
مد الجسور بین المواطنین والمؤسسات
نشریة ألدا لشھر فبرایر (شباط) 2021

ألدا تسعى حثیثة إلى االلتحاق بأیام المجتمع المدني للجنة
األوروبیة االقتصادیة واالجتماعیة

 
 

ما شھدناه جمیعا, كانت 2020 سنة تحدیات كبرى وساھمت – إلى حد ما – في اختبار عاداتنا وطرقنا
وأسالیب حیاتنا األساسیة. وفي ذات السیاق, تسببت جائحة كوفید-19 – وما زالت, في أوقات وحاالت من
الحزن واألسى. غیر أنھ یمكن كذلك استغالل ھذه الفرصة للتأمل والتفكیر في أفضل طریقة إلعادة بناء

.مجتمعنا ومراعاة مصلحة الجمیع بدون أي استثناء
في ھذا اإلطار, یمكن اعتبار التظاھرة االفتراضیة لسنة ,2021 والمتمثلة  في أیام المجتمع المدني للجنة
األوروبیة االقتصادیة واالجتماعیة, على أنھا اكتست أھمیة كبرى في تجمیع المواطنین ومنظمات المجتمع
المدني والمؤسسات األوروبیة  في كافة أنحاء أوروبا وتمكینھا من مناقشة كافة المسائل التي تتعلق بالمستقبل

 
→ كل شیئ

ألدا تمضي اعالن المجتمع المدني حول
مستقبل أوروبا

 
 

إعالن على  أخرى,  منظمات  مع  بالشراكة  ألدا,  أمضت 
المجتمع المدني المشترك الذي یھدف إلى بعث منصة یتم
االتحاد لمؤسسات  مقابل  كطرف  لیس  استغاللھا, 
المواطنین كافة  لتمثیل  وكذلك  بل  فحسب,  األوروبي 
بینما األوروبي,  االتحاد  بلدان  في  تعیش  التي  والشعوب 
المجتمع اتفاقیة  في  المتمثل  العمومي  الحدث  سینعقد 
3 بوم  افتراضي  بشكل  أوروبا  مستقبل  حول  المدني 

فبرایر (شباط).
 

→ كل شیئ
SDG 17→

ألدا ضمن لجنة تحكیم "عاصمة للشباب
"األوروبي 2024

 
ندما یتحدث المرء عن تمكین الشباب وإشراكھ, ال یجب
الشباب عاصمة  جائزة  إلى  التطرق  عن  التغافل  أبدا 
وكبیرة سانحة  فرصة  یمثل  الذي  الحدث  ھذا  األوروبي, 
للشباب كي ینضموا إلى المشاریع الھادفة إلى اشراكھم,
بشكل فاعل وفعال, في إعادة التأمل والتفكیر في طریقة
لفائدة القرارات  وأخذ  الحیاة  مسارات  كافة  في  المساھمة 
لھ منحت  الشباب  أن  القول  یمكن  أخرى,  بعبارة  مدنھم. 
مستقبل عن  والدفاع  بصوتھم  لالجھار  فریدة  فرصة 

مدنھم.
 

 
→ كل شیئ

ألدا و الوكالة التنفیذیة للتربیة والسمعیات
والثقافة (EACEA): تعاون وشراكة

وثیقة ومستدامة
 
 

28 في  أللدا,  العامة  األمینة  فالموربید,  أنتونال  شاركت 
اللقاء في   ,2021 الثاني),  (كانون  ینایر  شھر  من 
للتربیة التنفیذیة  الوكالة  قبل  من  المنظم  السنوي 
بمناسبة وذلك   ,(EACEA) والثقافة  والسمعیات 

االحتفال ب"التظاھرة الخاصة بنھایة السنة".
فعال, انطلقت الوكالة التنفیذیة للتربیة والسمعیات والثقافة
شبكة عبر  لقاء  بتنظیم  الجدیدة  السنة  في   ,(EACEA)
اإلنترنت یھدف إلى وضع الخطوط العریضة بخصوص
عنھا االشراف  الوكالة  ستتولى  التي  الجدیدة  المشاریع 
تركز عام,  بشكل  القادمة.  سنوات  السبع  مدى  على 
الوكالة التنفیذیة للتربیة والسمعیات والثقافة جھودھا على
واألنشطة المشاریع  ودعم  المواطنین  مشاركة  تعزیز 

التنمویة في القطاع الثقافي.
 

→ كل شیئ

االجتماع األول لمجلس إدارة ألدا خالل سنة
2021

 
دیسمبر شھر  شھدھا  التي  الرائعة  االنطالقة  إثر  على 
الماضي (كانون األول), التقى أعضاء مجلس إدارة ألدا,
یوم الخمیس 11 فبرایر (شباط), بواسطة شبكة اإلنترنت

وذلك للمرة األولى خالل سنة 2021.
خالل اللقاء الماضي, كان جدول األعمال دسما واحتوى
ھذا خالل  والمحفزة.  المھمة  المسائل  من  العدید  على 
اللقاء, ركز أعضاء مجلس اإلدارة اھتمامھم أساسا على
اإلدارة, مجلس  أعضاء  إلى  الموكولة  األدوار  توزیع 
المجلس أعضاء  الختیار  عمل  خطة  اعتماد  إلى  إضافة 

االستشاري وتعیین فرق العمل من بین األعضاء.
 

→ كل شیئ

انطالق أعمال المؤتمر وورش العمل
الخاصة بأصحاب المصلحة: مشروع

(AUTREMENT)  أوترمون
 

المناسبات, من  العدید  في  تأجیلة  وقع  أن  وبعد  أخیرا, 
الخاص األول  المؤتمر  التأم  كوفید-19,  جائحة  بسبب 
ترابیة (تنمیة   (AUTREMENT) أوترمون  بمشروع 
وتعبئة االرتقاء  منظومة  صیاغة  إعادة  حضریة, 
التونسیین), وذلك بمدینة القیروان (الجمھوریة التونسیة),
وعدة ستراسبورغ  مدینة  من  مباشر  بشكل  بثھ  تم  حیث 

مدن أخرى في كل من تونس وأوروبا.
 

→ كل شیئ
SDG 11 →

إعالن شومان في یتموقع قلب مشروع
الجدید (DESIRE ) دزایر

 
یمكننا كیف  شومان؟  مشروع  عن  الحدیث  یمكننا  كيف 
كیف الشبابیة؟  األجیال  لدى  المدنیة  المشاركة  تعزیز 
یمكن للفن أن یساعد عن الحدیث عن التضامن والتعددیة
المشروع إلیھ  یصبو  الذي  الھدف  ھو  ھذا  والمواطنة؟ 
إلنعاش مبادرة  شومان:  إعالن   – دزایر  األوروبي: 
من بتمویل  یحظى  مشروع  وھو   ,DESIRE)) أوروبا

قبل برنامج أوروبا للمواطنین.
 

→ كل شیئ

نحو منظومة :(DEVOTE) دیفوت
اندماج أفضل للطلبة المھاجرین في

المدارس
 

األول اللقاء  انعقاد  (شباط) 2021,  فبرایر  غرة  شھدت 
مھارات تعزیز   –  (DEVOTE) دیفات  لمشروع 
األساتذة بھدف دمج الطلبة المنحدرین من أصول مھاجرة
في المدارس األوروبیة, الذي انتظم على شبكة اإلنترنت

واحتضنتھ مؤسسة ألدا.
 

→ كل شیئ
 SDG 4 →

 

منحة لتعزیز منظومة تربیة المواطنة
والتضامن الدولي

 
 
مجال في  األنشطة  دعم  في  دورھا  تلعب  ألدا  انفكت  ما 

المواطنة األوروبیة النشطة والتضامن الدولي.
تعرف خاصة  منحة  على  ألدا  حصلت  السیاق,  ھذا  في 
باسم صندوق التعاون الشعبي للشباب والتربیة – التربیة
للفترة وذلك   – الدولي  والتضامن  المواطنة  أجل  من 

.2023 – 2021
 

→ كل شیئ

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 
وكالة الدیمقراطیة المحلیة بموستار للحوكمة الرشیدة في البوسنة والھرسك

 
وكالة الدیمقراطیة المحلیة بموستار تدخل مجال النشاط باقتراحھا مشروع جدید یعرف باسم "تعزیز المشاركة والتعاون المحلي من خالل

الشراكة من قبل السلطات العمومیة وجمعیات المجتمع المدني بالبوسنة والھرسك – رابط من أجل التعاون".
 

البوسنة في  المحلیة  الذاتي  الحكم  وحدات  موثوقة  إلدارة  الترویج  خالل  من  الرشیدة  الحوكمة  مبادئ  تعزیز  ھو  المشروع  ھذا  من  الھدف 
المقاربات في  التحكم  من  وتمكینھم  المدني  والمجتمع  المحلیة  السلطات  قدرة  دعم  في  المشروع  ھذا  سیساھم  ذلك,  إلى  إضافة  والھرسك. 

التشاركیة المعتمدة.
 

→ كل شیئ

طلب لتقدیم محاضرات

Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Turkey
Programme
Deadline of the call:16/03/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:Turkey

Call 2 - Climate for Cities (C4C) in the Southern Neighbourhood
Deadline of the call: 31/03/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Southern Neighbourhood
 

Call 3 - Mayors for Economic Growth - Pilot projects
Deadline of the call: 06/04/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:  Eastern Europe Region

Call 4 - Strengthening innovation through supporting cluster cooperation and start-
up ecosystems in the South Neighbourhood countries
Deadline of the call: 08/04/2021 at 12h00 (Brussels date and time)
Location:  All Countries

أعضاء جدد

Altavilla Vicentina - Italy
 

AVMAD - Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze
Degenerative - Italy

 
Lessinia Film Festival - Italy
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