
من المناخ إلى السیاحة والسیادة الترابیة: أحداث دولّیة

!وشراكات استراتیجیة في المستقبل
نشريّة "آلدا" – أوت 2021

انضمام "ألدا" للدورة 19 من "األسبوع األوروبي للجھات والمدن" بصفة شریك
 

نضم إلى النقاش وسّجل تاریخ ورشة األنترنات المعنونة ب"تعزیز السیادة الترابیة عبر التشاركیة المواطنیة المبدعة " التي
 .ستنعقُد في 12 أكتوبر من الساعة ل14.30 ل16.00

 .ُیفتُح التسجيل في ال30 من أوت 2021 

وھي أكبر فعالیة سنوّیة مخّصصة، (EU_Regions_Week#) ستقُع النسخة 19 من األسبوع األوروبي للجھات والمدن
لسیاسات اإلدماج، من 11 ل 14 أكتوبر تحت شعار "معا من أجل السیادة". وقد كانت الفعالّیة من تنظیم اإلدارة العامة

 .للسیاسات الجھویة والحضرّیة ضمن المفوضّیة األوروبیة والمفوضیة األوروبیة للجھات
وستجمع ھذه الفعالیة السیاسیین وأصحاب القرار والخبراء والمتدخلین في سیاسات اإلدماج باإلضافة إلى شركاء من الصناعة
وقطاع البنوك ومنظمات المجتمع المدنّي واألكادیمیین ومؤسسات المجتمع المدنّي واإلعالم لمناقشة التحدیات المشتركة ألقالیم

.أوروبا ومدنھا ودراسة الحلول الممكنة لھذه التحدیات
→ كل شیئ

"اختتام  ممیز لمشروع  "إیغال 2
 
شھدت سنة 2021 اختتام مشروع "إیغال 2" (المساواة
وھو المحلّي)  العمل  في  االجتماعي  النوع  أساس  على 
مشروع ناجح استھدف تحقیق مسار نشاط تشاركي على
من باالستفادة  و  المغرب.  في  االجتماعي  النوع  أساس 
"وكالة في  المشروع  قیادة  تمّكنت  النشاطات،  عدید 
تنمیة المغرب"من  شمال  في  المحلّیة  الدیموقراطیة 
كفاءات الفاعلین إلطالق مبادرات جدیدة تحترم المساواة
المحلّیة المجتمعات  في  االجتماعي  النوع  أساس  على 
النساء إدماج  أھمیة  عن  قویة  رساالت  تبلیغ  عبر 
عمل عمقا،  أكثر  وبشكل  العام.  الشأن  في  الریفیات 
على والمساواة  الفرص  تكافئ  دور  تفعیل  على  النشطاء 
.أساس النوع االجتماعي
 

→ كل شیئ

مشروع "إغرید" – المؤتمر الختامي
لالحتفال بإنجاز األھداف المبرمجة

 
الختامي المؤتمر  نتظیم  تم   ،2021 جویلیة   27 في 
أجل من  الحكومي  اإلصالح  (تفعیل  أغرید"  ل"مشروع 
"تسفیتومیر الفعالیة  ھذه  شھد  وقد  التنمیة).  تعزیز 
مدیر (Tsvetomir SVILENOV) "سفیلینوف وھو 
فولو و"الریسا  األوروبي  االتحاد  بعثة  عن  "مشاریع 
(Larisa VOLOH) باالنكا" بلدة   "عمدة 
(Palanceكواكا Alexandru) "و"ألكسندرو 
COICA) منسق بلدان الشراكة الشرقیة عن "ألدا" في
كوتروتا و"فیكتور  الوسطى  أسیا  Victor) "بلدان 
COTRUȚĂ) منسق بلدان الشراكة الشرقیة عن "ألدا
مع ممثلین عن منظمات المجتمع المدنّي وعن المستفیدین
من مشاریع التمویل ورؤساء بلدیات ومستشارین بلدیین
.وكتبة
 

→ كل شیئ
SDG 16→

نجاح باھر لمشروع "ستار": الملتقى
الدولي األول

 
انعقد اللقاء الدولي"مشروع ستار" من 21 ل23 جویلیة
ثمان من  بمشاركة  "أركینیانو"  في  مزدوجة  بصیغة 
وھي المشروع  في  شریكة  أوروبیة  دول  من  بعثات 
والبرتغال والتفیا  وإیطالیا  وفرنسا  والھرسك  البوسنة 
وقد المكان.  عین  على  وھولندا  وسلوفینیا  ورومانیا 
وھي األخرى  الستة  األوروبیة  الدول  بعثات  شاركت 
وكوسوفو التشیك  وجمھوریة  وصربیا  وألمانیا  ألبانیا 
وبولندا عن بعد في ھذا الفعالیة الدولیة. في الیوم األول،
التقى ممثلو األطراف والسلطات المحلیة المشاركون في
ممثلي ومجلس  "ستار"  مبادرة  من  كل  لتقدیم  المشروع 
مواطني "أركیانیو". وقد أنضم ھؤالء بعدد كبیر إلى ھذا
التقدیم، وكانوا مھتمین بالعمل الذي قد تّم إنجازه من قبل
.البلدیة ورحبوا بالبعثات األوروبیة بكل حماسة
وب
 

→ كل شیئ
SDG 11→

منتدیات "سمارت" على األنترنات: ثالث أیام
لدعم قطاع السیاحة والثقافة

 
استضاف مشروع "سمارت" ثالثة منتدیات تعلیمیة على
األنترنات في 12 و 18 و26 ماي 2021 تم تصمیمھا
إلى باإلضافة  والسیاحیین  الثقافیین  الفاعلین  لفائدة 
ھذین في  العاملین  والمواطنین  والطلبة  الجمعیات 
بشكل عصیبة  كانت  السنة  ھذه  أن  ورغم  القطاعین. 
استثنائي لمجاالت الثقافة والسیاحة، أصّر فریق مشروع
"سمارت" على دعم ھذا القطاع على المستویین المحلي
المؤسسات صالبة  وتقویة  السواء  حد  على  والدولي 
والمجتمعات. وبالتالي، كان الھدف من ھذه الفعالیات ھو
أكثر المشاركین  یجعل  مما  والمھارات  المعارف  تعزیز 
!تفاعلّیة في إعادة إحیاء الثقافة والمتاحف في أوروبا

 
→ كل شیئ

المستقبل متاح للتخطیط -(KALA ËLLËK) "كاال إیلیك"
 
تمّتع بكتب الرسوم المتحّركة التي اأنتجتھا مجموعة الشركاء في مشروع اإلدماج المھني لتشغیل المھاجرین باعتبارھا وسیلة
إبداع فّعالة لرفع الوعي ولمكافحة الوصم االجتماعي حول االندماج المجتمعي واإلدماج المھني. وبالفعل ھذه ھي العناصر
الجوھریة للمشروع الممتد على عامین بغرض اعتماد مقاربة تشاركیة وإبداعیة في كل أوروبا أفضت إلى منھجیة اإلدماج
االقتصادي لجموع المھاجرین، وھي مقاربة تشاركیة وإبداعیة قائمة على خلق شراكة بین عدید الشركاء االجتماعیین

.واالقتصادیین، بما في ذلك الفاعلون العمومین والخواص
 

→ كل شیئ
SDG 10→

خبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

"مدیر ألدا ونائبُھ في "برتونیلیا-فیرتینلیو
(Brtonigla-Verteneglio)

 
"أورویانو "ألدا"  رئیس  زار  أوت،  من  الثالث  في 
"ألیساندرو (Oriano Otočan) أوتوشان نائبھ  و 
"برتونیلیا- (Alessandro Perelli) "بیریللي بلدیة 
فیرتینلیو" في كرواتیا والتقیا ممثل وكالة التنمیة المحلّیة
(Umberto Ademollo) "بالمدینة "أومبرتو أدامیللو
"نیش المدینة  عمدة  مع  استقبال  حفل  في  شاركا  ثم 
سنة .(Neš Sinožić) "سینودجیتش بدایتھا  ومنذ 
"برتونیلیا- في  المحلّیة  التنمیة  وكالة  كانت   1996
فیرتینلیو" من أوائل وكاالت التنمیة المحلّیة التي تمّیزت
سبیل على  الشبابي  التطوع  مجال  في  المكّثف  بنشاطھا 
.الذكر ال الحصر

→ كل شیئ

وكالة تنمیة جدیدة في تركیا- طلب عروض
للشركاء

 
المحلّیة الدیموقراطیة  تعزیز  حیال  "ألدا"  التزام  كان 
منذ لمھمتھا  بالنسبة  جوھریا  الرشیدة  المحلّیة  والتنمیة 
النمو في  المنظمة  تستمر  الوقت،  نفس  وفي  البدایة. 
تھدف التي  المحلّیة  الدیموقراطیة  وكاالت  وتعزیز 
إلشراك المواطنین وتشجیع إنشاء الشبكات المحلّیة التي
تفخر وبالتالي  واإلدارة.  المواطنین  بین  رابطا  تمثال 
لتنمیة وكالة   15 إنشاء  في  الفعالة  بمشاركتھا  "ألدا" 
.الدیموقراطیة المحلیة في عدة بلدان إلى األن
 

→ كل شیئ

...تسلیط الضوء على

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 -  Civil society for a more resilient and cohesive society
Deadline of the call: 27 September 2021
Location: be established in Republic of North Macedonia or in a Member State of the European
Union

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 05 October 2021
Location: be established in one of the eligible countries, i.e.:
- Creative Europe Participating Countries;
- 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 -Framework Partnership agreement under ESF-OG-2021 - Social inclusion (ESF-2021-
OG-NETW-NGO-FPA)
Deadline of the call: 28 September 2021
Location: be legal entities properly established and registered in one of the eligible countries
participating in the programme, i.e.:
- EU Member State;
- non-EU countries: listed EEA countries and countries associated to the ESF+ (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 - Disinformation and fake news are combated and trust in the digital world is raised-
Horizon Europe Frameworks Programme (HORIZON)
Deadline of the call: 23 November 2021 for full applications
Location: To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries,
i.e.:
 – the Member States of the European Union, including their outermost regions;
– the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States;
– eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe.

أعضاء جدد

Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli - Italy 
 

Municipality of Lavarone- Italy
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