
الجلسة العاّمة ل"ألدا" لسنة 2021: أسبوع ناجح معا

!من أجل مستقبل أوروبا
 نشریة أنباء "ألدا" في جوان 2021

الجلسة العاّمة ل"ألدا" لسنة 2021: شبكة تشاركّیة رائعة للعمل من أجل "مؤتمر مستقبل
"أوروبا

 
ومن ضمن أھدافھ الرئیسیة، یسعى "مؤتمر مستقبل أوروبا" إلى تقویة الرابط بین المواطنین واالتحاد األوروبي عبر منحھم

.دورا في تشكیل سیاسات االتحاد األوروبي وطموحاتھ وتحسین قدرة االتحاد األوروبي على التعامل مع األزمات
 

وبأخذ ذلك بعین االعتبار، تّم تصمیم أسبوع الجلسة العاّمة ل"ألدا" لسنة 2021 لیكون مناسبة لألعضاء للتالقي ولجمع عدید
األطراف المتدخلّة بما فیھا األفراد وجمعیات المجتمع المدنّي والحكومات والجمعّیات المحلّیة ضمن سلسلة من األحداث الواقعّیة
واالفتراضّیة وعبر األنترنات لمناقشة بعض المحاور التفصیلّیة المتعلّقة بالسیاق األوروبي العاّم. وعلى سبیل المثال، تسّنى
ألعضاء "ألدا" حضور عدید الفعالیات الواقعّیة واالفتراضّیة مثل مؤتمري مشروعي "الیم" و"دیجیتال". إضافة إلى ذلك،

.اشترك األعضاء في الجلسة العاّمة نفسھا في نھایة األسبوع
 

→ كل شیئ

تحالف بین "ألدا" مھرجان "بیوك" وبلدیة
"مودینا" لترویج النشاطات الثقافّیة في

:أوروبا
 

"بیوك" مھرجان  من  سنة 2021  نسخة  افتتاح  بمناسبة 
في جوان   19 ل  الموافق  السبت  یوم  في  أقیَم  الذي 
أم أي  أكس  "أبیرتو-  Laboratorio) "مختبرات 
Aperto – Ex AEM) تباحثت "مودینا"،  مدینة  في 
"ألدا" موضوع الثقافة في السیاق األوروبي مع "الحركة
في األوروبي"  التخطیط  و"مكتب  األوروبیة"  الفیدیرالیة 
للحدود وعابرة  مضافة  قیمة  الثقافة  باعتبار  مودینا  بلدیة 
ھذا كان  وقد  المستقبل.  وبناء  الوحدة  تعزیز  في  تساھم 
الموضوع بالتحدید قسما جوھرّیا من الحوارات باعتبار
"المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا" فرصة لكتابة مستقبل
أوروبا بشكل جماعّي

→ كل شیئ

"بدایة جدیدة لمجموعات عمل "ألدا
 
شھد النصف الثاني من شھر جوان لسنة 2021 أسبوعا
حافال بالفعالیات والمؤتمرات والمناظرات. وبالتالي وبمناسبة
االحتفال بأسبوع الجلسة العاّمة، أطلقت "ألدا"
:سبع مجموعات عمل بخصوص
الدیموقراطّیة والتنمّیة المحلّیة 1
تنسیق الفعالیات 2
الرقمنة 3
التعاون بین منظمات المجتمع المدنّي والقطاع الخاّص 4
الشراكات مع الشرق والتعاون بین روسیا وآسیا الوسطى 5
التعاون بین جنوب أوروبا وشرق أوروبا 6
.التعاون بین الشرق األوسط وأفریقا وتركیا 7

 
→ كل شیئ

تدریبات لتعزیز قدرات منظمات المجتمع
:المدني في فرنسا وتونس

 
لیند "آنا  ماراثون  في  بالمشاركة  كثیرا  "ألدا"  "تفتخر 
(Anna Lindh) الحوار أجل  من  االفتراضي 
مسار لتعزیز  الحدود  عبر  "التعاون  بمشروع: 
الالمركزیة في خّضم أزمة جائحة كوفید”. وبالفعل شھد
في مدربیھا  وكل  "ألدا"  مشاركة  جوان  شھر 
المناصرة تقنیات  عن  عملّیة  وورشات  تدریبات  تقدیم 
الفرنسیة المدنّي  المجتمع  لمنظمات  التواصل  وأدوات 
والتونسّیة. التدریبات من قبل "أنتونیال فالموربیدا" وھي
رئیسة وھي  أوروني"  و"إلیزابیتا  ل"ألدا"  العامة  الكاتبة 
."قسم االتصال في "ألدا
 

→ كل شیئ

مشروع جدید عن الحوكمة الرشیدة وحمایة
المحیط في أوكرانیا

 
أوكرانیا، في  جدید  مشروع  أُطلَق   ،2021 مارس  في 
"دونیتسك في  و"لوھانسك" (Donetsk) "وتحدیدا 
(Luhansk). ُتقوده الذي  المشروع  عنوان  كان  وقد 
"ألدا" "منّصة من أجل الحوكمة الرشیدة وحمایة المحیط
الموّجھة التدریبات  من  سلسلة  إجراء  ویستشرُف   "
المدنّي المجتمع  ومنظمات  المحلّیة  السلط  لممثلي 
من و"لوھانسك"  "دونتیسك"  في  السكانّیة  والتجمعات 
قصیرة برامج  واعتماد  المھنیین  كفاءات  تعزیز  أجل 
المحلّیة السلط  ممثلي  لفائدة  المھنّي  للتطویر  المدى 
الفاعلیات التزام  لتسھیل  القانون  بمقتضى  وموّظفیھا 
الرسمّیة بالمعاییر األوروبّیة
 

→ كل شیئ

اعتماد میثاق المجتمع المدني ضمن جلسات
:المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا

 
ثمانیة أصل  من  خمسة  الجلسات  رؤساء  منح  وبالفعل، 
ألعضاء المدني  المجتمع  لممثلي  مخصصة  مقاعد 
المؤتمر، وخصوصا أعضاء الھیئة التسییریة التي تضّم
"ألدا"، مما یساھم في اللقاءات والمناظرات بالتشارك مع
..ممثلین عن الھیئات والمؤسسات المتدّخلة
وباإلضافة إلى تثمین العمل المبذول في المؤتمر، توحي
المدني المجتمع  بدور  صادق  باھتمام  المبادرة  ھذه 
.بصفتھ ممثال لصوت المواطنین

 
→ كل شیئ

إدماج المھاجرین محور أساسي في أسبوع
:"الجلسة العامة ل"ألدا

 
راھنّیة مشاریع،  عدة  بین  من  لمشروعین،  كان 
مخصوصة خالل أسبوع الجلسة العامة ل"ألدا". وقد
وقد تناولھما "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا" بالدرس
تّم وقد  الرقمّي.  والتحّول  الھجرة  تحدیدا:  وھما  كذلك 
الیم-اإلدماج مشاریع  على  بالخصوص  الضوء  تسلیط 
الوحدة تنمیة  دیجیتال:  و  المھاجرین  لتشغیل  المھني 
.الدیموقراطیة والمواطنة الفاعلة في العصر الرقمّي
 

→ كل شیئ
SDG 8→

الرقمنة ومستقبل أوروبا- مشروع ''دیجیتال" تحت المجھر
 

ال یھم األمر الھجرة فقط فقد تمّیز كل أسبوع الجلسة العاّمة بمناقشات متعددة حول قضایا الرقمنة والتحول الرقمي وآثار التقنیات الجدیدة
.على حیاة المواطنین وعلى المسارات الدیموقراطّیة

وقد تم تناول ھذه المواضیع بالدرس عبر مشروع دیجیتال: تنمیة الوحدة الدیموقراطیة والمواطنة الفاعلة في العصر الرقمّي خالل
.حدثین ٌنّظما یومي الثالثاء 22 جوان واألربعاء 23 جوان

ثم انعقد كّل من الجلسة االفتتاحیة والوابینار األول للمؤتمر الدولّي الرابع بعنوان "المستقبل الرقمّي" عبر األنترنات. وقد كان كالھما ذا
ارتباط وثیق بال"مؤتمر من أجل مستقبل أوروبا" بتوفیر مخرجات وتحالیل لدراسة كیفیة تأثیر الثورة التقنیة التي نعیشھا جمیعا على

.الدیموقراطیة في نھایة المطاف
 

→ كل شیئ
SDG 17→

اشترك في "ألدا" لتنخرط في المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا

احتفلنا في التاسع من ماي لھذا العام ب"یوم أوروبا"، ولكن ذلك الیوَم مّثل أیضا بدایة إحدى أھم األحداث في تاریخ
الدیموقراطّیة: إطالق مشروع "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا" مع حّصة مفتوحة ٌعقدت بشكل مزدوج في البرلمان األوروبي

.في ستراسبورغ

?ولكن، ماھو "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا"؟

یمّثل المؤتمر فرصة لكل المواطنین األوروبیین لمناقشة كّل من التحدیات واألولویات ومناقشة مستقبل المسار الذي یجب على
األوروبیین اتباعھ. وبذلك، تكمن الفكرة األساسیة أن المؤسسات الثالثة جمیعھا –وھي البرلمان األوروبي والمستشاریة
األوروبیة والمفوضّیة األوروبیة- ستستمع إلى المواطنین األوروبیین وأفكارھم واقتراحاتھم بخصوص المشاغل المستقبلیة

ألوروبا
 

→ كل شیئ

خبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

ورشة عمل بمشاركة بعثة وكاالت التنمیة
(Chișinau) "المحلّیة في "شیشیناو

 
المحلّیة"، بالدیموقراطیة  التنمیة  "شبكة  مشروع  ضمن 
من كل  في  المحلّیة  التنمیة  وكاالت  من  بعثات  ستنضّم 
(Dnipropetrovsk) ""دنیبروبیتروفسك
وأرمینیا  (Mariupol) "و"مارویبول وجورجیا 
من "شیشیناو"  في  منظمة  عمل  ورشة  إلى  ومولدوفا 
الثامن إلى العاشر من جوان 2021

 
→ كل شیئ

نجاح باھر للمؤتمر: تشجیع التنمّیة المحلّیة
عبر السیاحة

 
في السیاحة"  عبر  المحلّیة  التنمّیة  "تشجیع  مؤتمر  ُعقد 
26 ماي ضمن مشروع "أصوات المواطنین ومبادراتھم
مختلطة بصیغة  أرمینیا"  في  التضامنیة  المجتمعات  في 
المؤتمر ھذا  ھدف  وقد  األوروبي.  االتحاد  من  وبدعم 
"لوري مناطق  في  سنوات  ثالث  دام  مشروع  "الختتام 
(Lori)  و"شیراك" (Shirak) و"تافوش"
(Tavush) في الناجحة  التجارب  ولتبادل  أرمینیا  في 
واإلقلیمّي المحلّي  المستویین  على  المجتمعات  تطویر 
المحلیین المالیین  الموظفین  جمعیة  تحالف  بھا  قام  التي 
واتحاد المحلّیة  للدیموقراطیة  األوروبیة  والجمعیة 
التجمعات السكانّیة في أرمینیا
 

→ كل شیئ
SDG 11 →

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Youth Inclusion in Jordan's Development Process
Deadline of the call: 29/07/2021
Location: Jordan

Call 2 - EU Support to Start-ups
Deadline of the call: 17/08/2021
Location: Kosovo

Call 3 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Town Twinning
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: European Union

Call 4 - Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: EU Member States; listed EEA countries and countries associated to the CERV
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Call 5 - CSO Watchdog: strengthening transparency, accountability and resilience in
The Gambia (STAR)
Deadline of the call: 08/09/2021
Location: Gambia

Call 6 - EU4Justice phase II - Support to Judicial Professionalism (or: Accountability)
and the Fight against Organised Crime and Corruption in Bosnia and Herzegovina
Deadline of the call:14/09/2021 (Brussels time)
Location: Bosnia Herzegovina

أعضاء جدد

Modena Municipality - Italy
 

WeYouth Organization- Tunisia

New Life Association NLA - Turkey
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