
 
 
 

 

2016)  حزیران( جوان شھر نشریة  

  
: مساھمة أوریانو أوتاشان, رئیس ألدا2016یوم التوسیع   

 
أھداف التنمیة المستدامة: ورشة عمل الدر خالل األیام األوروبیة للتنمیة  إضفاء الطابع المحلي على  

ورشة عمل مشروع جوان (حزیران),  16في إطار األیام األوروبیة للتنمیة, نظمت ببروكسل, یوم 
إضفاء الطابع المحلي على أھداف التنمیة المستدامة: امتالك  الدر. انعقدت ھذه الورشة تحت عنوان: "

 أجندا التنمیة العالمیة".

*** 

افتتحت الورشة بعرض شریط فیدیو "تسامح" الحائز على جائزة شعار مسابقة مبادرة الدر, إلطالق 
محور أھداف األلفیة للتنمیة, وخاصة التربیة والرفع من التوعیة. شھدت ھذه الورشة, التي أشرفت على 

وي الصلة: فابیو مشاركة العدید من المتحدثین من ذ تیسیرھا أنتونال فرموربیدا, األمینة العامة أللدا,
وسباستیان فوزال,  من برنامج الفن الذي یشرف علیھ صندوق األمم ماسیني, األستاذ بجامعة روما ثالثة 

بأوروبا,  الشبان  لفدرالیین األوروبیینو برباتي, عضو المكتب التنفیذي لالمتحدة اإلنمائي, وجاكوب
من لبنان. –عن منظمة مدن شاملة ومستدامة ومرنة  –وعباس سبایتي, قائد شاب   

د من المسائل والتحدیات والمحاور الھامة, على غرار دور القطاع خالل ھذه الورشة, تمت إثارة العدی
الخاص ومستلزماتھ في بناء التنمیة ورفع التوعیة, منظومة التعاون الداعیة للتحدي بین منظمات 

المجتمع المدني والجمعیات المحلیة في األنشطة المشتركة لتعزیز مسار التوعیة, تشغیل الشباب كتحدي 
المعقد وبین القطاعات بھدف إطاري التربیة والصحة, سیناریو الشراكة العالمي و أساسي, وخاصة في

إیجاد حلول مجددة لمعاینة التباینات على المستوى الوطني, والمناصرة وتبادل الممارسات واآللیات 

http://www.ladder-project.eu/?page_id=13521


 
 
 

 الجیدة, والتنسیق الترابي ألھداف للتحالف بھدف إضفاء الطابع المحلي على أھداف األلفیة للتنمیة,
 ومشاركة الشباب في العملیات اإلنمائیة التي تبقى في حاجة إلى مزید من الدعم.

إضافة إلى ذلك, تم, خالل نشاط فریق العمل الذي تال ھذه التظاھرة, تقدیم مزید من الحلول والمقترحات 
الكثیر من المشاركین فیھا. ذه التظاھرة اھتمامالممكنة. وقد استقطبت ھ  

 الجناح الخاص ب: "دروس مستوعبة من دعم االنتخابات الفرصة للمشاركة في  كما استغلت ألدا ھذه
في األطر الھشة: رد أوروبي على دعم الحلقة االنتخابیة", الذي أشرف على تنظیمھ كل من المركز 

األوروبي لدعم االنتخابات و الشراكة األوروبیة من أجل الدیمقراطیة, بھدف تقاسم الدروس المستوعبة 
 على المیدان: حالة دراسیة مستوعبة من بلدان الشراكة الشرقیة والمنطقة المتوسطیة والبلقان.

 روابط مھمة.

 رواق الصور

 موقع واب األیام األوروبیة للتنمیة

 

 

 

 

أیام, حول  3استعد, إنتبھ, إنطلق. سجل اسمك للمشاركة في دورة تدریبیة, مدتھا 
 كرواتیا.إدارة مشروع في بوال, 

 
لمن یھمھم تعلم تقنیات إدارة المشاریع وتحسین مھاراتھم في ھذا المجال, ألدا تمنحھم فرصة 

 فریدة للمشاركة في دورة تدریبیة عملیة.
*** 

الھدف من ھذه الدورة ھو تمكین المشاركین من تطویر المھارات وتحسین المعرفة المطلوبة 
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 

http://www.eces.eu/
http://www.eces.eu/
http://www.eces.eu/
http://www.epd.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=222
https://eudevdays.eu/sessions/localising-sustainable-development-goals-owning-global-development-agenda


 
 
 

ذا المیدان. إضافة إلى ذلك, ستعقد ھذه الدورة التدریبیة في بمدینة بوال الشاطئیة الجمیلة, في ھ
 .2016جویلیة (یولیو),  8-6كرواتیا, خالل الفترة 

أیام, سیتلقى المشاركون معلومات تمكنھم  3خالل ھذه الدورة المكثفة, التي ستتواصل على مدى 
غالل الوقت على الوجھ األمثل وتنظیم فریق العمل من تكوین فریق عمل وبعث المشاریع واست

بشكل ناجع وقیادة المشاریع وانتداب األشخاص والتواصل من الجمھور المستھدف وتوفیر 
اآللیات التي تؤمن استدامة المشاریع. وستمكن الدورة المشاركین كذلك من تقدیم جملة من 

غیر نموذجیة, والتي قد تطرأ, على التوصیات حول كیفیة معالجة حاالت الطوارئ ,نموذجیة و
أساس التجارب التي مر بھا المدربون الذین سیتولون تقاسم األفكار والمحاور التي ال یمكن 

 استیعابھا خالل دورة إدارة مشروع تقلیدیة.
أیام, مخصصة لمدیري  3باختصار, یمكن القول أن ھذه الدورة, التي ستتواصل على مدى 

ون مفیدة لجمیع من یسعون إلى تحسین مھاراتھم, وذلك بمدھم المشاریع الجریئین, ستك
 بمجموعة من البیانات والمعارف ال توفرھا أیة دورة أخرى.

 
 )pdf( برنامج الدورة التدریبیةلمزید من المعلومات: 

أورو, ویجب توفر عدد أدنى من المشاركین  350المطلوب للمشاركة في الدورة ھو المبلغ 
 لتنظیمھا.

 
  االستمارة األلكترونیةسجل اسمك بتقدیم المعلومات المطلوبة في 

 
  rganna.ditta@aldaintranet.o .المعلومات, یرجى اإلتصال بآنا دیتا على العنوان التاليلمزید من 

 46 01 54 44 04 39 + الرقمأو على    
 

 ال تفرط في ھذه الفرصة المذھلة والفریدة وبادر بتسجیل اسمك منذ اآلن.
  

http://www.alda-europe.eu/public/doc/READY%E2%80%93STEADY%E2%80%93GO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1c5rrTVJ6uC57xL4MrhMwrZE3mx-sVKpEZCXOghnzrY4/viewform
mailto:anna.ditta@aldaintranet.org


 
 
 

 

 

اطنة لبناء موة تمنح للجمعیات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني فرصة رائع
 !بادر بتقدیم طلبك اآلن –في أوروبا وفاعلة نشطة 

 

 
واطن على المستوى متدعم األنشطة الھادفة إلى تعزیز الحوكمة المحلیة ومشاركة ال ألدا !عرض مفتوح

 المحلي في أوروبا.
 

*** 

لخاصة بالمواطنة األوروبیة تدعم األنشطة ا –الجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة المحلیة  –ألدا ما انفكت 
ومن ھذا المنظور, ستتولى ألدا دعم المنظمة وكذلك تنفیذ األنشطة المبرمجة في ھذا المجال.  .الفاعلة

خالل الفترة األنشطة واألحداث المبرمجة ة لتلقي كافة االقتراحات المقدمة حول وھذه الدعوة مفتوح
.2016دیسمبر (كانون األول),  31المتراوحة بین غرة سبتمبر (أیلول) و  

یجب أن تعكس الطلبات التزام األطراف المعنیة بالمساھمة في مساندة البرنامج األساسي الذي تدعو إلیھ 
یجب با. وى المحلي في أوروتسالمألدا والذي یتمثل في تعزیز الحوكمة الرشیدة ومشاركة المواطن على 
في المسائل الراھنة الملحة التي أن تحث األنشطة المؤھلة  على اإلشراك الفاعل للمواطنین ودمجھم 

على الدوام. ومتناغم وتساھم في المحافظة على اتحاد أوروبي مندمجتتصدر أجندا اإلتحاد األوروبي   

ركزة في البلدان التالیة: فنلندا ھذه الدعوة مفتوحة لكل السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني المتم
 استونیا والسوید والنرویج والدنمرك والنمسا وھولندا والمجر والبرتغال وجمھوریة التشیك وسلوفاكیا و

والمملكة المتحدة وأیرلندا وأیسلندا. ستمنح األفضلیة  كسمبورغولوألمانیا وقبرص و التفیاو ولیتوانیا
والسلطات المحلیة. للشراكة بین منظمات المجتمع المدني  

.2016سبتمبر (أیلول),  9آخر أجل إلرسال الطلبات ھو   

 روابط مفیدة:

 ) pdf (    2016لمقترحات تقدیم ادعوة لمن المعلومات, اقرأ النص الكامل حول  لمزید

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Call_for_proposals_2016.pdf


 
 
 

 )pdf ( 2016 مشروع اقتراح  – 1ملحق

 )xslx( 2016مشروع موازنة  – 2ملحق 

نشر المواطنة :  2015  - 2014خالل الفترة ألدا الدعم المقدم من قبل   بفضل  تنفیذھا  تمأنشطة 
 )pdf (  النشطة

 

 

 

 

 

: مساھمة أوریانو أوتاشان, رئیس ألدا2016ع ییوم التوس   
 

, وذلك بتخصیص مؤتمر 2016ع ی, بیوم التوس2016جوان (حزیران)  2یوم  احتفلت لجنة المناطق,
.في ھذا الحدث في تقدیم مساھمتھ الشخصیةلھذا الحدث. وتمثلت مشاركة الرئیس   

*** 

أوروبیا. بعد سلوفینیا, أصبحت كرواتیا ھي البلد الثاني, من  بلدا 28یعد اإلتحاد األوروبي الیوم 
الفیا السابقة, الذي ینضم لإلتحاد األوروبي, وبالتالي بقي المنظور األوروبي اآلن مفتوحا أمام یوغس

شھد مشاركة أعضاء سائر منطقة البلقان الغربیة. ھذا ھو المحور الذي تمت مناقشتھ أثناء المؤتمر الذي 
البلقان الغربیة.بلدان ى جانب عدد من الممثلین السامین  عن , إلاطق األوروبیةالمن لجنة  

و في بصفتھ أحد المتحدثین في المؤتمر, تدخل أوریانو أوتاشان, رئیس ألدا, لیقدم تجربتھ الشخصیة كعض
شھدت التحاق كرواتیا باإلتحاد األوروبي, إضافة إلى تجارب  حكومة أیستر اإلقلیمیة خالل الفترة التي

ان الغربیة. خالل مداخلتھ, أكد أوریانو أوتاشان على ع التي تھم بلدان البلقیألدا وأنشطتھا في عملیة التوس
.لمحلیة واإلقلیمیة في ھذا الصددأھمیة الدور الموكول  للسلطات ا  

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex1%E2%80%93Project_proposal2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex2-Budget_Proposal2016.xlsx
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf


 
 
 

ع یفي عملیة التوس والمدنللمناطق  شراك المباشر والفاعل"اإلوفي ذات السیاق, صرح رئیس ألدا أن: 
لقد عرفنا حاالت سابقة لمواطنین. المحلیة وا نظرا للروابط الوثیقة القائمة بین السلطات ھو أمر أساسي

للدول في تقلص الثقة إزاء دور المناطق والمدن, وبالتالي في خرق  فیھا تسبب النظام المركزي المتصلب
 أھم مبادئ التبعیة. كما أنھ ال یمكن تأمین عملیة التوسیع بدون احترام مبادئ الالمركزیة والتبعیة". 

ممثلون سامون قدموا مساھماتھم: كارل ھاینتس المبرتس (حزب ھناك  ن بین المتحدثین , كانوم
-نائب الرئیس األول للجنة المناطق األوروبیة, غدرون موسالراإلشتراكیین األوروبیین/بلجكا), 

تورنشتروم, نائب رئیس مؤتمر مجلس أوروبا ورئیس غرفة المناطق األوروبیة, أنا ماجیار (حزب 
, 2016 – 2015مقررة لجنة المناطق األوروبیة عن استراتیجیة التوسیع الشعب األوروبي/المجر), 

المنطقة االقتصادیة األوروبیة/الرابطة  –آالن دجونز, رئیس وحدة, استراتیجیة, سیاسة, تخطیط 
مفاوضات الجوار والتوسیع.  ة  لعامال ةر, اإلدااألوروبیة للتجارة الحرة  

  



 
 
 

 

 

تربیة مخطط إعادة إسناد المنح الخاص بمشروع الدر: أنشطة قاعدیة حول  
 التنمیة

 

 ھل ترغب أو تنوي تطویر مشروع حول تربیة التنمیة ورفع التوعیة وااللتزام بالتنمیة, على المستوى

القاعدي, ثم تنفیذ ھذا المشروع على أرض الواقع؟   

***  

 ! 2016 مخطط إعادة إسناد المنح الخاص بمشروع الدر مفتوح اآلن لسنة 

 ھولندا، قبرص، ،التشیك جمھوریة استونیا، ألمانیا، السوید، اسبانیا،لھذه الدعوة ھي:  البلدان المؤھلة
.لوكسمبورغرومانیا و  

 لمزید من المعلومات, یمكنكم زیارة:

 (pdf) دعوة لتقدیم مقترحات. 

 (pdf) نموذج استمارة الطلب. 

 )xslx( نموذج الموازنة. 

 یجب إرسال الطلبات (باللغة االنجلیزیة فقط) عن طریق البرید األلكتروني على العنوان التالي:

ladder@aldaintranet.orgnikos.gamouras@aldaintranet.org& 

 (یرجى استعمال السكانر إلرسال النسخة مع إضافة اإلمضاء والختم)

 22/07/2016آخر أجل لقبول الطلبات ھو 

 project.eu-www.ladderید من المعلومات, یرجى زیارة الموقع: لمز

http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Annex-I-Call-for-proposals-ALDA-1.pdf
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Scheme-Application-form-FINAL.docx
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Budget-template-FINAL.xlsx
mailto:ladder@aldaintranet.org
mailto:ladder@aldaintranet.org
mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
http://www.ladder-project.eu/


 
 
 

بوجود مخطط إعادة إسناد منح آخر خاص بمشروع الدر, على المستوى الوطني في  نود التنبیھ •
 ایرلندا الیونان، إیطالیا، مالطا، سلوفاكیا، بلغاریا، بولندا، رك،الدنم التفیا، البلدان التالیة:

ترسل الطلبات, الخاصة بالمشاریع القائمة في تلك البلدان, إلى المشارك في الطلب من  .وكرواتیا
  ذلك البلد. لمزید من المعلومات, ال تترددوا في االتصال بنا.

  



 
 
 

 

منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة:  إصالح ل  1لفریقجتماع ااألدا تحضر 
 اإلدارة العمومیة في الشراكة الشرقیة

 

 
 2, منسق الشراكة الشرقیة وأنتونال فلموربیدا, األمینة العامة ألدا, یوم حضر نینو تفالفادزي

لمنتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة, الذي عقد   1جوان (حزیران), اجتماع الفریق 
 بالعاصمة البلجیكیة بروكسل.

*** 

خصصت الورشة المصغرة لمناقشة موضوع دور المجتمع المدني في إصالح اإلدارة العمومیة. تولت 
, ومنسقة الفریق الفرعي المكلف بالحوكمة المحلیة الذاتیة وإصالح األمینة العامة ألدا -أنتونال فلموربیدا

 اإلدارة العمومیة, تیسیر أعمال ھذه الورشة المصغرة.

لمفاوضات الجوار والتوسیع, مداخلتھا في ھذه الورشة  روشا, ممثلة اإلدارة العامة-بیریزاستغلت ماریا 
لتقدیم دور المجتمع المدني في إصالح اإلدارة العمومیة, وھي وثائق السیاسة األساسیة التي تعكس 

میة, في . تمت مراجعة برنامج إصالح اإلدارة العموالحاجة إلى تعاون أوثق وأعمق مع المجتمع المدني
مناقشة اإلطار المرجعي الجدید للمفوضیة الخاص بیة, ,إضافة إلى ذلك, تمت إطار سیاسة الجوار األورو

ببرنامج إصالح اإلدارة العمومیة. وتولى المتدخل الثاني, وھو ماسیاج بونوفسكي, ممثل السید بافال 
تمثل في مسح موجھ إلى نجازه والمیودون ام العمل الذي یقد, رئیس بدلیة غدانسك (بولندا), تآداموفیتش

المنظمات والمؤسسات األكثر تمثیال حول قضایا المجتمع المدني في بلدان الشراكة الشرقیة. سیتم إدراج 
سیتم انجاز  نتائج ھذا المسح في التقریر النھائي لمؤتمر السلطات المحلیة واإلقلیمیة عن الشراكة الشرقیة.

الدیمقراطیة المحلیة في الشراكة الشرقیة. انعقدت ھذه التظاھرة  ھذا المسح بمساھمة ألدا ووكاالت
 بحضور منسق ألدا للشراكة الشرقیة ومدیر المشروع نینو تفالفادزي.

  



 
 
 

 

 

 

 الواجھةألدا في  –مواطنة أوروبیة فاعلة تحت األضواء في برشلونة 
 

, حوار 2016جوان (حزیران),  1 –یار) ماي (أ 31ة انتظم بمدینة برشلونة (إسبانیا), خالل الفتر
أوروبیا المدني للمواطنین والتظاھرة تحت عنوان "المواطنة األوروبیة في زمن التحدیات", وذلك 

بحضور األمینة العامة لمنظمتنا  أنتونال فلموربیدا التي شاركت في ھذه التظاھرة المخصصة للمواطنة 
 األوروبیة الفاعلة.

*** 

ومؤسسة نظمت تظاھرة "المواطنة األوروبیة في زمن التحدیات" من قبل المرصد األوروبي للذكریات 
شھدت ھذه , وبدعم من المفوضیة األوروبیة. تضامن بجامعة برشلونة وجامعة برشلونة ومدینة برشلونة

نظمات الحكومیة مالتظاھرة مشاركة العدید من األطراف الفاعلة من المفوضیة األوروبیة والجامعات وال
, تیسیر أعمال األمینة العامة ألدا -أنتونال فلموربیدا. تولت  بیةكافة البلدان األورو وغیر الحكومیة في

ھذه الورشة التي تمحورت حول طریقة تعزیز انجازات اإلتحاد األوروبي ودعم حقوق الموطنین داخل 
 اإلتحاد.

برمجة العدید من الندوات وورشات ), حیث شھد المدني یوم غرة جوان (حزیران انتظم لقاء الحوار
العمل التي مكنت من إبراز أھم المبادرات التي قدمتھا المفوضیة األوروبیة في مجال المواطنة 

لدراسة المواضیع الحارقة والمثیرة للجدل مثل  كما شملت ورشات العمل تنظیم حواروالمشاركة المدنیة. 
 حاضر المتسم بصعود الشعبویة والشكوكیة حیال أوروبا.الھجرة وأزمة الالجئین في الزمن ال

وفي ذات اإلطار, تم تقدیم اإلعالن المشترك, الصادر حول سیاسات الھجرة, من قبل ألدا والحركة 
حول  لذي صدر تحت عنوان "سیاسة أوروبیةالدولیة األوروبیة والمنصة االجتماعیة. ویقدم ھذا البیان, ا

, مع إبراز الجوانب التي یجب الھجرة ما بعد منظور المساعدة اإلنسانیة", نظرة شاملة عن أزمة الھجرة
أن السیاسات لیعلل ھذا البیان  صدرإدماجھا, دائما, في الخطاب الرئیسي الذي تتبناه وسائل اإلعالم.  

ندماج الكامل داخل مجتمعاتھم, وذلك االالمعتمدة حول الھجرة" یجب أن تمكن المھاجرین الحالیین من 



 
 
 

ھم, سالتوصل إلى االستغالل األمثل لفرص الھجرة, بالنسبة للمجتمعات المستقبلة والمھاجرین أنفبھدف 
 على حد السوى, مع التذكیر بأن الھجرة تبقى دائما  عملیة ذات اتجاھین".

 روابط مفیدة:

سیاسة أوروبیة حول یة والمنصة االجتماعیة:  إعالن مشترك صادر عن ألدا والحركة الدولیة األوروب
 )pdf.( الھجرة ما بعد منظور المساعدة اإلنسانیة

 )pdf(. " المواطنة األوروبیة في زمن التحدیات أجندا الحدث: "

  

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


 
 
 

 

 

إعادة التدویر والتنمیة ) : "WE-NETنشاط دولي لشبكة الطاقة الدولیة (
 االقتصادیة واالجتماعیة 

 ؟"المحلیة الفاعلة والمجتمعات: أي دور لألطراف
 

 "إعادة التدویر والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والمجتمعات: أي دور لألطراف انتظم النشاط الدولي
, جوان (حزیران), وذلك في إطار مشروع 3-1؟", بلشبونة( البرتغال), خالل الفترة تامحلیة الفاعلة

 ة بیئیا.): العمل لفائدة مدن واعیWE-NETلشبكة الطاقة الدولیة (

*** 

نظمت التظاھرة بالشراكة بین ألدا واالتحاد الوطني لشباب المزارعین بالبرتغال وبلدیة ثیاني, إیطالیا. 
 وایطالیا وبلجیكا وصربیا وسلوفینیا بولندا من مشارك دولي 40ن تجمیع أكثر من مكن ھذا النشاط م

مجاالت المعرفة والممارسات الحسنة  حول مشارك محلي, لمناقشة  50, إضافة إلى أكثر من واسبانیا
 االقتصاد المدور وإعادة التدویر, وتبادل األفكار حول كافة ھذه المجاالت.

االتحاد الوطني لشباب المزارعین بالبرتغال, الذي  الملتقى تحت اشراف السید لویس سلدانھا, رئیس افتتح
واطنین وتأمین اقتصاد مدور ناجع كنقطة للم أكد على أھمیة العمل المشترك بھدف توفیر بیئة أفضل

 , الداعیة للرفاه العاملمحافظة على نفس روح التعاون والبیئة األفضل لأساسیة. بعد السید سالدنھا, و
ین أندریا زورزان, مستشار في الشؤون البیئیة ببلدیة ثیاني وماركو بوآریا, السید كل من  تناول الكلمة

لسید روي فرانكو, نائب مجلس المدینة, المكلف . ثم اعطیت الكلمة لبألدارئیس وحدة الموارد والتنمیة 
بحقیبتي السكن والتنمیة المحلیة بمجلس مدینة لشبونة, لیبرز دور المقاطعة اإلیكولوجیة لبوآفیستا كنموذج 

روز غویتن, -ستدام, ویعرض خطة البیئة+العمل.  ثم استعرضت السیدة كاريشامل للتجدید الم
في  لبلجیكيربة المجتمع افي الشؤون البیئیة والتنمیة المستدامة ببلدیة إیتربیك, ببروكسل, تج ةالمستشار

شیاء والوقایة تعزیز دور المواطن على مستوى االلتزام والممارسات المجددة في مجال إعادة استغالل األ
اختتام أعمال الورشة كل  الوعي حول التبذیر الغذائي والنفایات العضویة. ثم تولى من النفایات وتعزیز

من  السید توماز غولوب, المستشار الخارجي لبلدیة نوفو مستو. بسلوفینیا, والسیدة سوزان أنتونیو, 



 
 
 

والذي بعث إلى الودود اللذان أبرزا المشروع االجتماعي والثقافي الناجح " كبیر ھو الشاب الجدید",
 فرمنتا.بالتعاونیة المحلیة  بمبادرة من

جوان (حزیران), مجموعة من الزیارات المیدانیة إلطالع المشاركین على  2یوم لشبونة,  نظمت بلدیة
عدد من  الممارسات الناجحة المتبعة في مقاطعة بنفیكا, حیث توفرت للمشاركین فرصة فریدة لإلطالع 

الحصة على برامج ملموسة تجمع بین مشاركة المواطن واالندماج االجتماعي مع المسائل البیئیة. أما 
المسائیة, فقد خصصت للمعارض وتبادل األفكار من خالل منھجیة مقھى العالم التي تم استغاللھا لمناقشة 

 النجاحات المسجلة والصعوبات الحاصلة على المستوى المحلي.

), حیث تولى منسقو المشروع WE-NETلشبكة الطاقة الدولیة (اختتم الورشة من قبل اللجنة التنفیذیة  
إمكانیة مراجعة خطة عمل المشروع, وخاصة على المستوى المحلي, إضافة إلى المسائل مناقشة 

 المتعلقة باإلدارة واالتصال.

 روابط مفیدة:

 رواق الصور

 

 

 

 

 : ألدا تدعم المنظمات القاعدیة2015 – 2014منشورات المواطنة الفاعلة 
 

المنجزة خالل  برنامج ألدا للشراكة لفائدة المنظمات القاعدیة یعطي أكلھ: كافة النتائج المتعلقة باألنشطة
 , بفضل الدعم المقدم من ألدا, تم تجمیعھا في منشورات المواطنة الفاعلة.2015و  2014  سنتي 

*** 

لفائدة المنظمات القاعدیة,  من الخبرة التي اكتسبتھا, لتطور "خطة شراكة"استغلت ألدا مدة الخمسین سنة 
وجعلت منھا إحدى أھم أدواتھا لتعزیز المواطنة الفاعلة والتشجیع على اعتمادھا في أوروبا األوسع. 

یتمثل الھدف من ھذا البرنامج في تأمین الموارد المخصصة للمبادرات على مستوى المنظمات القاعدیة, 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=221
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=221


 
 
 

ك بتعزیز المقاربات المتعددة األطراف المعتمدة لتأمین منظومة تنمیة الجوار. كما تم تقییم أكثر من وذل
ا, وھولند وسلوفاكیا لوكسمبورغ الیونان، ألمانیا، فنلندا، استونیا، التشیك، جمھوریة بلجیكا، طلب من 50

   طار خطة الشراكة.في إمنھا بالتعاون مع ألدا  14یر , حیث تم تطو2015 – 2014خالل الفترة 

. نظمت 2015 – 2014نشر ھذه الوثیقة ھو إبراز النتائج األساسیة لبرنامج سنتي  الھدف من
 ألمانیا، فنلندا، استونیا، التشیك، جمھوریة بلجیكا، البلذان التالیة:  المبادرات الحاصلة على منحة في

المبادرات من قبل السلطات المحلیة ومنظمات وھولندا. تم تعزیز ھذه  وسلوفاكیا لوكسمبورغ الیونان،
المجتمع المدني حول عدد من المحاور على غرار فھم المواطنین لإلتحاد األوروبي وتاریخھ وتعددیتھ 

وعملیة صنع القرار لدیھ, تعزیز مفھوم المواطنة األوروبیة, الشروط المدنیة والدیمقراطیة المطلوبة 
, المجتمعاتي وبین الثقافات التطوعتزام وتحاد, دعم الفرص االمحلي واإلوى الللمشاركة على المست

  المساھمة في الحوار بین الثقافات وتعزیز فرص التفاھم الثنائي.

مكنت المبادرة كذلك من تعزیز الوعي لدى المواطنین حول قیمة المشاركة على المستویین المحلي 
 الجوار الناجحة.لدعم منظومة تنمیة  وضروریة واألوروبي كآلیة أساسیة

بھدف  2016باإلضافة إلى ذلك, تولت الدا فتح المجال لتقدیم الدعم لفائدة األنشطة المبرمجة خالل 
مشاركة المواطن على المستویین المحلي واألوروبي. الدعوة تسھیل تعزیز منظومة الحوكمة الرشیدة و

 السوید، ة في البلدان اآلتیة: فنلندا،مفتوحة أمام السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني المتمركز
, التفیا, لیتوانیا, استونیا, سلوفاكیا, التشیك جمھوریة, البرتغال, المجر ھولندا، النمسا، الدنمرك، النرویج،
   .أیسلندا أیرلندا، المتحدة، المملكة لوكسمبورغ، قبرص،ألمانیا, 

 روابط مفیدة:

 )pdf( منشورات عن المواطنة الفاعلة 

 2016دعوة مفتوحة لسنة 

  

https://issuu.com/alda51/docs/154-alda_active_citizenship_2014-15/1
https://issuu.com/alda51/docs/154-alda_active_citizenship_2014-15/1
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1658


 
 
 

 

 

األضواء كنموذج مجدد س تحت مشروع تشوی –الیوم العالمي للمتاحف 
 على التراث الثقافي للمحافظة

 

بالیوم العالمي للمتاحف.حضرت ألدا,  وككل عام, احتفل المجموعة الدولیةیار), من شھر ماي (أ 18یوم 
االحتفال بھذه المناسبة التي إلى جانب المجلس الدولي للمتاحف, شریك ألدا في مشروع تشویس, 

   ھذا المشروع.في إطار نشطة ت العدید من األمولدوفا, حیث نظماحتضنتھا مدینة شیزینو, 

*** 

امتنانھ لموظفي المتاحف وفي حدیث صریح عن المشاكل التي یواجھھا قطاع التراث  في إشارة منھ إلى
اربة الالمركزیة لھذه المسألة على أھمیة المق ,الثقافي, أكد السید خرخي بوستیكا, نائب وزیر الثقافة

استغاللھا  رد المحلیة للبلدیات حتى یتسنى لھاتأمین مزید من االستقاللیة والموا ضرورة وأصر على
 م التنمیة الثقافیة.كل أفضل إلنعاش التراث الثقافي ودعبش

وفي ھذا الصدد, أشار نائب الوزیر بالخصوص إلى مشروع تشویس كنموذج ناجح لتعبئة المجتمع 
والتي تمنح منظمات المجتمع  اد المقاربة من أسفل إلى أعلى,وتثمین التراث الثقافي, باعتمالمدني 

واألنشطة الرامیة إلى بناء القدرات,  الفرص لتنفیذ مشاریعھم  مدني, من خالل خطط المنح الفرعیةال
 الخاصة والمساھمة في إنعاش التراث الثقافي ودفع التنمیة المحلیة.

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

مستوعبة من البلقان: "ألدا في تظاھرة "تعزیز الدیمقراطیة المحلیة: دروس 
 "2016الشباب األوروبي 

 

, حیث كانت 2016ماي (أیار), في تظاھرة الشباب األوروبي,  21 – 20شاركت ألدا, خالل الفترة 
ممثلة من قبل مكتبھا بسكبیو, ووكالة الدیمقراطیة المحلیة بموستار, والمنصة اإلقلیمیة لمشاركة الشباب 

 والحوار.

*** 

نظمت تحت اسم شاب, من كافة أنحاء أوروبا, في مدینة ستراسبورغ للمشاركة في تظاھرة  7500 تجمع
). من خالل سلسلة # YOFest والمھرجان المعروف باسم یوفاست ( 2016الشباب األوروبي "تظاھرة 

دیات, والمنتورشات العمل على غرار الحفالت المباشرة واالستعراضات الفنیة, مرورا ب ,من األنشطة
نوا وتكافلت إذا ما تعاوقادرین على صنع التغییر نھم اب أال إلى النقاشات, أظھر ھؤالء الشبوصو

 .جھودھم

في ھذه التظاھرة من قبل مكتبھا بسكبیو وكذلك   -للدیمقراطیة المحلیة  األوروبیةالجمعیة  –تم تمثیل ألدا 
یة بموستار ووكالة الدیمقراطیة المحلیة من قبل أعضائھا في كل من وكالة الدیمقراطیة المحل

األنشطة  ىحدت إتمثلزافیدوفیتشي, والذین ساھموا جمیعا في كافة األنشطة التي شھدتھا ھذه التظاھرة. 
 التي شملھا ھذا البرنامج الثري في ورشة العمل, تم تنظیمھا من قبل ألدا وفریق وكاالت الدیمقراطیة

كافة أنحاء أوروبا. تمحورت ورشة العمل التي قمنا بتنظیمھا حول  مشارك شاب من 50, لفائدة المحلیة
موضوع: "تعزیز الدیمقراطیة المحلیة: دروس مستوعبة من البلقان", ھذا المحور الذي تم تطویره من 

خالل المقھى العالمي. الھدف من وراء ھذه الورشة ھو إبراز أھمیة ھذا الموضوع أمام المشاركین, 
 , مع اإلشارة إلىشرق أوروبا-التحدیات المتعلقة بمشاركة الشباب من جنوب ىعل خاصةوالتأكید 

 ضرورة مناقشة ھذا الموضوع معھم.

كافة البلدان األوروبیة, من التعرف على شبكة مشارك شاب, قدموا من  50ھرة, تمكن خالل ھذه التظا
لمشاركة الشباب والحوار. دعونا اإلقلیمیة  مشروع منصة البلقان ةخاصوأھدافھا, اإلطالع على ألدا و

 وكانت لھاأثناء المشروع  أربعة تحدیات برزت على بان إلى القیام "برحلة للبلقان", والوقوفھؤالء الش



 
 
 

نتي ن فیفكااألربع التي سردھا أربعة ممثلین ععالقة بمجتمعات خصوصیة. من خالل القصص 
التي العراقیل  ا) وبایا (كوسوفو), تم تدارسالھرسك) وكانجیفاك (سربی(مقدونیا) وموستار (البوسنة و

 المجتمعات المحلیة بشكل یومي. تحول دون مشاركة الشباب في برامج

ردود فعل المشاركین وكلمات المتدخلین في الجلسة االختتامیة, خلص المشاركون في ستماع إلى بعد االو
قلھا لألطراف المعنیة واستغاللھا لفائدة ھذه الورشة إلى أن العدید من المقترحات واألفكار القیمة سیتم ن

ھذه الفرصة لتقدیم اآللیات التي تمت االستعانة  نشطة التنمویة المحلیة مستقبال. كما تم اغتنامبرامج األ
شھر المنقضیة, بھدف تعزیز مشاركة الشباب في المجتمعات  18األشھر بھا في إطار مشروعنا, خالل 

 مزید من التقدم والرخاء في البلقان. تأمینحوار اإلقلیمي لالمحلیة ودفع ال
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