
 

 

 

ALDAتتمنى لك أعیادا سعیدة

نحو عام 2022 مليء بالمبادرات الجدیدة!
 

 

النشرة اإلخباریة ALDAدجنبر 2021
 

ALDA رسالة من رئیس
 
أعزائي أعضاء، شركاء وأصدقاء ALDA، بأكملھ، ومجلس إدارتھا وجمیع ADL،اسمحوا لي أن أتمنى لكم أفضل عطالت
الشتاء التي یمكن أن نقدمھا لنا جمي ًعا
بالنیابة عن فریق ALDA في عام 2021!
كان العام الذي یقترب من نھایتھ عا ًما فري ًدا ، حیث COVID-19 في تحدي عمیق لتنفیذ أنشطتنا وعملنا الیومي في جمیع
استمرت أزمة جائحة
أنحاء أوروبا وخارجھا. واجھ العدید منكم صعوبات في إدارة األزمة ، من وجھة نظر اقتصادیة إلى اجتماعیة وثقافیة. ھذا ھو
السبب في أن دعمنا للمجتمعات المحلیة أصبح أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
 

 
→ كل شیئ

مجلس ادارة من ALDA: لنترك عام
2021 من أجل عام آخر مثمر بالمبادرات

في 2022
 
 
على الرغم من الصباح الممطر والبارد ، كان 2 دیسمبر
یو ًما رائ ًعا لمجلس ALDA بالنظر إلى أن ھذا
األخیر أتیحت لھ الفرصة إدارة
لالجتماع بحضوره في مقر Vicenza وعبر اإلنترنت.
جمع Otočan جمیع األعضاء م ًعا في ھذا االجتماع
األخیر لعام 2021. على عكس االجتماعات السابقة،
فإن إتاحة الفرصة
الرئیس لرؤیة بعضنا البعض شخص ًیا أعطت طاقة
جدیدة، مما أتاح األفكار والمناقشات المثمرة.
وبشكل أكثر تحدي ًدا ، عملت المناسبة على تحلیل
ومناقشة استدامة الجمعیة وخططھا المستقبلیة. وبالمثل ،
كان ADL من بین وضع
موضوعات المناقشة مع التركیز على تقدیم مسودة
االستراتیجیة الجدیدة لغرب البلقان.
 

→ كل شیئ

اجتماع موظفي ALDA : بناء الفریق
والحوار والمشاركة

 
 
في 28-29 نونبر و 1 دجنبر 2021، عقدت
ALDA اجتماع الموظفین الذي طال انتظاره في
فیتشنزا (إیطالیا) جن ًبا إلى جنب مع زمالئھا من
جمیع أنحاء أوروبا وخارجھا!
كان الجمیع سعداء للغایة بالعودة إلى بعضھم البعض
أخي ًرا بعد غیاب طویل بسبب الجائحة المستمرة ،
ولم یر بعض الزمالء المقر الرئیسي الجدید بعد في
فیتشنزا بعد االنتقال!
كانت الكلمات الرئیسیة لالجتماع: بناء الفریق ،
والحوار والمشاركة. على أساس ھذه الكلمات الثالث
، تم تنظیم العدید من األنشطة واالجتماعات. لكن
لنبدأ من البدایة.
 
 
 

→ كل شیئ

IRDP و ALDA شراكة واعدة جدیدة بین
 
 
أقیم حدث خاص للغایة یوم االثنین 13 دیسمبر
2021 ، والذي ختم شراكة ثمینة جدیدة بین
ALDA - الرابطة األوروبیة
الشراكة أقوى من المسافة!
للدیمقراطیة المحلیة و IRDP - معھد البحوث
والحوار من أجل السالم.
ALDA الحدث ، الذي تم بثھ مباشرة على صفحة
على فیسبوك ، شارك فیھ أمینھا العام ، أنتونیال
،IRDP فالموربیدا ، ومدیر
إریك ندوشاباندي ، في حوار أدارتھ عفاف زادم ،
مندوبة الوكالة التونسیة للدیمقراطیة المحلیة ،
وبلغت ذروتھا بتوقیع مذكرة تفاھم بین المنظمتین.
 
 

→ كل شیئ

فریق العمل بأوكرانیا: االجتماع السنوي
2021

 
 
منذ عام 2015 ، عندما تم إنشاء مجموعة العمل
)Ukraine Working Group ( ألول مرة من قبل
اللجنة األوروبیة
األوكرانیة للمناطق )COR(، كان قادة جمعیات
الحكومة المحلیة ورؤساء المدن یجتمعون بانتظام للتفكیر
وتبادل وجھات النظر والمعرفة الملموسة حول أحدث
التقنیات أوكرانیا من حیث السیاسة واإلصالحات. ھذا
Alexandra العام أي ًضا ، تم تنظیم الحدث ، بقیادة
Dulkiewicz عمدة Danzica ورئیس االجتماع ،
في 18 نوفمبر 2021 في وضع مختلط.
 
 

→ كل شیئ

حتفال عام واحد بلقب "المدینة األوروبیة"!
 
 
في 19 نوفمبر 2021 ، نظمت جمعیة "شباب أوروبا -
فرنسا" )JEF( "یوم شبكة المدن األوروبیة". تم إطالق
ھذه المبادرة في عام 2020 للبلدیات الفرنسیة من قبل
JEF وتدعم ھذه المبادرة الحركة األوروبیة - فرنسا .
(UEF) واتحاد الفدرالیین األوروبیین – فرنسا
(MEF)
من وجھة نظر عامة ، فإن "المدینة األوروبیة" ھي
عنوان خاص بالمدن ، والتي تھدف إلى منحھا إمكانیة
الوصول إلى شبكة واسعة من المدن في أوروبا ،
ودعمھا في تنفیذ العمل األوروبي على أراضیھا
وإبرازھا في نفس الوقت اللتزامھم تجاه أوروبا واالتحاد
األوروبي.
قدم المشاركون في الحدث أفعالھم لصالح الجنسیة
األوروبیة ، وتبادلوا الممارسات الجیدة وتحدثوا عن
الخطوات التالیة لھذا اللقب الذي ال یزال شا ًبا.

 
→ كل شیئ

تستضیف Peja االجتماع الدولي الرابع
Valid لمشروع

 
 
في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر ، رحبت مدینة بیجا
في شرق كوسوفو بوفد مشروع صالح ، لحضور حدث
جدید یھدف إلى تعزیز
الحوار بین الثقافات والتعاون بین السلطات المحلیة
والمجتمع المدني. یھدف مشروع Valid إلى نشر
المزید من السیاسات الشاملة والقیم األوروبیة في مدن
المنطقة، أخیرالتطویر شبكة للتبادل الثقافي
والتسامح
في بیجا ، بدأ الوفد المكون من ممثلین عن مختلف
الجمعیات والمدن إقامتھم باجتماع في مكتب رئیس
Muhaxheri Gazmend البلدیة

 
 

→ كل شیئ
SDG 11 → 

الحدث الدولي الثالث واألخیر لمشروع
Recruit في مدرید

 
 
في 24 و 25 نوفمبر 2021 ، استضاف مجتمع مدرید
RECRUIT الحدث الدولي الثالث لمشروع
الھدف الرئیسي للمشروع ھو تعزیز التبادل بین ثالث
دول متوسطیة - الیونان وإیطالیا وإسبانیا - لمعالجة
مشكلة البطالة المحلیة من خالل تبادل ممارسات
االقتصاد االجتماعي الجیدة ، وھو الموضوع الذي كان
الرابط األساسي لھذا الحدث.
وھكذا ، شاركت العدید من الجمعیات والشركات
اإلسبانیة تجاربھا ، بما في ذلك:
 
 

→ كل شیئ
SDG 8 → 

ورشة العمل الثالثة لتنمیة قدرات مشروع
BRIGHT بایطالیا

 
 
أقیم مشروع BRIGHT أقیم مشروع برایت ورشة
Corigliano- العمل الثالثة لتطویر مزرعة فالحیة
Rossano, Favella، إیطالیا، في الفترة من 16
إلى17 نوفمبر 2021. خالل یومي النشاط ، أتیحت
للمشاركین الفرصة لتبادل واالستماع شخص ًیا إلى
شھادات وخبرات جمیع ممثلي مختلف أصحاب
المصلحة. وقد تدخلت القیادات النسائیة التي شاركت في
مشروع BRIGHT، حیث تشاركن أصوات جمیع
النساء العامالت في القطاع الزراعي واللواتي شاركن
في المشروع. استمتع المشاركون أي ًضا بلحظات من
التواصل االجتماعي أثناء فترات الراحة
وزیارة المزرعة وتقاسم الوجبات واستراحات القھوة.
 

 
→ كل شیئ

SDG 4 → 

!THE: PLACE ھل أنت مھتم بالتعاون األوروبیة تركیة؟ انضم إلى برنامج
 
 
خطوة أخرى نحو تحقیق شراكة مھمة بین أوروبا وتركیا ... وتفتخر ALDA ألنھا جزء منھا! كیف؟ بفضل مشروعنا الجدید

THE:PLACE- تركیا یداً بید مع أوروبا: برنامج التبادل بین السلطات المحلیة والمجتمع المدني.
THE:PLACE ھومشروعیھدفMercator بتمویلمنمؤسسةCentreforSpatialJustice–MADوALDAالذیتنفذه
إلى بناء شبكات دائمة بین تركیا واالتحاد األوروبي من خالل إشراك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلیة من المنطقتین

الجغرافیتین لزیادة قدرة التأثیر في مجاالت عمل كل منھما.
 

 
→ كل شیئ

SDG 17 → 

ELoGE المبادئ ALDA

Skopje: مؤتمر إطالق EloGE في
شمال مقدونیا

 
 
بحماس كبیر ، اجتمع ممثلو السلطات المحلیة المقدونیة ،
الذین تمت دعوتھم مسبًقا للمشاركة في المشروع ، في
Skopje وعبر اإلنترنت لمعرفة المزید عن عالمة
)ELoGE( التجاریة. وبالتالي ، باالستفادة من ھذه
المبادرة ، س ُیطلب من السلطات المحلیة المذكورة
أعاله العمل وفًقا للمبادئ 12 للحكم الدیمقراطي الصالح
، بما في ذلك:
 
 

→ كل شیئ

ELoGE في كرواتیا: الخطوات األولى نحو
تعاون دائم

 
 
تواصل ALDA المساھمة في الحكم المحلي الجید في
كرواتیا وتنقل أنشطتھا إلى المستوى التالي. تم تنظیم حفل
اإلطالق لتنفیذ برنامج "عالمة التمیز في الحوكمة األوروبیة
)ELoGE(“. تم الترویج للمشروع في حدث مختلط، مما
أعطى ممثلي البلدیة والمشاركین الفرصة للمشاركة عبر
اإلنترنت وأیضاً وجھا لوجھ.
 
 
 

→ كل شیئ

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1 - Promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-
2022-EQUAL)
Deadline of the call: 24 February 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 2 - Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights
and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental
rights breaches (CERV-2022-CHAR-LITI)
Deadline of the call: 24 February 2022 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 3 - Politics and the impact of online social networks and new media - HORIZON-CL2-
2022-DEMOCRACY-01-07
Deadline of the call: 20 April 2022 17:00 Brussels time
Location: world wide

Call 4 - Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-
TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022 17:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
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