
"500 مشروع من أجل دعم الجمیع: تعمل ALDA مع

األعضاء والشركاء لتمكین المجتمع المدني في أوكرانیا وتركیا

وأوروبا وخارجھا"
نشرة ALDA اإلخبارية ، فبراير 2023

500 مشروع لتمكین المواطنین والمساھمة في إنشاء مجتمع دیمقراطي في أوروبا وخارجھا
 

من المشاركة المدنیة إلى الھجرة ؛ من البیئة إلى الشباب واالدماج االجتماعي: قامت  ALDA بتنفیذ  مایتجاوز حدود 500
مشروع !

ال تكفي الكلمات للتعبیر عن اإلنجاز المھم الذي یتمثل في تجلي أولى ثمار رؤیة ALDA وھي اإلیمان بقوة المواطنین كصناع
تغییر ومروجین للدیمقراطیة. ان الھدف من عملنا ھو تغییر حیاة الناس لألفضل. وبالتالي تسھیل الظروف التي یعیشون فیھا ،

ودعم النتیجة الدیمقراطیة لكل مبادرة.
 

→كل شیئ

ALDA فرع :ALDA Italia مرحًبا بـ
المسجل محلًیا في إیطالیا!

 
مر زمن طویل منذ 17 دیسمبر 1999 عندما تم تسجیل
دعم إلى  تھدف  ربحیة  غیر  كجمعیة  رسمًیا   ALDA

.(LDAs) وتنسیق شبكة وكاالت الدیمقراطیة المحلیة
 

وكاالت رابطة   -  ALDA كانت   ، الوقت  ذلك  في 
األصلي) االختصار  ھو  ھذا  (كان  المحلیة  الدیمقراطیة 
مكتب ولھا   ، ستراسبورغ  مقرھا  جًدا  صغیرة  منظمة 
فریق بدأ   ، ھناك  من  فیتشنزا (إیطالیا).  في  آخر  صغیر 
تطویر أجل  من  العمل  للغایة  متحمس  ولكنھ  صغیر 
كبیًرا تحدًیا  كان  لقد  نفسھا:   ALDA وجمعیة   LDAs

واجھناه من الصفر.
قد أنھا   ALDA أثبتت   ، عاًما   23 بعد   ، لذلك  نتیجة 
الرابطة لتصبح  بخطوة  خطوة   ، التحدي  واجھت 

األوروبیة الواسعة والمعترف بھا كما ھي الیوم.
 

→كل شیئ

إعادة التواصل باألعضاء والشركاء في
أوكرانیا: والیة بوتشا وماریوبول
الجامعات جاھزة لتصبح أعضاء في

ALDA
التركيز على املبادرة الرئيسية: تعزيز وكاالت

الديمقراطية املحلية في أوكرانيا
 #westandwithukraine

 
ال ینبغي ترك أحد خلف الركب ، خاصة في ظل ظروف
المحلیة والسلطات  المدني  المجتمع  دور  یعتبر  الحرب. 
في بناء السالم وإعادة اإلعمار الكفاح ضد الفظائع بسبب
الغزو الروسي أمر أساسي. المؤسسات ، في نفس الوقت
بعضھم مع  بالتعاون  أیضا  المؤسسات  تعمل  أن  یجب   ،
من لمزید  المحلیة  المجتمعات  ممثلي  ومع  البعض 
.المرونة خالل ھذه الفترة في ھذه الحرب
 

→كل شیئ

الزالزل في تركیا وسوریا وتأثیراتھم: لنقف
مًعا

 
یعرب فریق ALDA بأكملھ ومجلس اإلدارة عن أعمق
المتضررة والمجتمعات  الدول  لجمیع  ودعمھم  تعازیھم 
البلدان من  العدید  على  أثرت  التي  الرھیبة  الزالزل  من 

وكان لھا عواقب ممیتة في تركیا وسوریا.
في حین أن الكثیرین فقدوا حیاتھم وأصیبوا ، فقد العدید
الحیاة قید  على  زالوا  ما  الذین  اآلخرین  األشخاص  من 
تھدد مناخیة  لظروف  معرضین  أنفسھم  ووجدوا  منازلھم 
العوامل ھذه  كل  ضحایا  عدد  إن  مأوى.  دون  حیاتھم 

المختلفة یتزاید كل دقیقة.
مع للتضامن  ومجتمعنا  وشبكتنا  أعضائنا  جمیع  ندعو 
، الحرجة  األوقات  ھذه  في  والسوري  التركي  الشعبین 
أعمالھا لتوجیھ  المانحة  والجھات  المؤسسات  مع  وكذلك 

استجابة لالحتیاجات.
 

→كل شیئ

في مرسیلیا لتعزیز الحوار بین الثقافات في
المنطقة األورومتوسطیة من خالل شبكة

"مؤسسة آنا لیند"
  

ALDA منذ 30 ینایر حتى 3 فبرایر 2023 ، تواجدت
والجمعیة الشبكات  رؤساء  اجتماع  لحضور  مرسیلیا  في 

العامة للشبكة الفرنسیة لمؤسسة آنا لیند.

الثقافات بین  الحوار  لتعزیز  عملھا  المؤسسة  وتكرس 
المنطقة في  ومتكاملة  مختلفة  مستویات  على 
ALDA األورومتوسطیة. منذ یونیو 2021 ، أصبحت
جنب إلى  جنًبا  للمؤسسة  الفرنسیة  للشبكة  مشارًكا  رئیًسا 

 Les Têtes de l’Art مع
 

→كل شیئ

ALDA لمشاركة المواطنین

CivSocDays 2023 مشاركة الشباب والرقمنة: تعزیز الدیمقراطیة في
التسجیل في ورشة عمل ALDA بعنوان "المشاركة الرقمیة والحقوق الرقمیة في الفضاء العام األوروبي" →

 CivSocDays 2023 سجل في

"المشاركة في خلق مستقبل ریفي": تساھم
ALDA في بلورة رؤیة االتحاد األوروبي

طویلة المدى للمناطق الریفیة
 

بعنوان  ، یومین  لمدة  استمر  الذي  المؤتمر  یمثل 
"المشاركة في خلق مستقبل ریفي" ، لحظة رئیسیة لتقدیم
خالل  SHERPA مشروع شركاء  بھ  قام  الذي  العمل 
االتحاد رؤیة  في  مساھمتھم  ومناقشة   ،  2022 عام 

. (LTVRA) األوروبي طویلة األجل للمناطق الریفیة
 

الجھات متعددة  المنصات  دور  على  المؤتمر  ركز  تقنیا، 
الفاعلة (MAPs) وحوكمة أصحاب المصلحة المتعددین
خرائط استدامة  على  وانعكس   LTVRA تقدیم  في 
أي إلى   ، ذلك  ومع  المشروع.  نھایة  بعد   SHERPA
وكیف  ، العمل  ھذا  في  المساھمة  للمواطنین  یمكن  مدى 

یمكن للمجتمع أن یستفید منھ؟
 

→كل شیئ
SDG 11 →

التزام مستمر بالحوكمة الرشیدة: 
ELoGE! إصدار طبعة

 
في للتمیز  األوروبیة  العالمة   -  ELoGE برنامج 
كمجموعة أوروبا  مجلس  أنشأه  برنامج  ھو   ، الحوكمة 
أدوات لقیاس الحوكمة الرشیدة والدیمقراطیة ، حیث یتم
بھا الخاص  المحلي  الحكم  مستوى  على  البلدیات  تقییم 
التي الجیدة  الدیمقراطیة  للحوكمة   12 الـ  للمبادئ  وفًقا 

حددھا مجلس أوروبا.
 

وكیان أوروبا  مجلس  بین  شراكة  على   ELoGE تعتمد
إقلیمي أو وطني أو عابر للحدود ذي سمعة طیبة قائم أو
منصة مخصصة ذات معرفة فنیة أو خبرة أو تجربة في

مجال الحكم الرشید ، ال سیما على المستوى المحلي.
 

→كل شیئ

"مھال! ماذا یحدث؟" دلیل نحو مجتمعات أكثر مساواة وشمولیة
 
یسعد ألدا بصفتھا شریًكا لـمشروع H.E.Y! - زیادة مشاركة الشباب - أن تقدم لكم أول نتیجة مشروع "مرحًبا! ما الذي
یحدث؟ "، وھو دلیل مبتكر تم تطویره بواسطة ائتالف المشروع المكون من منظمات شریكة من قبرص وإیطالیا وفرنسا

وأیرلندا وإسبانیا والبرتغال.
یھدف الدلیل إلى بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولیة من خالل مبادرات شبابیة مبتكرة وعابرة للحدود ، واالعتراف بالدور
الحیوي الذي یلعبھ قطاع الشباب في مساعدة الشباب على التعافي من اآلثار الضارة ، والتغلب على الفقر ، والتخفیف من تأثیر

الوباء ، وتحسین نجاح االنتقال من المدرسة الى العمل.
 

→كل شیئ
SDG 8 →

ALDA أعضاء

دعم عضوتنا "بلدیة ادرمیت" في التعافي من الزلزال
 

تقوم بلدیة ادرمیت بجمع المزید من الضروریات األساسیة إلرسالھا إلى المناطق المتضررة من الزالزل. في الوقت الحالي
ھناك حاجة ماسة للمولدات ومصادر الطاقة وأكیاس النوم والمصابیح والخیام. وترسل بلدیة ادرمیت منذ یوم االثنین شاحنات
ملیئة بالمالبس والمواد واألدویة والمیاه والمواد الغذائیة. باإلضافة إلى ذلك ، نحن نعمل أیًضا في مناطق الكارثة مع عدة فرق
مؤلفة من موظفین من بلدیتنا وصلت إلى مدن كرھمان مرعش وھاتاي وأنطاكیا من أجل المشاركة في عملیات اإلنقاذ وتوزیع

المواد المرسلة بأمان.
 

إذا كنت ترغب في التبرع ، یمكنك العثور على عنوان البلدیة ھنا

األحداث القادمة

3 مارس 2023 - حدث PanEU عبر اإلنترنت لتقدیم "أنشطة حوار التغییر مع المجتمعات المحلیة في ألمانیا وإیطالیا والدنمارك والمجر
وبولندا" - تضمین المشروع ← المعلومات والتسجیل

 

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1: Thematic Programme on Human Rights and Democracy
Deadline of the call:  28 March 2023
Location: Türkiye
 
Call2: European Union Start-ups and Business Support Programme
Deadline of the call: 27 March 2023
Location: Kosovo*
 
Call 3: EU4CS - Support to existing and newly established Civil Society Organisations' networks
Deadline of the call: 21 March 2023
Location: Bosnia Herzegovina
 
Call 4: Support to Civil Society in Kazakhstan
Deadline of the call: 24 March 2023
Location: Kazakhstan
 
Call 5: Interreg Italy - Austria VI - IT-AT 2021-2027
Deadline of the call: 19 April 2023
Location:  Austria, Italy
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