
في اوروبا: مبادرات في فبرایر لرفع ALDA التزام

"العالمیة" إلى المستوى المحلي
فبرایر ALDA 2022 نشرة اإلخباریة

 
على الرغم من كل التصعيد في األشهر األخيرة ، ال يزال من الصعب التفكير في اندالع حرب واسعة النطاق في وسط
نأسف للعديد من األرواح التي فقدت بالفعل ، وكل املعاناة الناتجة عن االعتداءات ، ALDA القارة األوروبية. بصفتنا

.على أوكرانيا في السنوات املاضية
ندعو االتحاد األوروبي إلى مواصلة االضطالع بدور أكثر مشاركة إلنهاء الغزو العسكري ألوكرانيا

وبدء عملية سالم

#ALDAforUkraine
 

→ اقرأ البیان كامالً
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المرحلة األخیرة من مؤتمر مستقبل أوروبا: حان الوقت للتفكیر في مساھمات المواطنین
 

لقد مرت 9 أشھر منذ أن بدأت إحدى أكثر مبادرات االتحاد األوروبي إثارة لالھتمام وذات صلة. ما یمكن تسمیتھ حدًثا غیر
.قید االنطالق ، حیث یجمع آالف المدخالت القیمة على المنصة المخصصة )CoFoE( مسبوق، مؤتمر مؤتمر مستقبل أوروبا
حتى اآلن ، انضم أكثر من 44000 من الحضور إلى المنصة ، بینما حضر األحداث أكثر من 450.000 (عبر اإلنترنت و

offline(. عالوة على ذلك ، بفضل مشاركة حوالي 14000 فكرة و 19000 تعلیق ، ستتاح للمؤسسات األوروبیة اآلن
الفرصة لجمع معلومات أساسیة

عن رغبات المواطنین وآمالھم في تشكیل مستقبل االتحاد بشكل أفضل
 

→ كل شیئ

في إطار الشراكة ALDAتم االعتراف بـ
CERV 2025-2022 لبرنامج

 
كانت سنوات،  المنحة ALDA لعدة  من  المستفیدین  أحد 
لـ التابع  للمواطنین"  "أوروبا  لبرنامج  التشغیلیة 
EACEA البصري والسمعي  للتعلیم  التنفیذیة  الوكالة 
.والثقافة في االتحاد األوروبي
وبالتالي ، یسعدنا أن نعلن أنھ ، مرة أخرى ھذا العام ، تم
كمستفید من المنحة التشغیلیة من برنامج ALDA تأكید
التابع )CERV( المواطنین والمساواة والحقوق والقیم
!لالتحاد األوروبي
 

→ كل شیئ

شراكتھما CEI و ALDA مذكرة تفاھم: تعزز
 

في 4 مارس ، ستستضیف مدینة تریست حفل توقیع
الرابطة األوروبیة - ALDA مذكرة التفاھم بین
مبادرة أوروبا CEI للدیمقراطیة المحلیة - و
.الوسطى
Oriani Otocan ،سیحضر الحفل رئیس
ALDA، جن ًبا إلى جنب مع األمین العام لـ CEI،
Antonellaروبرتو أنطونیوني ، واألمین العام ل
Valmorbida ،ALDA. ، عالوة على ذلك
سیكون ماسیمیلیانو فیدریجا، رئیس منطقة "فریولي
فینیتسیا جولیا" المتمتعة بالحكم الذاتي من بین
المتحدثین الرئیسیین في توقیع مذكرة التفاھم
 

→ كل شیئ

ALDA + 5 سنوات من النتائج: من
المساعدة الفنیة إلى أحداث التواصل

 
شركة المزایا المملوكة ،+ ALDA منذ عام 2017، تمثل
وھي جمعیة ،ALDA االستفادة من تجربة ،ALDA لشركة
الدیمقراطیة المحلیة، حیث تقدم خدمات متخصصة ودع ًما
في مجال الدیمقراطیة المحلیة والعملیات التشاركیة وإدارة
.دورة المشروع والمزید
تتمثل مھمة شركة الفوائد في تقدیم دعم قیم للسلطات العامة
ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعلیمیة والمؤسسات
الصغیرة والمتوسطة الحجم عندما یتعلق األمر بتحدید فرص
التمویل ؛ تطویر وتنفیذ المشاریع بشكل فعال ؛ إنشاء شبكات
.وشراكات ؛ توفیر التدریب وبناء القدرات
 

→ كل شیئ

التشكیك في أوروبا على أعتاب أوروبا -
Trieste مؤتمر في

 
التشكیك في أوروبا على أبواب أوروبا": الحدث الدولي"
تحلیل :EUScepticOBS "الذي ینظم ضمن مشروع
وتشجیع المواطنین  إعالم  أوروبا،  في  التشكیك 
النقاشات". ویھدف األخیر ، الذي یمولھ برنامج "أوروبا
للمواطنین" ، إلى تعزیز
المواطنة األوروبیة من خالل تحسین ظروف المشاركة
.المدنیة والدیمقراطیة على مستوى االتحاد
الساعة في  مارس  من  الخامس  في  المؤتمر  سیعقد 
.Trieste في )GMT + 1( 10.00 صبا ًحا
 

→ كل شیئ
SDG 8 →

Green( مشروع الصفقة الخضراء
Deal( المشتركة: التزام ALDA

بالشمولیة والتنوع
 
 
بضع  ، االفتتاحي  االجتماع  تفاصیل  في  الخوض  قبل 
تتناول  ، عام  منظور  من  نفسھ.  المشروع  حول  كلمات 
التحدیات مباشر  بشكل  المشتركة  الخضراء  الصفقة 
واألدلة والمعرفة  اإلجراءات  مشاركة  بھدف  األوروبیة 
والرؤى والمسؤولیات والفوائد بین أصحاب المصلحة ،
تقع المدني.  والمجتمع  السیاسات  صانعي  ذلك  في  بما 
في لیأخذ  المشروع  صمیم  في  والتنوع  الشمولیة  قضایا 
المحرومة االجتماعیة  الفئات  خاص  بشكل  االعتبار 
SHARED والضعیفة. باإلضافة إلى ذلك ، یتم تمویل
GREEN DEAL برنامج قبل  Horizon من 
التابع لالتحاد األوروبي 2020
اجتماعیة تجربة  من 24  سلسلة  دروس  حول  ویتمحور 
حول ستة مواضیع ذات أولویة للصفقة الخضراء. سیتم
، مختلفة  أعضاء  دول  في  اجتماعیة  تجارب  إجراء 
تغطي مختلف العلوم االجتماعیة واإلنسانیة ، مع كفاءات
الممارسة على  ًء  بنا   ، المتعددین  المصلحة  أصحاب 
الجنسانیة الدراسات  ذلك  في  بما   ، السیاسات  وعلوم 
.كمكون رئیسي
 

→ كل شیئ
SDG 2 → 

ALDA في ”Forum des Mondes
Méditerranéens“: التزامات مختلفة

لألھداف المشتركة
 
 
في وأفریقیا  األوسط  الشرق  قسم  من  زمالء  شارك 
ALDA ھذا األسبوع [7-8 فبرایر 2022] في مرسیلیا
تم الذي  المتوسط،  األبیض  البحر  عوالم  منتدى  في 
التزامات لمتابعة  الفرنسي  الرئیس  من  بمبادرة  تنظیمھ 
Sommet des Deux Rives في عام 2019. تم
مع بالتنسیق  المنتدى  Délégation تنظیم 
Interministérielle pour la Méditerranée
Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur،
وبحضور المتوسط  أجل  من  واالتحاد   ، مرسیلیا  بلدیة 
.Anna Lindh الرئیس والمدیر التنفیذي لمؤسسة
 
 

→ كل شیئ

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

Imereti Regional Hub: تبادل
المعلومات، الخبرات والفرص

 
وكالة Imereti Regional Hub تدار قبل  من 
جورجیا في  المحلیة  )LDA Georgia( الدیمقراطیة 
في إطار المشروع أنشطة
-Konrad( و )UE( الممول من قبل االتحاد األوروبي
Adenauer-Stiftung (KAS "المجتمع مبادرة 
بصفتھا جھات فاعلة في التنمیة CSO: STAR المدني
جورجیا" في  والمرنة  والمسؤولة  والشفافة  المستدامة 
2025-2021)).
باعتباره المدني  المجتمع  تعزیز  إلى  المشروع  یھدف 
جمیع في  ومسؤولة  شفافة  مستدامة،  مستقلة،  تنمیة  جھة 
تبادل دعم  إلى  المركز  یھدف  بینما  ؛  جورجیا  أنحاء 
.المعلومات، الخبرات والفرص
 

→ كل شیئ

على المستوى المحلي في الشراك: تحدیثات
أرمینیا ADL Advocacy من

 
والمتطلب التحفیزي  العمل  من  شھرین  تخصیص  تم 
- المحلي  المستوى  على  "المناصرة  مشروع  لتنفیذ 
الشراك" ضمن
"، الخصوص  وجھ  على  المحلیة".  الدیمقراطیة  مدرسة 
التمویل مسؤولي  جمعیة  مع  وفي ،)CFoA( بالتعاون 
إطار المجتمعي
مؤسسة نفذت   ، الفرعیة  المنح  Local” مخطط 
Democracy Agency من سلسلة  ارمینیا"  في 
االجتماعات في العدید من المجتمعات الموحدة في منطقة
المجالس وأعضاء  المدیرین  إداریین  بمشاركة  شیراك 
.وموظفي البلدیة والمواطنین النشطین
 

→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence
against children (CERV-2022-DAPHNE)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: EU Member States

Call 2 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU Member States

Call 3 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 31 March 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 4 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change
for climate resilience (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: Worldwide

Call 5 - Cooperation partnerships (ERASMUS-SPORT-2022-SCP)
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Republic of North Macedonia, Republic of Turkey and Republic of Serbia)
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