
 مرة أخرى في الوجود: من إیطالیا إلى أوكرانیا ورواندا

أكثر انخراطا من أي وقت مضى
نشریة "ألدا" لجویلیة 2021

انطالقة جدیدة: عودة إلى النشاط من أوكرانیا
 

وللمرة األولى في التاریخ المعاصر، أجبرنا أمر خارج عن السیطرة على التوقف والتفكیر في العالم الذي نعیش فیھ. خالل
العزلة المطّولة جراء جائحة كورونا، طرح جمیعنا أسئلة على أنفسنا بخصوص الواقع الذي نعایشھ وطریقة عیشنا وعلى الواقع
الذي نرید أن نبنیھ للمستقبل. وباإلضافة إلى ذلك، كانت "ألدا" تجري بحثا عمیقا ومطّوال یھدف لضمان استمراریة نشاطھا

وتوفیر الدعم لكل أعضاءھا وحلفاءھا، حتى وإن كان ذلك عن بعد. ذلك، وبعد استراحة مطّولة، وفي الرابع من جویلیة، سافرت
األمینة العامة ل"ألدا" لتقدیم سلسلة من التدریبات ضمن برنامج "منّصة Antonella Valmorbida "أنتونیال فالموربیدا

.الحوكمة الرشیدة. وحمایة المحیط" الممول من البرنامج التنموي لألمم المتحدة في أوكرانیا
 

→ كل شیئ

ضمن  (Kigali) "ألدا" في "كیغالي"
الجلسة العاّمة للجمعّیة الدولّیة للُعَمِد

الناطقین باللغة الفرنسیة
 

الحضورّیة، الفعالیات  من  الجدیدة  السلسلة  ھذه  لتدشین 
ضمن السنة  ھذه  في  ستشارك  ألدا  أن  نعلَن  أن  یسّرنا 
باللغة الناطقین  للُعَمِد  الدولّیة  لل"جمعّیة  العاّمة  الجلسة 
"كیغالي" مدینة  في  الجلسة  فعالیات  .وستقع  الفرنسیة" 
جدول ضمن  جویلیة   22 إلى   19 من  رواندا  عاصمة 
ضیوف تنشیط  من  لالھتمام،  ومثیر  مكثف  أعمال 
برمجة تمت  وبینما  العالم.  حول  من  وخبراء  ممیزین 
الجلسة العامة في یوم األربعاء، تّم تخصیص الیوم األول
من المؤتمر لقضیة المساواة بین األنواع االجتماعیة في
عالقة بإدارة شؤون األسرة وھو موضوع حساس یرتبط
للشباب مة  المقدَّ الصحّیة  الخدمات  إدارة  بموضوع  كذلك 
.في البلد، وبشكل عام بالخدمات الُمقّدمة من قبل البلدیات

→ كل شیئ

"بیقافیتا" واألعشاب والتوابل في "فیتشنزا"
 
جویلیة/یولیو 2021 الثالثاء 6  یوم  المحلیون  السكان  حظي 
شرارة "مجموعة  مشاریع  إطار  Gruppo)"في 
Scintilla)الجغرافي ومقابلة  للتاریخ  الدخول  بفرصة 
والكاتب "أنطونیو بیقافیتا" الذي ذرع شوارع "فیتشنزا"
"بیقافیتا جمعیة  ونظمت  عشر.  الخامس  القرن  خالل 
تحدیداً. لھ  مخصصة  فعالیة  "ألدا"  بمعّیة   "500
وباعتباره "مواطناً فاعالً" قبل خمسة قرون، فإن أنشطتھ
ذلك كان  كیف  فلننظر  إیطالیا.  تاریخ  على  إیجاباً  أّثرت 
صوبرازا" "ستیفانو  الجمعیة  رئیس  ذكر  :وقد  یلي  فیما 
اآلن. إلى  غامضة  تزال  ال  التاریخیة  الشخصیة  ھذه  أن 
في شارك  أنھ  الیوم  عرفنا  والتحالیل،  البحوث  وبفضل 
كانت الذي  "ماجالن"  برفقة  العالم  حول  األولى  الرحلة 
تربطھ بھ عالقة ثقة وطیدة. وترتبط شھرتھ (بصفة أكثر
تفصیالً) بمذكراتھ التي كتبھا خالل مغامرتھ حول العالم،
في وكذلك  بل  التاریخ،  في  مرجعاً  تعتبر  تزال  ال  والتي 
  .فن الطبخ

 
→ كل شیئ

SDG 11 →

 STAR " الفعالیة الدولیة األولى لمشروع
"في "أركوغنامو

 
مع وبالتعاون   ،2019 الثاني  نوفمبر/تشرین  من  بدایًة 
األوروبي المشروع  تدیر  بلدیة "أركوقنامو"  فإن  "ألدا"، 
الذي تشارك (STAR-STreet ARt) ) ""فن الشارع
التابع المواطن"  أجل  من  "أوروبا  برنامج  تمویلھ  في 
 .لإلتحاد األوروبي
األوروبیة المدن  من  شبكة  بناء  إلى  المشروع  ویھدف 
المواطنین، مشاركة  لزیادة  كأداة  الشارع  لفن  للترویج 
ومن أھدافھ. األخرى بناء جسور تواصل بین أناس من
وكذلك ومھجورة،  مھملة  مناطق  وإحیاء  مختلفة  ثقافات 
 .الحد من التھمیش
 

→ كل شیئ

 !طلب تقدیم أفكار: قائمة الفائزین
 
متعددة الحدیثة  المالیة  للخطة  استعدادھا  نطاق  في 
ولتطویر األوروبي (2027-2021)،  لإلتحاد  السنوات 
أشھر بضعة  قبل  "ألدا"  قامت  أعدائھا،  مع  وثیق  تعاون 
بإطالق دعوة لتقدیم العروض عبر شبكة عالقاتھا، وذلك
دعمھا ثم  ومن  والجذابة،  المبدعة  المشاریع  أفكار  لجمع 
وصیاغة المناسبة  البرامج  إلیجاد  مجانیة  بصفة  تقنیاً 
األعضاء كل  نشكر  أن  نرید  المقبولة.  المشاریع  مطالب 
كلھا كان  والتي  العروض،  من  كبیر  بعدد  شاركوا  الذین 
وإسداء علیھا  بالتعلیق  الرد  وسنحاول  لالھتمام  مثیراً 
النصح حولھا. ویسعدنا اآلن أن نعلن عن اختیارنا لثالثة
 .مشاركین وأفكارھم
 

→ كل شیئ

أدوات وورقة مناصرة لتعزیز االدماج 
المھني للمھاجرین. مشروع "االدماج

LIME) "المھني من أجل تشغیل المھاجرین
project)  "الیم"

 
اإلتحاد خارج  من  المھاجرین  وإدماج  الھجرة  تمثل 
كذلك ولكنھا  لإلتحاد،  بالنسبة  شائكة  معضلة  األروبي 
وبالرغم الشغل.  لسوق  بالنسبة  خاصة  ثمینة  ثروة  توفر 
تدحرجت سنة نسبة التشغیل لھذه الفئة قد  ذلك، فإن  من 
تحت نقطة  أي 13.8  بالمائة،  مستوى 60  إلى   2019
األرقام وتزداد  المحلیین،  المواطنین  لدى  التشغیل  نسبة 
یجدون عندما  وحتى  والالجئین.  النساء  فئة  في  سوًءا 
شغالً، فإن المھاجرین من خارج اإلتحاد األوروبي عادًة
یجدون أنفسھم في مھن دون مستوى مھاراتھم وتأھیلھم.
األفراد لھؤالء  الشغل  سوق  في  االدماج  فإن  ذلك،  ومع 
المجتمعات في  االجتماعي  إلدماجھم  المفتاح  یمثل 
 .األوروبیة
 

→ كل شیئ

مشروع صدمة الحقیقة الذي یعیدك إلى 
:التاریخ عبد لعبة فیدیو

 
!یعیدك مشروع صدمة الحقیقة إلى التاریخ
في مشروع "صدمة الحقیقة"، تم تطویر لعبة فیدیو حتى
من دروس  لتعلم  وكذلك  المتحف  إلى  الیافعین  جذب  یتم 
التاریخ. بعد ما یربو على عام، یسّر "ألدا" وشركاءھا أن
جاھز المشروع  لھذا  األساسي  المخرج  أن  تعلن 
الحرب خالل  الجنود  حیاة  اللعبة  تصّور  لالستعمال. 
في اللعبة  تطویر  تم  ذلك!  اكتشف  األولى.  العالمیة 
"مائة بروما  الكائنة  االبداعیة  المحضنة  إستیدیوھات 
بالمائة ((Centunopercento-101% "وواحد 
عبر مبادرة لمؤسسة بلفیدیر-قشفانت (الفارون-إیطالیا)،
متعددة وسائط  عبر  رحلة  في  االنطالق  إمكانیة  وتعطي 
لمزید وذلك  األولى"  الخطوط  "على  الحیاة  الكتشاف 
حیاتنا على  التاریخیة  األحداث  تأثیر  مدى  على  التعرف 
الیومیة. وباإلضافة إلى ذلك، تساعدنا اللعبة على التفكر
اللعبة فإن  تفصیل،  وبأكثر  نعیشھ.  الذي  الحاضر  في 
تتابع حیاة الجنود خالل الحرب العالمیة األولى وستكون
بإیطالیا "الفارونص"  في  بلفیدیر  قلعة  في  متاحة  قریباً 
في سبتمبر/أیلول  من  وبدایة  أوت/أغسطس   19 من 
الشركاء لدى  للمتاحف  المتاخمة  المواقع  جمیع 
ومقدونیا وسلوفینیا  النمسا  في  للمشروع  األوروبیین 
  .الشمالیة
 

→ كل شیئ
SDG 4→

 .جوائز مسابقة "المدینة في دائرة الضوء" التابعة لمیثاق رؤساء البلدیات مفتوحة اآلن
 
بدایًة من 2008 وبناءة على مقاربة قاعدیة، فإن الفكرة وراء میثاق رؤساء البلدیات ھي جمع اآلالف من اإلرادات المحلیة الملتزمة
بتحویل التشریعات األوروبیة حول المناخ والطاقة إلى تطبیقات محسوسة، ومثل ذلك ھدف تقلیص انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري
بنسبة 40% بحلول عام 2030. ومع إجتماع أكثر من 10000 توقیع عبر 53 دولة، فإن میثاق رؤساء البلدیات ھو أكبر مبادرة في
العالم مختصة في حراك حول المناخ والطاقة.  وتمثل الدعوة إلى مسابقة "المدینة في دائرة الضوء" فرصة كبیرة إلظھار التقدم المحرز
والتحول إلى مثال مرجعي لمجموعة المیثاق فما وراء ذلك! وللتعمق، فإن المسابقة مفتو إلى یوم 16 أوت/أغسطس 2021 مما یسمح

  .للمدن بمشاركة تجاربھا وتقدمھا واستراتیجیاتھا بخصوص التشریعات التي تھم المناخ والطاقة
 

→ كل شیئ

خبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

:أخبار من وكالة الدیموقراطیة المحلیة
النشاط المحلي في إطار مشروع "فالد"

:"المنتظم ب"صابوتیكا

ً نشاطا ب"صابوتیكا"  المحلیة  الدیمقراطیة  وكالة  ظمت 
-مدن "فالد"  مشروع  إطار  في  المحلي  المسار  في 
بین والحوار  للتضامن  المشتركة  القیم  لتقویة  أوروبیة- 
أجل من  أوروبا  برنامج  من  والممول  الثقافات 
المواطنین حق  موضوع  على  النشاط  ركز  المواطنین. 
في المشاركة في تبني وصنع سیاسات عمومیة باإلضافة
إلى إمكانیات التنمیة في الحكم الذاتي المحلي والحوكمة
بناء وذلك  المحلي  المستوى  على  والمسؤولة  الرشیدة 
ھدف الثقافات.  وبین  االجتماعي  الحوار  مبادئ  على 
السیاسات في  إجراءات  حول  التحاور  كان  االجتماع 
المحلیة لتطویر ثقافة المشاركة مع التركیز على الحوار
المجتمع منظمات  عن  ممثلون  اجتمع  الثقافات.  بین 
وكذلك المحلیة  والمؤسسات  األكادیمي  والبحث  المدني 
والطرق المحلیة  الدیمقراطیة  آفاق  لتدارس  المواطنین 
المحلي. المجتمع  في  المواطن  مشاركة  لتطویر  المؤدیة 
في إجراءات  حول  التحاور  االجتماع  ھدف  وكان 
التركیز مع  المشاركة  ثقافة  لتطویر  المحلیة  السیاسات 
على الحوار بین الثقافات.عند التعمق، ناقش المشاركون
في المواطن  لمشاركة  ادماجاً  أكثر  مقاربات  إلى  الحاجة 
منتدى إلى  االلتفات  على  وأكدوا  السیاسات،  صنع 
 .المواطنین كأداة ممكنة للتحاور مع الحكومة المحلیة

 
→ كل شیئ

SDG 10 →

االتحاد األوروبي وغرب البلقان: نحو
استعادة للثقة - المؤتمر النھائي للمشروع

 
ألدا مشروع  ضمن  عظیمة  تشاركیة  لحظة  ھذه  كانت 
غرب أوروبا " في  أجل  من  اإلقلیمي  الشبابي  "التحالف 
الطرق وستكون   .2021 ماي  في  انتھت  وقد  البلقان 
نحن مبدئیة،  ناحیة  من  أما  المنال.  صعبة  أمامنا  الممتدة 
متفاءلون بخصوص مستقبل أوروبا وبخصوص الشباب.
وخالل المؤتمر الختامي ضمن مشروع التحالف الشبابي
اإلقلیمي من أجل أوروبا، اتفق كل المشاركین على ذلك
.بشكل جلّي للغایة
اإلقلیمي الشبابي  للتحالف  الختامي  المشروع  انعقد  وقد 
مدینة في   2021 سنة  جویلیة   1 یوم  أوروبا  أجل  من 
بلغراد بصربیا في فندق "المتروبول".وقد انعقد المؤتمر
بشكل مختلط من طرف 36 مشارك یراقبون من منصة
"زووم". ومع "ألدا"، كان ثمة عدد كبیر من المشاركین،
13 ذلك  في  بما  جمعیات  أو  شبكات  كانوا  سواء 
أجل من  اإلقلیمي  الشبابي  "الملتقى  شریكا.واستغرق 
الشبابیة الجمعیات  تمكین  بھدف  سنوات،  ثالث  أوروبا" 
ومنظمات المجتمع المدنّي في غرب البلقان وفي أوروبا
بعین المشروع  أخذ  أكثر،  تفصیلي  وبشكل  كذلك. 
ومھارات التشاركّیة  وترویج  السیاسات  تصمیم  االعتبار 
ومراقبة الجدیدة  األجیال  لدى  أفضل  بشكل  القرار  اتخاذ 
.اندماج االتحاد األوروبي

→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child CERV-2021-
CHILD
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
− non-EU countries: − listed EEA countries and countries associated to the CERV Programme (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature

Call 2 - European Cooperation projects Large Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: − EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
− non-EU countries: − listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.

Call 3 - European Cooperation projects Medium Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: − EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
− non-EU countries: − listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Call 4 - European Cooperation projects Small Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: −  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
− non-EU countries: − listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Call 5 - CEI - cooperation projects
Deadline of the call: 01/09/2021
Location:  CEI Member States: https://www.cei.int/member-states

Call 6 - European Parliament EP-COMM-SUBV-2021-COFOE - Grants in support to the
Conference on the Future of Europe
Deadline of the call: 01/09/2021
Location:  EU

أعضاء جدد

Caracol Olol Jackson Onlus - Italy
 

Municipality of Recoaro Terme- Italy

Odessa Rayon Council - Ukraine
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