
 

 

مواطنة نشطة وتجدید :
 شعار جدید لمھمة متنامیة 

نشریة ألدا لشھر جویلیة (تموز) 2020

نظرة جدیدة إلعطاء أفضل صورة لقیمنا األساسیة: من ألدا إلى ألدا*
 
أصبح لدینا شعار جدید! بمناسبة مرور عشرین سنة على انبعاثنا, قررنا أن تكون نظرة الجمھور لنا تعبر تعبیرا كامال عن
جمعیتنا وتعكس الصورة الحقیقیة التي تسعى المنظمة جاھدة إلى تجسیمھا بفضل العمل الذي تنجزه والقیم التي ترمز إلیھا

والرسائل الھامة والنبیلة التي تحرص دائما على تبلیغھا.
 

→ إقرأ كل شیئ

أربع حصص وابنار لتمھید الطریق أمام
عقد جمعیتنا العامة

 
أیام 8-9-10 و 15 جویلیة (تموز) شرعنا في
االحتفال رسمیا بمرور 20 سنة على انبعاث
جمعیتنا وذلك بتنظیم سلسلة من الوابینار ذات

المستوى الرفیعسلسلة من الوابینار ذات المستوى
الرفیع, كل واحدة من سلسلة الوابنار ھذه

مخصصة إلحدى أھم المناطق الجغرافیة التي
تنشط فیھا الجمعیة. 

 
→ إقرأ كل شیئ

 

ألدا وتقاریر أنشطة ألدا لسنة 2019 نحو
ألدا 2020!

 
"بالرغم من الصعوبات الواضحة والجلية التي

خلفتها جائحة كوفيد-19, أنا أشعر بفخر
واعتزاز كبير في تقديم تقرير حول أنشطة ألدا

لسنة 2019, وربما بأكثر رضى من ذي قبل. في
وقت تقترب الجمعية األوروبية للديمقراطية املحلية 
فيه من إحياء مرور 20 سنة على انبعاثها, نحن

نشعر بالسعادة واإلثارة لهذا الحدث الكبير  [...]
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 16 →

 

 «AUTREMENT» رؤیة أخرى
ومشروع مغایر!   

 
كنا قد حدثناكم عن ھذا المشروع الجدید  في مقال
باللغة الفرنسیة. ونحدثكم عنھ الیوم باللغة العربیة.

یھدف مشروع « AUTREMENT » إلى ترسیخ
منوال تھیئة عمرانیة مغایرة  تھدف إلعادة ابتكار
التنقل وحث التونسیین على المشاركة في انجاحھ.
انطلق ھذا المشروع رسمیا في ظرف زمني خاص
جدا، وكان ذلك  في أول یوم من شھر جوان من سنة
ألفین وعشرین. وھي الفترة التي بدأ الناس یخر [...]

 
→ إقرأ كل شیئ 
SDG 11 →

تھانینا, بنك مواھب الطلبة! "ممارسة
جیدة" معتمدة من قبل إیرسموس+ فرنسا

 
ھل تتذكر مشروع بنك مواھب الطلبة؟ حتى وإن

انتظمت ھذه التظاھرة خالل الفترة نوفمبر 2017
إلى دیسمبر 2029, إال أننا نكاد ال نحصل على
مزید من المعلومات حولھا اآلن. غیر أن تاریخ
15 من شھر جویلیة (تموز) 2019 یمثل فترة
فخر خاصة بالنسبة أللد التي تلقت رسالة مفاجأة
من وكالة إیرسمس+ في فرنسا: رسالة منح
المشروع رسمیا عالمة "الممارسة الجیدة".

 
→ إقرأ كل شیئ

زیارات مراقبة ناجحة لمشروعي الیف
مترو أدابت و الیف بوا!

 
اكتسى شھر جوان (حزیران) 2020 أھمیة كبرى
بالنسبة لمشروعین مشتركین تتولى ألدا إدارتھما
في إطار البرنامج الثانوي لنشاط الیف المناخي:

بعد مرور سنة ونصف على انطالق تنفیذھما, نجح
LIFE Metro) مشروعا الیف مترو أدابت

Adapt) و الیف بوار(LIFE BEWARE) في
اتمام (بواسطة شبكة اإلنترنت) زیارة المر [...]

 
→ إقرأ كل شیئ 
SDG 13 →

"فتح الباب أمام التعددیة" بالتعاون مع
الشبكة األوروبیة لرواد األعمال المھاجرین

 
قطعا, لم تمنع جائحة كوفید-19 التظھارة السنویة
الثالثة الخاصة بمشروع الشبكة األوروبیة لرواد
األعمال المھاجرین من االنعقاد. بل بالعكس, فقد
احتضن مجمع الشبكة األوروبیة لرواد األعمال
المھاجرین سلسلة تتكون من عدد 4 وابنار حول
محور "فتح الباب أمام التعددیة", حیث مكنت كل
حصة من حصص الوابنار ھذه من تحلیل الطرق

الخاصة التي تساھم من خالل منظومة  [...]
 

→ إقرأ كل شیئ

لنتواصل !

الممارسات الجیدة للتصدي للجائحة:
االستبیان الخاص الذي أعدتھ ألدا

 
→ إقرأ كل شیئ

قم بالترویج لمنتجاتك على مستوى االتحاد
األوروبي مع سوق آلدا! 

 
→ إقرأ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

EU FOR ECONOMIC GROWTH - North Macedonia
Deadline of the call: August 8th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better
governance, human rights and culture
Deadline of the call: August 14th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time) 
Location: Ukraine

Appuyer les OSC tunisiennes à jouer un rôle actif dans le développement
local
Deadline of the call: August 17th, 2020 at 12:00 (date et heure de Bruxelles)
Location: Tunis

EU Support for Rule of Law
Deadline of the call: August 18th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

H2020 - Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-
Energy Transition
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: worldwide

ENI Jordan - Human Rights Call for Proposals 2020 - Jordan
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 23:59 (Brussels date and time)
Location: Jordan

Europe for citizens
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: European countries and candidates countries (Albania, Bosnia & Herzegovina,
Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo)

أعضاء جدد

DYPALL Network - Portugal
Centoraggi Soc. Coop. - Italy

Cineclub Venezia - Italy
KASAPT - Portugal
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