
 

 

 نعم للصمود, ال للجمود:
 مشاریع ألدا متواصلة !

نشریة ألدا لشھر مایو (آیار) 2020

محاربة الفیروس: متباعدون ولكن متحدون

العالقات بین االتحاد األوروبي-منطقة البلقان الغربیة: قمة زغرب لسنة 2020

 
انتظمت, في السادس من شھر مایو (آیار) 2020, قمة االتحاد األوروبي-منطقة غرب البلقان, عبر اجتماع مرئي. جمعت
ھذه القمة رؤساء الدول والحكومات بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي وقادة من ستة بلدان شریكة تنتمي لمنقطة غرب
البلقان: ألبانیا, البوسنة والھرسك, صربیا, الجبل األسود, جمھوریة شمال مقدونیا وكوسوفو*. شھدت القمة كذلك مشاركة

عدد من الشخصیات المرموقة التي تنتمي لمؤسسات االتحاد األوروبي.
 

SDG 17 →

إقرأ كل شیئ

العمل على مشروع برسبشنز
(PERCEPTIONS) من خالل جائحة

كوفید-19: أدوات وأنباء
 
 

بسبب حالة الطوارئ التي فرضتھا جائحة
كوفید-19, تعین على مجمع برسبشنز

(PERCEPTIONS) الغاء اجتماع لجنة
التسییر الذي كان مبرمجا في مدینة نیوكاسل (

المملكة المتحدة) خالل الفترة مارس (آذار) 18-
19, 2020. غیر أن الشركاء رفضوا الرضوخ
لألمر وقرروا, في اإلبان, تنظیم لقاء مرئي على

شبكة اإلنترنت.
 

→ إقرأ كل شیئ
 

التحق بمجموعة برایت (BRIGHT) لدعم
تحرك المرأة داخل الفضاء األوروبي!

 
هل تشمل منطقتك عددا هاما من النساء

املتنقالت داخل الفضاء األوروبي والالتي يعملن
في املجال الزراعي؟ هل يواجه مجتمعك املحلي
تحديات تخص االندماج واالنصهار االجتماعي

للمواطنني املتنقلني؟ هل لديك استعداد للتدخل في
منظومة دمج املرأة العاملة و املتحركة داخل

الفضاء األوروبي في منطقتك املحلية؟
إذا كنت تمثل سلطة محلیة/اقلیمیة أو منظمة في
المجتمع المدني, وكان جوابك بنعم, فإن مشروع

برایت یبحث عنك!
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 8 →

 

حوصلة حول وضع مشروع أغرید
(AGREED) : التوجھ نحو انجاز

برنامج اصالحات في مولدوفا
 
انتظم, في 28 من شھر أبریل, بمدینة شیزینو, في

جمھوریة مولدوفا, اللقاء الثاني للجنة التسییر
المكلفة بمشروع "أغرید – تفعیل برامج اصالحات
الحوكمة لتعزیز التنمیة". یھدف ھذا اللقاء, الذي تم
عبر شبكة االنترنات, إلى التركیز على التقریر
الصادر خالل السنة األولى من عملیة تنفیذ

المشروع وكذلك على األنشطة المبرمجة للسنة
الثانیة من المشروع.

 
→ إقرأ كل شیئ 
SDG 11 →

 لنواجھ حالة الطوارئ بواسطة مشروع
فایس (FACE): الحرب بال ھوادة ضد

التنمر السیبراني
 

منذ تنظیم أول لقاء لھ بمدینة ستراسبورغ, خالل
الفترة 9-10 مایو (آیار) 2019, سجل مشروع

فایس نجاحا كبیرا!
تمثل ھذا النجاح, خصوصا, في اللقاء الذي عقده

مشروع مجمع فایس, خالل الفترة 28-27
نوفمبر, 2019, بمناسبة اللقاء الثاني للمشروع

عبر الوطني بمدینة كالینوفیتش, بجمھوریة
التشیك, وحیث شھدت نفس الفترة كذلك تنظیم

دورة تدریبیة تواصلت على مدى 6 أیام لفائدة 18
عامل شاب. 

 
→ إقرأ كل شیئ

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

اقتدوا بنا: االبقاء على السلوك السلبي
إیجابیا إزاء نوادي التطوع المدرسیة

 
بدعم من وكالة الدیمقراطیة المحلیة في سیساك,
الشریك الرئیسي أللدا, تم, خالل شھر أكتوبر

2020, فتح نادیین للمتطوعین في المدارس في
مدینة سیساك, بكرواتیا, وذلك في إطار مشروع

"احذوا حذونا – الشباب لفائدة المجتمع
المستدام".

 
تتم إدارة ھذین النادیین من قبل ممثلي التالمیذ

والطلبة, في إطار أنشطة النوادي [...]
 

→ إقرأ كل شیئ 

التاریخ وعلم اآلثار لتعزیز التضامن
واالندماج بین المواطنین التونسیین

 
في ھذا الظرف الخاص الذي یمر بھ العالم جراء
تفشي فیروس كورونا 19 وانتشار جائحتھ في

شتى أنحاء العالم,تسعد الرابطة األوروبیة
للدیمقراطیة المحلیة بالعمل الذي تقوم بھ رابطتھا
المحلیة من أنشطة تعلیمیة لفائدة سكان البلدان التي
تقع فیھا خاصة في ھذا الوقت من األزمة الصحیة
العالمیة التي بالرغم من حدتھا ألھمت البعض منا

التخاذ عدید المبادرات المبتكرة .
 

→ إقرأ كل شیئ

قابلنا على االنترنت

ALDA Talk #7 - اإلطار المالي الجدید
و متعدد السنوات لفترة 2027-2021

 
 في ثاني عشر من مایو لسنة 2020 على الساعة
11 صباًحا ، بثت ALDA الحلقة السادسة من
سلسلة محادثات ALDA: برنامج یتضمن
مناقشات حول أفضل الممارسات التى یمكن

االعتماد علیھا في العملیات التشاركیة،أربعة أمثلة
قدمت لمشاریع حالیة تعمل الرابطة علیھا مع

األعضاء والشركاء.
 

ستقام الحلقة السابعة في الثالث والعشرین من
یونیو على الساعة الرابعة مساًء بالتوقیت الصیفي
لوسط أوروبا حول موضوع اإلطار المالي الجدید
متعدد السنوات 2021 -2027. وستعقد الندوة
عبر اإلنترنت بتقدیم من "ماركو بواریا" ، مدیر
إدارة البرامج والتطویر في ALDA وكذلك

. +ALDA  الرئیس التنفیذي لـ
 
 

→ إقرأ كل شیئ

اآلن على شبكة اإلنترنت! الدورة التفاعلیة
الثانیة حول التمویل األوروبي

 
بعد النجاح الكبیر الذي حققتھ نسختھا األولى في
أبریل، أعادت ألدا إطالق دورتھا الشھیرة عبر

اإلنترنت حول التمویل األوروبي ، مما جعلھا أكثر
تفاعلیة من أي وقت مضى! 

 
یسر ألدا أن تعلن عن إطالق دورة حول التمتع بفرص
المنح المتوفرة في أوروبا, وذلك بالتركیز على طریقة
التمتع بآخر الفرص للحصول على منحة في إطار

برمجة 2014-2020 واكتشاف ما یمكن انتظاره من
الفترة الجدیدة 2021-2027, لكي تستعدوا لھذه

اآلجال و تنتفعوا من ھذه المنح بأفضل طریقة ممكنة.
 

من خالل دراسة المشاریع الناجحة, سوف تمكن ھذه
الدورة التدریبیة المشاركین من استغالل الفرصة

الحصریة التي توفر لھم لكي, یقطعوا الخطوات األولى
على درب برامج المنح العالمیة التي یقدمھا [...]

 
 

→ إقرأ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans - call for
proposals - EAC/S54/2019
Deadline of the call: 17th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Kosovo

Support to civil society organisations to contribute to the achievement of
the sustainable development goals (SDGs)
Deadline of the call: 16th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

Support to Civil Society in the Republic of Moldova
Deadline of the call: 19th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Moldova

Technical Support to Prevent and Counter Radicalisation, for Policy
Makers and Researchers: Support and Exchanges on Radicalisation -
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075
Deadline of the call: 24th June 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: NUTS code: BE10; Main site or place of performance: Contractor's premises and in
any other country as specified in the technical specifications. 

Civil Society Organisations as actors of Governance and Development:
EU Solidarity with Russian Civil Society - protecting vulnerable people
and those disproportionately affected by COVID 19
Deadline of the call: 29th June 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Russia
 

أعضاء جدد

Castelfranco Emilia Municipality - إیطالیا
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