
خارقة جلسة  لعامة أللدا  لجمعیة ا جلسة ا ستكون 
لفترة 15-16 -17 مایو خالل ا وستعقد  ادة  لع ل

لفرنسیة ار) بمدینة كان (CAEN) ا (آی

تعلن ألدا بكل فخر تخصیص 3 أیام لالحتفال بهذه التظاهرات,
وذلك خالل الفترة 15-16-17 مایو (آیار) على أساس القاسم

المشترك الداعي غإلى السالم واإلدماج.

شیئ كل  رأ  ق إ

لیتم لجیكیة بروكسل  لب لعاصمة ا ا لرحال ب + تحط ا لدا أ
ا تقدیمها رسمی

نجحت ألدا+ أخیرا في البروز على مستوى المشهد األوروبي.
شهد یوم العاشر من شهر أبریل (شباط) اطالق ألدا+, المؤسسة
الخیریة التي تمتلكها ألدا, وذلك بصفة رسمیة خالل عرض تم

بالعاصمة البلجیكیة بروكسل.

شیئ كل  رأ  ق إ

لجنة تسییر مشروع تفعیل منظومة أول اجتماع 
(AGREED) لتنمیة لتعزیز ا لحوكمة  اصالح ا

ا بجمهوریة مولدوف

نظمت لجنة التسییر أول اجتماع لها حول مشروع تفعیل منظومة
اصالح الحوكمة لتعزیز التنمیة (AGREED) یوم 26 مارس

(آذار) بتشیزیانو.

شیئ كل  رأ  ق إ

جدید جیل  في تدریب  ا (POLITEIA) تنجح  ای بولیت
اب لشب ادة ا لق من ا

نظمت تظاهرة بولیتایا (POLITEIA) مدرسة منطقة غرب
البلقان لمشاركة الشباب بمدینة دانیلوغراد, بالجبل األسود, خالل

الفترة 1-6 أبریل (شباط), 2019.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمواطنین اقشة عملیة تسهیل اندماج ا لمن احضر 
لمحلي صلب مجتمعك ا لین  لمتنق األوربیین ا

یتمتع المواطنون األوروبیون بحریة عبور الحدود التي تفصل بین
26 بلد أوروبي, حیث أصبحت حریة التنقال هذه جزء ال یتجزأ

عن هذه الحریة التي منحت لكافة المواطنین األوروبیین بدون أي
استثناء.

شیئ كل  رأ  ق إ

لقان: ثالثة لب ومنطقة ا فرنسا  لتعاون بین  منظومة ا
لمثمرة ادرات ا لمب وا ادالت  لمب سنوات من ا

انتظم اللقاء األخیر, في إطار برنامج 2016 – 2018, حول
المنظومة الالمركزیة المتعددة األطراف للتعاون بین فرنسا

ومنطقة البلقان, یوم 19 من شهر مارس (آذار) 2019
بالعاصمة البلجیكیة بروكسل.

شیئ كل  رأ  ق إ

لفنیة خالل األعمال ا لتسامح من  وا اغم  لتن اء ا لمرجو! – بن أثیر ا لت لنحقق ا

لم یحدث إال نادرا وأن كان عنوان المشروع بهذه الدقة ! إمبكت (IMPACT) – اإلدماج هو األهم ! – استغالل العروض الفنیة لالتجاه
نحو التناغم والتسامح یهدف إلى تعزیز منظومة الدمج االجتماعي من خالل تنفیذ جملة من االستراتیجیات واعتماد عدد من التقنیات تركز

على طریقة تقدیم العروض الفنیة.
ترتكز المرجعیة المستهدفة هنا على الالجئین والمواطنین المحلیین للتشجیع على الدمج والتقلیص من ظاهرة الفوارق االجتماعیة صلب

المجتمعات المحلیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

نشریة ألدا اإلخباریة لسن 2019 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

العمل على منظومة دیمقراطیة تشاركیة متینة وصلبة
 في شمال شرق أوروبي 

  
نشریة ألدا اإلخباریة لسن 2019

 

 
ا في شرق اورب لتشاركیة  لدیموقراطیة ا نعمل على دعم ا

 
ألدا فخورة باإلعالن عن انطالق مغامرة جدیدة في شمال شرق أوروبا, تحت شعار الدیمقراطیة التشاركیة والحكم المحلي واالستدامة.
وهناك نیة صادقة لدعم كافة هذه القیم وتعزیزها على مدى كافة المراحل التي تتخلل عملیات تنفیذ المشروع 'تمكین السلطات المحلیة

والمجتمع المدني بهدف تقدیم الحلول بفضل الدیمقراطیة التشاركیة", والموجه أساسا إلى كل من أوكرانیا ومولدوفا, على إثر الدعم المقدم
في غطار برنامج المنح لمؤسسة كونراد آدنآور. ولكي تنجح في تنفیذ هذا البرنامج, تعمل ألدا بالشراكة مع وكاالت الدیمقراطیة المحلیة في

المناطق المستهدفة: وكالة الدیمقراطیة المحلیة ماریوبول, وكالة الدیمقراطیة المحلیة بمنطقة دنیبروبتروفسك ووكالة الدیمقراطیة المحلیة
في شیمسلیا.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

أخبار عن وكاالت الدیمقراطیة المحلیة
 

 

SAVE THE DATE

 

طلب لتقدیم محاضرات

European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) Support to local civil society
action through Country-Based Support Schemes LEBANON 

 Deadline of the call - 14/05/2019   12:00 (Brussel date and time)
 Location - Near and Middle East

  
Civil Society Facility and Media action for Bosnia and Herzegovina 2018 - Support to existing
and newly established CSOs to engage with election monitorin 

 Deadline of the call - 15/05/2019   16:00 Brussels time and date (concept note)
 Location - Bosnia and Herzegovina

  
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 

 Deadline of the call - 17/05/2019   16:00 Brussels time and date (concept note)
 Location - Albania

  
EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights CBSS) Kosovo 

 Deadline of the call - 21/05/2019   16.00 
 Location - Kosovo

  
Enhancing CSOs' Contribution to the Governance and Development Process in Jordan 

 Deadline of the call - 26/05/2019   at 12:00 (Brussels date and time)
 Location - Jordan

  
Programme to Support Youth and Culture in the Southern Neighbourhood 

 Deadline of the call - 28/05/2019   at 16:00 (Brussels date and time)
 Location - Région Voisinage 

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