
وأعضاء لدا  لمنظمة بین موظفي أ أول االجتماعات ا
ام لقی لسنة 2019 – تحفیز على ا مجلس اإلدارة 

األنشطة ب

في إطار االجتماع األول خالل شهر جانفي (كانون الثاني), لسنة
2019, الذي احتضنته مدینة فیتشانزا اإلیطالیة, استغل كافة

الموظفین الدولیین أللدا هذه المناسبة لالشتغال بصفة مشتركة
وبكل جدیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لساحة. لجدد على ا لصغار ا جیدة, ا لیدیة  مشاریع تق
خالل سنة 2019 لدا  لتي تنتظر أ لتحدیات ا ا

مع نهایة سنة 2018 ومن وقت لیس ببعید, انتهت ألدا من إنجاز
عدد من المشاریع تواصلت على مدى سنوات عدیدة حدیثا

شیئ كل  رأ  ق إ

MIND-) لعقل  انطالق مشروع دمج ا
(2.0 INCLUSION

خالل الفترة 12-14 دیسمبر (كانون األول), التقى الشركاء في
مشروع دمج العقل( Mind-Inclusion  ) في سندریغو

(إیطالیا), وذلك بمناسبة انعقاد االجتماع التنسیقي األول.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمستدامة لتنمیة ا أهداف ا خاص ب جدید! ركن 

كما توضحه شبكات االتصال االجتماعیة, أبدت ألدا حدیثا اهتماما
كبیرا بعدد واسع من األنشطة المختلفة.

شیئ كل  رأ  ق إ

جدیدة حدود  لمشترك:  واإلیواء ا لمشترك  لعمل ا ا
لمشاركة االجتماعیة وا لعمرانیة  لتنمیة ا لتعزیز ا

كانت مقاطعة فیتشانزا االیطالیة حدیثا تحت األضواء باحتضانها
العدید من التظاهرات ذات الصلة.

شیئ كل  رأ  ق إ

ا بكم ا: مرحب لمحلیة بمولدوف لدیمقراطیة ا لة ا ا وك
لمجتمع لخاصة بمنتدى ا لوطنیة ا لمنصة ا على ا

لشرقیة لشراكة ا ل لمدني  ا

منذ بدایة 2018, ما انفكت وكالة الدیمقراطیة المحلیة بمولدوفا
تبذل الجهود لتصبح عضوا كامل الشروط في المنصة الوطنیة

الخاصة بمنتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة. 

شیئ كل  رأ  ق إ

نا ب تحاق  ترددوا في االل ت خالل اجتماع لجنة المناطق - ال  تحت األضواء  یة  تعاون الالمركزیة األوروب "منظومة ال
یر (شباط) برا یوم 5 ف تظاهرة المبرمجة ل هذه ال لحضور 

قامت األمینة العامة أللدا, أنتونال فلموربیدا, حدیثا بنشر كتابها الجدید تحت عنوان "التعاون الالمركزي في أوروبا: التحرك في إطار
المنظومة التنمویة التي تشمل السلطات المحلیة والمجتمع المدني".

شیئ كل  رأ  ق إ

نشریة ألدا لشهر جانفي (كانون الثاني) 2019 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

أفضل قرار للسنة الجدیدة:
! الذهاب إلى مكاتب االقتراع... في كافة بلدان االتحاد األوروبي 

  
نشریة ألدا لشهر جانفي (كانون الثاني) 2019

 

 
لتوعیة لدا تمول 10 أنشطة األكثر تجدیدا حول تعزیز ا اإلدالء بأصواتهم!  - أ لشباب األوروبي ب اع ا قن على إ

 
تكتسي االنتخابات البرلمانیة األوروبیة القادمة, المبرمجة لشهر مایو (أیار) 2019, أهمیة بالغة لمستقبل المشروع األوروبي – أي

لمستقبلنا نحن.
سیدعى جمیع المواطنین األوروبیین, الذین بلغوا 18 عاما أو أكثر, لإلدالء بأصواتهم بمناسبة تنظیم االنتخابات البرلمانیة. وستمثل هذه

المناسبة الفرصة األولى, بالنسبة آلالف المواطنین, لممارسة حقهم االنتخابي.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

تظاهرات

 

طلب لتقدیم محاضرات

Democratic Governance in a turbulent age – call for proposal 
 Deadline of the call - 19/02/2019 14.00 CET

 Location - Europe
  

MEDIA Sub-programme Calls for PROPOSALS
 Deadline of the call - 22/02/2019 12.00 Brussels time

 Location - Europe
  

Erasmus+, Knowledge Alliances 2019 
 Deadline of the call - 28/02/2019 at 12:00 (Brussel date and time)

 Location - EU member states + non EU Programme countries (former Yugoslav Republic of
Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey)

  
Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018 

 Deadline of the call - 28/02/2019 
 Location - Europe

  
Europe for Citizens, Network of Towns 2019 First Round 

 Deadline of the call - 01/03/2019 
 Location - Europe

  
Horizon 2020 - International protection of refugees in a comparative perspective 

 Deadline of the call - 14/03/2019 17:00 (Brussels time and date)
 Location - EU member states 

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

 أعضاء  جدد

FELCOS Umbria - Italy
 Civic Alliance Latvia (CAL) - Latvia

 MitOst e.V. - Germany
 Lanchkhuti Municipality - Georgia

 Ozurgeti Municipality - Georgia
 Chokhatauri Municipality - Georgia
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