
 ALDA تعزز ثقافة السالم واالندماج والتنمیة من خالل

مشاریعھا ومھامھا
اإلخباریة جوان ALDA 2022 نشرة

ALDA+ 2022 في أیام التنمیة األوروبیة
 

وھو أھم منتدى في أوروبا حول ،(EDD) تستضیف بروكسل من 21 إلى 22 جوان 2022 منتدى أیام التنمیة األوروبیة 2022
.الشراكة الدولیة والذي تنظمھ المفوضیة األوروبیة

 
تحت عنوان "البوابة العالمیة: بناء شراكات مستدامة لعالم متصل"، سیتم تخصیص نسخة ھذا العام لیس فقط حول االستراتیجیة
األوروبیة، بل أیًضا حول كیفیة تحسینھا وتعزیزھا من حیث الرقمیة والطاقة والنقل. وخصوصا، سیكون النقل ھو المجال الذي ستقدم

ALDA+ مساھمتھا فیھ!
 

كل شیئ →

مؤتمر لدعم وكاالت الدیمقراطیة المحلیة في
أوكرانیا

 
مع استمرار الحرب ضد أوكرانیا،  واستمرار التھدیدات
ALDA ، واستمرار تحطم األحالم بمرور األیام، تؤمن
في الذین  أولئك  إلى  االنتباه  لفت  مسؤولیتھا  من  أنھ 
.الواجھة اآلن لضمان حمایة حقوقھم وحریاتھم
، المحلیة  الدیمقراطیة  وكاالت  بدعم  التزامھا  إطار  في 
ومنظمات المحلیة  السلطات  مجتمع  الجمعیة  تدعو 
وكاالت "دعم  بعنوان  مؤتمر  إلى  المدني  المجتمع 
تحدیث تقدیم  بھدف  أوكرانیا".  في  المحلیة  الدیمقراطیة 
التعریف وكذلك   ، أوكرانیا  في  الوضع  عن  موثوق 
نفذتھا التي  الدعم ALDA باألنشطة  تقدیم  أجل  من 
مناسبة أیًضا  المؤتمر  سیكون  والمحتاجین،  للمدنیین 
األنشطة وكذلك   ، الجاریة  األنشطة  على  للتركیز 
.المستقبلیة المحتملة ، التي تحتاج إلى مزید من الدعم
 

كل شیئ →

إرث من المعرفة :APProach مشروع
والخبرة والتحسینات الواقعیة لدعم مواطني
االتحاد األوروبي المتنقلین في المجتمعات

األوروبیة
 

االتحاد مواطني  دعم  على  املجتمعات  قدرة  مدى  ا 
املتنقلني هؤالء ، (EUMC) األوروبي  يختبر  وكيف 
فيما سيما  ال   ، أخرى  إلى  عضو  دولة  من  التنقل  
العصر في  الخدمات  إلى  الوصول  بإمكانية  يتعلق 
الرقمي؟
مشروع نجح  لھذه APProach لقد  االستجابة  في 
بین الفجوة  لتضییق  مستعد  فھو  وبالتالي   ، التحدیات 
.المواطنین والسلطات المحلیة
مخصص رقمي  بیئي  نظام  إنشاء  تم   ، بذلك  للقیام 
لمساعدة مواطني االتحاد األوروبي في مواجھة العقبات
عند اتخاذ قرار بالتنقل مع عائالتھم إلى دولة أخرى في
، اإلداریة  الخدمات  ضعف  مثل  األوروبي  االتحاد 
واالندماج االجتماعي ، وااللتحاق بالمدارس ، ومتطلبات
البرلمان في  الترشح  أو  للتصویت  للتسجیل  إضافیة 
.األوروبي أو االنتخابات البلدیة
 

كل شیئ →
SDG 16 →

 

:CERV الشراكة االستراتیجیة مع  
إجراءات ومبادرات لتعزیز الدیمقراطیة

والسالم
 
ُمنحت  ، العام  ھذا  األوروبیة - ALDA في  الجمعیة 
لبرنامج التشغیلیة  المنحة   - المحلیة  للدیمقراطیة 
والقیم والحقوق  والمساواة  التابع (CERV) المواطنین 
!لالتحاد األوروبي
في المحددة  المنحة  ھذه  توضیح  یتم   ، عام  منظور  من 
:الركائز التالیة
المساواة والحقوق والمساواة بین الجنسین ؛ التركیز على
تعزیز الحقوق ، وعدم التمییز ، والمساواة (بما في ذلك
على التمییز  عدم  تعمیم  و   ، الجنسین)  بین  المساواة 
أساس النوع اإلجتماعي
تعزیز حیث  من  ؛  ومشاركتھم  المواطنین  إنخراط 
الدیمقراطیة الحیاة  في  ومشاركتھم  المواطنین  انخراط 
، لالتحاد
 

كل شیئ →

ھو جزء من أسطول Part-Y مشروع
لمھرجان FAIR Mobile معرض

Bauhaus األوروبي الجدید!
 

مشروع Part-Y،  12 مثل  إلى   9 من  یدوم   الذي 
معرض أسطول  من  جزًءا  FAIR Mobile جویلیة، 
!األوروبي الجدید Bauhaus لمھرجان
مشروع شارك  طرف ، Part-Y وقد  من  ممثل 
ALDA و Kallipolis ، خالل من  المھرجان  في 
في والخبرة  بالمشروع  والتعریف  المواطنین  مشاركة 
صناعة األماكن والتخطیط الحضري من خالل مشاركة
!كتیب لدعم الشباب في أنشطة صناعة األماكن
بالمشروع للتوعیة  رائعة  فرصة  المھرجان  كان  وقد 
یتعلق فیما  القرار  صنع  عملیات  في  الشباب  وإشراك 
.بصنع المكان
 

كل شیئ →
SDG 5→

خطوات: طرق إدماج الشباب المھاجرین 3
المحرومین

 
في الفترة من 24 إلى 25 ماي 2022 ، ُعقد اجتماع
الشركاء العابرین للحدود لمشروع الخطوات الثالثة في
أثینا ، الیونان ، مع الشركاء في كل من الموقع وعبر
.اإلنترنت
قبل التعمق في خصوصیات الحدث ، دعنا نعود خطوة
.إلى الوراء لفھم مفھوم ھذه المبادرة بشكل أفضل
التعلیم وزراء  أعاد   ،  2015 لعام  باریس  إعالن  في 
األوروبیون إعالن التزامھم بالتعلیم الشامل باعتباره باًبا
مساعدة یجب  وبالتالي   ، االجتماعي  لالندماج  مھًما 
المھاجرین والالجئین على ضمان مشاركتھم الكاملة في
المجتمع والتعلیم الجید واالنتقال إلى سوق العمل. لزیادة
النظام ضمن  البقاء  في  والالجئین  المھاجرین  فرص 
3 المشروع  یھدف  المضیف.  للبلد  والمھني  التعلیمي 
STEPS باإلضافة األساسیة  بالمھارات  تزویدھم  إلى 
اإلنجازات من  المزید  لتحقیق  ثابت  أساس  إلى 
من لھا  الترویج  یتم  التي  الممارسات  تھدف  الشخصیة. 
(Tandem Now خالل المشروع (التعلیم األساسي و
في للتكیف  وقابلة  صالحة  تدریس  طریقة  توحید  إلى 
.مختلف البلدان المعنیة
 

كل شیئ →
SDG 4 →

االستثمارات اإلقلیمیة المتكاملة في المناطق
الحضریة في صمیم حدث كامیلوت في

أوبورتو
 
شاركت جویلیة،  مشروع ALDA في 8-7  اجتماع  في 
CAMELOT بورتو منطقة  استضافتھ  الذي 
خالل االجتماع الذي .(AMP) متروبولیتان ، البرتغال
إدارة بشأن  الخبرات  الشركاء  تبادل  یومین،  استمر 
.(ITI) االستثمارات اإلقلیمیة المتكاملة
عضو  ، بیزارو  مانویل  بتدخل  اللقاء  فعالیات  استھلت 
االستثمارات دور  عرض  الذي   ، األوروبي  البرلمان 
على مؤكداً  الحضریة،  المناطق  في  المتكاملة  اإلقلیمیة 
مؤسسات عمل  في  واإلقلیمیة  المحلیة  الحكومات  أھمیة 
.االتحاد األوروبي
 
والتنمیة التنسیق  لجنة  رئیس   ، كونھا  أنطونیو  قدم 
التصمیم في  منطقتھ  تجربة   ، الشمال  في  اإلقلیمیة 
الذي لشمال 2030  التشغیلي  البرنامج  بشأن  والتفاوض 
وفي  ، لھ  ووفقا  لإلقلیم.  األوروبي  االتحاد  تمویل  یجمع 
إطار تنفیذ تشریع جدید بشأن الالمركزیة في البرتغال ،
موحدة ITI ستجمع رؤیة  تدعم  و  المتداخلة  االطراف 
.للتنمیة

كل شیئ →
 

تنفیذ استراتیجیة للتكیف مع تغیر المناخ ومخاطر الفیضانات في المناطق الحضریة والریفیة: إنجازات
(الیف بیوار (الحیاة انتبھ

 
شھًرا من األنشطة ، 6 شركاء ، 7 تدخالت ملموسة لتنفیذ تدابیر االحتفاظ بالمیاه الطبیعیة ، مھمة واحدة: تنفیذ 46
استراتیجیة للتكیف مع تغیر المناخ ومخاطر الفیضانات في المناطق الحضریة والریفیة من خالل المشاركة النشطة

الذي تم تقدیم نتائجھ في الحدث النھائي في 4 جوان في ، Life Beware (للمجتمعات المحلیة. ھذا ھو مشروع  (الیف بیوار
.سانتورسو

 
كل شیئ →

SDG 13 →

ALDA للثقافة

رحب سریمسكي كارلوفسي بشركاء مشروع
DESIRE!

 
ومدينة الدانوب 1245  رحبت   ، ماي  إلى 11  من 8 
األوروبيني بالشركاء  الجميلة  كارلوفشي  سريمسكي 
.DESIRE في مشروع
مشروع في  الشركاء  اجتمع   ، أوروبا  یوم  بمناسبة 
DESIRE ألول مرة وجًھا لوجھ بعد بدء المشروع في
جائحة خالل   ،  2020 عام  كان .COVID19 نھایة 
واألنشطة األعمال  لعرض  فرصة  الدولي  الحدث  ھذا 
بأفكار الشركاء  جمیع  خرج  شریك.  كل  بھا  قام  التي 
وقیمتھ األوروبي  االتحاد  عن  للتحدث  ومبتكرة  إبداعیة 
الشباب إشراك  ھو  الھدف  كان  شومان.  إعالن  وخاصة 
..بنشاط في التعامل مع التاریخ بطریقة استباقیة
 

كل شیئ →

لنتقابل (في بروكسل!): اجتمع شركاء
المشروع مًعا في أول اجتماع دولي لھم

 
األوروبي" االتحاد  شعار  فقط  لیس  التنوع"  في  متحدون 
مشروع علیھا  یقوم  التي  األساسیة  الفكرة  أیًضا  ولكن   ،
LET’S MEET.
 
مشروع محو] LET’S MEET یھدف  إلى  لنتقابل] 
خالل ومن  المشاركة  خالل  من  الجغرافیة  الحدود 
السیر البودكاست،  مثل  الجدیدة  اإلعالم  وسائل  استخدام 
الذاتیة ألبرز الشخصیات في الثقافات األوروبیة من أجل
التاریخ في  المتجذر  الثقافي  التنوع  واحتضان  إبراز 
.األوروبي

 
كل شیئ →

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

شباب البحر األبیض المتوسط من تونس وإیطالیا یبنون جسرا لإلدماج من خالل الفن والمسرح
 

بإرسال رسائل ملھمة وعالمیة إلى المجتمع ، صعد حوالي 40 شاًبا من ذوي اإلعاقة  مرة أخرى على المسرح في 31 ماي
2022 ، في القیروان ، تونس وقدموا مجموعة متنوعة من العروض. تم تنظیم ھذا الحدث من قبل وكالة الدیمقراطیة المحلیة

.القیروان-تونس ضمن مشروع "منك نبدا" إلعادة تأھیل األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجھم في المجتمع
 

شارك في ھذه العروض 40 مشاركا ، كان من بینھم 30 مشارك موھوب من مدینة القیروان ، و 10 مشاركین من ایطالیا
وقد سافروا من إیطالیا إلى القیروان خصیًصا لالنضمام إلى العرض ، "Mettiamoci In Gioco" منظمون إلى جمعیة

!واألداء في الحدث
 

كل شیئ →

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Press and media councils and professional standards (TOPIC ID: CREA-CROSS-
2022.MFP-COUNCILSandSTANDARDS)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 2 - Enhancing CSO’s Contribution to Governance and Development Processes in Viet
Nam (EuropeAid/174088/DD/ACT/VN)
Deadline of the call: 31 August 2022
Location: Viet Nam (eligible countries: Viet Nam and EU Member States)

Call 3 -Strategic partnership for strengthening Civil Society in Egypt
(EuropeAid/174137/DD/FPA/EG)
Deadline of the call: 06 September 2022
Location: Egypt (eligible countries: Egypt and EU Member States) 
 

Call 4 -EU National Resource Center for Serbia (EuropeAid/173790/DD/ACT/RS)
Deadline of the call: 16 September 2022
Location: Republic of Serbia (eligible countries: Republic of Serbia or EU Member States)
 

Call 5 - Social innovation for a fair green and digital transition (TOPIC ID: ESF-2022-SOC-
INNOV)
Deadline of the call: 02 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

Call 6 - Pan-European Engagement Grant (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Deadline of the call: 03 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

أعضاء جدد

USMA Caselle - Italy
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