
منظمات المجتمع المدني: محفزات التغییر وممثلو

المواطنین
النشرة اإلخباریة للجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة المحلیة لشھر أبریل 2021

:إبالغ أصوات المواطنین في جلسة استماع لجنة الوزراء بالمجلس األوروبي
الرابط

 
تّمت یوم الثالثاء بتاریخ ال 13 من شھر ابریل دعوة األمینة العاّمة للرابطة األوروبیة للدیمقراطیة المحلّیة "أنتونیّال

فالموربیدا" صحبة ثلة من الخبراء اآلخرین للمشاركة في جلسة استماع لجنة الوزراء بالمجلس األوروبي. وتعّد ھذه الدعوة
سابقة من نوعھا اذ أنھا المرة األولى التي دعیت فیھا منظمات المجتمع المدنّي للحضور، مّما أكسب ھذه المشاركة أھمیة

خاصة في مسار ابالغ صوت المواطنین على المستوى األوروبّي
 

→ كل شیئ

إدخال "ألدا" "لمرجع األوروبي للتمیز في
:الحوكمة" كرواتیا وشمال مقدونیا

 
جلسة الماضي  مارس  من  والعشرین  التاسع  في  عقدت 
"منصة عنوان  تحت  بالفیدیو  االتصال  عبر  افتراضیة 
والحوكمة االبتكار  إلستراتیجیا  األوروبیین  الفاعلین 
المجلس تنظیم  من  المحلي"  المستوى  على  الرشید 
األوروبي قصد مراجعة حالة الدیمقراطیة والحوكمة في
الدول الجدد األعضاء بالمجلس األوروبّي. تم إجراء مثل
ھذا التقییم وفًقا ل"لمرجع األوروبي للتمیز في الحوكمة"
.والمبادئ االثني عشر للحوكمة الرشیدة

 
→ كل شیئ

عضوة فرع "ألدا" في بریطانیا، السیدة
"فوكوفیتش" في المنتدى العالمي

الدیمقراطي
 
أوروبا لمجلس  والجھویة  المحلیة  السلطات  مؤتمر  نّظم 
أفریل شھر  من  والعشرین  السادس  في  اإلثنین  یوَم 
للدیمقراطیة. العالمي  المنتدى  بمناسبة  افتراضیة  تظاھرة 
للدیمقراطیة العالمي  المنتدى  من  التاسعة  النسخة  تتنبأ 
نوفمبر شھر  في  ختامھا  متعددة،  مواضیع  في  بمناقشات 
من سنة 2021. وبأخذ ھذا األمر بعین االعتبار، لنرى
موضوع على  بارتكازه  أفریل.  شھر  نسخة  كانت  عّما 
البیئة، كان النقاش بمثابة لحظة لتبادل اآلراء والتفكیر في
شأن في  المحلي  المستوى  على  المتخذة  اإلجراءات 
في  المواطنین  ومشاركة  األخضر  التحّول  مبادرات 
.تأسیس تحول في نمط العیش صدیق للبیئة

 
→ كل شیئ

إعادة االتحاد األوروبي لمواطنیھ: مؤتمر
عن مستقبل أوروبا

 
ي فترة تتّسم بتحدیاتھا الكبیرة وتنظیم عالمي جدید، تعود
بعض أقدم أسئلة البشریة إلى أذھاننا: "من أین أتینا؟ ما
طبیعتنا؟ إلى أین نحن ذاھبون؟
أساسا: سؤاال  األخیر  االستفسار  یبقى  خاص،  وبشكل 
باالتحاد یتعلق  فیما  أدق،  وبشكل  مستقبلنا؟  سیكون  كیف 
یمكن وكیف   ، أوروبا  مستقبل  سیكون  كیف  األوروبي، 
تحدیده؟
واستراتیجیة محددة  وظیفة  أوروبا  مستقبل  لمؤتمر  كان 
في اإلجابة على ھذه األسئلة وتحید خطواتنا القادمة
 

→ كل شیئ

انضم ألحد فرق عمل "ألدا"، واستغلّ
خبرتك لمصلحة المجتمع

 
ولیَس ھذا مجرد نھج عملّي أو نظري، ولكّنھ أیضا جملة
بعث إعادة  یتم  التي  الجمعیة  اتخذتھا  ملموسة  إجراءات 
سنوات أربع  لكّل  وتجدیدھا  الدیمقراطیة  حیاتھا  وتجدید 
بالتزامن مع تعیین مجلس إدارة جدید ل"ألدا" وھو ما من
تفعیل إعادة  نحو  الخطوات  أولى  یكون  أن  شأنھ 
.مجموعات عمل "ألدا" الجدیدة
مشاركة أھمیة  فإن  اإلستراتیجي،  مخططنا  یشیُر  وكما 
الوضوح، شدیدة  المھنیین  مع  والخبرة  المعرفة  وتبادل 
والتشاركیة الدیمقراطیة  الحیاة  تعزیز  أھمیة  عن  فضال 
لجمعیتنا
 

→ كل شیئ

تحویل أھداف التنمیة المستدامة إلى
إجراءات ملموسة - أمثلة عن مشاریعنا

 
حددت األمم المتحدة أھدافا للتنمیة المستدامة تمتد من رقم
عمل وتعمل  أعمالنا  توجیھ  شأنھا  من  والتي  إلى 17   1
األھداف ھذه  تحویل  یمكننا  كیف  ولكن،   لنا.  البوصلة 
إلى أفعال، وجعلھا ملموسة ومفھومة من قبلنا جمیعا؟ إنھ
شیئ كل  یصبح  الجھد  من  بقلیل  ولكن،  كبیر.  تحد  حّقا 
ھذه "ألدا"  تضع  مشاریعھا،  تطویر  فعند  لذا،  ممكنا. 
أنشطتھا وتصمم  االعتبار  عین  في  المستدامة  المشاریع 
التغییر لتحفیز  أیضا  وإّنما  وحسب،  الوعي  لزیادة  لیس 
نظرة لنلقي  لنجاحھا.  الملموسة  اإلجراءات  وتعزیز 
!فاحصة

 
→ كل شیئ
SDGs →

ألدا" في أسبوع میالنو الرقمي"
 
وفي ضوء ذلك، فإن للھیمنة المتزایدة للتكنولوجیا تأثیرا
طریقة على  تؤثر  باعتبارھا  حیاتنا  على  إنكاره  یمكن  ال 
.عیشنا جمیعا، نحن مواطنو ما یسمى بالعصر الرقمي
في فالموربیدا"،  "أنتونیال  العامة  أمینتنا  دفع  ما  وھو 
الثامن عشر من مارس إلى المشاركة الفاعلة في الحدث
االفتراضي الذي روجت لھ العاصمة الحضریة لمیالنو:
"ألدا" تجربة  لمشاركة  لمیالنو"  الرقمي  "األسبوع 
.ورؤیتھا في ھذا المجال
 

→ كل شیئ

مشروع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا
المعلومات: خطوات أوسع نحو الحلول التي
تطرحھا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

إلدماج المھاجرین
 
األوروبیة المجتمعات  بین  العالقة  تجعل  كیف 
والمھاجرین أكثر شموال؟ لإلجابة على ھذا السؤال، نود
إطار في  نشرھا  تم  التي  الموثوقة  الوثائق  نشارككم  أن 
مختلف إلى  توصیات  قدم  والذي  "میكت"  مشروع 
أو القرار  صانعي  كانوا  سواء  المتدخلة-  األطراف 
ھذا وفي  النظر.  ذات  األخرى  المجموعات  أو  مؤثرین 
مارس في  للسیاسة  موجز  أول  إصدار  تم  الصدد، 
رئیسیة مجاالت  تسع  على  الضوء  سلط  والّذي   ،2020
في المھاجرین  دمج  قصد  معالجتھا  یجب  التي  للسیاسة 
أوروبا: بدءا من التوظیف واإلدماج االجتماعي ومكافحة
والتعلیم والصحة  اإلسكان  إلى  وصوال  العنصریة 
إلى وصوال  القانونیة.  والقضایا  بالبشر  واالتجار 
ذلك، على  عالوة  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجیا 
فإلى جانب التعبیر عن العدید من االقتراحات بشأن ھذه
التوصیات على  أیضا  یؤكد  المشروع  فإن  المجاالت، 
.المتعلقة بكل بلد على حدى، كإسبانیا وإیطالیا وقبرص

 
→ كل شیئ

SDG 17 →

فوریست: اللقاء األممي الثالث
 
تنظیمھ تم  الذي  لألقطار  العابر  الثالث  االجتماع  انعقد 
و  15 یومي  "فوریست"  مشروع  فعالیات  إطار  ضمن 
موضوع على  ركز  والذي  أفریل،  شھر  من   16
الشھادات والتأھیل في قطاع الغابات. وقد تمت استضافة
"ج.ر.م المشروع  شریك  قبل  من  االفتراضي  االجتماع 
بالمبادرات زاخرا  األعمال  جدول  كان  میستو".  نوفو 
شھر من   15 ال  في  التأم  ولئن  العظیمة  والتحدیثات 
لشریك المؤسسایة  التحایا  بعد  العام،  المؤتمر  أفریل 
مناسبة كان  والذي  میستو"،  نوفو  "ج.رم.م  المشروع 
الشھادات عن  عامة  لمحة  لتقدیم  شریك  لكل  مثالیة 
تحدید و  الوطني  المستوى  على  الحالیة  والمؤھالت 
تمت ذلك،  إلى  واضافة  والتدریبیة.  التشریعیة  الجوانب 
مناقشة المسائل الحساسة المتعلقة بتحدید المعاییر  بالدول
فنیون االجتماع  إلى  انضم  ثّم  األخرى.  األوروبیة 
أوروبیة دول  خمس  من  الغابات  مجال  في  ومدربون 
یعملون والنمسا)  وكرواتیا  وسلوفینیا   ورومانیا  (إیطالیا 
.في المنظمات الشریكة للمشروع
 

→ كل شیئ
SDG 15 →

شبكة تعاون متینة في تونس
 
والجمعیات المدني  المجتمع  بین  التواصل  "ألدا"  تدعم 
المحلّیة والسلطات المحلیة في تونس منذ سنوات عدیدة.
الّالئكي" "التضامن  قیادة  تحت  بتونس  "ألدا  فرع  أثمر 
في المساھمة  إلى  یھدف  الذي  مونسیفیل"  "مشروع  عن 
بناء دیمقراطیة محلیة فعالة في تونس، مع أخذ احتیاجات
الفئات ذلك  في  بما  االعتبار،  بعین  المواطنین  جمیع 
األكثر ضعفا، وتعزیز مشاركة المجتمع المدني التونسي
على بذلك  للقیام  البالد.  في  الالمركزیة  مسار  دعم  في 
عمل جبھات  ثالث  إلى  المشروع  تقسیم  تم  وجھ،  أكمل 
رئیسیة تدار كل منھا بالتعاون المتبادل بین

 
→ كل شیئ

للحدیث عن االبتكار والشمول: بناء
مجتمعات شاملة لتشكیل المسار الواعد

لالبتكار
 
یعد اإلدماج تحدیا یومیا  زادت من حدتھ األزمة الصحیة
كفاح عن  التحدث  إلى  فالحاجة  لذا،  الحالیة.  العالمیة 
اإلجراءات في  والتفكیر  أحد  عنھم  یسمع  لم  الذین  أولئك 
التي یجب اتخاذھا من أجل "عدم ترك أحد في الوراء"،
المشاریع تجتمع  الغرض،  ولھذا  یوم.  كل  أقوى  تصبح 
و"میكت"  "2.0 انكلوجن  "مایند  الثالثة  األوروبیة 
و"فایس" في لقاء مشترك للحدیث عن االبتكار والشمول:
.بناء مجتمعات شاملة لتشكیل المسار الواعد لالبتكار
 

→ كل شیئ
SDG 16 →

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

یتبنى المعلمون في مراكز إعادة التأھیل
أنشطة نفسیة مستلھمة من السیرك

 
من مؤخرا  تونس  في  المحلیة  الدیمقراطیة  وكالة  انتھت 
النفسیة األنشطة  على  التدریب  من  الثاني  الجزء  عقد  
بنجاح. االجتماعي  اإلدماج  سیرك  من  المعتمد  الحركیة 
وھذا النشاط الذي تم تنفیذه بالشراكة مع منظمة "كووب"
الذي منك"  أنطلق  "أنا  مشروع  ضمن  یأتي   ، بإیطالیا 
االحتیاجات ذوي  األفراد  حقوق  تعزیز  إلى  یھدف 
.الخصوصیة في تونس وتعزیز ثقافة اإلدماج

 
→ كل شیئ

إعادة بناء الطریق نحو خلق االندماج داخل
االتحاد األوروبي

 
 
تم عقد المنتدى للشبكة اإلقلیمیة الموضوعیة على اإلنترنت
ومؤتمر الشبكة السنوي من قبل "وكالة الدیمقراطیة المحلیة
سوبوتیكا" وأعضاء اتحاد مشروع "میثاق الشباب اإلقلیمي
ألوروبا" في یومي ال25 وال 26 من شھر مارس 2021.
وقدمت مجموعة كبیرة من المتحدثین والخبراء القادمین من
دول غرب البلقان لمحة سریعة عن األفكار التي من شأنھا  أن
.تلھم مستقبلنا وتغیره
 

→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Mobility activities supported under ERASMUS + Key Action 1
Deadline of the call: 11/05/2021
Location: European Union

Call 2 - Partnerships for Cooperation, for Excellence, for Innovation, Mundus Action,
Capacity-Building projects, Not-for-profit European sport events
Deadline of the call: 20/05/2021 
Location: European Union

Call 3 - Support for civil society development in Georgia 2021
Deadline of the call: 24/05/2021
Location: Georgia

Call 4 - Civil Society Organisations (CSOs), actors of Governance and Development
in Mali
Deadline of the call: 28/05/2021 at 18:00 (Brussels date and time)
Location: Mali

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 25/05/2021 at 12.00 (Brussels date and time)
Location: Montenegro

أعضاء جدد

La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy
 

Dubrovnik Development Agency - Dubrovacka razvojna agencija-
Croatia

 
Coro Pueri Cantores del Veneto - Italy

 
Isola Vicentina Municipality - Italy

 
Asociacion Mundus - Un Mundo a tus pies - Spain

 
Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale - Italy

 
Občina Trebnje - Trebnje Municipality - Slovenia
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