
 

 

 أخذ وعطاء :
 منح ومنح فرعیة إلطالق مشاریع جدیدة !

نشریة ألدا لشھر جوان (حزیران) 2020

محاربة الفیروس: متباعدون ولكن متحدون

منح ومنح فرعیة تم منحھا في مولدوفا وقیرغیزستان لدعم المجتمعات المحلیة
 

أخبار رائعة ترد علینا من منطقة الشراكة الشرقیة حیث قطعت مشاریع كل من "تفعیل برنامج اصالح الحوكمة لدفع التنمیة"
(AGREED) و حوار وسائل اإلعالم أشواطا كبیرة وواعدة على درب تحقیق مبادرات جیدة ومثیرة!

 
تحت اإلشراف المباشر لمنظمة ألدا والتمویل المشترك من االتحاد األوروبي, تم إعطاء إشارة االنطالق لمشروع المنح الفرعیة

الداعیة إلى "تفعیل برنامج اصالح الحوكمة لدفع التنمیة" (AGREED). وذلك بتاریخ 12 أبریل (نیسان) من ھذا العام, كما ضبط
تاریخ 15 من شھر مایو (آیار) كآخر أجل لتقدیم مقترحات المشاریع.

 
→ إقرأ كل شیئ
SDG 16 →

 إختتام مشروع كلینك
 

في 28 مایو 2020 ، عقد المؤتمر الختامي
بمناسبة إتمام تنفیذ  مشروع التراث الثقافي 

"كلنك" الذي  یھتم بالتنوعات  الثقافیة في أوروبا .
تم تنظیم ھذا الحدث  على شكل تجمع افتراضي 

من طرف الرابطة المحلیة بموستار . 

حضر الفعالیة ممثلي شركاء المشروع والعاملین
الثقافیین وممثلي المؤسسات والجمعیات الثقافیة.
ناقش ما یقرب من 100 مشارك نتائج تنفیذ

المشروع وتبادلوا وجھات نظرھم حول موضوع
"تجدید التراث: حیاة جدیدة للمباني الصناعیة

والدینیة والعسكریة والعامة المھجورة".
 

→ إقرأ كل شیئ
 

منحة مقدمة من قبل صندوق غرب البلقان
لفائدة مشروع الجوالت الثقافیة لشبكة البلقان

للدیمقراطیة المحلیة 
 

في شھر مایو (آیار) من سنة 2020, عبرت شبكة
البلقان للدیمقراطیة المحلیة عن فخرھا واعتزازھا
بالحصول على منحة من قبل صندوق غرب البلقان
الشھیر لتنفیذ مشروع جوالت ثقافیة لغرب البلقان,

انطالقا من شھر جوان (حزیران).
یضم مشروع جوالت ثقافیة لغرب البلقان, الذي یمتد
على مدى 12 شھر, عدد 5 بلدان من منطقة غرب
البلقان (البوسنة والھرسك, كوسوفو, الجبل األسود,
صربیا وشمال مقدونیا), یھدف ھذا المشروع إلى

تعزیز التعاون اإلقلیمي في مجال الثقافة [...]
 

→ إقرأ كل شیئ

 

المنبر األوروبي لدمج المدن: االستنتاجات
الناجحة والخطط القادمة المتعلقة

بالمجموعات المركز علیھا
 

من 17 إلى 19یونیو 2020 ، استضاف مشروع
المنبر األوروبي لدمج المدن ثالث "مجموعات
تركیز" عبر اإلنترنت  إلى جانب مجمل شركاء

االتحاد ، بقیادة من الدكتور جیوفانا استولفو ممثل 
Bartlett DPU ومدیرة المشاریع بآلدا دولیندا
كافالو و یتعلق ھذا اإلجتماع  بمرحلة البحث

وجمع البیانات .
 

→ إقرأ كل شیئ 

وابنار ستار الدولي حول فن الشارع: نجاح
وإلھام

 
"إذا ما اكتفينا بالنظر إلى جانبه الجمالي فقط,

سيفقد فن الشارع كل جدواه ويصبح بدون معنى.
فن الشارع مهم وجميل بفضل التمكني ومصدر

االلهام الذي يوفره للناس."
 

بروح الحماس والتحفیز ھذه التقى أكثر من مائة
شخص, بتاریخ 4 من شھر جوان (حزیران) 2020,
دعوة لحضور الوابنار الدولي الذي انتظم تحت [...]

 
→ إقرأ كل شیئ
SDG 10 →

اجتماع إلكتروني استراتیجي جدید لمجلس إدارة الرابطة المحلیة للدیمقراطیة
 

اجتمع مجلس إدارة آلدا في 27 من مایو 2020 وذلك منذ انعقاد آخر مجلس للرابطة في نھایة شھر مارس على اإلنترنت .   
جنبا إلى جنب مع رئیسنا أوریانو أوتوكان واألمینة العامة أنتونیال فالموربیدا ، تناول أعضاء مجلس اإلدارة جدول أعمال كثیف فیما

یتعلق بحالة الطوارئ المنجرة عن جائحة كورونا 19 والحرص على استمراریة مشاریع آلدا في ھذا الظرف الخاص . 
 

 تمت الموافقة آثناء المجلس على حسابات 2019 آللدا و آلدا+ باإلضافة إلى تحدیث حسابات سنة 2020 ؛ وذلك یشمل الموافقة
على برنامج آلدا میزانیتھا للعام الحالي ؛ مناقشة وجھات النظر االستراتیجیة للفترة 2020-2024 ؛ وتحدیث عام للوضع لكل من

ALDA ووكاالت الدیمقراطیة المحلیة. 
 

→ إقرأ كل شیئ
 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

التحركات الجماھیریة في المتوسط من أجل
السیطرة على وباء كورونا

 
إن المغرب ، مثل بقیة العالم ، یمر بأزمة صحیة
غیر مسبوقة ، مع تداعیات على جمیع القطاعات ،
بما في ذلك القطاع النقابي. وتأثیرات ھذه األزمة 
قد تكون أكثر حدة.على بعض الفئات ، والیوم ،
یجب على المجتمع المدني أن یعبئ أكثر من أي
وقت مضى للتفكیر في الحلول المحلیة  للمشاركة
في بناء مجتمع یقوم على المساواة والشمول و

التنمیة المستدامة. على الرغم من إجراءات [...]
 

→ إقرأ كل شیئ 
SDG 3 →

إیفو أندریك في ھیرسیغ نوفي مرة أخرى
 

 
عمدة ھرسك نوفي والمؤسسات الثقافیة في المدینة 

یصممون  إنشاء متحف بیئي ومتحف نموذجي 
مجتمعي. التقى ممثلو الوكالة المحلیة الدیمقراطیة
بالجبل األسود مع عمدة ھیرسیغ نوفي ، ستیفان

كاتیك ، لمناقشة تطور مشروع  كوكو تور.
وكانت المواضیع الرئیسیة ھي: أنشطة اإلطار
الزمني ، والدینامیات المالیة للمشروع وطرائق
إشراك المؤسسات في مفھوم "متحف المجتمع".

 
→ إقرأ كل شیئ

التقونا على شبكة اإلنترنت !

ALDA دورة مجانیة حصریة ألعضاء
فقط! 

 
یسعدنا أن نعلن عن إطالق الدورة المجانیة الثانیة
المتاحة لجمیع أعضاء آلدا، وھو تدریب على

اإلنترنت باللغة اإلنجلیزیة یبدأ في 9 یونیو 2020 ،
ویعقد كل یوم ثالثاء ، لمدة 4 أسابیع متتالیة!

ستكون ھذه فرصة ال یمكن تفویتھا للحصول [...]
 

→ إقرأ كل شیئ

شكرا على الحضور! حوصلة حول جوالت
الخمیس التي نقوم بھا
 

خالل الفترة بین الثاني من شھر أبریل (نیسان) إلى
غایة الخامس والعشرین من شھر جوان (حزیران),
وفي إطار الحجر الصحي الذي فرضتھ جائحة كوفیذ
19, نظمت ألدا سلسلة من حلقات الوابنار الثقافیة
تعرف باسم "جوالت الخمیس", وذلك تحت شعار

#الزم البیت, ألدا تأخذك إلى جوالت
 

→ إقرأ كل شیئ

قم بالترویج لمنتجاتك على مستوى االتحاد
األوروبي مع سوق آلدا! 

 
في هذا الضرف الخاص من التعايش مع
جائحة كورون، تريد آلدا القيام بمبادرة

جديدة لدعم الحرفيني املحليني الصغار!
يسعدنا  إعالن فتح دعوة الختيار الحرف ،

األعمال الفنية املبتكرة، واألعمال اليدوية التي
تروي قصة  للتسويق لها من خالل قنوات

التواصل االجتماعي الخاصة بنا وفي السوق
املناسبة على موقع آلدا اإللكتروني.

 
→ إقرأ كل شیئ

دعونا نحتفل! انضم إلینا في أربع ندوات
عبر اإلنترنت مفتوحة بمناسبة الذكرى

ALDA العشرین لتأسیس
 

مر على تأسیس آلدا 20 سنة تقریبا وبھذه المناسبة نود
اإلحتفال بالذكرى العشرین للجمعیة على الرغم من

الوباء ، ستعقد أربعة ندوات مفتوحة عبر اإلنترنت في
شھر یولیو لالحتفال بنشاطھا الھام في مناطق عملھا
المختلفة ، أي أوروبا والبلقان والشراكة الشرقیة

والبحر األبیض المتوسط.
 

 
→ إقرأ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Grassroots sport programmes and infrastructure innovation - call for
proposals - EAC/S09/2020
Deadline of the call: 1st July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: European Union

AMIF HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Technical Support to Prevent
and Counter Radicalisation, for Policy Makers and Researchers: Support
and Exchanges on Radicalisation
Deadline of the call: 8th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

GRANDS LACS - EAST AFRICA - Promotion of dialogue and exchange
among youth groups and initiatives in the Great Lakes sub-region
Deadline of the call: 15th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda

PreAccession Countries / New Member States/ Civil Society Facility and
Media Programme
Deadline of the call: 17th July 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: Albania

Erasmus+ Programme, Key Action 3 – Support for Policy Reform
European Youth Together
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Erasmus + Programme countries: EU, EEA, and North Macedonia, Republic of Serbia,
and Turkey
 

ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Mediterranean region
 

أعضاء جدد

Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare - ألبانیا
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