
:"مؤتمر "من أجل مستقبل أوروبا

"رحلة طوال السنة ُتتّوُج باالجتماع العام ل"ألدا
(النشرّیة اإلخبارّیة ل"ألدا" (ماي 2021

 . "بشكل مكثف ھذا العام في إطار "مؤتمر مستقبل أوروبا ALDA شاركت

شاركت "ألدا" بشكل مكّثف ھَذا الَعام في إطار "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا"، الذي تّم إطالقُھ رسمّیا في التاسع من ماي
.في سنة 2022 (Strasbourg) "بمناسبة "الیوم األوروبي" والذي سینتقل إلى "ستراسبورغ

إضافة إلى ذلك، إّن "ألدا" عضو في الملتقى االجتماعي بمناسبة "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا" وھذه شبكة من منظمات
 ."المجتمع المدنّي في أوروبا من تنسیق "المجتمع المدنّي األوروبي

 
→ كل شیئ

تنظیم االجتماع العاّم: (حفظ التاریخ
ومسّودة جدول األعمال مع ذكر مھرجان

"البیك") = تحت الكتابة
 
2021 لسنة  العاّمة  جلستھا  بأن  كثیرا  "ألدا"  وتفخر 
حافل أسبوع  عقب  جوان،  الجمعة 25  یوم  في  ستنعقُد 
ینطلق من یوم السبت 19 جوان. وستجري كل أحداثھا
(! عبر األنترنات للمرة الثانیة (ونأمل أن تكون األخیرة
لسنة ل"ألدا"  العاّمة  الجلسة  ستتمحور  تاریخھ،  في 
ألّن موّحد  موضوع  على  بِھ  المتعلّقة  واألحداث   2021
الحوار على  التحفیز  في  أساسّي  فاعل  عنصر  "ألدا" 
."البّناء والمشاركة في "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا

 
→ كل شیئ

الیوم األوروبي" باعتباره نقطة انطالق"
"لتشكیل "مستقبل أوروبا

 
الناس یحتفل  لن  العام،  لھذا  "ماي"  شھر  من  التاسع  في 
فقط ب"الیوم األوروبي"، بل سیكون ھذا التاریخ انطالقة
بدایة مؤتمر "من أجل مستقبل أوروبا" الّذي سینتظم في
مدینة "ستراسبورغ". برلمان االتحاد األوروبي في  مقر 
أوروبا"؟ مستقبل  أجل  من  "المؤتمر  یتمّثُل  فیَم  ولكن 
یسأل كلٌّ مّنا نفسُھ ھذا السؤال من حین آلخر. وببساطة،
األوروبي االتحاد  لمواطني  فرصة  المؤتمر  ھذا  یمّثل 
إلى باإلضافة  وأولویاتھ  الحاضر  تحدیات  في  للنقاش 
وبھذا ُمستقبال.  اتباّعُھ  أوروبا  على  یجب  التي  الطریق 
تتمّثل الفكرة األساسّیة منُھ في أن كل المؤسسات الثالثة
األوروبیة والمستشارّیة  األوروبي  البرلمان  وھي   –
المواطنین إلى  سُتصغي  األوروبیة-  والمفوضیة 
القضایا خصوص  في  ومقترحاتھم  وأفكارھم  األوروبیین 
األساسیة في مستقبل أوروبا

 
→ كل شیئ

ھیئة تسییر "ألدا": خطوة أخرى
:لالستراتیجیة الكونّیة

 
وفي ھذا الیوم، 17 ماي 2021، التقت الھیئة التسییرّیة
االجتماع تفاصیل  لكل  الطریق  ممھّدة  مجّددا  بعٍد  عن 
أسبوع سیاق  ضمن  جوان   25 في  سُیعقُد  الذي  العام 
أجل من  "المؤتمر  بمناسبة  "ألدا"  تنّظمُھ  الذي  الفعالیات 
إذ والتطّور.  للتباحث  مناسبة  االجتماع  كان  أوروبا". 
تناقش أعضاء ھیئة التسییر عدید المواضیع: انطالقا من
بالتركیز المحلّیة،  التنمّیة  جمعیات  إلى  "ألدا"  عمل  طاقم 
التي الدور  وفي  خصوصا،  تالعمل  استراتیجیا  على 
نمّو ومع  وبذلك،  كونّیا.  مؤثرا  باعتبارھا  "ألدا"  ستلعبُھ 
"ألدا" یوما بعد یوم لتصبَح شریكا أكثر أھمّیة للمؤسسات
والسلط المحلّیة وعالم منظمات المجتمع المدنّي، صارت
قُدما. المضّي  لمزید  األسس  تضع  التسییرّیة  الھیئة 
عشرین على  الممتّدة  ومھاراتنا  خبراتنا  على  واعتمادا 
التسییرّیة الھیئة  أعضاء  تناقش  الناس،  تعبئة  في  عاما 
الخطوات العملّیة الّتي یجُب اتباعھا في الشھور واألعوام
.القادمة
 

→ كل شیئ

ألدا" و"النقاشات األوروبیة" من تنظیم"
"الحركة األوروبیة الدولّیة

 
وفي یوم 18 ماي ، من الساعة الثانیة إلى الساعة الثالثة
ضیفة فالموربیدا"  "أنتونیال  السیدة  كان  الزوال،  بعد 
مع األوروبّیة"  من "النقاشات  الثامنة  النسخة  في  أساسّیة 
شمیالروفا "فیرونیكا  Veronika) "السیدة 
Chmelarova) تجّمع" ل  العاّمة  األمینة  وھي 
األوروبیة'' "النقاشات  وكانت   . أوروبا"  طلبة  اتحادات 
منصة جدل على األنترنات من تنظیم. لحركة األوروبّیة
الصحيّة وتِبَعاتها  كورونا  جائحة  تؤثر  الدولّیة,  كيف 
األنظمة وضعية  على  تأثيرها  ومدى  املواطنني  على 
الديمواقرطية عبر أوروبا؟
 

→ كل شیئ

مرحبا باألعضاء الجدد: نتائج النداء من
أجل مساندة البلدیات في خضّم "الكوفید

19"
 
تبعا لوعیھا العمیق بالتحدّیات العظیمة الّناتج عن األزمة
الصحّیة لجائحة "كوفید 19"، لم یتغیر التزام "ألدا" في
مساندة التجّمعات المحلّیة إطالقا. وبالتالي، وعبر تشجیع
اعتماد مقاربة توافقیة مع التحدّیا الجدیدة، عبر التحفیز
حاجیات مع  عملّي  بشكل  والتجاوب  الحوار  على 
نداًء "ألدا"  أطلقت  المحلّیة،  المجتمعات 
ھذا وعبر  البلدّیات.  إلى  بالتحدید  موجھا  للمشتركین 
تزوید في  یتمثل  ثمینا  دعما  "ألدا"  قّدمت  النداء، 
تلك تجاوز  في  الناجعة  والمھارات  باألدوات  البلدّیات 
فعل رّدة  أحدَث  مما  الناس،  في  تؤثر  التي  التحدّیات 
.لتحسین مستوى التعامل مع األزمة الصحّیة

 
→ كل شیئ

نجاح كبیر :(Agreed) "ندوة: "إغرید
وفرصة للمشاركة

 
قصَد تعریفّي  مؤتمر  ُعقد   ،2021 مارس   13 یوم  في 
برنامج ضمن  التجریبیة  للمشاریع  التقییمّي  التقریر  تقدیم 
"إغرید" لتفعیل إصالحات الحوكمة لتعزیز التنمیة. وقد
تّم تنظیم ھذا الھدِف في شكل مختلط، وأمكَن للمشتركیَن
أو األنترنات  على  سواًء  الحوار  ھذا  في  یشتركوا  أن 
إذ الراھنّیة،  غایة  في  الحدُث  وكان  حضوري.  بشكل 
برنامج بفضل  الُمعتمدة  األولّیة  المشاریَع  لتقدیم  ھدَف 
اإلنجازات لتقییم  "ألدا"،  من  بدعم  الرئیسي،  "إغرید" 
.والنتائج
 

→ كل شیئ
SDG 17→

مكتب :(Lavarone) "بلدّیة "الفاروني
جدید ل"ألدا" و"ألدا +" ومقّر الورشة

األولى مع التالمیذ الصغا
 
جھة من   "+ و"ألدا  "ألدا"  بین  الشراكة  كانت  ما  دائما 
"ترینتو جبال  في  بلدة  وھي   ، "الفاروني"  ''وبلدّیة 
(Trentino)، ودافعة إیجابّیة  شراكة  أخرى  جھة  من 
التعاون: ھذا  عن  واضحان  مثاالن  ثّمة  المشترك.  للنمّو 
رحلة وھي  الحاسمة"،  "الیقظة  مثل  الناجحُة  المشاریُع 
للجنود الیومّیة  الحیاة  تفاصیل  تتعقب  الوسائط  متعددة 
وُیسّمى حداثة  أكثُر  أخُر  ومشروع  القتال;  جبھات  على 
"شومان". إعالن  على  یرّكز  الذي  "دیزایر"  مشروع 
ولكن، ُیسعدنا أن ُنعلن للجمیع اآلن أن ھذه الشراكة تتقّدُم
.بشكل مستمّر

 
→ كل شیئ

SDG 16→

االستشارة الجماعّیة باعتبارھا وسیلة
للدیموقراطیة التشاركّیة- نظرة عن كثب

ألوكراني
 
أصبحت سنة،  عشرین  على  الممتدة  حیاتھا  مدة  وخالل 
الشرقّیة"، ب"الشراكة  التزاما  أكثر  تدریجیا  "ألدا" 
الدیموقراطّیة تنمیة  بخصوص  أوكرانیا،  في  وخاّصة 
الحوكمة وتنمیة  المدنّي  والمجتمع  السلطات  ودعم 
الرشیدة. ولذلك، في یوم 20 أفریل 2021، تم استدعاء
كوسیلة العلنّیة  "االستشارات  ب  لاللتحاق  "ألدا" 
والمعاییر". العالمّیة  التجارب  التشاركّیة:  للدیموقراطّیة 
اللجنة من  لھا  الترویج  تّم  التي  الفعالیة،  ھذه  شھدت  وقد 
المحلّیة والحوكمة  الدولة  لبناء  األوكرانّیة  البرلمانیة 
األمینة مشاركة "أنتونیال"  والحضرّیة،  الجھوّیة  والتنمیة 
األوروبي المجلس  في  خبیرة  بصفتھا  ل"ألدا"  العاّمة 
كذلك
 

→ كل شیئ

خبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

دلیل برنامج "إمباكت": اإلدماج االجتماعي
عبر األداء الفنّي

 
ویمكن "إمباكت"،  برنامج  نتائج  الدلیل  ھذا  یشمُل 
مشروع ففي  للغایة!  مھم  اإلدماج  أن  في  اختصارھا 
والتسامح"، التناغم  تعزیز  ألجل  الفنّي  األداء  "استعمال 
وتنفیذھا فنّیة  ورشات  بتصمیم  السماح  ھو  الھدف  كان 
ألجل االندماج االجتماعي بالنسبة للمھاجرین والمواطنین
.المحلیین، عبر استعمال المسرح والفنون االستعراضّیة

 
→ كل شیئ

SDG 10 →

فرع "ألدا" بالجبل األسود یحتفل بعید
میالده العشرین

 
لوكالة الكبیر  اإلنجاز  ھذا  بمشاركة  "ألدا"  ُتسعُد 
الدیموقراطیة المحلّیة في الجبل األسود. ومنذ بدایتھا في
"نیكشیتش" في 2011، كانت "ألدا'' الجبل األسود  تعمُل
المحلّیة الدیموقراطیة  لتنمیة  المحلّیة  المجتمعات  مع 
وحقوق اإلنسان وبناء السلم والتنمیة االقتصادیة وتشریك
االتحاد في  الشباب  اندماج  إجراءات  وتیسیر  الشباب 
.األوروبي
 

→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 15/06/2021
Location: European Union

Call 2 - Civil Society Facility & European Instrument for Democracy and Human
Rights - Advancing the role of civil society for social justice, participation and human
rights in Kosovo
Deadline of the call: 16/06/2021 
Location: Kosovo

Call 3 - ERASMUS + KA2 Sport
Deadline of the call: 17/06/2021
Location: European Union

Call 4 - Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local
communities, North Macedonia
Deadline of the call: 21/08/2021
Location: North Macedonia

Call 5 - Tackling Gender Concerns in Ghana
Deadline of the call: 22/06/2021(Brussels time)
Location: Ghana

Call 6 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 22/07/2021
Location: European Union

Call 7 - ERASMUS + Capacity building in the field of youth
Deadline of the call: 01/07/2021
Location: European Union

أعضاء جدد

Tyro Association for Arts - Lebanon
 

Municipality of Lushnje- Albania
 

Ain Sobh Nadhour Municipality - Tunisia
 

Comune di Oristano - Italy
 

Municipality of Zagora - Morocco
 

Perrevia Network - Greece
 

Municipality of Ixelles - Belgium

Comune di Leporano - Italy

Comune di Scafa - Italy

Comune di Caramanico Terme - Italy
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