
 :آفاق جدیدة وخطوات عملیة

"وكالة الدیموقراطیة المحلّیة في "إدریمیت

 (Edremit)تنظّم لشبكة وكاالت الدیموقراطیة المحلّیة
لشھر أكتوبر 2021 (ALDA) "نشریة أخبار"ألدا

 

إدریمیت: توقیع اتفاق إنشاء وكالة الدیموقراطیة المحلّیة
 

في یوم 15 أكتوبر 2021، احتضنت مدینة "إدریمیت" مراسم تدشین وكالة الدیموقراطیة المحلّیة التي تّم تأسیسھا حدیثا. وقد
Antonella) "وھو نائب رئیس "ألدا و"أنتونال فالموربیدا (Bartek Ostrowski) "وصل كل من "بارتك أوستروفسكي
Valmorbida) األمینة العامة ل"ألدا" و"غویلیا سوستیرو"(Giulia Sostero)منسقة "ألدا" في منطقة الشرق األوسط
:وشمال إفریقیا إلى المدینة التركیة لحضور مراسم االفتتاح والتدشین الرسمّي وتوقیع "مذكرة التفاھم" بین

 .كان المشاركون بشكل حضوري أو افتراضي متشوقین لمشاھدة مثل ھذه اللحظة التاریخیة من تطور الدیموقراطیة
وبالتالي، تمّثل وكاالت الدیموقراطیة المحلّیة تجربة إیجابیة وناجعة في دعم الدیموقراطیة عبر إدماج السلط المحلّیة ومنظمات

Selman) "المجتمع المدنّي في أوروبا والعالم. وبالتالي، كان ذلك مشابھا لتصریح "سلمان حسن أرسالن
HasanArslan): "برھن افتتاح وكالة الدیموقراطیة المحلّیة في إدریمیت على أن ما نفعلھ ضمن إطار الدیموقراطیة المحلّیة

."وتشریك المواطنین ھو الصواب وأننا نتّبع الطریق الصحیح
وقد كان نشاط "ألدا" في منطقة شمال أفریقیا والشرق األوسط ثابتا وُمثمرا. وقد شھد مشروعان جدیدان على ھذا الواقع أیضا:
وھما ُیعنیان بإدماج المھاجرین وتمكین المجتمع المدني (TEAM 4TEAM) "و"تیم 4 تیم (DEVOTE) "مشروع "دیفوت
على التوالي. ومن منظور أشمل، تلعب "ألدا" دورا استراتیجیا في تطویر الدیموقراطیة المحلّیة بالتعاون مع الشركاء المحلیین

.باالستفادة من إشراك المواطنین وبناء القدرات و المقاربة متعددة األطراف
 

→ كل شیئ

إنداف" و"ت4د" و"ألدا": تدریب أساسي"
"تمكین الشباب من أجل بناء دیموقراطیة

"محلّیة في تونس
 
في یوم الجمعة الثامن من أكتوبر، وعقب حصة تدریبیة
في سوسة، شاركت "أنتونال فالموربیدا" وھي األمینة
العامة ل"ألدا" في الحصة التدریبیة مع منظمة "تمكین
وقد تشاركت ھذه األخیرة مع .T4D)) "من أجل التنمیة
ألدا بدعم من صندوق األمم المتحدة لدعم الدیموقراطیة"
(إنداف) في دعم مشروع "تمكین الشباب من أجل بناء
."دیموقراطیة محلّیة في تونس
 
وعلى وجھ الخصوص، تّم تحلیل كیفیة تمكین الشباب
من أن یصبحوا خبراء ومن مساعدة السلط المحلّیة ومن
تنفیذ آلیات تشاركیة. ویھدف ھذا المشروع إلى عدة
بلدیات في تونس في باجة وغار الدماء وجندوبة
.والقیروان والمھدیة وباردو وبن عروس والزھراء

→ كل شیئ

تحدیثات عن مبادرة "إیلوج" في كرواتیا
:ومقدونیا الشمالیة

 
شاركت سبتمبر،   30 یوم  وحتى   27 یوم  من  نطالقا 
في فالموربیدا"  "أنتونیال  السیدة  ل"ألدا"  العامة  األمینة 
تھدف الشمالیة  ومقدونیا   * كوسوفو  في  جمعیاتیة  مھمة 
المستویین على  ووزراء  وممثلین  بزمالء  االجتماع  إلى 
.المحلّي واألوروبي
فالموربیدا" "أنتونیال  السیدة  من  كل  التقى  أدّق،  وبشكل 
"األمینة العامة ل"ألدا" ومدیر مكتب "ألدا" في "سكوبیي
((Skopje إ إ.  "سي.  السیدة (SEE) ".ومنسقة 
باور "فرانك  بالسید  جانیفا"  Frank)  ) ""كاتیشا 
Powerفي األوروبیة  المفوضیة  مكتب  مدیر  وھو 
ھذا ، (Pristina) ""برشتینا أّكد  وقد   .* كوسوفو 
األوروبیة، المفوضیة  مكاتب  في  انعقد  الذي  االجتماع، 
.الروابط العریقة بین "ألدا" والمفوضّیة
 

→ كل شیئ

الحكم الرشید في تونس، بالتعاون مع
"مؤسسة "كونراد أدیناوار ستیفتونغ

 
بعد التجارب الناجحة في كل من مولدوفا وأوكرانیا، وصل
مشروع دعم الحوكمة المحلیة الرشیدة والفاعلین المحلیین
 .عبر الدیموقراطیة التشاركیة في تونس إلى نھایتھ
وقد كان المشروع بعنوان "تمكین السلط المحلّیة والمجتمع
المدنّي لتقدیم الحلول عبر الدیموقراطیة التشاركّیة" وبدعم
من الفرع التونسي لمؤسسة "كونراد أدیناوار ستیفتونغ"
وانتھى بشكل رسمّي في السادس من أكتوبر خالل فعالیة
اختتامیة ُعقدت بالتعاون مع بلدیات المرسى وحلق الواد مع
.شركاء آخرین

 
→ كل شیئ

SDG 17→

ALDA ومجلس إدارتھا: الجھات الفاعلة
الرئیسیة في منطقة البلقان

 
أنتونیال فالموربیدا - مع - ALDA قامت األمینة العامة لـ
ومنسق ALDA Skopje كاتیكا جانیفا - مدیرة مكتب
جنوب شرق أوروبا - بزیارة كوسوفو * ومقدونیا الشمالیة
في مھمة مؤسسیة ، من 27 سبتمبر حتى 30 سبتمبر. عدة
اجتماعات وفعالیات على جدول األعمال ، إحداھا مع أمیر
.ALDA كوریك ، عضو مجلس إدارة
ومع ذلك ، قبل المتابعة ، ھناك حاجة إلى بعض المالحظات
بال شك شریًكا ALDA األولیة. من منظور عام ، تعتبر
مستقًرا واستراتیجًیا لألعضاء وأصحاب المصلحة في
المنطقة ، في ضوء المكتب التشغیلي في سكوبي ، و 8
وكاالت للدیمقراطیة المحلیة وأكثر من 40 عضًوا من
ALDA في المنطقة. أخیًرا ولیس آخًرا ، تعد ALDA أیًضا
، (BNLD) .من بین مؤسسي شبكة الدیموقراطیة في البلقان
.منذ عام 2019

→ كل شیئ
 

الحیاة مترو التكیف المشروع قد حان
!لنھایتي

 
ابتداًء من 21 سبتمبر ، في الصباح ، انعقدت ورشة العمل
الدولیة "استراتیجیات التكیف مع تغیر المناخ في المدن
األوروبیة" عبر اإلنترنت وباللغة اإلنجلیزیة. كانت ورشة
العمل موجھة إلى كل من السلطات الدولیة والمحلیة
واإلقلیمیة ، وعلى وجھ التحدید ، إلى المناطق الحضریة
األوروبیة ، بھدف خلق مساحة للحوار وتبادل الممارسات
الجیدة للتكیف مع تغیر المناخ في المناطق الحضریة. عالوة
على ذلك ، فقد اشتملت على حدث ساتلي لحفل میثاق رؤساء
البلدیات لعام 2021 ، والذي كان فرصة للفت االنتباه إلى
تجارب مختلفة في أقالیم مختلفة ، متحدة في التحدي المتمثل
.في التكیف مع تغیر المناخ
 

→ كل شیئ
SDG 15→

التسلط عبر "FACE" حان الوقت ل
اإلنترنت: حدث ختامي

 
تم التنفیذ ألكثر من عامین وبتمویل من برنامج
Erasmus + التابع للمفوضیة األوروبیة ، FACE
projec t إلى معالجة ومنع تزاید ظاھرة التسلط عبر
اإلنترنت بین الشباب ، من خالل منھجیات مبتكرة تجمع
.بین األسالیب الفنیة متعددة التخصصات
مّكن المشروع مختلف أصحاب المصلحة من العمل مًعا
لمعالجة التنمر عبر اإلنترنت: عمل الشباب وأولیاء
األمور والعاملین الشباب وأیًضا السلطات المحلیة
والبلدیات مًعا إلیجاد حلول بدیلة لھذه القضیة االجتماعیة
.المتكررة بشكل متزاید
 

→ كل شیئ

جاھز بـ DEVOTE المحتوى التعلیمي لـ
!6 لغات

 
الدورة التدریبیة ' DEVOTE المحتوى التعلیمي لـ
المستقبلیة المفتوحة عبر اإلنترنت متاحة اآلن بـ 6 لغات
!
بجد لتطویر ھیكل دورة DEVOTE عمل فریق
تدریبیة مكونة من 6 وحدات للمعلمین والمعلمین ،
بھدف تزویدھم بالمھارات واألدوات الالزمة لدمج
.الطالب ذوي الخلفیات المھاجرة في المدارس
طور الفریق الوحدات المذكورة أعاله باستخدام
التعلیقات الواردة من الطالب ذوي الخلفیات المھاجرة
ومعلمیھم ، والتي تم جمعھا من خالل استطالع. سلطت
رؤیتھم الضوء على ضرورة مناقشة ممارسات التقییم
للطالب من خلفیات مھاجرة والصعوبات التي قد
یواجھونھا بخصوص اللغة الوطنیة . لذلك ، صمم
محتوى تعلیمًیا یھدف إلى تزوید DEVOTE مشروع
المعلمین باألدوات واإلرشادات لدعم الطالب بشكل
.أفضل مع تعزیز نجاحھم في المدرسة
 

→ كل شیئ
SDG 4→

في فیتشنزا: CAP-PERI بدأ مشروع
منھجیات مبتكرة للحدیث عن االستدامة

 
CAP-PERI 30 المشروع كان بدایتھا على 29 و
سبتمبر مع اجتماع انطالق التي شھدت الشركاء القادمین
إلى فیتشنزا لمناقشة تنفیذ المشروع وتنظیم األنشطة
.التعلیمیة
وخالل الیوم الثاني أتیحت لھم الفرصة لزیارة منطقة
كاربانیدا الریفیة، وھي المكان المثالي لتحلیل كیفیة
تحدید مواضیع مثل الصلة بین البلد والبلد؛ وكذلك
التبادل بین العالمین الریفي والحضري.وفي الوقت
نفسھ، فھو مكان یعبر عن الحاجة الملحة إلى تطویر
وتعزیز "زراعة للزراعة" مفتوحة لجمیع المواطنین،
:فیما یتعلق بالمواضیع التالیة
;الغذاء والصحة
حمایة التنوع البیولوجي والمشھد الریفي
.تكییف اإلقلیم مع التحدیات التي یفرضھا تغیر المناخ
 

→ كل شیئ

تدریب للقادة الشباب xcentoحان الوقت لتكون تولیدي! 50
 

 
جاكسون في Associazione Caracol Olol حدث في منزل” xcentoفي 30 سبتمبر الدورة التدریبیة للقادة الشباب " 50
.فیتشنزا ، إیطالیا
وكانت الدورة المجانیة موجھة إلى الشباب الذین یریدون أن یكونوا "المحرك الحقیقي للتنمیة اإلیطالیة"، والذین یھتمون بنمو المجتمع
.الذي یعیشون فیھ والذین یریدون أن یصبحوا أبطاال نشطین لحیاة جدیدة للمجتمع من خالل وضع الناس في المقام األول
وكان الھدف الرئیسي للدورة ھو أن یتعلم القادة الشباب القیم والمھارات األساسیة لتكون "مولدة" حقا وعدم السماح لنظام اإلشباع الفوري
!واالستھالكیة بالتأثیر على سعیھم لتغییر بیئتھم إلى األفضل.یبدو أنھم فعلوا
 

→ كل شیئ

خبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

LDA Sisak حملة التمویل الجماعي والدعم الملموس ل
 

أحد البذور األولى للجمعیة ، فقد تركت األخبار الجمیع عاجزین عن الكالم. في عام 1996 ، في الواقع ، افتتاح ، Sisak نظًرا لكونھ
نفسھا. ویأتي مع نفسھ أن الدھشة، وعدم الشعور، والشعور ALDA الوكالة الدیمقراطیة المحلیة الثالثة في المدینة، سنوات قبل إنشاء

.بعد وقت قصیر من تلقي األخبار ALDA بالعجز انتشرت في جمیع أنحاء مكاتب
ومع ذلك، ال یزال ھناك سؤال واحد. كیف یكون الوضع بعد 9 أشھر؟

لسوء الحظ ، ال یزال ھناك الكثیر الذي یتعین القیام بھ ، والمضي قدًما صعب وإعادة اإلعمار بعیًدا عن االكتمال. لألسف ، العدید من
المباني والمباني البلدیة غیر آمنة لالستخدام العادي ، مما یؤدي إلى نقص مساحات العمل . أكثر واقعیة ، استغرق األمر 4 أشھر لـ

LDA Sisak والمنظمات األخرى للعثور على مكاتب مناسبة.

→ كل شیئ

...تسلیط الضوء على

استبیانات تخصصّیة إلیصال صوت منظمات المجتمع المدنّي بخصوص مستقبل أوروبا
 

بینما كان "المؤتمر من أجل مستقبل أوروبا" في ذروة أشغالھ، واصل مؤتمر "المجتمع المدني من أجل مستقبل أوروبا" العمل
.الدؤوب لدعمھ ولضمان إدماج تام وشامل لمنظمات المجتمع المدني وھذا مسار فرید وھام للغایة
وبالفعل، انعقدت یوم الثالثاء 12 أكتوبر جلسة بخصوص مؤتمر "المجتمع المدني من أجل مستقبل أوروبا". وبعد استعراض
آخر المستجدات بخصوص التمثیلیات المؤسسیة، ترّكز الحوار على طرق تمكین منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء أوروبا
من إیصال أصواتھم واالستماع آلمالھم ومشاغلھم. وسیتّم تحقیق ھذا الھدف الطموح بفضل انتشار مجموعة من االستبیانات
التي تّم تصمیمھا من قبل كل مجموعات من أجل تلقي تعلیقات منظمات المجتمع المدني حسب مواضیع النقاش،على سبیل الذكر
.ال الحصر
وال یجب انتظار النتائج طویال. فبعد أعمال البحث واالستشارة، قامت كل من المحاور المضمونیة الخمسة بتصمیم استبیان
خاص بھا، باعتباره وسیلة ناجعة لتطویر ثقافة الحوار مع الفاعلین األساسیین وتشجیعھم على أخذ وجھات نظر
 

→ لمعرفة المزید والمشاركة في االستطالع

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - INTERREG Central Europe
Deadline of the call: 23 February 2022
Location: Nine EU member states cooperate in the Interreg CENTRAL EUROPE Programme,
including all regions from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia,
eight Länder and one region from Germany (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, and the Braunschweig region
within Niedersachsen), and nine regions from Italy (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, the autonomous provinces of Bolzano/Bozen and Trento, Valle d’Aosta, and
Veneto).

Call 2 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 10 February 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)); non-EU
countries: EEA countries and countries associated to the CERV Programme or countries which are
in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force
before grant signature (list of participating countries)
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