
تحیات ألدا الشتویة لكافة أعضاء الشبكة
مع تمنیاتنا الخالصة أن نبقى معا وعلى تواصل مباشر خالل سنة 2021

نشریة ألدا لشھر دیسمبر (كانون األول) 2020

تحیات ألدا بمناسبة حلول السنة الجدیدة
 

ھا قد وصلنا أخیرا إلى نھایة السنة التي وقع اختبارنا خاللھا على العدید من المستویات وفي الكثیر من المناسبات, والتي
وضعتنا جمیعا كذلك أمام جملة من التحدیات الشخصیة واالجتماعیة واالقتصادیة.

من ناحیتنا, یمكننا الـتأكید أن ألدا بذلت قصارى جھدھا لتبقى قریبة من كافة األعضاء والشبكات وترافق الجمیع خالل ھذه
األوقات العسیرة التي مررنا بھا جمیعا.

 
كل شیئ →

أول لقاء یعقده مجلس اإلدارة: انطالقة جیدة
وواعدة لعھدة قادمة ستتواصل على مدى

أربع سنوات
 

في العاشر من شھر دیسمبر (كانون األول), 2020,
التقى كافة األعضاء 12 لمجلس إدارة ألدا بھدف مناقشة
عدد من المحاور المھمة واألساسیة التي تخص المسار

المؤسساتي والسیاسي لمنظمة ألدا.
 
 

كل شیئ →

بعد تنظیم سلسلة من أربع حلقات وابنار, ألدا
تنجح في إطالق خطتھا االستراتیجیة الجدیدة

 
انطلقت األعمال بشكل رسمي وحثیث لتمكین ألدا من

فتح طریق جدید على درب نشر مبادئ الحوكمة الرشیدة
على نطاق أوسع وانجاز تأثیر أعمق, على المستوى
االقلیمي,  وذلك بفضل سلسلة تحتوي على 4 نقاشات
تمت عبر اإلنترنت لتبادل الرؤى االستراتیجیة مع

أصحاب المصلحة المحلیین.
 

كل شیئ →
→ SDG 17

من ألدا متوسطیة إلى ألدا شرق-أوسطیة
وإفریقیة: تغییر اسمي لفائدة نشاط أوسع في

الشرق األوسط وإفریقیا
 

على إثر االفصاح عن الرؤى االسترایجیة التي
تنادي بھا ألدا خالل الفترة 2020 – 2021, نحن
فخورون جدا باإلعالن أن االسم المخصص إلحدى
المناطق االقلیمیة التي تتولى تغطیتھا ألدا قد تم

تغییره رسمیا, من ألدا متوسطیة, إلى ألدا شرق-
أوسطیة وإفریقیة.

 
 

كل شیئ →
→ SDG 16

دردشات ألدا حول .... المساواة على
مستوى النوع االجتماعي والتمكین

 
تتواصل سلسلة حلقات دردشات ألدا لتوفیر فضاء آمن
للنقاش واكتشاف المحاور المھمة التي یتمیز بھا الزمن

الحاضر وذلك في إطار مقاربة تفاعلیة.
دردشة ألدا التي جرت بعد ظھر یوم اإلربعاء, 16

دیسمبر (كانون األول), مكنت من التطرق إلى موضوع
المساواة على مستوى النوع االجتماعي والتمكین,

موضوع مؤثر وذو صلة بالرغبة الصادقة والملحة في
انجاز التنمیة المسدامة, وذلك على أساس الھدف 5 من

أھداف التنمیة المستدامة.
 

كل شیئ →

موجة مجددة في المنطقة المتوسطیة
  (MY SEA ) بالتعاون مع ماي سي

 
كیف یمكن اعطاء دفع جدید لالندماج االجتماعي
ومحاربة الفقر وتشغیل الشباب والمرأة في المنطقة

المتوسطیة؟
سیصبح ھذا ممكنا بفضل مشروع ماي سي (بحري),

وھو مشروع رائد تم اطالقھ في 15 من شھر
أكتوبر(جمادى األول)  2020, لیتواصل إلى غایة شھر

أبریل 2023 (نیسان) 2023, وذلك بدعم من قبل
برنامج ENI  و CBC و MED بإدارة االتحاد

األوروبي.
 

كل شیئ →

دمج الفكر 02 یحتفي بالیوم العالمي
لألشخاص ذوي اإلعاقة

 
خالل الفترة المالئمة لیومي الثاني والثالث من شھر
دیسمبر (كونون األول), 2020, نظم مشروع دمج

الفكر 02, الذي یحظى بتمویل من قبل برنامج
إیرسمس+ ویتم بإدارة المفوضیة األوروبیة, سلسلة من

التظاھرات الھادفة إلى االحتفاء باالختتام الرسمي
للمشروع وتقدیم العدید من النتائج التي تمخض عنھا

خالل السنتین الماضیتین.
 

 
كل شیئ →
→ SDG 10

فود وایف (Food Wave) تطلق نداءا لتلقي مقترحات حول نظام غدائي عالمي أفضل
 

ستحظى عدد 21 فكرة مشاریع بمساھمة قدرھا 3000 أورو لدعم برامج محاربة التغیرات المناخیة وإنشاء نظام غدائي عالمي عادل
ومستدام.

مشروع فود وایف – الذي یحظى بتمویل مشترك من قبل االتحاد األوروبي ویتم تحت رعایة برنامج تطویر التعلیم وتعزیز الوعي
(DEAR),  وتروج لھ بلدیة میالنو بالشراكة مع برنامج أكشن آید –إیطالیا), أكرا (ACRA), ماني تیز (Mani  Tese ), إضافة إلى
25 مشروع شراكة من 17 بلد, بما في ذلك ألدا – یھدف إلى ابراز التوعیة حول األنماط المستدامة لالستھالك واالنتاج الغدائي بھدف

التخفیف من حدة التغیرات المناخیة وتنشیط الشباب تمكینھم من التأثیر على القرارت المتخذة على المستوى المؤسساتي.
 

كل شیئ →

سنة جدیدة, فرص جدیدة

ھیا بنا ننطلق في السنة الجدیدة بدفع قوي ومعنویات مرتفعة! راقبوا دوراتنا التدریبیة التي ستنطلق في شھر ینایر (كانون
الثاني), 2021, واكتسبوا المھارات المطلوبة وتعلموا األدوات الضروریة لتأمین االنطالقة السلیمة لمشاریعكم المستقبلیة

وتحویل أفكاركم إلى حقیقة ملموسة وعملیة.
 

European Project Cycle
Management Training

 
كل شیئ →

Training-course on financial
management & audit of EU-

funded projects
 

كل شیئ →

The New Multiannual
Financial Framework Workshop

 
كل شیئ →

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COS-
TOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad
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