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هل تريد معرفة المزيد؟
مشروع LADDER
الموقع اإللكتروني

ALDA
الموقع اإللكتروني

اتبعنا

www.alda-europe.eu

www.ladder-project.eu

#LADDERproject
ALDA.Europe
@ALDAeurope
AldaEu

تحسين طرق  DEARفي
إطار التعليم غير الرسمي

ي في إط

عالم

معلومات خلفية

السلطات المحلية وأيضًا
المجتمع المدني باعتبارهم
فاعلين
لغرض زيادة مستوى الوعي
وإشراك
المواطنين

ماذا يعني االختصار DEAR؟

االختصار  DEARيعني دعم ثقافة التنمية والتوعية وهو يهدف إلى :
 إطالع مواطني االتحاد األوروبي على قضايا التنمية تحفيز قدر أكبر من الدعم العام لمكافحة الفقر م ّد المواطنين باألدوات الالّزمة لتشريكهم بشكل ماسّ في قضايا التنمية العالمية تشجيع األفكار الجديدة وتغيير المواقف تجاه التحديات العالميةخصص االتحاد األوروبي برنامجً ا معي ًنا لتحقيق هذه األهداف ،إنه برنامج
 DEARالذي يدعم العمليات والمشاريع المستندة إلى مفهوم  ،DEARوتم
تنفيذها من قبل نشطاء المجتمع المدني والسلطات المحلية في االتحاد األوروبي
والبلدان المستجيبة .للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة بوابة
المفوضية األوروبية حول : DEAR
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/
development-education-and-awareness-raising_en

ار محلي

مكتب  ALDAفي بروكسل

Rue Belliard 20
B-1040
Brussels
Belgium
بريد إلكترونيaldabrussels@aldaintranet.org :

مكتب  ALDAفي ستراسبورغ

Council of Europe
avenue de l’Europe ,1
F-67075 Strasbourg, France
رقم الهاتف93 45 21 90 3 +33 :
بريد إلكترونيaldastrasbourg@aldaintranet.org :

مكتب  ALDAفي فيسينزا

Viale Milano 66
Vicenza Italy 36100
رقم الهاتف46 01 54 44 04 +39 :
بريد إلكترونيaldavicenza@aldaintranet.org :

تم إعداد هذا المنشور يتمويل من االتحاد األوروبي .يتحمل مسؤولية محتويات هذا المنشور هيئة  ALDAفقط ،وال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون معبرة عن
موقف االتحاد األوروبي.

دعـم ثقافة التنمية
والتوعية
()DEAR

الشركاء

المنفذون والشركاء

LADDER عن مشروع

 تونسAssociation pour le Développement Durable ADD-Medenine

 هم أعضاء االتحاد والمشاركون بشكل نشط في تصميم وتنفيذ أنشطة: المنفذون والشركاء
.المشروع
.LADDER  هم من يشاركون بفعالية في تنفيذ مشروع: المساهمون

، أعوام ويشارك في تمويله االتحاد األوروبي3  هو مشروع مدّتهLADDER
يهدف إلى تعزيز دور السّلطات المحلّية في التحسيس حول دور ثقافة التنمية
، تتم ّتع ال ّسلطات المح ّلية.وزيادة الوعي في االتحاد األوروبي والبلدان المجاورة
. بقدرة عالية للدّفع وإدارة التغيير في هذا المجال،بالتعاون مع المجتمع المدني

 ألبانياAlbanian Association of Municipalities AAM
 الجزائرAlgerian Forum for Citizenship and Modernity FACM
 أوكرانياAgency for Legislative Initiatives (Лабораторія законодавчих ініціатив) ALI

 رومانياRomanian Municipalities Association AMR
* كوسوفوAssociation of Kosovo Municipalities AKM
 ليتوانياAssociation of Local Authorities in Lithuania ALAL
 أذربيجانNGO Alliance for Municipality Development BINA
 مولدوفاCongress of Local Authorities from Moldova CALM
 البرتغالNorth-South Centre of the Council of Europe North-South Centre
 أرمينياCommunities Finance Officers Association CFOA
 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةCenter for Institutional Development CIRa
 إيطالياComitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli CISP
 جمهورية جنوب أفريقياWorld Alliance for Citizen Participation Civicus
 فرنساCongress of Local and Regional Authorities, Council of Europe CLRA - CoE
 روسيا البيضاءNGO Lev Sapieha Foundation Lev

Sapieha

 المغربRéseau Marocain de l'Économie Sociale et Solidaire REMESS
 البوسنة والهرسكSouth East European Youth Network SEEYN
 إسرائيلNew Israel Fund - Shatil SHATIL
 تركياMarmara Municipalities Union MMU

البلدان المشاركة في التنفيذ
البلدان الشريكة
البلدان المشاركة في التنفيذ والشريكة

 فرنساEuropean Association for Local Democracy

) (القائدALDA

 النمساFoundation for strong European Regions Foster

Europe

 بلجيكاYoung European Federalists JEF
 بلجيكاEuropean Network of National Civil Society Associations ENNA
 بلغارياUnion of Bulgarian Black Sea Local Authorities UBBSLA
 بلغارياNational Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria NAMRB
 كرواتياCroatian Association of Counties CAC
 الدنماركMunicipality of Vejle Vejle
 جورجياNational Association of Local Authorities of Georgia NALAG
 اليونانEGTC Amphictyony AMPHICTYONY
 أيرلنداDonegal County Council Donegal

 ويعمل، هم المواطنونLADDER المستفيدون النهائيون من مشروع
)المشروع على تعزيز وعيهم بشأن القضايا العالمية (المدى القصير
والنهوض بالتزامهم لرفع التحديات العالمية ومكافحة الفقر (المدى
ّ المتوسّط) ح ّتى يحصل تحوّ ل في مواقفهم وممارستهم (على المدى
.)الطويل
 من تنمية القدرات ورفع الوعي بين البلدان،باإلضافة إلى ك ّل هذه األنشطة
 فإنّ مشروع،)المشاركة (سواء من داخل أو خارج االتحاد األوروبي
 أبعاد جغرافية (باإلضافة إلى3 مواضيع ذات أولويّة و6  لديهLADDER
العمليات التي تت ّم على مستوى االتحاد األوروبي) يعمل في صلبها النشطاء
. مواضيع محوريةو محاور جغرافية:  على النحو التالي،على المستوى المحلّي

ّ
18  المنتمية إلى، جمعية20 و، شريكا25 :الست واألربعون
المشاركون
 كلّهم يشكلون، دولة من خارجه17 دولة من داخل االتحاد األوروبي ومن
LADDER جزءا من مشروع
: ثالث محاور جغرافية
،MED  منطقة المتوسط، جنوبي شرق أوروبا الشراكة الشرقية-

 إيطالياAssociazione per la cooperazione transregionale locale ed europea TECLA
 إيطالياConsiglio Italiano del Movimento Europeo CIME
Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle COPPEM
 إيطالياAutorità Locali e delle Regioni
 إيطالياProgettarte Associazione culturale Progettarte
 التفياLatvian Association of Local and Regional Authorities LALRG
 مالطاSolidarity Overseas Service Malta SOS
 مالطاBirgu Local Council Birgu

Malta

Local Council

 بولنداUnion of Rural Communes of the Republic of Poland URC
 صربياStanding Conference of Towns and Municipalities SKGO
 سلوفاكياCentral and Eastern Europen Citizens Network CEECN
 سلوفاكياUnion of Towns and Cities of Slovakia UTCS

: ستة مواضيع محورية
، الشباب قيد التنمية والتطور، الهجرة، مشاركة المواطنين في التنمية التعاون بين المؤسسات العامة والخاصّة فيالتنمية
 التنمية البيئية المستدامة السنة األوروبية للتنمية & المتابعة:  شهر عمل36
بدأ المشروع في فبراير
 وسوف ينتهي في2015
.2017 ديسمبر

: أحد التحديات األساسية
التوعيةحول ثقافة التنمية
)DEAR(

 سلوفينياSlovenian Global Action SLOGA
 هولنداThe Hague Academy for Local Governance The

Hague Academy

 تونسLam Echaml Association Lam

Echaml

45 36 6 3
1

