
 

 

موقع واب جدید تماما
وتشكیلة واسعة من المشاریع المرنة 

نشریة ألدا لشھر نوفمبر (تشرین الثاني) 2020

موقع واب جدید لمھمة ذات نطاق أوسع
 

تواصل ألدا االحتفال بذكرى مرور 20 سنة على انبعاثھا وتكریس ھذه السنة كمناسبة ال تنسى للتجدید والتوسع, وذلك
بالرغم من التحدیات التي فرضتھا علینا سنة 2020.

 
انطلقت االحتفاالت, بمثل ھذا المعلم الھام, بتنظیم العدید من االجتماعات التي تغیر شكلھا لیتحول إلى جملة من الوابنار

بھدف تسلیط مزید من األضواء على االنجازات واألنشطة اإلقلیمیة, وخاصة, وھذا أخیرا ولیس آخرا, لتقدیم الشكر ألعضاء
ألدا وشركائھا الذین تم استغالل دعمھم وتعاونھم معنا إلضفاء مزید من الدعم والمساندة لكافة االنجازات التي توصلنا إلى

تحقیقھا.
 

 
→ كل شیئ

اجتماع مكتب ألدا
 

 
مر شھر تقریبا على انعقاد الجمعیة العامة اللدا, والتي
تم بثھا على الشبكة األلكترونیة مباشرة من العاصمة
البلجیكیة بروكسل, وذلك في التاسع من شھر أكتوبر
(تشرین األول), وبالتالي, نتولى ھنا االعالن عن

المعلم األول, الذي یكتسي أھمة كبرى, والمتمثل في
المكتب األول أللدا!

 
 

→ كل شیئ

االجتماعي: االنصھار  منظومة  في  تشاركیة  مسارات 
العمل الذي أنجزتھ ألدا في شیوو

 
خالل الفترة الفاصلة بین شھر جویلیة (تموز) وسبتمبر
(أیلول), 2020, دعمت ألدا بلدیة شیو, التي تسعى إلى
إعادة إحیاء مجالس الجوار, وذلك باالسراع في المسار
التشاركي الذي یھدف إلى تعزیز حس االنتماء لدى
السكان, وحل المشاكل النابعة عن مختلف المجتمعات
المحلیة, انطالقا من األسفل إلى األعلى, وضرورة

التخطیط لمستقبلھم بطریقة مشتركة.
 

→ كل شیئ

مشروع لعب یعكس طریقة ممارسة السیاسة
العمومیة

 
ما معنى السیاسة العمومیة؟ كیف یتم اتخاذ القرارات؟

كیف تتحول إلى صاحب القرار؟
 

كنا نتمنى أن تكون ھناك وسیلة سھلة ومریحة للرد
على كافة ھذه األسئلة. والسبب بسیط جدا ھنا: السیاسة
لیست باللعبة السھلة... بل انتظر قلیال, قد یكون األمر

كذلك فعال!
→ كل شیئ

أحصل على آخر األخبار التي ترغب في االطالع
علیھا عن طریق النشریات الخاصة بمشروعنا

 
 
من األشیاء التي تعلمناھا من جائحة كوفید-19, ھي
ضرورة التحلي بالمرونة المطلقة وعدم التخلي أبدا

عن مشاریعنا... وبشكل فعلي في حقیقة األمر!
كما نرغب حقیقة في االعراب عن فخرنا الكبیر

بالمالحظة أنھ من بین كافة المشاریع التي أطلقتھا ألدا
قبل تفشي جائحة كوفید-19, ما زالت كافة المشاریع,
التي بلغ عددھا 60 مشروع, قائمة ومتناغمة مع ما تم
التخطیط لھ مسبقا وذلك بالرغم من الصعوبات التي

مررنا بھا – وخاصة على المستوى اللوجستي.
 

→ كل شیئ

مشروع جدید لتطویر المھارات التطبیقیة لتعلیم
اللغات األجنبیة.

 
سیتولى فریق ألدا في سكوبیو اطالق مشروع جدید
یتعلق بتطویر المھارات التطبیقیة لتعلیم اللغات

األجنبیة. یشمل ھذا المشروع, الذي یعرف باسم "
تطویر المھارات التطبیقیة لتعلیم اللغات األجنبیة
(DAFLS)", جامعة كان (Caen) في منطقة

نورموندي الفرنسیة وجامعة سان سیریل ومیثودییس
في سكوبیو, إضافة إلى جامعة بلغراد ومكتب ألدا في

سكوبیو.
 

→ كل شیئ
 

اجتماع تنسیقي حول مشروع المنصة االوروبیة
(EPIC) للتفاعل بین المدن

 
كان من المفروض أن یجتمع الشركاء في مشروع
في (EPIC) المنصة األوروبیة للتفاعل بین المدن
العاصمة االسبانیة مدرید, ولكن بدال من ذلك التقوا

عبر االنترنت, حیث ارتبط كل واحد منھم انطالقا من
بلده, وذلك بمناسبة اللقاء التنسیقي حول مشروع
.(EPIC) المنصة االوروبیة للتفاعل بین المدن

 
→ كل شیئ

SDG 17 →

احصل على عضویة مجانیة مع ألدا – دعوة موجھة للبلدیات
 

خالفا لما كان جمیعنا یتمناه, لم تشھد جائحة كوفید-19 نھایة وال تراجعا حتى. بل بالعكس, ومع اقتراب فصل الشتاء الذي بات على األبواب,
بدأ عدد الحاالت اإلیجابیة یتزاید, من جدید, وبنسق متسارع في كافة أنحاء العالم.

 
ولھذا السبب بالذات الذي دعا ألدا إلى منح عدد من االشتراكات المجانیة لفائدة البلدیات التي تضررت كثیرا بھذه الجائحة, قررنا تأجیل األجل

المحدد ومواصلة سعینا إلى دعم كافة المجتمعات المحلیة.
 

 
→ كل شیئ

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

مشروع جولة كوكو: عندما تلتقي امكانیة النفاد
مع الفن والثقافة

 
شھر أكتوبر ھو شھر ملحوظ في صربیا. فمن جانب,

یتم االحتفال بأسبوع اھداء الھدیة الوطني, وذلك یوم 9
أكتوبر(تشرین األول), وھي عادة تجسم أھمیة النفاذ

بالنسبة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخصوصیة. ومن
جانب آخر, یرمز یوم 10 أكتوبر (تشرین األول) إلى
ذكرى, یعود تاریخھا إلى سنة 1892, تتناسب مع
والدة إیفو أندریتش, الكاتب والدبلوماسي المتوج

بجائزة نوبل.
 

→ كل شیئ
SDG 11 →

الدور التحویلي للفن – مسائل تخص االنصھار
 

 
كیف یمكن استعمال الفن كأداة لبلوغ االنصھار

االجتماعي؟
اشتغلت جمعیة نوفو ماستو على تطویر العمل

-( IMPACT) التطوعي لتنفیذ مشروع إمباكت
مسائل تخص االنصھار! تشمل األنشطة التي تتعاطاھا
الجمعیة انخراط الفنانین والمھاجرین المحلیین صلب
المجتمع المحلي, إضافة إلى ھذا, قامت الجمعیة

بدراسة تضمنت أھم التداعیات التي لحقت ھذه الفئة.
 

→ كل شيئ
SDG 10 →

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - operational cooperation in the fight against environmental crime
Deadline of the call:17 December 2020, 17:00, Brussels time
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

Call 2 - Actions et événements en France sur l'Union européenne
Deadline of the call:18 December 2020
Location: Organisations at national, regional and local level with legal personality,
registered in one of the countries of the European Union (head office) are eligible. 

Call 3 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Lombardy and Veneto.

Call 4 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call: 12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia

Call 5 - Information measures relating to the Common Agricultural Policy
Deadline of the call:21 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The applicants must be legal entities established in an EU Member State
(including overseas countries and territories (OCTs).

Call 6 - Horizon 2020 Framework H2020-LC-GD-2020
Deadline of the call: 26 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The Member States of the European Union including their outermost regions; 
the Overseas Countries and Territories linked to the Member States : Anguilla, Aruba,
Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic
Territories, Greenland, Montserrat, Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten), New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saint Barthélemy,
Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, South Georgia and the South Sandwich
Islands,Turks and Caicos Islands, Wallis and Futuna Islands. 

أعضاء جدد

Alpine Pearls - النمسا
Associazione Brain, Traumi cranici onlus - إیطالیا

ANOLF Vicenza APS - إیطالیا
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