
 

 

 خط مباشر یربط ألدا باالتحاد األوروبي:
 جنبا لجنب مع كل عضو من أعضائنا 

نشریة ألدا لشھر أبریل (نیسان) 2020

في محاربة الفیروس: نحن متباعدون ولكننا متحدون

صمود وتضامن وتبصر: أعضاء ألدا ھم مصدر فخرنا حقا!

ال یكفي تكرار ھذا االستنتاج مھما فعلنا: حجم ألدا ھو من حجم أعضائھا, وعظمة ألدا ھي من عظمة أعضائھا ونجاح ألدا
ھو من نجاح أعضائھا. تماما كما كان األمر منذ نشأتھا, تكمن قوة ألدا أساسا, وبدون أي أدنى شك, في كل واحد من

مكونات ألدا الذي یفوق عددھم 350. ویحدونا شعور مماثل كذلك أن كل عضو من أعضاء ألدا یستمد قوتھ من قوة ھذه
المنظمة العتیدة... لھذا السبب, وبالنظر إلى صعوبة المرحلة الحالیة وتشعبھا, وجدت المنظمة نفسھا مضطرة إلى التأكد من

أن كل عضو منفرد من أعضائھا یحظى بالدعم الضروري لمجابھة األزمة في أفضل الظروف.
 

SDG 17 →

إقرأ كل شیئ

 حوار مع لوكا خاییر حول مستقبل أوروبا,
رئیس اللجنة األوروبیة واالجتماعیة

 (EESC) االقتصادیة
 

شھد یوم اإلربعاء, الذي یتناسب مع الثامن من
شھر أبریل (نیسان), لقاء افتراضیا مع لوكا
خاییر, رئیس اللجنة األوروبیة واالجتماعیة
االقتصادیة (EESC), والذي تحدث في

میكروفون أنتونال فالموربیدا, األمینة العامة أللدا,
في مدینة فیتشانزا.

 
→ إقرأ كل شیئ

 

 برنامج أوروبا للمواطنین & ألدا: لقاء
حصري عبر الوابنار مخصص ألعضائنا

 
كيف تتعامل كل من الهيئة التنفيذية لتربية
السمعي البصري والثقافة وبرنامج أوروبا

للمواطنني, الذي يديره االتحاد األوروبي, مع
األزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19؟ كيف
يمكن إدارة برامجنا الحالية وما هي التسهيالت

والفرص التي يمكننا استغاللها في هذا السياق؟
كيف يمكننا التخطيط للمستقبل بشكل مشترك؟

 
→ إقرأ كل شیئ

 

!أفاق جدیدة مھمة لفائدة شبكة البلقان
للدیمقراطیة المحلیة

 
في التاسع من شھر أبریل (نیسان), 2020,
نظمت شبكة البلقان للدیمقرطیة المحلیة جمعیة
عامة خارقة للعادة عبر اإلنترنت جمعت كافة

أعضائھا ووكاالت الدیمقراطیة المحلیة من منطقة
غرب البلقان, إضافة إلى ألدا ومكتب سكوبیو,
وذلك بھدف التوصل إلى أخذ أھم القرارات, بما

فیھا دورة انتخابیة بالغة األھمیة.
 

→ إقرأ كل شیئ 

نشریات بارفي (PARFAIT): أدوات
للتحرك الفاعل نحو دمج المرأة

 
بعد ما یزید عن سنتین من النشاط, وصل مشروع
بارفي (PARFAIT) إلى النھایة. ألدا ھي التي
تقف وراء صیاغة وتنفیذ ھذا المشروع وذلك بدعم
من االتحاد األوروبي, من جانب, وبفضل شراكة
قویة ومتینة بین كل من ائتالف من أجل نساء
تونس, وفرع تونس للشراكة األوروبیة من أجل

الدیمقراطیة ووكالة الدیمقراطیة المحلیة بالقیروان.
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 5 →

العبور (Cross Over) إلى نھایة رحلة
كبرى

 
بعد سنة كاملة من الترحال والتجارب المشتركة

والمغامرات التي تمیز بھا مشروع
عبور (Cross Over), بلغ ھذا المشروع

مرحلتھ النھائیة. ما أروع ھذا العام حقا! لقد شھد
ھذا المشروع انجاز ما ال یقل عن 12 نشاط في
كل من كرواتیا وسلوفینیا وسلوفاكیا وجمھوریة

التشیك والمجر وبولندا, وذلك بھدف التشجیع على
مشاركة الشباب في االنتخابات التشریعیة

األوروبیة لسنة 2019. 
 

→ إقرأ كل شیئ 
SDG 16 →

سلسلة جدیدة من وابنار تحت عنوان #
ابق ببیتك... مع زیارة العدید من األماكن 

 
 في وقت یعمل فیھ أغلب موظفینا على إعادة
ترتیب األنشطة وإعادة تنظیم المشاریع وتعدیل
االستراتیجیة المعتمدة حسب الظروف الراھنة,
یعكف قسن االتصال بألدا على إعادة ترتیب
التظاھرات التي تم اعدادھا سابقا والتي كانت

مبرمجة مبدئیا خالل موسم الربیع. وبما أننا غیر
متعودین على الخضوع لألمر الواقع, فقد قررنا
إعادة النظر في ھذه التظاھرات لكي تتكیف مع

الوضع الراھن.
 

→ إقرأ كل شیئ

تواجدھم ھنا لمد ید المساعدة لیس إال!
فلنرحب بالسفراء الجدد أللدا

 
ما انفك فریق سفراء ألدا یكبر ویتوسع. في

الخامس عشر من شھر أبریل (شباط) التقت كل
من أنتونال فالموربیدا, األمینة العامة أللدا, وإیفا

ترانتین, المسؤولة عن االشتراكات صلب المنظمة,
افتراضیا مع فریق السفراء المنتدبین حدیثا من
بلغاریا وجورجیا والیونان وإیطالیا والبرتغال

وصربیا وسلوفینیا وإسبانیا.
اغتنم المشاركون في ھذا اللقاء الفرصة المتاحة
لھم لمناقشة طریقة تطبیق نشاط ألدا على [...]

 
→ إقرأ كل شیئ

التضمن في من كوفید-19: ألدا تدعم 3
مبادرات حول التمویل الجماعي

(crowdfunding)
 

في إطار جھودھا المتواصلة اآلن, وأكثر من أي
وقت مضى, لكي تتحول إلى مجتمع یخدم مصلحة

المجتمعات, أضحت ألدا تؤمن بأن أكبر قیمة
وأنبلھا, قد تمیز أي مجتمع وتسانده لكي یصبح

منصھرا وفاعال, ھي قیمة التضامن. خالل األسابیع
القلیلة الماضیة, شاھد جمیعنا كیف تفشت جائحة

كوفید-19 لتجتاح كافة بلدان أوروبا [...]
 

→ إقرأ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Erasmus+ KA105 Mobility Project for Young People and Youth Workers
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) - Call for proposals
on capacity-building in the area of rights of the child
Deadline of the call: 13th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and the Republic of Serbia

Rule of law – Support to Civil Society capacities 
Deadline of the call: 15th May 2020 at 15:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Serbia

Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development
Deadline of the call: 15th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Armenia

Support for civil society development in Georgia
Deadline of the call: 15th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Georgia
 

CHANGE STARTS WITH US - Civic Europe
Deadline of the call: 27th May 2020.
Location: Central, Eastern and Southern Europe: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain
 

DG Employment – Social Affairs and Inclusion Incubators (business
support organisations) for inclusive and social entrepreneurship -
VP/2019/017
Deadline of the call: 25th May 2020 – Swim, Courier and Post: 24:00 Brussels time; hand
deliveries 16:00 Brussels time.
Location: EU Member States; Iceland and Norway in accordance with the EEA Agreement;
Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey.
 

Anna Lindh Foundation - Multicountry in the Mediterranean – Call for
Proposals on Intercultural Dialogue Initiatives
Deadline of the call: 28th May 2020 at 16:00, Egyptian time (GMT +2).
Location: projects must ONLY take place in one or more of the 42 EuroMed Partnership
Countries: Albania, Algeria, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Monaco,
Montenegro, Morocco, Netherlands, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic,
Slovenia, Spain, Sweden, Tunisia, Turkey, United Kingdom.
 

أعضاء جدد
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