
في كوسوفو – األولویات لدا  لطریق أمام أعضاء أ ا
أشیرة لنظام بدون ت أجیل ا وخیبة األمل بسبب ت

احتضنت حدیثا مدینة جلیان في كوسوفو لقاء عاما ألعضاء ألدا
في البالد. تضمن الوفد ممثلین عن ألدا ووكالة الدیمقراطیة

المحلیة بكوسوفو وجمعیة "ترینتینو مع البلقان" وأربعة عمد من
منطقة جنوب شرق كوسوفو حیث جلیان هي العاصمة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لنوع احیة ا از, من ن قل انحی نحو مجتمع أ
في إطار مشروع آخر تظاهرة تنظم  االجتماعیصلب 

في روما  (GET-UP) آب غات 

من الوهلة األولى, غالبا ما یعتبر المجتمع المعاصر مجتمعا
"متطورا" ومتقدم ومهتم بحاجیات الجمیع. حتى وإن كانت هذه

االعتبارات صحیحة عموما, تبقى الطریق طویلة قبل أن نبلغ حالة
یمكن الحدیث فیها عن وضع متوازن حول المسائل التي تخص

النوع االجتماعي.

شیئ كل  رأ  ق إ

األنشطة انویة: 6 أشهر ملیئة ب لث لمنح ا امج ا برن
لممارسات اإلیجابیة وا

تولى, خالل الستة أشهر الماضیة, 12 منتفع من المنع الثانویة
المخصصة لمشروع "منظمات المجتمع المدني لتأمین نجاح عمل
الدیمقراطیة المحلیة", مضاعفة الجهود لتنفیذ مشاریعهم في عالقة

بالسلطات المحلیة في مقدونیا.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمجهر – كیف یمكنني لمشترك تحت ا لعمل ا ا
لشغل لى سوق ا لدخول إ مساعدتك على ا

العمل المشترك تحت المجهر – كیف یمكنني مساعدتك على

 
الدخول إلى سوق الشغل

,(INCOME) انتظم الملتقى الدولي الثالث, حول مشروع إنكام
والذي احتضنته میغاهاب – سمرقندا, خالل الفترة 11-10
دیسمبر (كانون األول), في شیوو, إیطالیا. مثل اللقاء فرصة

سانحة لكافة الشركاء واألطراف الفاعلة المحلیة لمراجعة كل ما
تم تعلمه حول العمل المشترك طوال رحلة المشروع والتفكیر في

التطورات المستقبلیة وفرص التعاون الممكنة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لثقافي على لتراث ا قیمة ا فیة: ال یجب أخذ  ا توأمة ثق
أنه أمر مسلم به

انطلق مشروع التوأمة الثقافیة: التوأمة السیاحیة تروج للتراث
الثقافي, رسمیا, باللقاء الذي انتظم خالل الفترة 21-23 نوفمبر
(جمادى الثاني), وذلك بمناسبة حضور كافة الشركاء في مدینة

فیتشانزا لمناقشة إمكانیة تنفیذ األنشطة القادمة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لعامة لجزائر – األمینة ا في ا لتشاركیة  لدیمقراطیة ا أ
لمحلیین لدیات ا لب لدعم رؤساء ا أللدا تقود مهمة 

بصفتها رئیسة البعثة, أشرفت السیدة فلموربیدا على الدورات
التدریبیة التي نظمت في الجزائر حول محور الدیمقراطیة

التشاركیة المحلیة والحوكمة الرشیدة وإشراك المواطنین, بصفتها
المحاور األساسیة ضمن برنامج ألدا. شهدت هذه الدورات

مشاركة ما ال یقل عن 225 رئیس بلدیة موزعین على 5 مراكز
مختلفة وتغطي كافة أنحاء البالد.

شیئ كل  رأ  ق إ

یدا یالفالمورب تون ن ناالعامأ ن ةمنأمی تحیةموسمی یدیوب شاهدهذاالف

في كوسوفو لمدني  لمجتمع ا وا لمحلیة  لسلطات ا فرصة أمام ا لمواطنین –  ا من أجل ا أوروب

تمت هذه التظاهرة بدعم من السید لطفي الحزیري, عمدة بلدیة جیلیان وعضو مجلس إدارة ألدا, وكذلك من قبل جمعیات عمد كوسوفو.
شارك في هذه التظاهرة أكثر من عشرین عمدة وممثلین عن منظمات المجتمع المدني الوطنیة, إضافة إلى ممثلین عن مكتب االتحاد

األوروبي بكوسوفو.

شیئ كل  رأ  ق إ

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

شكرا على مساندتكم لنا خالل هذه السنة الرائعة
 لنشرب احتفاال بسنة 2019 ملیئة بالتحدیات الجدیدة 

 
نشریة ألدا لشهر دیسمبر (كانون األول) 2018

 

 
ات 2019 ا نستعد ارفع تحدی اء االحتفاالت, هی لملل... أثن اتها كل شيء ما عدى ا حملت سنة 2018 في طی

 

 
أیها األعضاء والشركاء واألصدقاء األعزاء,

عندما أتأمل في إنجازات ألدا لسنة 2018, أجد نفسي محتارا, شخصیا, في انتقاء اإلنجازات التي حققتها ألدا لوضعها تحت المجهر, وذلك
بسبب وفرة وغزارة المادة.

أنا سعید وفخور جدا هذا العام عندما أالحظ أن ألدا حظیت من جدید بالمنحة التشغیلیة التي یقدمها برنامج أوروبا للمواطنین, والذي

 
یهدف إلى تعزیز منظومة المشاركة المدنیة على مستوى االتحاد األوروبي.

هذا یحملنا مسؤولیات جسام ونحن على بعد بضعة أشهر فقط من االنتخابات البرلمانیة األوروبیة لسنة 2019: نحن مطالبون بتحریك
المواطنین األوروبیین وحثهم على اإلدالء بأصواتهم, هذه المرة, والتصویت لما فیه مصلحة ألوروبا  !سوف لن نتوقف على التأكید

والتكرار أن المشروع األوروبي هو أفضل سیناریو ممكن لخدمة مصلحة أوروبا واألوروبیین وأن أي خیار أخر سیؤدي حتما إلى عواقب
وخیمة ستلحقنا كلنا بدون أي شك.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

EAC/22/2018: Capacity Building for European Capitals of Culture 
 Deadline of the call - 16/01/2019 at 16:00 (Brussels date and time)
 Location - Designated European Capitals of Culture

  
AMIF-2018-AG-INTE TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY
NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION 

 Deadline of the call - 31/01/2019 
 Location - European Member States

  
Interreg MED 

 Deadline of the call - 31/01/2019 (Paris Time)
 Location - Mediterranean Area

  
International Cooperation Grants 

 Deadline of the call - 31/01/2019 at 18:00 (Kyiv time)
 Location - The project should involve Ukraine and at least one European member state

  
Cross-border Programme the former Yugoslav Republic of Macedonia - Republic of Albania
under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2016 & 2017 

 Deadline of the call - 01/02/2019 at 14:00 (Brussel date and time)
 Location - The former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Albania

  
Erasmus+, Key Action 2: Capacity building in the �eld of higher education 

 Deadline of the call - 07/02/2019 at 12:00 (Brussels time and date)
 Location - EU member states + non EU Programme countries (former Yugoslav Republic of

Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey)
  

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

 أعضاء  جدد

Arsiero Municipality - Italy
 Social Cooperative Aster Tre - Italy
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