
سبتمبر: شھر الدیموقراطّیة مشاریع "ألدا" وااللتزام

 الیومي لالحتفال بالدیموقراطیة
   نشریة أخبار سبتمبر 2021 

ألدا": خطوات عملّیة نحو الدیموقراطّیة"   
 

"یجب أن نؤمن بكل مواطن ومواطنة ونستثمر فیھم"- بھذه الكلمات علّقت األمینة العاّمة ل"ألدا" "أنتونال فالموربیدا" 
(Antonella Valmorbida) ،على الدور األساسي الذي تلعبُھ الدیموقراطّیة في مجتمعنا. ولكن، ومنذ بدایاتھا األولى

التزمت المنظمة بنشر الدیموقراطیة باعتبارھا قیمة مشتركة باإلضافة إلى أّنھا ظرفّیة معیشّیة. وفي ضوء ذلك، وبمناسبة أسبوع
الدیموقراطیة لسنة 2021، تسعُد ألدا بإحیاء ھذه الذكرى عبر دعوة الجمیع إلى القیام بدور فّعال. ولكن، كیف تمكّنت "ألدا" من
تحویل ھذه الفكرة المعّقدة إلى أفعال ملموسة؟ فلنستعرض ثالثة أمثلة عن كیف تحویل الجمعیة الدیموقراطّیة على أنھا حقیقة

 !واقعیة
 

→ كل شیئ

"یحتفل مشروع "أوترومون
(AUTREMENT) بعامھ األول في تنمیة
 !الدیموقراطیة المحلیة والحركّیة اللّینة

 
"أوترومون" لمشروع  التسییریة   الھیئة  اجتماع  كان 
(التخطیط الحضرّي للمجال بقصد إعادة تصمیم الحركّیة
جویلیة 2021 في 13  انعقد  والذي  التونسیین)  وإدماج 
ویھدف المشروع.  من  األول  العام  لنھایة  إعالن  بمثابة 
الحضرّیة التنمیة  تعزیز  إلى  أوترومون  مشروع 
المستدامة في المدن التونسیة القیروان والمھدیة من أجل
تعزیز جودة الحیاة لمتساكنیھا وجاذبیة المنطقة من حیث
 .االقتصاد والسیاحة

→ كل شیئ
SDG 8→

تمكین النساء في السلطات المحلّیة: مھمة 
:"ألدا" الجدیدة في تركیا

 

افتتاح تّم  تدریجیا،  تركیا  في  "ألدا"  التزام  وبازدیاد 
النوع أساس  على  المساواة  على  رّكز  مشروع 
یوم رسمّي  بشكل  المرأة  ومشاركة  االجتماعي 
االثنین 6 سبتمبر 2021

وكان الھدف األساسي للبرنامج تمكین تلك البلدیات
النموذجیة من أجل إنشاء "خطط عملیة للمساواة
المحلّیة" وتنفیذ االستراتیجیات األساسیة إلدماج
 .النساء ضمن الحیاة الحضریة ومسار اتخاذ القرار
 
 

→ كل شیئ
SDG 5→

 

تقّبل التعلیم :(Gem In) "غیم إن"
:التثاقفي

 
التعلیم تقّبل  أجل   من  إن" –اللعب  مشروع "غیم  یبني  
عبر التثاقفي  التعلیم  لتنمیة  المبادرة  ھذه  على  التثاقفي- 
اكتساب تعزز  وھازلة  رسمیة  غیر  مقاربات  استعمال 
ھذا ویھدف  والمدنیة.  االجتماعیة  للمھارات  الشباب 
وفي المدرسة  في  التثاقفي  التعلیم  دعم  إلى  المشروع 
لتنمیة وسیطة  باعتباره  الرسمّیة  غیر  الشبابیة  األوساط 
والمواطنة الثقافات  بین  والحوار  االجتماعي  اإلدماج 
. .الفّعالة عبر ترویج المھارات األوروبیة
 

→ كل شیئ

"اختتام ناجح لمشروع "جورني
(Journey) 

 

على "جورني"  مشروع  عمل  تنفیذه،  من  عامین  خالل 
الشرقّیة الشراكة  بلدان  في  الشباب  بطالة  من  التقلیص 
المقیمین الشباب  لدى  األعمال  ریادة  كفاءات  تدعیم  عبر 
 .في المناطق الریفیة
ریادة شبكات  لتوحید  المشتركة  المنظمة  جورني- 
األعمال في األریاف,عبر برنامج "إیراسمیس +" وقد تّم
تنفیذه من قبل ائتالف من 8 منظمات من 5 دول
وقد شھد ھذا الحدث االفتراضي حضور عدید كبیر من
:المشاركین ومن المتدخلین المتنوعین الذین من بینھم
 

→ كل شیئ
SDG 10→

مشروعان واجتماع في مكان جمیل، فلنلتِق 
مع مشروع (Lavarone) في الفارون
"و"روود أوایكینن (Desire) ""دیزایر

(Rude Awakening)
 
بلدیة  سترّحب   ،2021 سبتمبر   26 إلى   24 من 
"دیزایر" مشروع  ضمن  األوروبیین  بالشركاء  الفارون 
نقاط المشروعین  ولھذین  أوایكینن.  "روود  ومشروع 
حیث لالھتمام.  مثیرین  منھما  تجعل  واختالف  تشابھ 
االتحاد بمفھوم  الشباب  وعي  دعم  على  األول  یرّكز 
ویتّم ذلك .(Schuman) "األوروبي وبإعالن "شومان
االتحاد عن  للحدیث  الفن  تستعمل  تشاركّیة  مقاربة  عبر 
جاذبیة أكثر  المتاحف  لجعل  الثاني  ویھدف  االوروبي. 
فیدیو لعبة  تصمیم  تّم  السبب،  ولھذا  الشباب.  لدى 
  .موضوعھا الحرب العالمیة األولى
 

→ كل شیئ

الحوار اإلعالمي: بین زیارات المراقبة 
وریادة األعمال

 
قر في  اإلعالم  قطاع  إلصالح  تدابیر  اتخاذ  تّم 
الحوار بفضل   مسبوق  غیر  بشكل  جاریة  قیرغیزستان 
!اإلعالمي
ضد حملة #تحدي_ضد_الكراھیة  إطالق  تم  جھة،  فمن 
خطاب الكراھیة في السادس من سبتمبر من قبل صندوق
المدنّیة. التنمیة  ومؤسسة  للدیموقراطیة  "وستمنتسر" 
مجلس انتخابات  انطالق  بعد  مباشرة  الحملة  ھذه  وتأتي 
النواب في البالد ولیس ذلك من قبیل الصدفة ! وبالتأكید،
في اإلعالم  نفوذ  استثمار  إلى  اإلعالمي  الحوار  یھدف 
.ضمان تواصل المسار االنتخابي دون نزاعات

 
→ كل شیئ

في ذكرى 

 سیظّل فیكتور في ذاكرتنا بصفتھ زمیال رائعا ومتحفزا وملتزما بأعمالھ التي كان ینجزھا بحماسة
 .نادرة

 
→ كل شیئ

خبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

المسرح من حق الجمیع": مؤدون شباب"   
ذوو احتیاجات خاصة یعتلون المسرح

 
 
فنّیا عرضا  القیروان  في  المحلّیة  التنمیة  وكالة  نّظمت  
ومسرحیا بحماس كبیر، وقد قُدم ذلك من قبل ثالثین من
.الشباب ذوي االحتیاجات الخصوصیة

الذین الفلسطینیین  لألطفال  إھداِء  تقدیم  فكرة  اقترحوا  ثّم 
غزة. قطاع  على  األخیر  الھجوم  خالل  أرواحھم  فقدوا 
یعیشون ال  أنھم  على  برھنوا  قد  المبادرة،  ھذه  وعبر 
الكونّیة بالقضایا  مھتمون  ھم  بل  صغیرة  فقاعة  ضمن 
.واالنسانیة
 

→ كل شیئ

المعرض االقلیمي ألحسن التجارب في
(Skopje) ""سكوبیو

 
في الثاني والثالث من سبتمبر، وفي نزل الكونتینال في 
المعرض انعقد  مقدونیا،  شمال  في  "سكوبیو"  مدینة 
الدیموقراطیة منشبكة  بتنظیم  التجارب  ألحسن  االقلیمي 
كانت وقد  البلقان.  في  الدیموقراطیة  البلقان.شبكة  في 
مشاركین بین  مختلط  اجتماع  عن  عبارة  الفعالّیة  طبیعة 
منصة عبر  افتراضي  أو  حضوري  بشكل  ومقدمین 
الفعالیة ھذه  إلى  مشاركا  ثالثون  انضم  وقد  الزووم. 
باإلضافة إلى المتحدثین الذین تمّكنوا، بفضل المترجمین
لھذه منح  مما  األصلّیة  لغاتھم  استعمال  من  الفوریین، 
الفعالیة بعدا كونّیا جلّیا
 

→ كل شیئ

...تسلیط الضوء على

 !من المناخ إلى السیاحة والسیادة الترابیة: أحداث دولّیة وشراكات استراتیجیة في المستقبل 
نشرّیة "آلدا" – أوت 2021

وعلى غرار العام الماضي، یسعدنا أن ُنعلن بأن "ألدا" ستلعب دورا فعاال في ھذه العملیة التواصلیة والتشبیكیة الممیزة بانضمامھا بصفة
شریك رسمي إلى جانب الشراكة األوروبیة ألجل الدیموقراطیة مع ورشة "تعزیز السیادة الترابیة عبر التشاركیة المواطنیة المبدعة" التي

.ستنعقُد في 12 أكتوبر من الساعة ل14.30 ل16.00

→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Erasmus + KA2 – Small scale partnerships in the field of education and training and
youth
Deadline of the call:03 November 2021
Location: EU, Republic of North Macedonia, Iceland, Serbia, Liechtenstein, Norway and Turkey

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine

Call 3 - Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) – Climate Change
Mitigation and Adaptation – GOVERNANCE
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine for an
association agreement and where the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Erasmus + - accreditation 
Deadline of the call: 21 December 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey, North Macedonia and Serbia.
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