عالمیة بإشراك كافة 
األطراف المعنیة, وخاصة السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني. ال یمكن ألوروبا السیطرة على 

ركة تضامن فاعلة, على الصعیدین الوطني والدولي", ذكرت السیدة كایانغ.أزمة الھجرة إال عبر ح  

لواردة في التقریر في عشرة نقاط: اعتبار الحیاة البشریة لب السیاسة یمكن حوصلة العناصر األساسیة ا
المتبعة من قبل اإلتحاد األوروبي في مجال الھجرة, تجاوز لوائح دبلن التي لم تعد تمكن من إدارة 
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ة لتدفق المھاجرین وبعث نظام لجوء أوروبي مركزي جدید, إرغام الدول األعضاء على یجات الحالالمو
 احترام آلیة إعادة التوزیع, فتح ممرات إنسانیة, مراجعة نظام التأشیرة, تعزیز خطة اإلتحاد األوروبي

عمل على مستوى ن, فتح قنوات شرعیة للھجرة, إرساء خطة شنغ نقاذ مسارلمحاربة اإلتجار بالبشر, إ
وربیة داعیة إلى معالجة اإلتحاد األوروبي حول دمج المھاجرین, إعادة إطالق خطة عمل اإلتحاد األ

ب األصلیة للھجرة. كما أن الغایة من إنجاز ھذه الوثیقة ھي محاربة الحركات الشعبویة التي تعمد األسبا
 قیقیة للمجتمعات األوروبیة.حال الحاجات تغالل األزمة لغایات انتخابیة وال تتناسب معإلى اس

الوارد في التقریر حول دور السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع  حب السید ألساندرو بیرلي بالتركیزر
یتعین على المؤسسات األوروبیة والدول  ندماج.رة حاالت الطوارئ للھجرة ودعم االالمدني في إدا

وآلیات مالئمة لدعم كافة المبادرات الناجحة والتي االعتراف بمثل ھذا الدور وإعداد أجوبة  األعضاء
دعم أنشطة التعاون الالمركزي, على مستوى السلطات المحلیة, یروج لھا على المستوى المحلي. 

مج وكاالت الدیمقراطیة إلدارة ظاھرة الھجرة. كما أن برابالشراكة مع المجتمع المدني, ھو أمر أساسي 
ئدة أغلب بلدان الجوار, تمثل أداة ناجحة ویمكن االستلھام من محتواھا. المحلیة, التي تمت صیاغتھا لفا

في مجال الھجرة, على نجاح  ,لي على ضرورة تأسیس السیاسات الوطنیة واألوروبیةید بیركما أكد الس
  على المستوى المحلي بلمبادوسا. لممارسات العملیة التي تم تنفیذھاا

أما الفریق الثاني فقد أكد على تبادل الممارسات الجیدة بین بلدیات قراندسانث وفنتمغلیا ولمبادوسا 
تتأتى الحلول من الممارسات الجیدة الناجحة", یقول السید كارام, رئیس  وبرشلونة وبلرمو ولمبادوسا. "

منھم داخل  2800ى ألكثر من بلدیة قراندسانث, أثناء عرضھ لمبادرة الترحیب بالمھاجرین وتوفیر المأو
رین ساكن. كما تأثرت بلدیة فنتمغلیا بشكل خاص, لیس بسبب المھاج 22 000  مجموعة محلیة تعد

وأكد السید أنریكو لوكیالنو, وكذلك بالمھاجرین المطرودین من فرنسا.  المتدفقین على المدینة فقط, بل
فضل في إدارة شؤون المھاجرین. لذا, یتعین رئیس البلدیة, على الحاجة إلى اعتماد منظومة حوكمة أ

تمكین السلطات المحلیة وتقدیم مزید من المھارات لھم, بدال من توزیع ھذه المھارات على عدد واسع من 
األطراف المؤسساتیة, وعلى مستویات مختلفة, الشیئ الذي قد یؤثر على منظومة التعاون. واستفاد 

كل من أداك ولو, رئیس بلدیة برشلونة, ولیولوكا أورلندو, الفیدیو,  الفریق من التدخالت التي قدمھا, عبر
لدیة بالرمو. "نحن في حاجة إلى تغییر سیاسات اإلتحاد األوروبي حول الھجرة وإلى تكاثف رئیس ب

لمبادئ التي أرساھا آباؤنا بأوروبا مختلفة وأكثر احتراما ل ھود واستغالل تجاربنا ورؤانا, كما نطالبالج
ي المالحظات ن حوصلة مداخلة السید أورلندو فون", كما جاء على لسان المسؤول األول. یمكالمؤسس

یساھم المھاجرون في إعطاء صورة أكثر إنسانیة حول العولمة,  " التي أثارھا أثناء الجلسة االختتامیة
 خل حدودنا".ن, للتفكیر في طریقة تنفیذ حقوق اإلنسان دام یمنحوننا الفرصة, نحن األوروبییحیث أنھ

س األوروبیة للتخطیط, لو, رئیس جمعیة المدارأختتمت أشغال الجلسة من قبل السید فرنشاسكو لو بیك
في عالقة لھا بمسارات دمج  الذي تطرق إلى العالقة الوثیقة القائمة بین التخطیط الحضري والمواطن,

ز , بل یجب إزالة كافة الحواجحسبرین. ال یمكن دعم منظومة الدمج بواسطة اآللیات القانونیة فالمھاج
مع التأكید على الدور الھام الذي یلعبھ التخطیط الحضري في  ,التي تحول دون تحقیق المواطنة الكاملة

ھذا المجال. في غیاب الفضاءات العمومیة, التي تمكن من تجمیع مختلف األطراف داخل المجتمع 
العوامل, وقد یكون ھذا نتیجة للسیاسات المتبعة  المحلي, یصعب النفاذ إلى الحقوق, بسبب العدید من

 أال شعوریة. یة أمبطریقة شعور



 

 .ذكرى في بیتوال, مقدونیادرسة الصیفیة الدولیة أللدا حول إحیاء الم 

تنظم ألدا أول مدرسة صیفیة دولیة لھا حول موضوع " ذكرى من خالل الموروث الثقافي للحرب  
تمثل ھذه التجربة فرصة فریدة لزیارة للموروث الثقافي  .بھة المقدونیة"العالمیة األولى على الج

 .ھالمغمور, خالل الحرب العالمیة األولى, بجمھوریة مقدونیا, والقیام باألبحاث حول

 *** 

جوان  30 – 25 ا), وذلك خالل الفترةستنتظم ھذه المدرسة الصیفیة بمدینة بیتوال (جمھوریة مقدونی
واسعة من النقاشات حول موضوع الحرب  قترح برنامج ھذه التظاھرة سلسلةی. 2016(حزیران) 

إلى زیارات میدانیة بقیادة ثلة من المھنیین واألساتذة  لى, على الجبھة المقدونیة, إضافةالعالمیة األو
 والخبراء الممارسین في مجال التاریخ والحفریات واألثنولوجیا والموروث الثقافي والفن.

الطلبة والمولعین بمواضیع التاریخ والحفریات واألثنولوجیا, أو من ممثلي المجتمع المدني  ,إذا كنتم من
سنة, فمرحبا بكم إلى المدرسة الصیفیة الدولیة  30-18أو النشطاء في مجال الذكرى, ویتراوح سنكم بین 

 التي تنظمھا ألدا.

فیة الدولیة, برجى اإلتصال بمكتب ألدا أللدا, بھدف المشاركة في المدرسة الصی إذا رغبتم في تقدیم طلب
 aldaskopje@aldaintranet.orgبسكوبیو في أقرب اآلجال: 
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أیام, حول إدارة مشروع  3 یة, مدتھادورة تدریبنطلق. سجل اسمك للمشاركة في ستعد, إنتبھ, إا

 , كرواتیا.في بوال
 

لمن یھمھم تعلم تقنیات إدارة المشاریع وتحسین مھاراتھم في ھذا المجال, ألدا تمنحھم فرصة 
 للمشاركة في دورة تدریبیة عملیة.فریدة 

*** 

لوبة الھدف من ھذه الدورة ھو تمكین المشاركین من تطویر المھارات وتحسین المعرفة المط
أثناء إدارة مختلف مراحل المشروع. تستند ھذه المقاربة إلى منھجیات غیر رسمیة وعملیة نجح 

سنة  15خبراء ألدا في اكتسابھا وتطبیقھا خالل مسیرتھم المھنیة التي تمتد على مدى أكثر من 
ة الجمیلة, الشاطئی الدورة التدریبیة في بمدینة بوال في ھذا المیدان. إضافة إلى ذلك, ستعقد ھذه

 .2016جویلیة (یولیو),  8-6كرواتیا, خالل الفترة 
تمكنھم أیام, سیتلقى المشاركون معلومات  3خالل ھذه الدورة المكثفة, التي ستتواصل على مدى 

من تكوین فریق عمل وبعث المشاریع واستغالل الوقت على الوجھ األمثل وتنظیم فریق العمل 
داب األشخاص والتواصل من الجمھور المستھدف وتوفیر وانت بشكل ناجع وقیادة المشاریع

اآللیات التي تؤمن استدامة المشاریع. وستمكن الدورة المشاركین كذلك من تقدیم جملة من 
یة, والتي قد تطرأ, على االت الطوارئ ,نموذجیة وغیر نموذجالتوصیات حول كیفیة معالجة ح

لون تقاسم األفكار والمحاور التي ال یمكن أساس التجارب التي مر بھا المدربون الذین سیتو
 استیعابھا خالل دورة إدارة مشروع تقلیدیة.

أیام, مخصصة لمدیري  3باختصار, یمكن القول أن ھذه الدورة, التي ستتواصل على مدى 
, وذلك بمدھم ن یسعون إلى تحسین مھاراتھمم مشاریع الجریئین, ستكون مفیدة لجمیعال

 دورة أخرى. ةأی ال توفرھاارف المعمن البیانات وبمجموعة 
 

 )pdf( برنامج الدورة التدریبیةلمزید من المعلومات: 
أدنى من المشاركین  ویجب توفر عدد ,أورو 350للمشاركة في الدورة ھو  المطلوبالمبلغ 

 .ظیمھالتن
  rganna.ditta@aldaintranet.o .لمزید من المعلومات, یرجى اإلتصال بآنا دیتا على العنوان التالي

 46 01 54 44 04 39 + مقرلاأو على    
 

 ال تفرط في ھذه الفرصة المذھلة والفریدة وبادر بتسجیل اسمك منذ اآلن.
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 في نوفو مسترو, سلوفینیا وإعادة التدویر المقاربة التربویة حول التنمیة المستدامة
الممول من قبل برنامج ), البیئیة التربیة ل من أجل مدن ضالعة فيالعمWE – NET(وع رفي إطار مش

أبریل  16-14للمواطنین, نظمت جمعیة تطویر العمل التطوعي في نوفو مسترو, خالل الفترة أوروبا 
شھدت ھذه  إدارة النفایات والتنمیة المستدامة. ربویین حول محاور تخص إعادة تدویر(نیسان), نشاطین ت

موا كلھم في إثراء محاور ھذه شخص, أغلبھم من الشباب, ساھ 60التظاھرة مشاركة أكثر من 
 اھرة.التظ

نظمات المجتمع المدني, فرصة سانحة لإللتقاء بین السلطات المحلیة وم  WE – NET مشروع یمثل 
وفي ذات تعاون حول عدد من االھتمامات الثنائیة وتبادل األفكار. ن, بھدف البلدا 8ینحدرون من 

اإلطار, یتم التركیز على المقاربات المحلیة لمزید توعیة الشباب حول منظومة التنمیة المستدامة ومفھوم 
ین البلدیات والمنشآت التربویة والمؤسسات . وتكتسي منظومة الشراكة الجماعیة بصاد المدوراإلقت

الذي  روع ومضاعفة األثرشموسیع نطاق الواألعمال المتشابھة, وكذلك منظمات الجوار, أھمیة بالغة لت
 یخلفھ.

صة نادرة لكسب مزید من المعرفة لنوفو مسترو, حضي األطفال والمراھقون بفر ضل المنھج التربويبف
 المنوال المستدامالعمل التي نظمت حول  اء النفایات. كما ساھموا في ورشةوانتق حلقة إعادة التدویر حول

 ما منحت لھم الفرصة . كوذلك باستعمال المواد الخاضعة للتدویر, في نوفو مسترو حالیا, ومستقبال
مساھمتھ الفاعلة في صناعة الموضة تدارس لمناقشة موضوع الشریط الوثائقي "التكلفة الحقیقیة" و

النقاش لكبرى على البیئة وحقوق اإلنسان للعملة. استغل المشاركون ھذه الفرصة للتعمق في وتكلفتھ ا
 .ھذا الموضوعحول   األفكار لتبادل, إضافة إلى ناقتراح بدائل أفضل للزبائو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نیاالمتوأمة بنورمندي ومقدو في المناطق السیاحة والثقافة: المجاالت األساسیة الخاصة بأنشطة الربیع

 
شھد شھرا مارس (أذار) وماي (آیار) عددا من التظاھرات الثریة للسلطات المحلیة بنورمندي ومقدونیا. 

وخالل ھذین الشھرین األخیرین, نظمت ثالثة أنشطة ركزت على محاور السیاحة والثقافة والموروث 
 الثقافي في كل من نورمندي ومقدونیا.

*** 

ركز بلقونیا اإلقلیمي للتنمیة زیارة إلى یق من الممثلین عن مآذار), أدى فر( في نھایة شھر مارس
اكتساب قسط من التجربة  یارة ھيالغایة من ھذه الز كانتشركائھم ببلدیة مون سن میشال, بنورمندي. 

الواسعة التي تتمتع بھا منطقة نورمندي في مجال الموروث الثقافي: اآللیات الضروریة لتعزیز القطاع 
 ي قاموا بھا لنورمندي, قدم ممثلواب المزید من السیاح لھذه المنطقة. وأثناء الزیارة التالسیاحي واستقط

السیاح الراغبین في توجھ إلى بیالقونیا عینة حول تطبیق الھاتف الذكي الجدید المخصص للسیاح والذي ی
لیة بفضل منظومة المتواجدة بمنطقة بیالقونیا, مقدونیا. تم إرساء ھذه اآل ةدیرزیارة باباماونتن واأل

نورمندي ومقدونیا. التعاون القائم بین  

المتجولین في بلدیة لیفارو. یمثل  فریقا من شركائھا في بدایة شھر أبریل (نیسان), استقبلت بلدیة بیروفو
ھذا النشاط خطوة جدیدة على درب التعاون بین لیفارو وبیروفو اللذان یقیمان, منذ سنوات عدیدة, برامج 

ئیة تھدف إلى تعزیز محاور الثقافة والموروث الثقافي والزراعات على أراضیھا, وكذلك انتاج تعاون ثنا
  الجبن, ھذا المنتوج المشترك بین كال المنطقتین.

برنامج التوأمة بین المدن  , في إطار2016نشاط تم تنظیمھ, خالل شھر أبریل (نیسان)  تمثل آخر
ستراتیجیة للحمایة المندمجة في إطالق المبادرة الجدیدة "إ, نورمندي ومقدونیاالخاص بالتعاون بین 

 3للموروث الثقافي لمدینة أھرد العتیقة". وھذه اإلستراتیجیة ھي نتیجة مشروع, تم تنفیذه على مدى 
سنوات, من قبل بلدیة أھرد. تم إرساء ھذه اإلستراتیجیة بفضل التبادل المثمر للتجارب بین أھرد 

ة  تتولى بلدیة كان, حالیا, تنفیذ إستراتیجیتھا الخاص ونورمندي, حیث ي بلدیتي كانوشركائھا المتمثلین ف
 الصعوبات التي جابھتھا. ة لتبادل الممارسات الجیدة وتحلیلالتي مثلت فرصة سانحو

, وذلك من الواعدة القدرة على تطویر المجاالت وتبرزتعكس ھذه األنشطة منظومة الدمج بھدف التعاون 
 .بین ھذه المنطق الممارسات الجیدة وتبادل الخبرات خالل تقاسم



 

منتدى حول "كیف ساھمت األزمة في تغییر اإلطار الرمز للمجتمعات والھویات األوروبیة؟" في إطار 
 (تمثیل األزمة وأزمة التمثیل)Re.Cri.Re مشروع  

بروفنس, وشریك  أون سبجامعة أكوھو محاضر أبریل (نیسان), قدم السید ألفونسو سنتربیا,  28في یوم 
, المشروع بیت شومان للبحث, وذلك في إطار (تمثیل األزمة وأزمة التمثیل)Re.Cri.Reفرنسي لمجمع 

 "كیف ساھمت األزمة في تغییر اإلطار الرمز للمجتمعات والھویات األوروبیة؟"المنتدى "

والطلبة  فیھم الصحافیین وصانعي القرار منح ھذا المنتدى فرصة اللقاء, لمجموعة من المشاركین, بما
 واألساتذة وأعضاء الجمعیات السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة المھتمین بموضوع الھویة األوروبیة.

(تمثیل األزمة وأزمة Re.Cri.Reة سانحة لتقدیم مزید من المعلومات حول ومثلت ھذه التظاھرة فرص
الذي یخلفھ الوضع االجتماعي واالقتصادي الحالي على تصور  , التي تھدف أساسا إلى فھم األثرالتمثیل)

تقدیم النصائح العملیة والملموسة  , منفي نھایة المطاف ن الذي یعیشون فیھ, ولكي یتمكنوا,الشعب للمكا
 ألصحاب القرار حول طریقة تحسین أنشطتھم المستقبلیة على المستویات المحلیة والوطنیة واألوروبیة.

, الذي یمتد على مدى ثالث سنوات, من قبل ما (تمثیل األزمة وأزمة التمثیل)Re.Cri.Reیمول مشروع 
مجتمعات شاملة, مجددة وتأملیة ", وذلك في إطار برنامج األفق  –یعرف باسم "اوروبا في عالم متغیر 

ة من قبل الجمعیة األوروبی ,2015, بعد أن تم إطالقھ في شھر ماي (أیار) 2020لإلتحاد األوروبي 
 جامعة من كافة البلدان األوروبیة. 15للتنمیة المحلیة, بالشراكة مع مجمع یتكون من 

 روابط مھمة:

, موقع الواب أللدا, متوفرة على (تمثیل األزمة وأزمة التمثیل)Re.Cri.Reمزید من المعلومات عن 
 .موقع الواب الرسمي للمشروعوكذلك على 

(تمثیل األزمة  Re.Cri.Reساھم في إنجاح المشروع بتقدیم المعلومات الواردة في االستبیان الخاص ب  
بط مرتالتمثیل  وأزمة التمثیل), حول كیفیة تمثیل األشخاص للفضاء الذي یعیشون فیھ وكیف أن ھذا

نود التذكیر بأن المعلومات الواردة في ھذا  على نشر ھذه البیانات.  بطریقة عیشھم وتفكیرھم, وساعد
 دقائق لتوفیرھا. 10االستبیان, الذي سیبقى سریا, ال تتطلب أكثر من 

 استبیان بكل اللغات

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.recrire.eu/
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/


 

 داخل البرلمان األوروبي  ل الحوكمة المحلیة في روسیا البیضاءنقاش حو

أبریل (نیسان), نقاشا حول الحوكمة المحلیة في روسیا البیضاء:  26شھد البرلمان األوروبي, یوم 
رئیس كرسي   تحت رعایةھذه التظاھرة  نظمت المضي قدما". –"حوار بین المواطنین والمؤسسات 

للعالقات مع روسیا البیضاء, السید بغدان زدروجافسكي, عضو بالبرلمان مفوضیة اإلتحاد األوروبي 
 األوروبي.

*** 

ألدا ومؤسسة الف صبیحا, التي ھي عضو لنا بروسیا تنظیمھا بالشراكة بین  تم التي ,تھدف ھذه التظاھرة
ید ألة التأكالبیضاء, إلى فتح باب النقاش بین المواطنین والمؤسسات في روسیا البیضاء أثناء تداول مس

 في إرساء منظومة حوكمة أفضل. على مدى مساھمة الحوار الموسع

العمل   عن شكره لجمعیة ألدا والف صبیحا على بغدان زدروجافسكي,أعرب نائب اإلتحاد األوروبي,  
منظومة الدیمقراطیة  المساھمة القیمة التي قدماھا لتدعیم علىأثنى تعزیز دورھما ول الذي قاما بھ

 یة في روسیا البیضاء.التشارك

ومن بین المتحدثین الذین تناولوا الكلمة أثناء ھذه التظاھرة, ھناك باول أداموفیتش, رئیس بلدیة غدانسك 
سؤول عن صیاغة التقریر السیاسي لكورلیب حول "تنمیة موممثل لجنة منطقو كورلیب, وھو المقرر ال

لیة في بلدان الشراكة الشرقیة. واغتنم السید الدیمقراطیة المح من أجل مواطنة نشطة كوسیلة لتعزیز
ي تلعبھ ألدا في منطقة الشراكة الشرقیة, وخاصة في للتأكید على الدور الفاعل الذ أداموفیتش ھذه الفرصة

 روسیا البیضاء. 

لیس في ’ بین الشعب والمؤسسة فقدان الثقة الضروریة "على كما أكد رئیس ألدا, أوریانو أوتاشان, 
تي تقع خارج اإلتحاد األوروبي فحسب, بل وكذلك في بلدان اإلتحاد األوروبي بالذات. كما أن البلدان ال

مزیدا من الفروع والالمركزیة یعني  مشاركة أكثر سالسة للمواطنین في صنع القرار, الشیئ الذي یؤمن 
 دیمقراطیة المحلیة".ظروفا أفضل إلرساء ال

ؤسسة الف صبیحا, تم إثراء النقاش بواسطة المساھمات وبعد كلمة السید میرسالف كاباسا, رئیس م
من سلونیم وموجیالف وفیتبسك, والذین قاموا بتقاسم  ین من مراكز المواطنة الثالثة بكلالقیمة للمشارك

 تجاربھم وتوصیاتھم حول إمكانیة تطویر الحوار في البالد.



 روابط مھمة:

 )pdf( المضي قدما؟" –جدول أعمال التظاھرة: "الحوار بین المواطنین والمؤسسات 

 المحلیة للدیمقراطیة ر من الجمعیاتأخبا
 
 
 

 
 د وشركاء جدد من بولندا.الجمعیة العامة للوكالة المحلیة للدیمقراطیة بجورجیا: مدیر تنفیذي جدی

 
ماي (أیار), الجمعیة العامة للوكالة المحلیة للدیمقراطیة بجورجیا, بمقر بلدیة  5انعقدت, بتاریخ 

 كوتایزي.
 

*** 

ممثلین عن  –الجمعیة العامة ھو انتخاب أعضاء جدد لمجلس اإلدارة وقبول شركاء جدد الھدف من عقد 
التنفیدي أللدا, در عن المدیر , صا2015 – 2014ماد تقریر بومورسكي, ببولندا واعت -منطقة كوسكو

 نفیذي أللدا.تجورجیا, نینو تفالتفاتزي والتعرف على نینو كوكوال, المترشح الجدید لمنصب المدیر ال
 

رئیس بلدیة كوتایزي, شوتا مرقولیا, ونینو بقلریشفیلي, مدیر قسم العالقات الداخلیة كل من حضر اللقاء 
س, ودافید مولوا, المدیر التنفیذي للجمعیة الوطنیة للسلطات المحلیة, ونودار جیكیا, عن فرع ببلدیة تبلسی

كما قامت مدینة كزتازي لجمعیة المحامي الشبان, ولوساب كاكالشفیلي, نائب حاكم منطقة إیماراتي. 
ماع بحضور بعثة التأم اإلجتمشاركة في عملیة صنع القرار.سید نینو تفالتفادزي للبتفویض الستراسبورغ 

 بومورسكي, ببولندا, والتي تم قبولھا كشریك عن وكالة الدیمقراطیة المحلیة بجورجیا.-منطقة كوسكو
 

أحیطت الجمعیة العامة علما بالتغییرات التي طرأت على المنظمة, واعتمد مجلس اإلدارة ترشح نینو 
مسؤول عن إجراءات التسجیل كوكوآس لمنصب المدیر التنفیذي, وتم إرسال القرار إلى القسم ال

 لإلعتماد.
ستشھد وكالة الدیمقراطیة المحلیة بدوردیا, في مطلع شھر ماي (أیار), انطالق مرحلة جدیدة تتناسب مع 

الشركاء  قبل الممتاز جدا, نینو كوكوا وكذلك منوالمدیر التنفیذي الجدید قبل المساھمة المتأتیة من 
 .بومورسكي-البولندیین بمنطقة  كوسكو

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Agenda_Dialogue_between_Citizens_Institutions_Belarus.pdf


 
 

 الجبل األسود العابر للحدود -إطالق مشروع كوسوفو
جمعیة ترنتینو مع المتمثل في وكالة الدیمقراطیة المحلیة بكوسوفو والشریك الرئیسي من تولت كل 

أول لقاء نظمھ  الجبل األسود)و بالشراكة مع -البلقان اإلطالق الرسمي للمشروع العابر للحدود (كوسوفو
 سییر بقیادة ممثل وكالة التنمیة المحلیة لكوسوفو, ألبرت كراسنیكي.فریق لجنة الت

 
*** 

أول لقاء نظمھ فریق لجنة التسییر,  الجبل األسود,تواصل –كوسوفو  العابر للحدود المشروعفي إطار 
الخاص بمشروع بورن للحمایة التنوع البیئي وتطویر وبركلیتي / بیشیكات والمنتزھات الطبیعیة 

ھو مشروع یمول من قبل اإلتحاد األوروبي, وینفذ من وكالة الدیمقراطیة المحلیة بكوسوفو مع لنومونا, و
جمعیة ترنتینو مع البلقان, بفصل التعاون القائم مع بلدیة بالف, وكالة حمایة البیئة  األساسي كیالشر

 بكوسوفو, ومركز التنمیة اإلقلیمیة بروزاجو.

ینتمون للمشروع, ویمثلون السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع تتركب لجنة التسییر من سبعة أعضاء, 
المدني. إلتأم ھذا اللقاء األول بحضور كل من رئیس بلدیة بتنیتشي, سمیر أغوفیتش, واألمین العام 

جمعیة ترنتینو مع البلقان, للبلدیة, روزاج داسیتش, ومدیر قسم التنمیة االقتصادیة لبلدیة بالف, ومدیر 
ین, بھدف تمكین األطراف الفاعلة في كوسوفو والجبل األسود من المھارات والفرص موریتسیو كام

مشتركة الضروریة لتعزیز منظومة التعاون عبر الحدود في مجال حمایة البیئة ومن خالل مبادرات 
نظام المشروع البیئي الثمین والحساس وتعزیز إلى حمایة وتدعیم وإدارة  ومتعددة المستویات تھدف

العام (منظمات المجتمع المدني, األعمال المحلیة الصغیرة الخاصة -بین القطاعین الخاص الحوار
 واإلدارات المحلیة).

شھرا, من تعزیز منظومة الحمایة البیئیة وتحقیق  18سیمكن ھذا المشروع, الذي سیتواصل على مدى 
ألسود.الجبل ا-التنمیة االقتصادیة المستدامة في منطقة عبر الحدود بین كوسوفو  

  
 
 


