
مسترشدة بالدیمقراطیة: ALDA بصفتھا طرف ھام في

أوروبا، الشراكة الشرقیة ومناطق البحر األبیض المتوسط
نشرة ALDA اإلخباریة أكتوبر 2022

وقعت ALDA على الماكنا كارتا للمنتدى العالمي للدیمقراطیة المباشرة الحدیثة
 

حفل توقيع ميثاق ماجنا كارتا لرابطة دولية للمدن الديمقراطية
 

خالل حفل توقیع میثاق ماجنا كارتا لرابطة دولیة للمدن الدیمقراطیة في 24 سبتمبر 2022 ، شاركت األمینة العامة
 لـ ALDA ، أنتونیال فالموربیدا ، في المنتدى العالمي للدیمقراطیة المباشرة الحدیثة ، في مدینة لوسیرن ، سویسرا. كونھ أكبر

تجمع مخصص للدیمقراطیة المباشرة في جمیع أنحاء العالم ، رحب المنتدى بالمشاركین ذوي
وجھات النظر األكادیمیة والسیاسیة والمجتمع المدني.

 
→ كل شیئ

تشكیل مستقبل الشراكة الشرقیة: مع
IDEA ، في العالمي: األجندة الدیمقراطیة

ومستقبل المنطقة
 
اجتماع  ،  2022 سبتمبر   29 في   ، تبلیسي  استضافت 
IDEA الدولي الذي یركز على االجتماع القادم الرئاسة
ذات الدیمقراطیة  واألجندة  األوروبي  للمجلس  السویدیة 
مع للنقاش  مثالیة  فرصة  المناسبة  ھذه  كانت  الصلة. 
ممثلین رفیعي المستوى من بین لھم سعادة. بیتر میكیسكا
الى التشیك  لجمھوریة  والمفوض  العادة  فوق  السفیر   ،
فوق السفیر   ، تیدیستروم  أولریك  السید  وھو.  جورجیا 
العادة والمفوض لـالسوید لجورجیا ، العدید من التحدیات

اآلن تحث االتحاد وكذلك جیرانھ الدول.
أوروبا دول  في  الدیمقراطیة  تعزیز  یمكن  "كیف 
أوروبا كانت  ذلك  یمكن  مدى  أي  "إلى  و   ، الشرقیة" 
والتي  ، المطروحة  األسئلة  بین  ”من  العملیة  ھذه  تدعم 
ترمز إلى الجزء األكبر من الحدث بأكملھ. ومن ثم ، فإن
ھذا األخیر كان المقصود بالضبط للتدقیق والمناقشة مع
لمنطقة الحالي  الوضع  في  المتخصصین  و  الخبراء 

EaP بأكملھا ، من األمن والدفاع ، إلى االتساع.
 

→ كل شیئ

دعم الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر
 

أنتونیال زارت   ،  2022 أكتوبر   7 إلى   3 خالل  
فالموربیدا ، األمین العام لجمعیة ALDA في تلمسان ،
الجزائر ، للقیام بالجولة الثالثة من أنشطة بناء القدرات
ومشاركة الرشیدة  الحوكمة  حول  المحلیة  للسلطات 

المواطنین.
فالموربیدا السیدة  عادت   ، الناجحة  السابقة  التجارب  بعد 
حول المستوى  عالیة  تدریبات  لتقدیم  البالد  إلى 
دعم برنامج  من  كجزء  التشاركیة  الدیمقراطیة 
والتي المجتمعیة،  والمسؤولیة  المحلیة  الدیمقراطیة 

بدأت سنة 2017.
التنمیة في  المواطنین  مشاركة  أھمیة  البرنامج  یثمن 

االستراتیجیة والسیاسات الموجھة نحو حل المشكالت.
 

→ كل شیئ
 

انطالق مشروع 
"EU4Accountability"؛ لتحسین
المساءلة االجتماعیة في جمھوریة مولدوفا

 
المجتمع منظمات  سیدعم   EU4Accountability
للتأثیر مولدوفا  جمھوریة  من  مقاطعات   10 في  المدني 
في النشطة  المشاركة  خالل  من  المحلیة  السلطات  على 
السكان. الحتیاجات  أفضل  تلبیة  أجل  من  القرار  صنع 
في المشاركة  كیفیة  حكومیة  غیر  منظمة   60 ستتعلم 
سیساعد والذي   ، المحلیة-الصنع  والسیاسات  المیزانیة 
ذلك على فھم احتیاجات المجتمعات المحلیة بشكل أفضل

وزیادة المسؤولیة االجتماعیة.
Cahul، Cimislia، من  المدني  المجتمع  منظمات 
Comrat، Falesti، Floresti، Glodeni،
Rascani، ستراسیني وستیفان فودا وتیلینیستي ، التي
تم اختیارھا من خالل دعوة مفتوحة للمشاركة ، ستفعل
المشاركة في برنامج بناء القدرات األوسع. سیمكنھم ذلك

من تعلم كیفیة
 

→ كل شیئ

ألدا تدعم حملة البرلمان األوروبي لمكافحة
جرائم الكراھیة 

 
فریق كان   ،  2022 سبتمبر   29 و   28 یومي  خالل 
جرائم بمكافحة  المتعلق  الحدث  من  جزًءا   ALDA

الكراھیة وخطاب الكراھیة في البرلمان األوروبي
 

STAND-UP مشروع  إطار  في  المناسبة  تنظیم  تم 
في ضدھا  والوقوف  الكراھیة  مواجھة  إلى  یھدف  الذي 
االتحاد األوروبي ؛ ھدفھا ھو إنشاء إطار شامل لمكافحة
مكافحة عملیة  مكونات  جمیع  یغطي  الكراھیة  جرائم 
والوقایة والمالحقة  والتحقیق  واإلبالغ   ، الكراھیة 
یستھدف الضحایا.  دعم  إطار  ضمن   ،  (RIPP)

المشروع فرنسا والیونان وإیطالیا وإسبانیا.
 

→ كل شیئ

ALDA والعاصمة األوروبیة للدیمقراطیة

زر مع رابط التطبیق لھیئة المحلفین المواطنین

ألدا في إصدار 2022 من األسبوع األوروبي
للمناطق والمدن

 
أكبر ھو   2022 والمدن  للمناطق  األوروبي  األسبوع 
حدث سنوي في بروكسل ، مكرس لسیاسة التماسك التي
تجمع بین المناطق والمدن من جمیع أنحاء أوروبا ، بما
في ذلك السیاسیون واإلداریون والخبراء واألكادیمیون.
الكثیر فعلت   ، الماضیة   19 الـ  السنوات  مدى  على 

لتعزیز تعلم السیاسات وتبادل الممارسات الجیدة.
 

األوروبي االتحاد  استجابة  على  العام  ھذا  نسخة  ركزت 
بعد لما  واالقتصادیة  واالجتماعیة  الصحیة  للتحدیات 
جائحة كوفید -19 ؛ ناھیك عن سیاسة التماسك اإلقلیمي
وتمكین  ، والمستدام  واألخضر  الرقمي  واالنتقال   ،

الشباب.
 

→ كل شیئ

المتابعة والمشاركة في إصالح اإلدارة العامة
، على اثر تطویر الیات عملیة

 
شركاء التقى   ،  2022 سبتمبر   20-19 یومي  خالل 
أول في  (إیطالیا)  میالنو  في   P-CUBE مشروع 

اجتماع عبر وطني وجًھا لوجھ.
بعد أكثر من عامین من التعاون عبر اإلنترنت ، كان ھذا
بالنسبة سواء   ، للمشروع  فارقة  عالمة  المتواجد  الحدث 
نفسھ المشروع  حول  والعاطفیة  المتعمقة  للمناقشات 

وااللتزام الشخصي الذي تم تطویره بین الشركاء.
Politecnico كان االجتماع محاًطا بالموقع الجمیل لـ
Fondazione Politecnico di و   di Milano
للسماح الجلید  كسر  بلعبة  االجتماع  بدأ  وقد   ،  Milano
بشكل البعض  بعضھم  بمعرفة   P-CUBE لشركاء 
المشروع إنجازات  حول  نقاش  ذلك  وأعقب  أفضل. 

ومناقشة حول توجھاتھ المستقبلیة.
 

→ كل شیئ
SDG 16 →

حدث Bravo Bravissimo األخیر ، فن وموسیقى روسیني كوسیلة إلشراك المواطنین
 

غمرت األضواء واآلالت الموسیقیة واألوراق الموسیقیة والمالحظات في جمیع أنحاء "قاعة كونكوردیا" ، الواقعة في مدینة بوردینوني
."Bravo Bravissimo" (إیطالیا) في أمسیة دافئة في 14 أكتوبر 2022 للترحیب بالنشاط األخیر لمشروع

مسترشًدا بالروح الفنیة لروسیني ، من بین أعظم الملحنین ودعاة الثقافة الموسیقیة األوروبیة في القرن التاسع عشر ، المولود في بیزارو
عام 1792 ووالد "حالق إشبیلیة" و "ویلیام تیل" ، امتزج األداء مًعا بانسجام المسرح والموسیقى.

 
→اقرأ المزید وشاھد األداء

SDG 10 →

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development
Deadline of the call: 05 December 2022
Location: Montenegro
 
Call 2 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development. EU Support to Civil Society
and Media Networks/Platforms for advancing the sector reforms and EU accession of the Republic
of North Macedonia
Deadline of the call: 30 November 2022
Location: North Macedonia
 
Call 3 - Information measures for the EU Cohesion policy for 2022 TOPIC ID: IMREG-2022-INFOME
Deadline of the call: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 4 - CALL FOR PROPOSALS 2022CE160AT154 Empowering youth in the EU Outermost Regions
– YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS (#YOUTH4ORS)
Deadline of the call: 15 November 2022 – 17:00 Central European Time (CET)
Location: EU Member States
 
Call 5 - Workshop and Debates - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-
EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 6 - Art- European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 7 - Music - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
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