
لتعزیز منظومة في سكوبیو  منتدى دولي 
لمحلیة لدیمقراطیة ا ا

انتظم, خالل الفترة 11 – 12 جوان (حزیران) 2019, المنتدى
الدولي الذي أقیم تحت عنوان : "الشراكة كحافز أساسي

للدیمقراطیة المحلیة – إعادة صیاغة منظومة التعاون بین
السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني". نظم هذا المنتدى

بفندق باست وسترن "Best Western<" تحت إشراف
منظمة الدیمقراطیة المحلیة بسكوبیو.

شیئ كل  رأ  ق إ

لتركیز على ل جدیدین اثنین  لدا تعتمد مشروعین  أ
لمواطنین على ومشاركة ا لرشیدة  لحوكمة ا ا

لمحلي لمستوى ا ا

في ألدا نحن نبحث دائما عن إیجاد الطرق المجددة لتعزیز
منظومة الحكم المحلي وتأمین مشاركة المواطنین على المستوى

المحلي في أوروبا وفي كافة دول الجوار, إضافة إلى سعینا الدائم
لمساندة كافة هذه الجهود.

شیئ كل  رأ  ق إ

لدا خطوة مع أ قم بقطع  اجئین,  ل ل خطوة مع ا قم بقطع 

یوافق تاریخ 20 جوان (حزیران) الیوم العالمي لالجئین, وهو الیوم
الذي یتطلب جهودا دولیة دؤوبة تخصص لنشر التوعیة والتذكیر

بوضعیة الالجئین في كافة أنحاء العالم.

شیئ كل  رأ  ق إ

لیلى قصة  لتغییر:  حول ا  (WEMEN) ویمن قصص 
ال كمث

یتم التركیز, في إطار مشروع ویمن (WEMEN) (تمكین
المرأة المهاجرة ودمجها),  على تنفیذ وتعزیز المنوال المثالي

لمنظومة الدمج الخاصة بالمرأة المهاجرة والالجئة, وذلك
بمختلف الشرائح العمریة في المجتمعات المحلیة المعنیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

سلطات محلیة مفتوحة:  دنیبرو تحظى بفرصة
أوروبیة ل لجودة ا لفوز بجائزة ا ل حقیقیة 

بمشاركة وكالة الدیمقراطیة المحلیة بدنیبروبتوفسك وبدعم من
مؤسسة كونراد آدنآور, تعلن الجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة
المحلیة (ألدا) عن انطالق مشروع دنیبنو "تمكین الحكومات

المحلیة والمجتمع المدني في أوكرانیا ومولدوفا من خالل وسائل
الدیمقراطیة التشاركیة".

شیئ كل  رأ  ق إ

لقیروان في مدینة ا لصوفیة  حول ا لقاء ثقافي 

نظمت جمعیة سواء-ماد تونس, بالشراكة مع ألدا تونس, یوم 20
مایو (أیار) مساء, لقاء ثقافیا حول محور: "القیروان والصوفیة".

أفتتح هذا اللقاء بعرض قدمه السید حمادي المسعودي, رئیس
جامعة القیروان, أوضح فیه أنشطة المنتدى حول قیادة المرأة
والذي احتضنته مدینة القیروان خالل الفترة 25 – 26 ینایر

(كانون الثاني) 2019.

شیئ كل  رأ  ق إ

مجلة ألدا اإلخباریة لشهر جوان (حزیران) 2019 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

شبكة جدیدة تتحرك لتعزیز منظومة الدیمقراطیة والتعاون اإلقلیمي
 

مجلة ألدا اإلخباریة لشهر جوان (حزیران) 2019

 

 

 
لمحلیة لدیمقراطیة ا ل لقان  لب شبكة منطقة ا

في سكوبیو اریخ یصنع  لت ا
 

خطت شبكة منطقة البلقان للدیمقراطیة المحلیة خطوتها األولي الرسمیة بهدف تسجیل الشبكة. یوم 12 جوان (حزیران) 2019, نظمت كل
من ألدا ووكاالت الدیمقراطیة المحلیة بمنطقة غرب البلقان وألدا سكوبیو جمعیة عامة تأسیسیة لفائدة وكالة الدیمقراطیة المحلیة بسكوبیو,

 
بشمال مقدونیاو, لتصنع بذلك التاریخ.

بعد سنوات عدیدة من اإلعدادات واألنشطة التأسیسیة, وسنة واحدة من قطع الخطوات تجاه البناء االستراتیجي لبعث الشبكة, أمضى
األعضاء المؤسسون على مذكرة تفاهم, وهي الوثیقة األولى نحو االعتراف القانوني بالشبكة. 

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

وتمكین فریقكم  أوروبي: تدریب  ل لمشروع ا إدارة ا
لمحلي مجتمعكم ا

هل لدیكم فكرة؟ وترغبون في معرفة ما هو مصدر التمویل
لالتحاد األوروبي األكثر مالءمة لتحویل فكرتكم إلى حقیقة على

أرض الواقع.
هل حاولتم الحصول على تمویل آخر لمشروع وفشلتم في ذلك؟

أین تكمن أفضل الحظوظ؟

شیئ كل  رأ  ق إ

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

Exchanges and Mobility in Sport – Call EAC/S23/19
 Deadline of the call - 11/07/2019   

 Location - European Member States and countries in the Eastern Partnership, Western Balkans,
Asia, Latin America, and Africa. 

  
Erasmus +, European Youth Together 2019 – Call EACEA/12/2019

 Deadline of the call - 18/07/2019   12pm Brussels time 
 Location - EU Member States and Norway, Iceland, Lichtenstein, the Republic of North

Macedonia, Turkey, and Serbia
  

Operating Support to Civil Society Organizations in the Republic of North Macedonia
 Deadline of the call - 19/08/2019   at 16:00 Brussels time 

 Location - Republic of North Macedonia 
  

Europe for Citizens-Town Twinning 2019 – Round 1
 Deadline of the call - 02/09/2019   12:00 (Brussels date and time) 

 Location - EU member states
  

Europe for Citizens-Networks of Towns 2019 – Round 1
 Deadline of the call - 02/09/2019   12:00 (Brussels date and time) 

 Location - EU member states 
  

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

 أعضاء  جدد

CEA, Centro Educazione Ambientale Legambiente Verona - Italy
 Center for Democracy Foundation, FCD - Serbia

 THE HUBB FUSE PROJECT - Northern Ireland
 Grez-Doiceau Municipality - Belgium

 Gemeente & OCMW Zoersel - Belgium
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