
ُمنحت ألدا الجائزة األوروبیة من أجل "حوكمة أقوى":

!AGREED تھانینا لمشروع
نشرة ألدا اإلخباریة جویلیة 2022

"ُمنحت ألدا الجائزة األوروبیة من أجل "حوكمة أقوى
 

استضاف وفد االتحاد األوروبي لدى جمھوریة مولدوفا، في 22 جوان 2022، النسخة الثالثة من حفل المجتمع المدني لعام
2022 والفائزین المتمیزین لمنظمات المجتمع المدني من جمھوریة مولدوفا والتي ساھمت في توطید الدیمقراطیة والتنمیة

.االقتصادیة واالجتماعیة
تم تكریم في ھذه المناسبة منظمات المجتمع المدني المستفیدین من مساعدة االتحاد األوروبي والذین حققوا نتائج ملحوظة
وملموسة وساھموا في تعزیز القیم األوروبیة والدیمقراطیة والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستویین الوطني والمحلي

:حسب التصنیف التالي
 

→ كل شیئ

ألدا في حفل إطالق خطة رؤیة اسطنبول
2050: االستجابة لتحدیات العولمة  من

خالل سیاسات ملموسة
 

إسطنبول قبل  من  ألدا  دعوة  تمت  الشھر،  ھذا  خالل 
مناسبة لحضور  للتخطیط  اسطنبول  ووكالة  متروبولیس 
الحرم وافتتاح   2050 اسطنبول  رؤیة  خطة  إطالق 
.IPA الجامعي
والسیاسة االستراتیجیة  الخطة   2050 اسطنبول  تمثل 
2050 لعام  اسطنبول  مدینة  تصورتھا  التي  الجدیدة 
نتیجة وھي  ومرونة.  وشمولیة  استدامة  أكثر  لتكون 
استمرت التخصصات  ومتعددة  وعلمیة  تشاركیة  لعملیة 
المواطنین مع  بالتعاون  تنفیذھا  وتم  سنتین  من  ألكثر 
والوطنیین المحلیین  المصلحة  أصحاب  ومختلف 
.والدولیین
 

→ كل شیئ

وفد من تركیا یزور المؤسسات النمساویة
والكرواتیة

 
من وفد  شارك  جوان 2022،   18 إلى   12 أیام  خالل 
التركیة والمحلیة  الوطنیة  السلطات  من  المسؤولین  كبار 
المتعلقة القضایا  حول  الحدود  عبر  دراسیة  زیارة  في 
.بالحكم المحلي في النمسا وكرواتیا
ألدا+ نظمتھا  والتي  الثالثة  الدراسیة  الزیارة  ھذه  مكنت 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تركیا ضمن مشروع
LAR III، قدرة حول  معرفتھم  تعمیق  من  المشاركین 
اإلدارة المحلیة للدولتین العضوتین في االتحاد األوروبي
مع اجتماعات  عدة  من  االستفادة  و  أعاله،  المذكورتان 
یمثلون المستوى  رفیعي  وكرواتیین  نمساویین  ممثلین 
.بالوزارات والسلطات اإلقلیمیة والمحلیة
 

→ كل شیئ
 

!الرئاسة التشیكیة للمجلس األوروبي: مرحبا
 
بعد ستة أشھر، من جانفي 2022 إلى جوان ،2022
التشیك. جمھوریة  إلى  القیادة  عجلة  اآلن  فرنسا  تسلم 
بالرئاسة للترحیب  الوقت  اآلن  حان   فقد  وبالتالي، 
.التشیكیة للمجلس األوروبي، حتى دیسمبر 2022
في دولة  ثاني  التشیك  جمھوریة  تعد  سابًقا،  ذكرنا  كما 
المجلس لقیادة  والسوید،  فرنسا  جانب  إلى  الثالثي 
الدول ھذه  حددت  وقد   .2023 عام  حتى  األوروبي 
كمجموعة؛ إلیھا  للوصول  األھداف  من  سلسلة  الثالث 
وھي أن "یحموا المواطنین والحریات"؛ على أساس القیم
األوروبیة؛ و "بناء أوروبا أكثر اخضراًرا وأكثر إنصاًفا
."اجتماعًیا
 

→ كل شیئ

ترحب فیال أنغاران بمتطوعي الخدمة 
المدنیة الشاملة

 
فیال في  ألدا  فریق  رحب  كبیر  بحماس  اإلنطالق!  تم 
الدیمقراطیة أوروبا  من  مختارین  بمتطوعین  أنغاران 
في ،(LED) المنیرة الجمعیة  إلى  سینضمون  والذین 
.األشھر القادمة
ابتداًء من یوم اإلثنین 11 جویلیة 2022، یحضر تسعة
أسبوعین لمدة  مكثفة  تدریبات  التخرج  حدیثي  طالب 
التقوا فقد  وبالتالي  المختلفة،  األنشطة  معظم  تتناول 
.بالعدید من زمالء ألدا
 

→ كل شیئ

تشریك المواطنین في صمیم االنتقال األخضر
والعادل لتحقیق صفقة حقیقیة لكل من الناس

والكوكب
 

REAL DEAL (صفقة حقیقیة) ھو مشروع بحثي تم
برنامج من  بتمویل  مؤخًرا،  Horizon 2020 إطالقھ 
لألبحاث واالبتكار ، ویھدف إلى إعادة تشكیل المشاركة
الصفقة حول  المتداخلة  واألطراف  للمواطنین  النشطة 
.(EGD) األوروبیة الخضراء
بناًء على التجارب الحدیثة لعملیات المداوالت في عموم
البحثي الھدف  فإن  أوروبا،  مستقبل  مؤتمر  مثل  أوروبا، 
لـ واالختبار REAL DEAL الرئیسي  التحلیل  ھو 
وأدوات المبتكرین  المواطنین  مشاركة  من  والتحقق 
األخضر االنتقال  سیاق  في  وعملیاتھا  وأشكالھا   التداول 
.والعادل
 

→ كل شیئ

البحث في علم المناخ وسیاسة المناخ في
NEVERMORE صمیم مشروع

 
التقى 16 شریًكا من 8 دول مختلفة (حضوریا وعن
لإلطالق  2022 جوان   29 و   28 یومي  بعد) 
الجدید للمشروع  Horizon Europe الرسمي 
NEVERMORE. تشارك الذي  المشروع  یسعى 
المناخ علوم  في  البحث  في  التمیز  دعم  إلى  ألدا  فیھ 
نظریة على  التركیز  وینصب  المناخ.  وسیاسة 
األمام إلى  مھمة  خطوة  اتخاذ  أجل  من  النمذجة 
للتغلب على نھج سیلو الحالي* لصالح إجراء تقییم
المناخ تغیر  وتفاعالت  ومخاطر  آثار  لتقدیر  متكامل 
استراتیجیات تقییم  إلى  باإلضافة  القطاعات؛  عبر 
ومرن مناخًیا  محاید  مجتمع  نحو  والتخفیض  التكیف 
باالعتماد على ردود الفعل المتعددة التي تحدث بین
المتغیرات التي ینطوي علیھا تغیر المناخ
 

→ كل شیئ
SDG 15 →

 

تبادل اآلراء وأفضل الممارسات :FOREST اللقاء النھائي ل
 
في كانسیغلیو - إیطالیا - یومي Forest" 23 بتنظیم من ألدا، استضاف مبنى "فنیتو اغریكلتورا" االجتماع األخیر لـ "مشروع
و 24 جوان 2022 - بمكتبھ "ھانغار" والذي ُیعد موقعا جمیال تم بناؤه بمبنى قاعدة عسكریة متروكة تابعة للناتو. باإلضافة،

حضر اللقاء أعضاء المنظمات األوروبیة األربع من سلوفینیا ورومانیا وكرواتیا التي تعاونت في المشروع وھي
 

→ كل شیئ
SDG 13 →

شركة الدا لالبتكار الحضري

#EuSAVE: الملتقى الدولي السادس
ببلدیة دي فیمیانزو ، إسبانیا

 
مشروع شركاء  إلى EuSAVE# عقد  جوان   28 من 
دي ببلدیة  السادس  الدولي  الملتقى   2022 جویلیة   01
االجتماع بتنظیم  البلدیة  قامت  وقد  إسبانیا.   ، فیمیانزو 
االجتماع عنوان  وكان  المشروع.  قائدة  أیضا  وھي 
ومبتكرة جدیدة  مشتركة  تنمیة  استراتیجیات  "تصمیم 
االتحاد في  والمستدامة  الذكیة  التاریخیة  للقرى 
."األوروبي
 

→ كل شیئ
SDG 8 →

"تدعو "المنصة األوروبیة لدمج المدن
(EPIC) لتقدیم مقترحات مشاریع تجریبیة

 
المنصة األوروبیة لتكامل المدن" ھو" - EPIC مشروع
االتحاد طرف  من  ممول  سنوات  ثالث  مدتھ  مشروع 
برنامج  - تحسین - AMIF األوروبي  إلى  ویھدف 
اندماج المھاجرین على المستوى المحلي من خالل إنشاء
المجتمع ومنظمات  المحلیة  السلطات  من  أوروبیة  شبكة 
المتعلقة والممارسات  المعارف  ستتبادل  أ)  التي:  المدني 
بإدماج المواطنین من بلدان العالم الثالث، ب) االنخراط
أساس على  -إلى-النظیر  النظیر  بین  التبادالت  في 
ستطور ج)  المختلفة،  والكفاءات  المشتركة  األولویات 
خدمات شاملة وفعالة داخل األقالیم المحلیة و د) ستحسن
.القدرات لمواجھة الخطاب السلبي عن الھجرة

 
→ كل شیئ

LDAs أخبار من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

تم اختیار مشروع مشاركة الشباب الذي
تنفذه وكالة الدیمقراطیة المحلیة دنیبرو لیتم
تقدیمھ في مؤتمر الشباب الرابع للشراكة

الشرقیة في براغ
 
التطویر "مشروع  عنوان  تحت  المشروع  تقدیم  سیتم 
دنیبرو لمدینة  اإللكترونیة  الدیمقراطیة  لمفھوم  والدعوة 
دنیبرو حتى عام 2020" الذي تنفذه وكالة الدیمقراطیة 
في المؤتمر الرابع للشراكة الشرقیة للشباب - الشباب من
جویلیة  12-11 في  براغ  في  الدیمقراطیة  تنشیط  أجل 
2022.
INNOVABRIGE تم دعم المشروع من قبل مؤسسة
مدینة وكانت  أوكرانیا.  في  عدیدة  مدن  في  تنفیذه  وتم 
بحملة وقام  المشروع  مفھوم  طور  من  أول  ھي  دنیبرو 
شكل علیھ.  دنیبرو  مدینة  مجلس  لموافقة  ناجحة  دعوة 
عاًما  29 و   21 بین  أعمارھم  تتراوح  الذین  الشباب 
الجزء الرئیسي من فریق تطویر المفاھیم
 

→ كل شیئ

مرحًبا :BNLD 2022 الجمعیة العامة
!بالرئیس الجدید ، سالدجان إیلیك

 
 
للدیمقراطیة البلقان  لشبكة  العام  السنوي  االجتماع  انعقد 
في 22 جوان 2022 في نوفي ساد، (BNLD) المحلیة
صربیا. وقد كان على جدول األعمال انتخاب الرئیس و
مبادئ المساءلة االستراتیجیة للشبكة. تم انتخاب مندوب
وكالة الدیمقراطیة المحلیة زافیدوتشي البوسنة والھرسك
مجلس في  سابًقا  شغل  قد  كان  الذي  إیلیك  سالدجان   ،
تم تسلیط الضوء حول .BNLD اإلدارة رئیسا جدیدا لـ
تفشي أن  إلى COVID-19 فكرة  أدى  طویلة  لفترة 
تحول جیلي في المنظمة وفي المجتمع المدني. واعتبرت
المستویات على  وسریعة  ثابتة  الحاصلة  التغییرات 
.الشخصیة واالجتماعیة والتنظیمیة

 
→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Bluprint’) (TOPIC
ID:ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)
Deadline of the call: 15 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 2 - Virtual Exchanges with the Western Balkans (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-
EXCH-IPA)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 3 -Virtual Exchanges with other specific regions in the world (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-
2022-VIRT-EXCH-NDICI)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 4 - Interreg Euro Mediterranean (EURO MED) Call 2 Thematic projects
Deadline of the call: 27 October 2022
Location: EURO MED Area (69 regions of Bulgaria, Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Malta,
Portugal, Slovenia, Spain, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia)
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