
 

 

أجل لقد نجحنا! جمعیة عامة أللدا ال تنسى وحلول مجلس إدارة جدید

نشریة ألدا الشھریة, أكتوبر (تشرین األول) 2020

ألدا تحتفل بعید میالدھا 20 وھي في أوج العطاء خالل الجمعیة العامة
 
أكتوبر  9 الجمعة  یوم   , أخیرا,  التأمت  العالمي,  المستوى  على  الصحیة  الطوارئ  حالة  بسبب  المرات,  لعدید  تأجیلھا  بعد 
(تشرین األول) 2020, بالعاصمة البلجیكیة بروكسل, الجمعیة العامة أللدا, والتي تم بثھا على شبكة اإلنترنت, حتى یتسنى
جائحة بروتوكول  فرضھا  التي  للقواعد  طبقا  الحدث,  ھذا  في  المشاركة  الموظفین,  لكافة  وكذلك  ألدا,  من  عضو  لكل 
كوفید-19. لقد كان یوما مشھودا, ھذا الذي تزامن مع حدث ممیز في الجدولة السنویة لشبكة ألدا والذي شھد كذلك مشاركة
.ثلة من الضیوف األجالء والمتدخلین رفیعي المستوى
 

→ إقرأ كل شیئ

!مرحبا باألعضاء الجدد لمجلس إدارة ألدا
 
یوم الجمعیة, الموافق للتاسع من شھر أكتوبر (تشرین
األول), وعلى إثر انتھاء أعمال الجمعیة العامة
الخارقة للعادة مباشرة, تم انتخاب األعضاء 12
المكونین لمجلس إدارة ألدا باإلجماع: وتمثل ھذه
الظاھرة وضعا غیر مسبوق یبرره عدد المترشحین,
للظفر بعدد 12 من المقاعد المتوفرة, وكذلك المستوى
.الممتاز التي تمیز بھ كافة المترشیحن بدون استثناء

 
→ إقرأ كل شیئ

أعضاء مجلس إدارة ألدا 2016 – 2020: شكرا لكم
 
كما تم ذكره آنفا, التأمت الجمعیة العامة أللدا یوم الجمعة
ھذا  ,2020 األول),  (تشرین  أكتوبر  شھر  من  التاسع 
.التاریخ الذي مثل عالمة ممیزة في تاریخ المنظمة
خالل ھذه الجمعیة العامة, قام أعضاء مجلس إدارة ألدا,
المشعل بتسلیم   ,2016 سنة  في  عھدتھم  انطلقت  الذین 
جدیدة لعھدة  انتخابھم  تم  الذین  الجدد  األعضاء  إلى 
2024 – 2020.
 

→ إقرأ كل شیئ

تعزیز منظومة الدیمقراطیة التشاركیة في شرق 
!أوروبا: یتبع

 
یوم اإلربعاء, الموافق للسابع من شھر أكتوبر (تشرین
المشروع حول  األول  المؤتمر  انتظم  األول), 2020, 
المدني المجتمع  ومنظمات  المحلیة  السلطات  "تمكین 
وذلك التشاركیة",  بالدیمقراطیة  الخاصة  الحلول  لتقدیم 
نقل تم  أنھ  التذكیر  مع  بروكسل,  البلجیكیة  بالعاصمة 
.ھذا المؤتمر على شبكة اإلنترنت لكافة المشاركین
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 16 →

زھور من أوروبا": فن الشارع لتعزیز االدماج" 
االجتماعي

 
لكي ننجح في تعزیز روح االدماج االجتماعي والخلق
التالقح ظاھرة  وتزكیة  الشبابیة  الفئات  بین  والتجانس 
الثقافي بینھم وبین مختلف األشكال الفنیة غیر التقلیدیة,
أكتوبر غرة  الخمیس,  یوم  أركونیانو,  مدینة  احتضنت 
(تشرین األول), 2020, تظاھرة فنیة تمحورت حول
عنوان مخبر فن الرسم "زھور من أوروبا", وذلك في
الشارع فن  مشروع  علیھا  یسھر  التي  األنشطة  إطار 
(STAR).
 

→ إقرأ كل شیئ

المكان المالئم للتواجد" ھو فیتشانزا"
 

 
تتولى التي  المتعددة  التشاركیة  المسارات  بین  من 
فضاء ھناك  أوروبا,  أنحاء  كافة  في  تنفیذھا  ألدا 
الذي المشروع  إطار  في  خاصة  بمكانة  یحظى 
ینجز في الجوار المحیط بمدینة فیتشانزا (إیطالیا",
."أال وھو مشروع "شرارة

 
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 17 →

مقتطفات من المنصة األوروبیة لدمج المدن من 
محادثة ألدا 2.1 حول المدن الصدیقة ودمج

المھاجرین
 

مشاریع حول  وتقاسمناھا  تلقیناھا  التي  األنباء  ھذه 
:المنصة األوروبیة لدمج المھاجرین
بعض التحق  (أیلول),  سبتمبر  شھر  من  الثاني  في 
ألدا و  حدود  بدون  تضامن  غرار  على  ألدا,  شركاء 
(َALDA) كیتاف األولى ,(kitev) و  بالجلسة 
إلى تھدف  التي  ألدا  لمحادثة  الجدیدة  بالدورة  الخاصة 
المنصة على  المنشورة  المشاریع  تقاسم  عملیة  تسھیل 
األوروبیة لدمج المھاجرین مع الجمھور , مع التركیز
التي االدماج  مبادرات  ومحتوى  طبیعة  على  أساسا 
.یقدمھا مختلف الشركاء في بلدانھم
 
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 10 →

أخبار من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

ھذه لیست النھایة! مونمنتل 9 یسلم مھمتھ إلى كلتور
 

انتظم, في اثاني والعشرین من شھر سبتمبر (أیلول) 2020, المؤتمر االختتامي لمونمنتل 9, بمدینة نیكزیتش, الجبل االسود, معلنا بذلك انتھاء ھذا
.المشروع رسمیا

 
→ إقرأ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

EIDHR 2020 Global Call for Proposals
Deadline of the call:20/11/2020 12:00 (Brussels time)
Location: All countries

IPA - Support to Independent Media Serving the Public Interest in the
Neighbourhood South
Deadline of the call: 08/12/2020 14:00 (Brussels time)
Location: Mediterranean Region. Actions must take place in at least eight of the following
countries: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, and
Tunisia. Actions may take place in EU countries, where relevant.

AMIF-2020-AG-CALL-01 - Developing and implementing local integration
strategies through multi-stakeholder partnerships
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-02 - Reducing obstacles and promoting access to
basic services for third-country nationals
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-03. Promoting the participation of migrants in the
design and implementation of integration policies
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-04 Promoting complementary pathways for people
in need of protection and their further integration
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-05 Address assistance, support and integration of
third-country national victims of trafficking in human beings
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-06 Migrant children's transition to adulthood
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

أعضاء جدد

Fondazione Homo Viator - San Teobaldo - Italie
Centro Universitario Teatrale Trieste - Italie
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