
لهدف 10 لجواب أمام ا االتحاد األوروبي هو ا
ان لق لب لخاص بمنطقة غرب ا لأللفیة ا الستراتیجیة 

تتعاون ألدا مع وكاالت الدیمقراطیة المحلیة وتعمل جاهدة على
تأمین التحاق منطقة غرب البلقان باالتحاد األوروبي. كما
تتواصل الجهود حثیثة, من خالل نفس المشروع "االتفاق

االقلیمي للشباب من أجل أوروبا".

شیئ كل  رأ  ق إ

في مشروع الیم (LIME) – انطلق مشروع اإلدماج 
لعاصمة ا لمهاجرة ب لة ا لعما ائدة ا لف لشغل  سوق ا

لیة روما اإلیطا

"ال یمكنك العودة إلى الوراء وتغییر البدایة, ولكن یمكنك
االنطالق من حیث أنت موجود وتغییر المستقبل" – هذه الجملة

التي تتكون من سطر واحد للكاتب لویس (C. S. Lewis) تعبر
عن معنى المشروع الجدید الذي ستعمل علیه أادا خالل العامین

القادمین, وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء المتحفزین
والمالكین لخبرة كبیرة في كل من إیطالیا وإسبانیا.

شیئ كل  رأ  ق إ

لوجود لى ا فولكون (LIFE FALKON) تظهر إ الیف 
في إطار خاصة بها –  اریة  وتصدر أول نشریة إخب

لتنمیة  هدف استراتیجیة ا

,(Life FALKON) بصفتها شریك في مشروع الیف فولكون
ألدا تعبر عن سعادتها الكبرى باإلعالن عن إصدار أول نشریة

إخباریة خاصة بها. (اقرأ المزید عن النشریة اإلخباریة).

شیئ كل  رأ  ق إ

(EAR) لمناطق ل ادیمیة األوروبیة  و األك لدا  أ
في لمشاریع  حول إدارة ا ا  تتقاسمان تجربتهم

ادر بتسجیل اسمك بروكسل – ب

من یوم اإلثنین, 8 أبریل إلى یوم اإلربعاء, 10 أبریل, وبالشراكة
مع األكادیمیة األوروبیة للمناطق, سیتم تنظیم دورة تدریبیة,

تتواصل على مدى ثالثة أیام, وتتمحور حول إدارة المشاریع
األوروبیة في العاصمة البلجیكیة بروكسل, التي تعتبر القلب

النابض للمؤسسات األوروبیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لتنمیة االستراتیجیةي لهدف ا ا  طبق لمغرب –  لمحلیة بشمال ا لدیمقراطیة ا وكاالت ا توسیع شبكة 

ألدا فخورة بتوسیع حجم شبكة وكاالت الدیمقراطیة المحلیة في شمال المغرب بهدف تعزیز تعاونها مع بلدان الجوار األوروبي, وبالتالي,
المساهمة في دعم الدیمقراطیة وتعزیز منظومة الحوكمة الرشیدة وتشجیع المواطنین على المشاركة في أنشطة الحكم المحلي. تعتبر هذه
االمكانیة فرصة سانحة لبناء عالقات جیدة في المنطقة األورو- متوسطیة, هذه المنطقة التي تعد حوضا استراتیجیا لتنفیذ منظومة تعاون

ملموسة وبناءة.

شیئ كل  رأ  ق إ

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

 من الكالم إلى الفعل
لفائدة مستقبل أوروبا (WISE) مشروع وایز 

  
نشریة ألدا لشهر مارس (آذار) 2019

 

 
لمصلحة االتحاد األوروبيي لمواطنین بفضل مشروع وایز (WISE  ) خدمة  تحرك ا

 
مرت سنة على انعقاد المؤتمر الخاص بمشروع وایز (WISE) – أثناء تجدید أوروبا وتعزیزها, في العاصمة اإلیطالیة روما. منذ تلك

الفترة, توصل الشركاء 16 في المشروع إلى تنفیذ مساراتهم المحلیة على أرض الواقع وذلك بإدماج مجموعات متعددة من المواطنین –
وخاصة األشخاص من ذوي االحتیاجات الخصوصیة والمواطنین من الفئات الشبابیة واألقلیات.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة
 

 

طلب لتقدیم محاضرات

URBACT III Programme for Action planning network  
 Deadline of the call - 17/04/2019   15:00:00 Brussels time 

 Location - EU member states including their overseas departments, Iceland, Liechtenstein, the
Republic of Serbia. Switzerland and Norway can apply for funds up to 50%

  
REC-RRAC-RACI-AG-2019: Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia,
homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate
speech onlin 

 Deadline of the call - 24/04/2019   17:00 (Brussels time and date)
 Location - EU member states including their overseas departments, Iceland, Liechtenstein, the

Republic of Serbia 
  

European Instrument for Democracy and Human Rights 
 Deadline of the call - 02/05/2019   at 13:00 (Brussels date and time) 

 Location - Georgia
  

Enhanced engagement of Civil Society in Public Administration Reform in Georgia 
 Deadline of the call - 03/05/2019   13.00 (Brussels date and time)

 Location - Georgia
  

EIDHR Country-Based Support Scheme, Republic of Moldova 
 Deadline of the call - 03/05/2019   at 16.00 (Brussels date and time)

 Location - Moldova
  

Civil Society Facility Programme 2018 - Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats
membres 

 Deadline of the call - 07/05/2019   
  

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