
ونحن على أبواب 2019, یجب أن تتحول منظومة
فكرة االتحاد لتعزیز  لى ركیزة  لدیمقراطیة إ دعم ا

وشجعان. واضحین  لنكن  وخططه.  األوروبي 

 
رسالة أنتونال فالموربیدا, األمینة العامة أللدا.

ونحن على أبوب 2019, وفي انتظار إنشاء برلمان ولجنة جدیدة,
یتعین على االتحاد األوروبي اتخاذ موقف واضح والتصریح,

بصوت عال ومقنع, أن الدیمقراطیة هي جزء من كینونتنا وسبب
وجدنا في هذا العالم. بدون هذه الِرؤیة الواضحة, ستفقد العدید

من الجوانب األخرى الخاصة بمشروع االتحاد األوروبي قیمتها
ویمكن هزمها من قبل العدید من البدائل المضادة للیبرالیة, والتي
ما انفكت تتعدد وتنتشر في یومنا هذا. تشمل هذه الظاهرة القواعد

الداخلیة السائدة في االتحاد األوروبي وداخل الدول األعضاء
كذلك, وطریقة تعاملنا مع العالقات الخارجیة. 

شیئ كل  رأ  إق

) مشروع  #WISE) وایز ار عن مشروع  أخب
یتحرك

أطلق مشروع وایز – أثناء تجدید أوروبا وتعزیزها -  خالل
شهر مارس (آذار) المنقضي بمدینة روما اإلیطالیة, بمناسبة

تنظیم تظاهرة دولیة جمعت أكثر من 50 مشارك تمیزوا بإطار
محلي مشترك وبخصوصیات تجعل منهم شركاء دولیین. خالفا
لتضاعف الشعور العام الذي ولدته ظاهرة الشكوكیة األوروبیة

 في بلدان االتحاد, یهدف مشروع وایز (WISE) أساسا إلى
تعزیز االلتزام بتكریس الدیمقراطیة والمشاركة الفاعلة في

عملیات صنع القرار, انطالقا من المستوى المحلي إلى ما هو
أوسع وأشمل.

شیئ كل  رأ  إق

لتمكین اطالق مشروع " AVEC 2" من أجل ا
لریفیة لمناطق ا في ا لمرأة  ل االجتماعي-االقتصادي 

أطلقت جمعیة ألدا وجمعیة ARDES (الجمعیة اإلقلیمیة للتنمیة
االجتماعیة االقتصادیة), یوم 8 سبتمبر (أیلول), 2018, مشروع
"<AVEC 2 " من أجل التمكین االجتماعي-االقتصادي للمرأة

في المناطق الریفیة, وذلك من خالل إدماجهن في منظومة
االقتصاد االجتماعي والتضامني والبیئي".

شیئ كل  رأ  إق

لحوكمة لتعزیز دور ا في بیالروس  ام  ثالثة أی
لمحلیة لتنمیة ا وا لرشیدة  ا

أدى السید ألكساندرو كویكا - منسق الشراكة الشرقیة أللدا –
زیارة, تواصلت على مدى ثالثة أیام, تولى خاللها المشاركة في

العدید من التظاهرات.

شیئ كل  رأ  إق

في لواردة  انات ا لبی لجماعة, أجب على ا ا لتحق ب ا
#FAIREU! ب لتحق  لمسح, ا ا

هل أنت تعیش ببلد أجنبي؟ هل واجهت مشاكل أثناء مشاركتك في
الحیاة السیاسیة ببلد إقامتك؟ هل شعرت أبدا أنك تواجه أكثر عراقیل

مقارنة بالمقیمین المحلیین؟

شیئ كل  رأ  إق

لت حول كتاب األلعاب إنالردج – مازا لك رأي  لیكن 
لتحسینات على فرصة سنتین إلدخال بعض ا أمام 

محتواه! 

انقضت فترة سنتین تولى خاللها مشروع إنالردج, الممول من
قبل برنامج H2020, تنمیة عدد من المخرجات وتنمیتها بهدف

امتالك المعرفة وتقاسم نتائجها على أساس تشاركي في مجال
الطاقة المستدامة.

شیئ كل  رأ  إق

لهرسك وا لبوسنة  في ا لعامة سنة 2018  في إطار االنتخابات ا ار  لمحلیة بموست لدیمقراطیة ا لة ا ا وك أنشطة 

في إطار تنظیم االنتخابات العامة لسنة 2018 في البوسنة والهرسك, تم إشراك وكالة الدیمقراطیة المحلیة بموستار على أعلى مستوى,
وذلك بإنجاز األنشطة الهادفة إلى دعم الدیمقراطیة المحلیة.

نظمت وكالة الدیمقراطیة المحلیة بموستار, یوم 18 سبتمبر (أیلول) المنبر العام " Five to twelve ", بالتعاون مع شركائها المجتمعین
في إطار االئتالف "انتخب موستار", وذلك في محاولة منهم إلثارة المسائل التي تستحق االهتمام مع اقتراب االنتخابات العامة لسنة

 .2018

شیئ كل  رأ  إق

نشریة ألدا لشهر أكتوبر (تشرین األول) 2018 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

أسرة ألدا تنمو في المنطقة المتوسطیة ألنه أصبح من الضروري أن تمثل
منظومة الحوكمة الرشیدة أولویة في كل مكان

نشریة ألدا لشهر أكتوبر (تشرین األول) 2018

 

ار عن مشروع وایز (WISE# ) مشروع یتحرك أخب

أطلق مشروع وایز – أثناء تجدید أوروبا وتعزیزها -  خالل شهر مارس (آذار) المنقضي بمدینة روما اإلیطالیة, بمناسبة تنظیم تظاهرة
دولیة جمعت أكثر من 50 مشارك تمیزوا بإطار محلي مشترك وبخصوصیات تجعل منهم شركاء دولیین. خالفا لتضاعف الشعور العام
الذي ولدته ظاهرة الشكوكیة األوروبیة  في بلدان االتحاد, یهدف مشروع وایز (WISE) أساسا إلى تعزیز االلتزام بتكریس الدیمقراطیة

والمشاركة الفاعلة في عملیات صنع القرار, انطالقا من المستوى المحلي إلى ما هو أوسع وأشمل.
مثلت الجلسة االفتتاحیة لهذا اللقاء فرصة سانحة لفائدة المشاركین للتفاعل حول المسائل الساخنة والسائدة في بلدان االتحاد األوروبي حالیا

ومناقشتها, إضافة إلى تبادل األفكار واآلراء حول السیاسة المحلیة التي یتعین تنفیذها في كل بلد من البلدان 16.
.EU LEARN ! :وخالل األشهر القلیلة الماضیة, شرع كافة الشركاء في تنفیذ المرحلة األولى من السیاسات المحلیة حول مشروع

شیئ كل  رأ  إق

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

طلب لتقدیم محاضرات

Marc de Montalbert: Mediterranean Cultural Projects 
Deadline of the call - 15/11/2018 

 Location - Mediterrenean Area

CDC Development Solidarie 
 Deadline of the call - 15/11/2018 

Location - Worldwide

British council: Ideas change lives
 Deadline of the call - 23/11/2018 

Location - Worldwide

Interreg V-A Italy-Austria program
 Deadline of the call - 30/11/2018 

Location - Italy and Austria

Support for European Cooperation Projects 2019 - Call EACEA/34/2018
Deadline of the call - 12/12/2018 

 Location - EU MS, IPA countries, EFTA countries, The Swiss Confederation, Countries covered by
the European Neighbourhood Policy

INTERREG Alpin Space 
 Deadline of the call - 12/12/2018 

 Location - Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerlan

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 أعضاء  جدد

Municipality of Vushtrr - Kosovo
 Baghdati Municipality - Georgia
 Kairouan municipality - Tunisia
 Pluzine municipality - Montenegro
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