
إجراءات جدیدة لتعزیز االنتقال األخضر ، وقدرة :2022

!المؤسسات المحلیة والدیمقراطیة
اإلخباریة ، ینایر ALDA 2022 نشرة

 
بالرئاسة الفرنسیة لمجلس االتحاد األوروبي ALDA ترحب

 
منذ البدایة ، شھد العام الجدید 2022 ، من بین أمور أخرى ، افتتاح الرئاسة الجدیدة لمجلس االتحاد األوروبي. بعد سلوفینیا ،

.من 1 ینایر 2022 ، تولت فرنسا الرئاسة لألشھر الستة التالیة ، حتى 30 یونیو 2022
في ضوء الوضع الحساس والغریب الذي یمر بھ االتحاد والعالم بأسره، ستركز الرئاسة الفرنسیة والیتھا على توقعات
.واحتیاجات المواطنین ، في محاولة لتحقیق التغییرات الالزمة بطریقة ملموسة ، كما یتضح في آخر األخبار

 
→ كل شیئ

ALDA وشركاؤھا: أولویة مھمة ومبادرات
جدیدة لعام 2022

 
على الرغم من التحدي الكبیر الذي ال یزال العالم بأسره
: ALDA یواجھھ ، كان عام 2021 عا ًما رائ ًعا لـ
نشر الدیمقراطیة، دعم المبادرات المحلیة ھو في صمیم
ھذا من  الكثیر  أصبح  فقد   ، ذلك  ومع  الجمعیة.  أنشطة 
.وبالتعاون معھم ALDA حقیقة بفضل شركاء وأصدقاء
لذلك ، فإن االستماع إلى أفكار ومقترحات األعضاء ھو
أصبحت  ، المتبادلة  التفاعالت  خالل  من  یومي:  التزام 
تلتزم لذلك،  ممكنة!  المشاریع  بشدةALDA أفضل 
مختلفة فرص  وتقدیم   ، شبكتھا  وتنشیط  بإشراك 
.وملموسة
 

→ كل شیئ

ظالل الدیمقراطیة ، البودكاست الجدید من
ALDA

 
المبادرة الجدیدة والفعالة مباشرة من :ALDA بودكاست
!قسم االتصاالت
إجراءات باتخاذ  وأصدقائھا  وشبكتھا  الجمعیة  تلتزم 
، والدیمقراطي  اإلیجابي  التغییر  تعزیز  بھدف  ملموسة. 
أطلقت والتفاعل،  الحوار  خالل  مشروع ALDA من 
ھذا الجدید  المتعددة  Shades of :الوسائط 
Democracy، بودكاست ALDA
ثقیل كتاب  ألخذ  بحاجة  لسنا  ألننا  بودكاست؟  لماذا 
لنتعرف على الدیمقراطیة والممارسات الدیمقراطیة. مع
من االقتراب  نرید   ، ھذه  الجدیدة  البودكاست  سلسلة 
قد ما  تحویل  خالل  من   ، رسمي  غیر  بطریقة   ، الناس 
.یبدو كموضوع مجرد إلى تمرین یومي
 

→ كل شیئ

PART-Y العودة إلى المستقبل! خطوات
المقبلة لعام 2022

 
لمشروع جدیدة  وأنشطة  بخطوات   2022 عام  سیأتي 
PART-Y! سیطور معا.  نراھم  ،Kallipolis دعونا 
الشریك الرئیسي ، الناتج الفكري الثاني للمشروع ، وھو
منھجیة تعلم صناعة المواضع من خالل التفكیر
التفكیر تشكیل  إعادة  إلى  تھدف  والتي  التصمیمي، 
في األماكن  صناعة  على  تطبیقھ  التصمیاألخیرخالل 
استخدامھا المساواة.  ضمان  بھدف  الحضریة،  األماكن 
.للفتیات والفتیان
المزید لمعرفة  التدریب  في  الشركاء  سیستمر   ، وبالمثل 
الوقت وفي  التصمیمي".  "التفكیر  وتقنیة  أسلوب  عن 
نفسھ ، ستسمح بعض األحداث الوطنیة والدولیة للشركاء
بتقدیم منتجات المشروع ونتائجھ للجمھور
 

→ كل شیئ
SDG 5 → 

أنشطة جدیدة في عام 2022 لمكافحة تغیر
المناخ

 
كان عام 2021 عا ًما حاف ًال بمشروع مناخ التغییر ،
جائحة عن  الناشئة  العدیدة  التحدیات  من  الرغم  على 
!كوفید 19
إطالق عام 2021  شھد   ، التنفیذ  من  األولى  السنة  بعد 
عشر: الثالثة  المشروع  بلدان  جمیع  في  النقاش  مسابقة 
نشاط تعلیمي تضمن – من بین أمور أخرى – التعریف
بتغیر المناخ والقضایا المتعلقة بالھجرة ؛ تنمیة المھارات
التحلیلیة والقدرة على تجمیع البیانات والمعلومات التخاذ
من بتنسیق   ، العمق  من  بمزید  حاسمة.   وتكون  موقف 
ALDA مع ، ،FINEP بالتعاون  المشاركون  شارك 
الثانویة المدارس  (طالب  مجموعتین  إلى  مقسمون 
؛ التدریب  وحدات  من  جلسة  كلتا  في  والجامعات)، 
.وصیاغة وثائق المناقشة لجمیع الشركاء
 

→ كل شیئ

PIECE by PIECE: حدث الرئیسي
المشروع

 
مشروع  شركاء  التي PIECE نشر   ، البحث  وثیقة 
والمشغلین المجتمعات  احتیاجات  تحلیل  إلى  تھدف 
.المجتمعیین في أوروبا
عبر شریك  كل  نشرھا  استقصائیة  دراسة  على  البحث  یعتمد 
مقابلة  25 إلى  باإلضافة  ؛  السابق)  مقالنا  (انظر  شبكاتھم 
مقارنة ًدا  جدي  شیًئا  األخیر  التحلیل  ھذا  جلب  محددة. 
.باآلخرین: العناصر الدولیة والمشتركة بین القطاعات
مع ھذا التقریر ، سعى الشركاء إلى فھم ما ھي االحتیاجات
مشاركة وزیادة  عملھم  لتحسین  المجتمع  في  للعاملین  الحالیة 
المجتمع المحلي. لذلك تسلط ھذه النتیجة الضوء على كل من
والمناطق البلدان  بین  والمختلفة  المشتركة  االحتیاجات 
لتطبیقھا والتعلیمیة  العملیة  األدوات  تعلم  مثل: •  األوروبیة ، 
  على عملھم؛
 

→ كل شیئ 
SDG 4 → 

ورش عمل لبناء القدرات من أجل مستقبل
!أكثر إشراًقا

 
القدرات لبناء  إضافیتان  عمل  قبل )CBW( ورشتا 
!BRIGHT المؤتمر النھائي لمشروع
مثل تلك التي عقدت في منتصف نوفمبر في كاالبریا ،
إسبانیا ستستضیف  ؛  إیطالیا  من  الجنوبیة  المنطقة 
CBW والیونان اآلن المؤتمر الرابع والخامس من
من التفاعلیة؟  االجتماعات  ھذه  وراء  من  الفكرة  ھي  ما 
تھدف  ، عامة  نظر  Building Workshops وجھة 
di BRIGHT Capacity، في عمل  ورش  خمس 
المجموع ، إلى تحسین قدرة المؤسسات المحلیة والدول
األوروبیة ، في االعتماد على أنظمة الحوكمة التشاركیة
بتمكین یتعلق  فیما   – تعاون  اتفاقیات  كانت  سواء   –
.النساء المتنقالت. في عملیات صنع القرار
 

→ كل شیئ 

Food الدعوة األولى في إطار مشروع
Wav، اختتمت المرحلة األولى

 
المقترحات تقدیم  دعوة  من  األولى  المرحلة  انتھت 
الصغیرة. المدني  المجتمع  ومنظمات  للشباب  الموجھة 
عن المعلومات  من  القلیل   ، التفاصیل  في  الخوض  قبل 
.المشروع نفسھ
بتمویل مشترك من قبل االتحاد - Food Wave یھدف
والتثقیف الوعي  رفع  برنامج  إطار  في  األوروبي 
مشروع )DEAR( التنموي
مع میالنو  بلدیة  لھ  روجت  Mani Tese والذي 
،ACRA ،ActionAid Italia شركاء من   25 و 
خلق - ALDA المشروع في 17 دولة ، بما في في ذلك
الوعي حول النماذج المستدامة الستھالك الغذاء وإنتاجھ
للتخفیف من آثار تغیر المناخ ، وتنشیط الشباب والسماح
.لھم بالتأثیر على القرارات المؤسسیة
 

→ كل شیئ 

نتائج البحث عن التشعیع عند الشباب:
التقریر الشامل للمشروع

 
تقري ًراRADEX كما أُعلن سابًقا ، أنتج كونسورتیوم
كامالً عن مرحلة البحث في المشروع. وشمل ذلك نتائج
عن تطرف الشباب من 5 دول: المملكة المتحدة وبلجیكا
.وفرنسا والیونان وقبرص
الشباب تطرف  أنماط  في  البحث  نظر  یتكلم؟  ماذا  عن 
عبر اإلنترنت وخارجھ ، بما في ذلك مراجعات األدبیات
والبحث الكالم  وتحلیل  التركیز  ومجموعات  والمقابالت 
االجتماعي التواصل  وسائل  عبر  اإلنترنت  عبر 
Chatroom و App.
لذلك،یساھمالتقریركملخصلالتجاھاتالعامةللدراساتالبحثیة،
.ولكنأًیضاكتحلیلمتعمقللبحوثعلىالشبكات االجتماعیة
 

→ كل شیئ 
SDG16 → 

دعوة لمقیمین خارجیین : CAP-PERI مشروع
 
إلى تحسین CAP-PERI (Common Agricultural Policy, Peer Educational Resources in Italy( یھدف

المعلومات والوعي لدى المواطنین وخاصة الشباب حول ماھیة السیاسة الزراعیة المشتركة واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة لھذه
.السیاسة على المستویین الوطني واألوروبي

 
لدعم المتقدمین المشاركین لفھم التأثیر العام ،CAP-PERI سیشارك الخبیر / فریق الخبراء في التقییم والرصد في مشروع

فیتحقیقأھدافالمشروع، وتقدیم المشورة المھنیة والخبرةCAP-PERI المشروع،ضمانھ،مراقبتھوتقییمھ.سیقومفریقالتقییموالرصدبدعماتحاد
.من أجل التنفیذ الفعال ألنشطتھ في الوقت المناسب

 
CAP-PERI ھنا یمكنك العثور على اإلعالن التفصیلي لمشروع

 
→ كل شیئ 

أعضاء جدد

Albaida Municipality - Spain
 

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU

Call 2 - Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU 

Call 3 - ERASMUS + KA2 in the field of education, training and youth and Sport - standard
and small scale
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU + Norway, Iceland, Liechtenstein + Republic of North Macedonia, Republic of Turkey
and Republic of Serbia

Call 4 - Call for proposals to promote gender equality (CERV-2022-GE)
Deadline of the call: 16 February 2022
Location: EU
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