
بصفتھا خبیرة في التعاون الالمركزي ALDA دعوة

والعملیة الدیمقراطیة في أوكرانیا ومولدوفا وتركیا
اإلخباریة ، نوفمبر ALDA 2022 نشرة

نھج أصحاب المصلحة المتعددین إلعادة إعمار أوكرانیا: ALDA و CORLEAP والرئاسة
التشیكیة

 
االنضمام إلى لجنة "إعادة إعمار أوكرانیا"

 
یمثل دعم المحلیة والتعاون الالمركزي نقطة تحول رئیسیة ونھج إیجابي ضمن العملیة الدیمقراطیة في دول الشراكة الشرقیة
(EaP). ومع ذلك ، بالنظر إلى الغزو الحالي ألوكرانیا و الضغط الذي تواجھھ مولدوفا أیًضا فیما یتعلق بإمدادات الطاقة ، أو

الحرب التي كان على أرمینیا مواجھتھا - على سبیل المثال ال الحصر - كیف یمكن التغلب على ھذه التحدیات؟
 

→ كل شیئ

ARLEM في االجتماع السنوي لـ ALDA
في تركیا: المدن واالستدامة في المركز

 
 

السنوي االجتماع   ، تركیا  في   ، إزمیر  مدینة  استضافت 
األورومتوسطیة والمحلیة  اإلقلیمیة  للجمعیة 
تشرین  / نوفمبر  إلى 8  من 7  الفترة  في   (ARLEM)
الثاني 2022. المنطقة ، مع التأكید على دور السلطات
ومن العملیة.  في  تشارك  رئیسیة  فاعلة  كجھات  المحلیة 
ثم ، من أجل تحقیق المساعي و األھداف، یجب أخذ كل

األطراف المتداخلة في االعتبار.
 

والمحلیة اإلقلیمیة  الجمعیة  تعزز   ، عام  منظور  من 
والدیمقراطیة الالمركزي  التعاون  األورومتوسطیة 
الدول بین  اإلقلیمي  التماسك  تعزیز  مع  ؛  المحلیة 
تعزیز في  الخبرة  إلى  بالنظر  الجمعیة.  إلى  المنضمة 
الدیمقراطیة ، فضالً عن الموقع االستراتیجي الذي تلعبھ
وتركیا والمغرب  والجزائر  تونس  من  كل  في   ALDA
رئیس نائب   - أوستروفسكي  بارتیك  دعوة  تمت  ؛  
إلى لالنضمام  ودعي   ، الزمالء  من  اثنین  و   ALDA

االجتماع.
 
 

كل شیئ →

وضع المبادرات المحلیة والالمركزیة في
قلب العملیة الدیمقراطیة في الشراكة

الشرقیة
 

وأذربیجان أرمینیا  كانت  سواء   - بلدان  ستة  اجتمعت 
عام في   - وأوكرانیا  ومولدوفا  وجورجیا  وبیالروسیا 
.(EaP) الشرقیة  للشراكة  األساس  لوضع   2009
وبالتالي فإن ھذا األخیر یھدف إلى تعزیز العالقات ، من
مع  ، واالقتصادیة  االجتماعیة  والمجاالت  السیاسة  حیث 

.(EU) االتحاد األوروبي

ومع ذلك ، كیف تعرض ھذه المواضیع ، وكیف تترابط
لكنھا  ، باآلالف  االستراتیجیات  تكون  قد  بینھا؟  فیما 
CORLEAP تقریر  أیًضا  یؤكد  كما   ، كافیة  بالتأكید 
أو الالمركزیة  تمثل  قد  ؛  كوجوكار  سي  للمقرر  األخیر 
شرحھا بشكل أفضل "المركزیة السلطة ، من الحكومات
من الالمركزیة  ذلك  في  بما   ، الشعب  إلى  المركزیة 
الحكومات المركزیة إلى البرلمان والمؤسسات القضائیة"

نقطة تحول رئیسیة في العملیة الدیمقراطیة.
 

كل شیئ →
 

في فروتسواف لمؤتمر حول دور الحكومات المحلیة والمجتمع المدني في دعم أوكرانیا
 
في الخامس والعشرین من تشرین الثاني (نوفمبر) ، ینظم التمثیل اإلقلیمي للمفوضیة األوروبیة في فروتسواف وكلیة أوروبا الشرقیة
مؤتمراً في فروتسواف (بولندا) بعنوان "المساعدة اإلنمائیة للدیمقراطیة: دور الحكومات المحلیة والمجتمع المدني. أداة االطراف

المتداخلة المتعددون لدعم أوكرانیا "، بالشراكة مع ALDA ومنطقة سیلیزیا السفلى وبلدیة فروتسواف.
 

كل شیئ →
 

ALDA من أجل COP27

COP 27: التزام ALDA النشط تجاه الكوكب وكائناتھ وبشره
 

بدأت قمة المناخ العالمیة ، COP27 ، في شرم الشیخ (مصر) ، واستمرت من 6 إلى 18 نوفمبر 2022. إنھ مؤتمر كل
.(UNFCCC) األطراف الذین وقعوا على اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
تعتبر مؤتمرات األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ من بین أكبر االجتماعات الدولیة في العالم.

عالوة على ذلك ، یعد تغیر المناخ واألضرار البیئیة من القضایا الملحة في جمیع أنحاء العالم ، حیث بدأت آثارھا ملموسة
بالفعل. لھذا السبب ، ھناك حاجة للتكیف بشكل أسرع وأشمل ، وتحقیق عالم أفضل لنا جمیًعا ، من خالل استراتیجیة االستدامة

والحیاد المناخي.
 

كل شیئ →

COP27 مناخ التغییر" سفیر الشباب في"
یدعو إلى العدالة المناخیة

 
مشروع اتحاد  یطالب   ، من 100.000  أكثر  من  بدعم 
وتمثل  .COP27 في  المناخیة  بالعدالة  التغیر"  "مناخ 
في  2022 نوفمبر   6 في  بدأت  التي   ، األخیرة  القمة 
واألخضر المناخ  تغیر  حول  عالمیة  قمة  أھم   ، مصر 

والبیئة.
في دولة   90 من  أكثر  من  ومندوبون  ممثلون  یجتمع 
المناخ أزمة  لمعالجة   ، المصریة  الشیخ  شرم  مدینة 
یتم  ، اإلطار  ھذا  ضمن  مشترك.  حل  وإیجاد   ، الحالیة 
إجراءات إلى  ویدعو  أیًضا  المدني  المجتمع  تعبئة 
سریعة وملموسة: على سبیل المثال ، یشارك أكثر من
حركة في  شخص   100.000

#ClimateOfChange للمطالبة بالعدالة المناخیة!
بنشاط الشباب  من  اآلالف  ینادي   ، التفصیل  من  لمزید 
في یشاركون  وبالتالي   ، أفضل  كوكب  أجل  من 
بالوما أوروبا.  في  للشباب  كسفیر  مصر  في   COP27
وبولندا والمجر  إسبانیا  (من  وإیما  وبیني  وكامیال  وفاني 
الخمسة السفراء  ھم  التوالي)  على  وبلغاریا  والیونان 
ClimateOfChange# فعالیات  في  شاركوا  الذین 
في 11 نوفمبر الساعة 11.30 بتوقیت شرق أوروبا في

حدث جانبي رسمي في مصر!
 

كل شیئ →

تضمین صیغ التدریس المبتكرة في التعلیم
العالي: تبادل المھارات الخضراء عبر

اإلنترنت
 

املهارات الخضراء للمدن التبادل القادم عبر اإلنترنت
  
ھل ترغب في توسیع مجموعة المھارات الخاصة بك في
على للطالب  التخصصات  متعدد  والتدریب  التدریس 
، دراسات  رئیس  أنت  ھل  المدن؟  في  المستدامة  التنمیة 
(دولي) مدرب ومعلم في التعلیم العالي أو التعلیم المھني

ومھتم بالتعلیم من أجل التنمیة المستدامة؟
إذن فھذا النشاط یھمك:

اكتساب الخبرة (تعلم من المفاھیم المبتكرة في المجال)
ما حول  المناقشة  من  وتعلم  (انضم  اإللھام  على  احصل 

یفعل وما ال یفعل)
وجھات لتوسیع  جدیدة  جوانب  (أدخل  بأفكارك  شارك 

نظرنا)
 

كل شیئ →
SDG 13 →

تمكین العاملین في المجتمع: منصة تفاعلیة
لإلدماج والمشاركة

 
مشروع PIECE: الرقمنة وتوفير األدوات للمجتمع

 
في الشھرین الماضیین ، نظم اتحاد المشروع ونفذ العدید
خالل ومن   ، النشر  دینامیات  لتعزیز  المبادرات  من 
إلى والوصول   ، المنتجة  الفكریة  المخرجات  عرض 

المزید من المستفیدین المباشرین وغیر المباشرین.
 

مباشرة بعد العطلة الصیفیة ، التقى الشركاء في إشبیلیة
ناقشوا حیث  للمشروع  الوطني  عبر  اجتماع  آخر  في 
وجھات وتبادلوا   ، ونتائجھ  المشروع  أنشطة  تطویر 
مًعا وتحدثوا  األصلیة  بلدانھم  في  الوضع  حول  النظر 
حول االنتھاء من المخرجات الفكریة. على وجھ التحدید
ALDA وضعت  واالتصال.  النشر  قضایا  تناول  تم   ،
وفعالیة كفاءة  أكثر  لنشر  خطة  اآلخرون  والشركاء 

.Facebook لمخرجات المشروع وإدارة صفحة
 

كل شیئ →

مشروع SMELT: مًعا لمساعدة المھمشین
على دخول سوق العمل

 
في 17 و 18 أكتوبر 2022 ، اجتمع شركاء مشروع
SMELT - مھارة األشخاص المھمشین لدخول سوق
العمل مًعا في خیخون (إسبانیا) في اجتماعھم الرابع عبر

الوطني.
 

المشاریع إنجازات  على  الضوء  تسلیط  في  االجتماع  بدأ 
مشروع یھدف  اآلن.  حتى  تحقیقھا  تم  التي  والنتائج 
التي األعمال  قطاعات  مفارقة  مواجھة  إلى   SMELT
من الكبیر  والعدد  العاملة  القوى  نقص  من  تعاني 
األشخاص الضعفاء العاطلین عن العمل ، من خالل دعم
الكفاءات وتطویر  اكتساب  في  المھمشین  األشخاص 

األساسیة االستراتیجیة لسوق العمل.
حالًیا ، یقوم شركاء المشروع بتنفیذ المخرج الفكري 3 ،
إلى یھدف  مبتكر  إخراج  عنصر  إنشاء  في  یتمثل  والذي 
صعب وضع  في  یعیشون  الذین  األشخاص  حیاة  تحسین 
محفوفة ظروف  في  یعیشون  أو  مشردون  ألنھم 

بالمخاطر.
 

كل شیئ →
SDG 10 →

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1: Developing financial competencies (FinCoM) in Jordan
Deadline of the call: 22 December 2022
Location:  Jordan
 
Call2: Enhancing accountability in South Africa
Deadline of the call: 26 January 2023
Location:  South Africa
 
Call 3: Boosting food production in Rwanda "KUNGAHARA"
Deadline of the call: 10 January 2023
Location:  Rwanda
 
Call 4: Arctic Youth Dialogues
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Arctic
 
Call 5: Grant Scheme “Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and
Youth Entrepreneurship”
Deadline of the call: 27 January 2022
Location:  Montenegro
 
Call 6: EuropeAid (Malawi) Enhancing Meaningful Participation of Women, Youth and Marginalised
Groups in Political Processes and Decision-Making
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Malawi
 
Call 7: Support to Civil Society Organisations (CSOs) and Support to Human Rights and Democracy
(HR&D)
Deadline of the call: 06 January 2023
Location:  Cambogia
 
Call 8: European Cooperation projects Small scale
Deadline of the call: 23 March 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 9: European Cooperation projects Medium scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 10: European Cooperation projects Large scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries:
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
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