
ALDA 2022 الجمعیة العمومیة لشركة

دعم الدیمقراطیة المحلیة ، ودعم السالم والصمود
أبریل ALDA ، 2022 نشرة

ALDA 2022 الجمعیة العمومیة لشركة
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ستنعقد في 6 مایو 2022 ، في ستراسبورغ ، في إطار قمة ALDA یسعدنا أن نعلن أن الجمعیة العامة العادیة السنویة لـ
ومجلس إدارتھا وأعضائھا وأصدقائھا لمشاركة نتائج وإنجازات الجمعیة أثناء ALDA ستراسبورغ. سیجمع الحدث زمالء

.مناقشة الخطوات واالستراتیجیات المستقبلیة
في دعم ثقافة الحوار وتمكین ALDA بالنظر إلى األحداث األخیرة ، مثل الحرب المستمرة في أوكرانیا ، یأتي مع التزام

.المجتمعات المحلیة وتعزیز الحكم الرشید یلعب دوًرا مھًما في تعزیز السالم والدیمقراطیة
ھذا األخیر ، لیس فقط ھو الضوء الموجھ للرابطة ، ولكنھ أیًضا أحد الموضوعات الرئیسیة العشرة في مركز مؤتمر مستقبل
بعمق ، من خالل مشاریع متعددة ، ولكن أیًضا كمنسق لمجموعة الدیمقراطیة ALDA الذي شاركت فیھ (CoFoE) أوروبا

."في "اتفاقیة المجتمع المدني بشأن مؤتمر مستقبل أوروبا
 

→ اقرأ المزید

سرد لنظام یقوم على أساس اإلنسان 
للترحیب بالالجئین من أوكرانیا

 
والجھات الفاعلة EPIC في 13 أبریل ، اجتمع شركاء
ندوة في  مًعا  "من EPIC الخارجیة  الویب  على  الثالثة 
سرد ومستدامة:  شاملة  استجابة  إلى  الطوارئ  استقبال 
من بالالجئین  للترحیب  اإلنسان  على  قائم  لنظام 
استمع  ، اإلنترنت  عبر  الندوة  خالل  أوكرانیا". 
، آمن  مكان  في  النشطاء  إلى  وتحدثوا  المشاركون 
استقبال إلى  والحاجة  الضارة  الروایات  تأثیر  وناقشوا 
.مستدام
 
تحدثت كاترینا روسیتسكا ، الفنانة والناشطة من دنیبرو
في شریكنا  مع  وثیق  بشكل  تعمل  والتي   ، EPIC
Kitev ، عند الصحیحة  الكلمة  استخدام  أھمیة  عن 
شددت ھنا  ومن  الحالیة.  األوكرانیة  الظروف  مناقشة 
على أھمیة تسمیة ھذا الوضع كما ھو: كما قالت: "لیس
حرب إنھا   ، بوتین  حرب  لیست  إنھا   ، صراًعا  ھذا 
ومعاناة آالم  عن  التعبیر  عاطفیا  واصلت  حقیقیة". 
.األوكرانیین ، جنبا إلى جنب مع الغضب
 

→ اقرأ المزید

 
تنفیذ الحكم الرشید في كوسوفو - حدث

ELoGE إطالق
 

 
الحوكمة في  للتمیز  األوروبیة  العالمة  تقدیم  تم 
(ELoGE) الذي االفتتاحي  الحدث  خالل  كوسوفو  في 
بریشتینا. في   2022 أبریل  من  السادس  في  تنظیمھ  تم 
سیاق ضمن  الحدث  ھذا  فھم  یجب   ، عام  منظور  من 
تعمل حیث   ، الرابطة .ALDA أوسع  ُمنحت   ، وھكذا 
لیس فقط في كوسوفو * ، ولكن ELoGE اعتماًدا لتنفیذ
.أیًضا في البوسنة والھرسك ومقدونیا الشمالیة
 
بالتركیز على حدث اإلطالق في بریشتینا ، افتتح وزیر
إلبرت السید   ، كوسوفو  في  المحلي  الحكم  إدارة 
كراسنیكي ، الحفل الذي سلط الضوء على أھمیة المبادئ
أن على  مشدًدا   ، المحلیة  التنمیة  عملیة  في  الدیمقراطیة 
"حقوق اإلنسان والدیمقراطیة وسیادة القانون ھي حقوق
مساعدة إلى  خاللھا  من  نھدف  أساسیة  ركائز  ثالث 
البلدیات في الحكم الدیمقراطي. من خالل ھذا البرنامج ،
سیتم مساعدة البلدیات في تحسین أدائھا في تقدیم خدمات
." عالیة الجودة ضمن نظام محسن للحكم الذاتي المحلي
 

→ اقرأ المزید
 

مللت الحدود: تنمیة الوعي بالھویة
األوروبیة

 
لمشروع" النھائي  الحدث  عقد  تم  الحدود":  من  الملل 
أوروبا" قیم  وتوسیع  لتحدید  المشترك  بالتاریخ  "الوعي 
تم بإیطالیا.  فیتشنزا  في  أبریل   5 إلى   4 من  الفترة  في 
وقد تم ، Istituto Rezzara تنظیم االجتماع من قبل
، الشركاء  لجمیع  تسمح  مختلطة  بطریقة  االجتماع  عقد 
.14 من 13 دولة مختلفة ، باالنضمام إلى الحدث
ألقى المستشار فرانشیسكو فارسین من بلدیة بریغانزي ،
في بالشركاء  مرحباً   ، االفتتاحیة  كلمتھ   ، المشروع  قائد 
عن المالیة  التقاریر  مناقشة  بعد   ، األخیر  ھذا  الحدث. 
المشروع ، قدم المسار المحلي األخیر الذي تقوم بھ كل
.منظمة ، إلى جانب النتائج المحققة واألھداف المستقبلیة
 

→ اقرأ المزید
SDG 16 →

 
اكتشف :DESIRE مرحًبا بكم في موقع

المزید عن إعالن شومان
 
مشروع موقعھ DESIRE یسعد  یشارككم  أن 
یمكن  ، الجدید  الموقع  ھذا  بفضل  الجدید!  اإللكتروني 
والشركاء المشروع  حول  معلومات  على  العثور  للجمیع 
.العشرة المشاركین في المشروع
 
حول المزید  اكتشاف  یمكنك   ، الموقع  ھذا  خالل  من 
قام  ، المثال  سبیل  على   ، الشركاء  ینفذھا  التي  األنشطة 
بتنظیم مسیرة ، Danube 1245 ، الشریك الصربي
حول للتبادل  لالنضمام  المواطنین  ودعوة  حدیقة  في 
معرفة ترید  كنت  إذا  األوروبیة.  والقیم   ، شومان  إعالن 
.المزید عن ھذا اإلجراء ، انقر ھنا وھنا
 

→ اقرأ المزید

TNOC في مھرجان ALDA البیئة وعادات الناس والتنوع البیولوجي في قلب مشاریع 
 

.كشریك في إصدار 2022 (TNOC) "إلى مھرجان "طبیعة المدن ALDA كما ذكرنا في مقالنا السابق ، انضمت
 

بالرسوم المتحركة لمدة TNOC 3 التركیز على العدید من القضایا متعددة التخصصات ، سواء كانت البیئة أو العدالة االجتماعیة ؛ قامت
أیام من المھرجان في جمیع أنحاء العالم مع عدد ال یحصى من األحداث. باالستفادة من خبرة الجمعیة واإلنجازات التي تم تحقیقھا من
و "Life FALKON" و "Life BEWARE" :بأربع مبادرات مختلفة ، وھي TNOC بفعالیة في ALDA خالل مشاریعھا ، شاركت

"CAP-PERI" و "مناخ التغیر".
 

انضم المشروع إلى المھرجان بجلستین مخصصتین لمقاومة تغیر المناخ والمدن ، وھما: "إعادة تشكیل ، "Life BEWARE" بدًءا من
المدن - كیف یمكن للمناطق الحضریة معالجة تغیر المناخ" و "الحلول المستندة إلى الطبیعة لمنطقة أكثر مرونة". تم إجراء األول في 29

.مارس من 16 إلى 17:30 بتوقیت وسط أوروبا
 

→ اقرأ المزید

نظرة جدیدة للرقمنة 

الحكومة المفتوحة والمجتمعات الذكیة - سجل في الحدث الدولي
 

الحكومة المفتوحة مفھوم واسع یتضمن أبعاًدا متعددة ، ویمكن رفضھ بسھولة في مجموعة متنوعة من
التعریفات. تعّرفھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بأنھا "ثقافة حوكمة قائمة على سیاسات وممارسات عامة
."مبتكرة ومستدامة مستوحاة من مبادئ الشفافیة والمساءلة والمشاركة التي تعزز الدیمقراطیة والنمو الشامل

 
بشكل عام ، تعد التقنیات الجدیدة والتحول الرقمي من الجوانب الرئیسیة التي تؤدي إلى الحكومة المفتوحة ،
وتعزیز توافر البیانات والمعلومات ، مع تعزیز طرق جدیدة لصنع القرار المشترك. في ضوء ذلك ، تم إنشاء
وھو شراكة بین 12 مدینة متوسطة وصغیرة الحجم ملتزمة بفتح الحكومة ، لتعزیز ثقافة ، AVATAR مشروع
البیانات المفتوحة ونشر استخدام الخدمات العامة الرقمیة بین المواطنین. من خالل التغلب على الحدود اإلداریة
التقلیدیة ، شھد المشروع الذي یمتد على مدار 24 شھًرا تعاوًنا مكثًفا بین كل بلدیة تعمل كـ "مجتمع ذكي" یھدف

.إلى تعزیز الثقافة الرقمیة للمواطنین والشركات والمجتمع المدني
 

→ اقرأ المزید وسجل
SDG 9→

تبادل المجتمع المدني: الحكم الرشید
والمشاركة الرقمیة للمجتمع المدني التركي

  واألوروبي
 
برنامج اختتام   (2022 (مارس  الماضي  الشھر  شھد 
TEAM4TEAM من إطار MitOst المدعوم  في 
.2022-2020 المدني  المجتمع  تبادل  شراكة  برنامج 
تنفذه الذي   ، البرنامج  ھذا  وشریكھا ALDA یھدف 
MEDAR - Media Research التركي
Association ، ، الدیمقراطي  الخطاب  تعزیز  إلى 
مستوى على  اإلعالمیة  الفاعلة  الجھات  قدرة  وتقویة 
المجتمع وتمكین  للدیمقراطیة  دافعة  كقوى  للعمل  القاعدة 
المدني من المشاركة بنشاط في الشؤون العامة والتعبیر.
./ اإلبالغ عن وجھات نظرھم
 

→ اقرأ المزید

أثناء التنقل: تعال العب P-CUBE مشروع
!السیاسة العامة

 
لعبة - P-CUBE مشروع ھي  العامة  السیاسة  لعب 
والمھنیین الطالب  تعلیم  إلى  تھدف  تعلیمیة  رقمیة 
المجال في  القرارات  اتخاذ  كیفیة  العمومیین  والموظفین 
صنع لعملیة  الفردیة  العناصر  تغطیة  خالل  من  العام 
.السیاسة
 
من صنع P-CUBE الغرض  تعقید  عن  الكشف  ھو 
التي العناصر  الالعبین  تعلیم  خالل  من  العامة  السیاسة 
یجب أن یأخذھا رواد السیاسة في االعتبار في تخطیطھم
ھذه تغییر  محاولة  خاللھا  من  یمكنھم  التي  والطرق   ،
.العناصر من أجل تقدیم المطلوب التعاون

→ اقرأ المزید
SDG 4 →

أخبار وكالة الدیمقراطیة المحلیة

إعادة التأھیل المجتمعي والمسرح االجتماعي الشامل 
 

تونس في 30 مارس 2022 ، في المركز الثقافي الشبیكة - القیروان LDA أقیم العرض الشامل بعنوان "المسرح للجمیع" ، الذي نظمتھ
.التأھیل المجتمعي والمسرح االجتماعي الشامل :"Je Repars de Toi" ضمن مشروع

 
كان برنامج العرض ثرًیا من حیث األداء والمحتوى: بدًءا من النشید الوطني التونسي بلغة اإلشارات ، ثم االنتقال إلى مسرحیة صامتة ،

.ومسرحیة خیالیة ، وأغنیة ، ورقصة إیقاعیة شاملة. أحب الجمھور كل جزء من العرض بفضل أدائھ السلس والحیوي
 

→ اقرأ المزید

دعوات لتقدیم العروض

Call 1 - Human Right and Democracy Thematic Programme – for the Republic od Moldova
(EuropeAid/174164/DD/ACT/MD)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Republic of Moldova (the applicant must be established in the Republic od Moldova or in
a Member State of the European Union)

Call 2 - Building leadership capacity and linkages between youth in the Swahili Coast
(Kenya, Tanzania and Mozambique) (EuropeAid/173681/DD/ACT/Multi)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Kenya, Tanzania and Mozambique (the applicant must be established in a Member State
of the European Union or any other eligible country as indicated in regulation n°236/2014. However,
where the lead applicant is not established in Kenya, Tanzania or Mozambique it must act with
minimum one co-applicant established in Kenya, Tanzania or Mozambique)

Call 3 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child - TOPIC ID: CERV-
2022-CHILD
Deadline of the call: 18 May 2022
Location: EU Member States

Call 4 - Assistance, support and integration of third country national victims of trafficking in
human beings (AMIF-2022-AG-CALL-THB)
Deadline of the call: 19 May 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territorie (OCTs), excluding
Denmark)  

Call 5 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 May 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland

Call 6 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States (know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)

Call 7 - Cross-border Cooperation programme Serbia – North Macedonia 2016-2020 under
the Instrument of Pre.accession Assistance (IPA II), allocations 2018, 2019, 2020)
(EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi)
Deadline of the call: 8 June 2022
Location: Republic of Serbia and Republic of North Macedonia

Call 8 - Bosnia and Herzegovina - Thematic Programme on Human Rights and Democracy
2021 (EuropeAid/174290/DD/ACT/BA)
Deadline of the call: 7 June 2022
Location: Bosnia and Herzegovina (the applicant must be established in Bosnia and Heregovina or
a Member State of the European Union)

أعضاء ألدا الجدد

Konak Municipality - Turkey 

Ka.der (Association for Support of Women Candidates) - Turkey

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro - Italy 

Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà "Luciano Lama" -  Italy
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