
 

 

برامج جدیدة حول الشراكة في المنطقة المتوسطیة  
من أجل التزام مدني متطور دائما ! 

نشریة ألدا لشھر سبتمبر (أیلول) 2020

المانحون الجدد یعملون دائما إلضفاء مزید من الحیویة وتأمین الدعم لفائدة األنشطة القائمة في المنطقة المتوسطیة! نرجو
ألدا بصفوف  التحاقھما  على  وتھنئتھما  الدیمقراطیة  أجل  من  المتحدة  األمم  وصندوق  الفرنسیة  التنمیة  بوكالة  الترحیب  منكم 

والتعاون مع ھذه المنظمة من أجل تحقیق مجتمعات أكثر دیمقراطیة وشمولیة ونجاح في تونس.

شكرا لوكالة التنمیة الفرنسیة! وكالة من أجل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة
صندوق األمم المتحدة یدعم مشاریع تمكین الشباب والمشاركة المدنیة

بادر بالتسجیل اآلن للمشاركة في الجمعیة
العامة أللدا 2020!

 
بات أللدا  السنویة  العامة  الجمعیة  لعقد  المحدد  التاریخ 
أكبوبر شھر  من  التاسع  الجمعة,  یوم  األبواب!  على 
یتزامن الذي  الحدث,  ھذا  بث  سیتم  األول),  (جمادى 
منظمة انبعاث  على  سنة,   20 بمرور  االحتفال  مع 
الساعة على  وذلك  مباشرة  األنترنت  شبكة  على  ألدا, 
البلجیكیة العاصمة  من  انطالقا  صباحا,   10.00
بروكسل. ینظم ھذا الحدث في إطار االحتفال باألسبوع
ھذه نستغل  أن  نود  نحن  والمدن:  للمناطق  األوروبي 
الفرصة السانحة لنشجع, بكل حرارة, كافة أعضاء ألدا
على االنضمام إلى ھذه التظاھرة الھامة, مع التذكیر أن
(جمادى أكتوبر   4 یوم  ستنطلق  التسجیل  عملیة 
یتطلب لن  اآلن:  للتسجیل  ھنا  انقر   .2020 األول), 

األمر أكثر من بعض لحظات!
 

→ إقرأ كل شیئ

في فانتوتین رفقة معھد سبینالي: التضامن
مقابل الوطنیة

 
حضیت  ,2020 (أیلول)  سبتمبر   4-3 الفترة  خالل 
أنتوناال فالموربیدا, األمینة العامة ألدا, بشرف المشاركة
سبینالي لمعھد  السنوي  الفدرالي  التدریبي  الملتقى  في 
فانتوتین  مدینة  احتضنتھ  والذي   , الفدرالیة للدراسات 
األوروبیة الفدرالیة  الحركة  مع  بالشراكة  (إطالیا) 
إطالیاوأوروبا. في الیوم األول من الملتقى, تولت األمینة
العامة القیام بمھمتھا كمالحظة, وفي الیوم الثاني للملتقى,
حول محاضرة  لتلقي  الكلمة  أللدا  العامة  األمینة  تناولت 
اتحاد نحو  الوطنیة:  مقابل  األوروبي  "التضامن  محور 
االتحاد من  العالم:  وفي  أوروبا  في  "الفدرالیة  سیاسي". 
النقدي إلى الوالیات المتحدة األوروبیة" ھو العنوان الذي
تم اختیاره لھذه التظاھرة التي احتضنتھا الجزیرة وحیث
من ومكنھم  المشاركین  ألھم  الذي  البیان  صیاغة  تمت 

اعتماد فكرة الوحدة األوروبیة
 

→ إقرأ كل شیئ

 

أدوات رقمیة في خدمة األشخاص من ذوي
االحتیاجات الخصوصیة: نزل التطبیقة الخاصة

بدمج العقل!
 

یسعى مشروع دمج العقل إلى تقدیم المساعدة الذھنیة
الخصوصیة االحتیاجات  ذوي  من  األشخاص  لقائدة 
الذي یمكنھم من ارتیاد األماكن العمومیة حیث یمكنھم
في الشركاء  كان  وإن  حتى  حقوقھم.  كافة  ممارسة 
المشروع یؤمنون فعال أنھ ببلوغ مجتمع شامل, إال أنھ
غرار على  العمومیة,  الفضاءات  أن  حالیا  اتضح 
یسھل ال  والدكاكین,  والمنتزھات  والمكاتب  الحانات 
ارتیادھا دائما من قبل األشخاص من ذوي االحتیاجات

الخصوصیة.
 

→ إقرأ كل شیئ 
SDG 10 →

أیكو-تشاینج شباب ناشط من أجل تغییر دولي
في مدینة سترازبورغ!

 
موسم خالل  ستراسبورغ,  مدینة  في  ألدا  مكتب  أنجز 
أیكو-  " المدینة:  في  وخاصا  مكثفا  مشروعا  الصیف, 
مدینة في  دولي  تغییر  أجل  من  ناشط  شباب  تشاینج: 
تمثل ال  التي  المناخیة,  التغیرات  مع  سترازبورغ". 
تحدیا كبیرا مرتبطا بالبیئة والتنمیة فحسب, بل وكذلك
الھجرة في  األشخاص  قرار  على  مؤثرا  أساسیا  عامال 
وقدرتھم على القیام بذلك بكل سالمة. یھدف المشروع
بین والتضامن  الشامل  االدماج  منظومة  دعم  إلى 
الثقافیة, خلفیاتھم  بمختلف  الشباب,  من  الفئات  مختلف 

وتعزیز التوعیة لدیھم حول العالقة القائمة [...]
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 13 →

لنتواصل

منح الفرصة أللدا لالستلھام من محاور جدیدة
خالل النقاشات 2020 – 2021: لنكتشف

الرزنامة!
 

من األولى  الجولة  شھدتھ  الذي  الباھر  النجاح  بعد 
دورة انطالق  عن  االعالن  یسعدنا  ألدا,  نقاشات 
المحاور من  العدید  على  تحتوي  التي   2021-2020
داخلیة نظرة  للنقاش.  مبرمج  ھو  كما  والمثیرة  الجدیة 
على أھم عملیة ننوي تنفیذھا تمكننا من تقاسم التجارب
في ترغب  ھل  وشركائنا.  أعضائنا  مع  والخبرات 

االطالع على المزید؟ یمكنك الرجوع إلى الرزنامة!
 

→ إقرأ كل شیئ 

احصل على عضویة مجانیة في ألدا! دعوة
موجھة إلى البلدیات

 
السلطات دعم  في  ننجح  لكي  المشاركین:  إلى  دعوة 
المحلیة األكثر تضررا من تداعیات جائحة كوفید-19,
قررت ألدا انتقاء عدد 30 بلدیة, التي لم تحصل على
في نجحت  ولكنھا  اآلن,  غایة  إلى  ألدا  صلب  عضویة 
تضررا األكثر  المناطق  في  إیجابیة  نتائج  تحقیق 
خلفتھم الذین  الضحایا  لفائدة  الخدمات  أفضل  وقدمت 
ھذه الجائحة. قررت ألدا منح البلدیات التي سیقع علیھا

االختیار عضویة مجانیة لمدة سنة تتمكن من [...]
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG 11 →

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

منتدى لدعم قطاع السیاحة االقلیمیة في
جرجیا

 
نظمت وكالة الدیمقراطیة المحلیة في جورجیا, بتاریخ
21 أوت (أغسطس), 2020, منتدى السیاحة االقلیمیة
لراشا-لخكومي سفاناتي السفلى, في منطقة أمبرولومي,
وذلك بھدف الترویج لقطاع السیاحة وأنشطة السیاحة
الزراعیة. من بین الضیوف الذین حضروا ھذا المنتدى

یمكن أن نذكر دانیال مورفي, المدیر العام لمكتب
التعاون السویسري بجنوب القوقاز. 

 
→ إقرأ كل شیئ 

أنشطة حركیة-نفسیة مستمدة من السیرك
ومخصصة ألشخاص من ذوي الحاجیات
الخصوصیة: تجربة وكالة الدیمقراطیة

المحلیة في تونس
 
وكالة تولت   ,2020 (أیلول)  سبتمبر  شھر  بدایة  في 
التنسیق بأعمال  القیام  بتونس  المحلیة  الدیمقراطیة 
حول أسبوعین,  لمدة  تدریبیة,  دورة  بتنظیم  الخاصة 

أنشطة حركیة – نفسیة, وذلك في إطار [...]
 

→ إقرأ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

ERASMUS+ KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, the ESTA/EEA countries; Iceland,
Liechtenstein and Norway, EU candidate countres: Turkey, North Macedonia and Serbia

Employment, Social Affairs and Inclusion DGEstablishing and testing
integrated interventions aimed at supporting people in (the most)
vulnerable situations
Deadline of the call: October 15th, 2020 at 24:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, Iceland, Norway and Liechtenstein in
accordance with the EEA Agreement;  Albania, Republic of North Macedonia,
Montenegro, Serbia and Turkey.

Promoting a culture of equality and empowerment and employability for
women
Deadline of the call: October 28th, 2020 
Location: Morocco

Union for Mediterranean - funded by the Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development of Germany (BMZ)
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time)
Location: This Call for Proposals is addressed to non-profit organizations from the UfM
Member States

ERASMUS+ accreditation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ERASMUS+ KA2 extraordinary call in response to COVID 19
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ISFP-AG ISF-Police Action Grant - Prevent Radicalisation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

أعضاء جدد

Sireti City Hall - مولدوفا
Timočki omladinski centar - Timok Youth Centar - صربیا

Europimpulse Network - إسبانیا
 

Manage your subscription  |  Unsubscribe

You are receiving this message because you registered and agreed to receive ALDA newsletter.
ALDA, Viale Milano 36, Vicenza, 36100 Vicenza IT

www.alda-europe.eu (+39)0444540146 ALDA - European Association for Local Democracy

Message sent with MailUp®

https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=A%3d7T8fDU%26q%3dY%26t%3dVD%26M%3d7T%26z%3dFzKu9g2fQ_xrXx_92_wyYq_7D_xrXx_87xBmJ.zL.uIl_PWtU_Zl8t9rJ_wyYq_7DmFfJ7a%26i%3dK1J1AA.EjR%26oJ%3d7eB
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=8%3d9Z7cFa%26p%3dV%26v%3dbC%26J%3d9Z%26y%3dC2QtN_zxWu_A8_vvaw_6A_zxWu_0C1R5.8p9i-ByMwMi.03_OUxX_YjImTWD2B_vvaw_6Ak8pG1_AiO2.MlK_zxWu_AC6i8em9_zxWu_AA0b0_OUxX_Y0O_zxWu_AA5%269%3duRwQkb.r02%26Fw%3dWEc
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=4%3dNSOYUT%268%3dR%26A%3dUU%26F%3dNS%26G%3d9GJBJ_Eqoq_P1_Drpp_N7_Eqoq_O6INJ.185x-5GIBF1.6H_Hmtm_R2E2Mo0G5_Drpp_N7z18CF_41KG.F4G_Eqoq_P62x1w55_Eqoq_P4RXP_Hmtm_RRK_Eqoq_P4M%265%3d0KEMzU.06G%269E%3dSTV
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=0%3dNaMeUb%266%3dX%26A%3dcS%26L%3dNa%26E%3dEGR0P_Eymw_P9_Bxpx_LC_Eymw_ODGTJ.96Ax-CEOBNy.BH_Pkzm_ZzK2UmFGC_Bxpx_LCz96IF_ByQG.N2M_Eymw_PD8x9u3A_Eymw_PBPdQ_Pkzm_ZPQ_Eymw_PBK%26A%3d0SCSzc.8BG%26GC%3dYTd
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=8%3dNVLcUW%265%3dV%26A%3dXR%26J%3dNV%26D%3dCGM9N_Etlu_P4_Avps_KA_Etlu_O9FRJ.459x-8DMBIx.0H_Kjxm_UyI2PlDG8_Avps_KAz45GF_7xOG.I1K_Etlu_P96x4t29_Etlu_P7ObR_Kjxm_UOO_Etlu_P7J%269%3d0NBQzX.70G%26BB%3dWTY
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=9%3d9a6dFb%26o%3dW%26v%3dcB%26K%3d9a%26x%3dD2RsO_zyVv_A9_uwax_5B_zyVv_0DzS5.9o0i-CxNwNh.A3_PTyX_ZiJmUVE2C_uwax_5Bk9oH1_BhP2.NkL_zyVv_AD7i9dl0_zyVv_AB9cD_PTyX_Z9P_zyVv_AB4%260%3duSvRkc.qA2%26Gv%3dXEd
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=A%3d7ZQfDa%260%3dY%26t%3dbW%26M%3d7Z%26I%3dFzQDQ_xxqx_98_FyYw_PD_xxqx_8CKU3.80Bg-BIPuM3.C1_Oo1V_Y4LkTqGzB_FyYw_PDi80Jy_A3Rz.M6N_xxqx_9C9g8y7B_xxqx_9ATeC_Oo1V_YTR_xxqx_9AO%26B%3dsRGTib.BCz%26FG%3dZCc
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=3%3d2aCX9b%26v%3dQ%26o%3dcI%26E%3d2a%265%3d8uRzI_sycp_49_2qTx_B6_sycp_3D7Mx.9v4b-C5HpNo.5v_PasQ_ZpDfUc9uC_2qTx_B6d9vBt_BoJu.NrF_sycp_4D1b9ks4_sycp_4BFW9_PasQ_ZFJ_sycp_4BA%264%3dnS3Ldc.x5u%26G3%3dR8d
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=3%3dHX7XOY%26p%3dQ%265%3dZC%26E%3dHX%26y%3d8AOtI_9vWp_J6_vqju_66_9vWp_IAiD.DDo970h9r.Jv7_9vWp_IA192D_vqju_66jDv5_9vWp_IZGX_9vWp_IZCbz%2691r6e%3dqK0QgU.50x%2690%3dWAV
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=0%3d7XEeDY%26x%3dX%26t%3dZK%26L%3d7X%267%3dEzO28g6m_OWxb_Zg_MczV_Wr_OWxb_YlO10.xN_4xYu_DC%26j%3dH7P28G.KkO%26uP%3d8bH
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=7%3d2Y6b9Z%26o%3dU%26o%3daB%26I%3d2Y%26x%3dBuPs5b7d_LRyS_Wb_NTwQ_Xi_LRyS_VgAxLpLlGqQoMf.9rG_swVt_3BlHeA1_LRyS_Vg%260%3dpOtRfY.oAw%26Ct%3dX0Z

