
م ًعا من أجل أوكرانیا:

تتحد ALDA وشبكتھا لوقف الحرب في أوكرانیا
اإلخباریة مارس ALDA 2022 نشرة

 

#ALDAforUkraine
 

أوكرانیا بحاجة إلینا. مقترحات ومبادرات
ALDA لتوحید الجھود و

#StandWithUkraine
 
الروابط التي توحد ALDA وأوكرانیا عدیدة وقویة
ھم  ALDA وشركاء  أعضاء  من  العدید  للغایة: 
أوكرانیون ، جن ًبا إلى جنب مع جزء من موظفینا
في المحلیة  الدیمقراطیة  وكاالت  في  العاملین 
Dnipro و Mariupol. كما أن مكتبنا في كیشیناو

(مولدوفا) یتأثر بشكل كامل بالوضع.
Antonella لـ  العام  األمین  فإن   ، السیاق  ھذا  في 
الجمعیة موظفي  وجمیع   Valmorbida ALDA
خالل من   – األوكرانیة  بشبكتنا  دائم  اتصال  على 

وحدة مخصصة تم إنشاؤھا إلدارة الطوارئ.
كما تستجیب ALDA للعدد المتزاید من الطلبات من
المساھمة في  یرغبون  الذین  والمواطنین  األعضاء 

في قضیة ودعم ضحایا النزاعات.
إذن ما الذي یمكننا فعلھ لمساعدة أوكرانیا ودعمھا؟
 

→ مشاركة

 
رؤساء البلدیات األوروبیین في عمل إلنھاء

الحرب في أوروبا
 
في ھذه األیام المقلقة للقارة األوروبیة والعالم بأسره
، شریكھا  أطلقھا  التي  بالمبادرة   ALDA ترحب   ،

بلدیة غدانسك.
المنظمات مع  جنب  إلى  ًبا  جن   ، األخیر  ھذا 
Metrex وھي   - البلدیات  لرؤساء  األوروبیة 
Eurocities ،ALDA، Metropolis، ، مجلس
الحرة المدن  میثاق  أوروبا،  في  واألقالیم  البلدیات 
ومجموعة أوكرانیا ، كل ذلك داخل لجنة المناطق –
یتم تنظیم اجتماع استثنائي یوم االثنین 14 مارس ،
الساعة 1 ظھ ًرا ، موجھ إلى جمیع رؤساء البلدیات
التخطیط إلى  النداء  یھدف  المھتمین.  األوروبیین 
الحرب إلنھاء  الدولي  الضغط  لتعزیز  منسق  لعمل 

في أوروبا على الفور.
 
 

→ اقرأ أكثر
 

أوكرانیا: التركیز الیوم على ماریوبول ، عضو

ALDA والمدینة المضیفة لوكالة دیمقراطیة محلیة 

→ اقرأ أكثر

یدین غزو أوكرانیا ALDA مجلس إدارة

→ اقرأ أكثر

 ALDA والتزامھا على المستوى المحلي

CEI و ALDA :بناء شراكات مثمرة
لمستقبل أوروبا وغرب البلقان

 
الحفل  Trieste تستضیف  تفاھم  مذكرة  توقیع  تم 

Friuli Venezia Giulia بمشاركة منطقة
الرابطة  -  ALDA وقعت   ،  2022 مارس   4 في 
األوروبیة للدیمقراطیة المحلیة - و CEI مبادرة أوروبا
عاصمة  ،Trieste في  تفاھم  مذكرة  على  الوسطى 
بالحكم المتمتعة   Friuli Venezia Giulia منطقة 

الذاتي ، واألخیرة ھي أحد شركاء ALDA من البدایة.
 
 

→ اقرأ أكثر

 
ALDA مع مشروع مناخ التغییر في ندوة

LEADER األوروبیة
 
Plœuc- استضافت   ،  2022 مارس   8 إلى   7 من 
France (فرنسا) الندوة األوروبیة لـ L'Hermitage

LEADER
وفریق  Duboisset للسید  الفرصة  أتیحت 
الوزیر إلى  التغییر"  "مناخ  مشروع  ALDAلتقدیم 
السلطات مع  والعالقات  اإلقلیمي  للتماسك  الفرنسي 
Leader ؛ وإلى رئیس فرنساJoël Giraud،المحلیة
Ploeuc-l’Hermitage .Thibaut بلدیة  ورئیس 

Guignard
 

→ اقرأ أكثر
 SDG 13 →

شھادة الجودة من ھیئة التضامن األوروبیة:
Montenegro ADL 3 سنوات مثمرة

 
ADL MN) حصلت   ،  2019 فبرایر  منذ 
من الجودة  شھادة  على   )Montenegro ADL

"اعضاء التضامن األوروبي"
كمنظمة إرسال واستضافة ، مما یجعل عام 2021 أكثر
تركي ًزا على أنشطة بناء القدرات. في الواقع ، شارك
ممثلو ADL MNE في العدید من فعالیات بناء القدرات
والتواصل التي نظمتھا شبكة SALTO-YOUTH و
في النشطة  للمنظمات  والدعم  (التدریب   TOSCA

األعمال التطوعیة)
 
 

→ اقرأ أكثر

تمكین مجتمعات المھاجرین والسلطات
المحلیة - مشروع SHAPE قید التنفیذ

 
من 2 إلى 4 مارس ، استضافت ALDA حدث إطالق
وتمكین للمشاركة  مشتركة  إجراءات   - مشروع 
من االجتماع  تنظیم  تم   .Las و  المھاجرین  مجتمعات 
We من  بدعم   ، المشروع  كمنسق   ،ALDA قبل 

World ، القائد المشارك.
الزمني الجدول  وضع  ھو  االجتماع  من  الھدف  وكان 
للمشروع ، وتحدید المراحل القصیرة والمتوسطة المدى

ودور ومسؤولیات كل شریك.
 
 

→ اقرأ أكثر
SDG 11 →

 اتفاقیة الحقوق على البحر األبیض المتوسط: ALDA في بالیرمو لحضور حفل التوقیع
 

تستضیف بالیرمو حفل التوقیع على "اتفاقیة الحقوق على البحر األبیض المتوسط" یوم السبت 19 مارس 2022. ستكون
Antonella Valmorbida األمین العام لـ ALDA، من بین الضیوف الرئیسیین في الحدث

بنا ًء على التزام المنظمات غیر الحكومیة اإلیطالیة والسلطات المحلیة ، بقیادة بلدیة بالیرمو ، تضم االتفاقیة عد ًدا كبي ًرا من الجھات
الفاعلة. وبشكل أكثر تحدي ًدا ، فھي تناضل من أجل فضاء متوسطي مشترك ، ناتج عن التزام 5 مجموعات مواضیعیة مختلفة تركز

على: اإلیقاع ؛ الصحة؛ المعرفة والتعلیم؛ االقتصاد والموارد والعمل ؛ الغذاء والماء.
 

→ اقرأ أكثر

ALDA لمؤتمر مستقبل أوروبا

حان الوقت لتحویل التوصیات إلى حقائق: ALDA في الجلسة العامة الرابعة للمؤتمر حول مستقبل أوروبا
 

،(CoFoE) ستستضیف الدورة الدمویة في البرلمان األوروبي في ستراسبورغ الجلسة العامة الرابعة لمؤتمر مستقبل أوروبا
من الجمعة 11 مارس إلى السبت 12 مارس. انطالًقا من توصیات لجان المواطنین األوروبیین ، وبعد مناقشتھا ، سیقدم المؤتمر العام

اقتراحھ إلى المجلس التنفیذي. وسیكون
ھذا األخیر مسؤوالً عن إعداد تقریر بالتعاون مع االجتماع العام نفسھ.

 
→ اقرأ أكثر

ALDA كجسر بین غرب البلقان ومؤتمر
مستقبل أوروبا

 
ھو المحلیة  االحتیاجات  على  التركیز  فإن   ، ثم  ومن 
واإلجراءات للمسارات  الطریق  تمھید  عند  المفتاح 
المستقبلیة. في ضوء ذلك، مؤتمر ALDA حول مستقبل
وھي ؛  المنصة  إلى  بنشاط  لالنضمام  وأتباعھ  أوروبا 

CoFoE. طرف في اتفاقیة المجتمع المدني بشأن
مثل المجاورة،  الدول  تمكنت  مدى  أي  إلى  ذلك،  ومع 
أصواتھا إسماع  من   ،(WB) البلقان  غرب  دول 

واالنضمام إلى العملیة؟
 

→ اقرأ أكثر

المواطنون في قلب CoFoE : تجربة غرب
البلقان

 
من یعمل  الذي   ،ALDA جوھر  ضوء  في  ذلك،  ومع 
وبالنظر  ، وخارجھا  أوروبا  في  الدیمقراطیة  نشر  أجل 

إلى روابطھا العمیقة
والدائمة مع مجتمعات منطقة البلقان ، نشر مجلس إدارة
البلقان غرب  من  موقفھ  عرضت  التي  وثیقة  الجمعیة 

ومؤتمر مستقبل أوروبا.
شارك الرابعة،  العامة  الجلسة  ھذه  بمناسبة 
ستراسبورغ في  اآلخرین  الممثلین  مع   Valmorbida

أھمیة تضمین غرب البلقان في
 

→ اقرأ أكثر

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - CERV - Union Values
Deadline of the call: 29.03.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs

Call 2 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 05.05.2022
Location: EU Member States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine,
Tunisia, Ukraina 

Call 3 - Direitos Humanos & Democracia (EuropeAid/173892/DD/ACT/AO)
Deadline of the call: 29.04.2022
Location: Eligible lead applicants with a nationality other than that of Angola must act together with
at least one Angolan organisation

Call 4 - Creative Europe – Culture - Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2022-
FESTNET)
Deadline of the call: 07.04.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), EU Member
States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
North Macedonia, Serbia, Turkey, Tunisia, Ukraina

Call 5 - EuropeAid- Thematic Programme on Human Rights and Democracy - Serbia Country
Allocation 2021
Deadline of the call: 15.03.2022
Location: Serbia

أعضاء جدد

Center for European Policy Studies on Regional and Local Development
(CRLDS) - Albania

 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani - Italy
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