
و لدا  في كل من أ فل أدموفیتش بغدانسك,  ا تراث ب
لموسعة ا ا أوروب

دعم الدیمقراطیة المحلیة ومشاركة المواطنین لتنمیة المجتمعات
وتعزیز اآلفاق األوروبیة أمام بلدان الشراكة الشرقیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمناطق وا لمدن  اة من "منتدى ا ارات منتق اعتب
لتنمیة" لتعاون من أجل ا ل

أختتمت أشغال دورة 2019 لمنتدى المدن والمناطق للتعاون من
أجل التنمیة – الشراكة اإلقلیمیة والمحلیة للتنمیة الحضریة
المستدامة, وبالتالي أثبتت, من جدید, نقسها كتظاهرة جدیرة

باالعتناق.

شیئ كل  رأ  ق إ

لتحاق لترحیب بماوریسیو كامن بعد ا ا لدا سعیدة ب أ
لجمعیة هذا األخیر بمجلس إدارة ا

," Trentino con iBalcani" عرف كامن ,مدیر جمعیة
بتعاونه الطویل والعریق مع كل من ألدا ووكاالت الدیمقراطیة

المحلیة في كوسوفو ومنطقة وسط-جنوب صربیا.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمجتمع جمعیات ا لنجاح على درب  سنتین من ا
لمحلیة على لدیمقراطیة ا لمساعدة منظومة ا لمدني  ا

أداء دورها

انقضت سنتان منذ إطالق مشروع جمعیات المجتمع المحلي
الهادف إلى مساعدة منظومة الدیمقراطیة المحلیة على أداء

دورها. ومنذ ذلك التاریخ, تمكن شركاء المشروع من تنفیذ العدید
من األنشطة المصممة أساسا لمضاعفة التأثیر على منظمات

المجتمع المدني من خالل تنفیذ السیاسات العامة على المستوى
المحلي في مقدونیا.

شیئ كل  رأ  ق إ

في االتحاد األوروبي لین  لمتنق لمواطنین ا ربط ا
لتي ترحب بهم لمدن ا ا ب

یقطع مشروع أبروتش (APProach) الخطوات األولى نحو
بلوغ المنصة الرقمیة وتسهیل عملیة التواصل بین السلطات

المحلیة, من جانب, والمواطنین المتنقلین في االتحاد األوروبي, من
جانب آخر.

شیئ كل  رأ  ق إ

اسبة االنتخابات!  مسابقة أوروبیة: نشاط محلي بمن

احتضنت مدینة فیتشانزا (إیطالیا) یوم 6 فبرایر (شباط), 2019,
تظاهرة فریدة من نوعها: المسابقة األوروبیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لعمل في مجال ا لتطوع  فرص ا ا من  جدید تمام صنف 
فیرا وتعاونیة بریما لدا  االجتماعي مع أ

85 (PRIMAVERA)

,85 (Primavera) توفر كل من ألدا و وتعاونیة بریمافیرا
فرصة للتدریب لفائدة مواطن أو مقیم فرنسي, یتراوح عمره بین

18 و 30 سنة, وذلك في إطار هیئة التضامن األوروبیة –
 .(VOICE 3) "3 مشروع تطوعي  "صوت

شیئ كل  رأ  ق إ

ا في تركی وسیتوداد  لدا  لتطوع مع أ ل جدیدة  فرصة 

تسعى ألدا إلى انتداب مشاركین اثنین من الشباب یكونان متحفزین
لمشروع "رواد أعمال متطوعون" إیرسمس+أنشطة تطوعیة

بمنطقة أرزوروم, في تركیا. سینتظم هذا المشروع, الذي سینطلق
في شهر مارس (آذار), على مرحلتین: فترة أولى, من مارس

(آذار) إلى أبریل (نیسان), مخصصة للمتطوع األول, وفترة ثانیة,
من دیسمبر (كانون األول) إلى جانفي (كانون الثاني), مخصصة

للمتطوع الثاني. نحن نبحث اآلن عن المتطوع األول لتغطیة
الفترة األولى. 05.03 – 02. 05, 2019..

شیئ كل  رأ  ق إ

لنوع اإلجتماعي لمساواة على أساس ا لى ا لدعوة إ لدعم ا لتونسیة  لجمعیات ا لى ا دعوة إ

في إطار مشروع بارفي (PARFAIT) الذي تضطلع به, تعكف ألدا على تنفیذ نظام دعم تعاقبي یخصص لمنظمات المجتمع المدني
والجمعیات التونسیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

نشریة ألدا لشهر فبرایر (شباط) 2019 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

انطلق في مشروع البحث الذي تقوم به
بالتعاون مع برنامج منحة مارتیني 

  
نشریة ألدا لشهر فبرایر (شباط) 2019

 

 
لبحثي لعمل ا في دعم ا لدا  لسنویة. نشاط أ صدور منحة مارتیني ا اإلعالن عن 

 
تقدم وكالة ألدا للدیمقراطیة المحلیة, منذ 2013, منحة  سنویة وذلك تخلیدا لذكرى رئیسها الشرفي جیانماركو مارتیني. تقدم هذه المنحة
للطالب أو الباحث الذي ینجح في إنجاز مشروع دراسي أو بحثي یتعلق بأحد المحاور التالیة: الدیمقراطیة المحلیة, دمج المجتمع المدني

 
و/أو الحوار بین الثقافات.

الغایة من تقدیم هذه المنحة هي تشجیع أعمال التحلیل والبحث األكادیمي ذات الجودة العالیة وفي عالقة لها بمجال األنشطة التي تتخصص
فیها ألدا, إضافة إلى تطویر استراتیجیات عمل جدیدة والسعي إلى تطویر هذه القیم وتعزیزها. سیتمتع المرشح الناجح بمنحة قیمتها 3000

أورو, یتم اإلعالن عنها خالل الجلسة العامة أللدا, التي ستعقد, هذه السنة, في شهر مایو (آیار) بفرنسا.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

مناقصات وفرص

 
 

 

طلب لتقدیم محاضرات

IPA II - Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and
Social Policies (2015-2017) - Collaborative grant scheme for innovative project idea 

 Deadline of the call - 18/03/2019   
 Location - Montenegro

  
ERASMUS + KA2 Strategic partnerships in the �eld of VET  

 Deadline of the call - 21/03/2019   at 12:00 (midday Brussels time)
 Location - All the activities of a Strategic Partnership must take place in the countries of the

organisations participating in the project (Programme Countries)
  

The Annual Action Programme for the former Yugoslav Republic of Macedonia for the year
2017 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) - Facilitating Social Inclusion
of Roma 

 Deadline of the call - 22/03/2019   at 12:00 (Brussels time and date)
 Location - The former Yugoslav Republic of Macedonia

  
Civil Society Facility and Media 2018-2019 Turkey - Support to Civil Society Networks and
Platforms in Turkey  

 Deadline of the call - 26/03/2019   at 16:00 (Brussels date and time) 
 Location - Turkey

  
Fondazione Intercultura ONLUS  

 Deadline of the call - 31/03/2019   
 Location - Worldwide

  
Civil Society Facility and Media Programme 2018- 2019 - Strengthening Policy dialogue in
reform processes and EU Integration in Albania 

 Deadline of the call - 02/04/2019   at 16:00 (Brussels date and time)
 Location - Albania 

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

 أعضاء  جدد

Francesca Campana - Spain
 KITEV - Kultur im Turm e.V. - Germany

 SPERRIN - Cultural Awareness Association - Northern Ireland
 CRISP - Crisis Simulation for Peace e.V. - Germany

 Associazione Casa a Colori - Italy
 Leafair Community Association - Northern Ireland

 Municipality of Radovis - Republic of North Macedonia
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