
لمعرفة ا عن تقاسم ا أطلسي بحث ل لمحیط ا لدا  تعبر ا أ
لتداولیة لدیمقراطیة ا حول ا اهیم  لمف وا

بلغت ألدا أرض الوالیات المتحدة األمریكیة لتشارك في الدورة
2019 من "تبادل األفكار حول منظومة الدیمقراطیة

التداولیة" DDEX 2019,التي تستضیفها مؤسسة
كاترینغ(Kettering Foundation), المؤسسة األمریكیة

التي تعمل من لغایات غیر ربحیة والمتخصصة في محاور البحث
التعاوني في مجال الدیمقراطیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

,(COMRAT) في كمرات لتشاركیة  لدیمقراطیة ا ا
ومساعدتها على لمحلیة  لسلطات ا جهود ا لدعم  أداة 

لخدمات توفیر ا

عندما تتضافر مقومات الدیمقراطیة التشاركیة وجهود السلطات
المحلیة ومنظمات المجتمع المدني, فهي تتحول إلى العملي

االساسي الذي تناشده ألدا. نحن نتعاون مع شركائنا المحلیین لتقییم
االمكانیات التي توفرها هذه األنشطة, وتدریب المواطنین

وتمكینهم على المستوى المحلي, إضافة إلى القادة المنتخبین
والموظفین العمومیین, وذلك بهدف التعاون فیما بیننا وإیجاد

أفضل الطرق لحل المشاكل القائمة. 

شیئ كل  رأ  ق إ

امج أتشیف ال برن ل واستغ لماضي   استیعاب دروس ا
ا أفضل (ACHIEVE) من أجل أوروب

جمیعنا یدرك أن المعرفة العمیقة والفهم الجید للتاریخ, سواء على
المستوى المحلي أو الدولي, هو شریط أساسي لفهم العالم الیوم
والتوجه نحو غد أفضل. ومن المهم كذلك أن ندرك, إلى جانب
الخطاب الوطني, أن العدید من البلدان كثیرا ما تتقاسم تاریخا
مشتركا بخصوص المسارات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة. 

شیئ كل  رأ  ق إ

(APPROACH) لرقمي أبروش لبیئي ا لنظام ا ا
لغ أشده! یب

هل تتذكر مشروع أبروش (APProach) الخاص بنا؟ هذا
المشروع, الذي مازال قائما, بلغ أشده

شیئ كل  رأ  ق إ

في أوجه  (CROSS-OVER ) مشروع كروس أوفر
أوروبي ل اتحاد ا ل ا بعد ا : مرحلة م

بدأ شهر مایو (آیار) یلوح بعیدا, تماما مثل ما هو الشأن بالنسبة
لالنتخابات التشریعیة األوروبیة. بعد العمل الكبیر الذي قام به

CROSS-) الشركاء والمتطوعون لمشروع كروس أوفر
 OVER), خالل الفترة التي سبقت االنتخابات,  بدأت األنشطة
المحلیة اآلن تفتح المجال أمام المسائل الجدیدة والملموسة حول

مستقبل االتحاد.

شیئ كل  رأ  ق إ

لریفیة: مشروع لتنمیة ا حول ا لنظراء  استشارة بین ا
قدرات دجورني (JOURNEY) یتحرك اء  في بن

مشروع إیرموس+ دجورني (JOURNEY) – منظمة مشتركة
لتوحید الشبكات الریفیة لریادة األعمال لدى الشبابیهدف إلى
تدریب فریق تقدیم النصائح حول استیعاب الشباب من خالل

مناهج التعلیم الجدیدة.

شیئ كل  رأ  ق إ

أنشطة ل جملة من ا لجماعي على تطویر  لعمل ا ا
أقصى ل لمغرب ا في ا لمرأة  ائدة إشراك ا لف لمشتركة  ا

تعمل وكالة الدیمقراطیة المحلیة بشمال المغرب, المتواجدة بمدینة
تطوان (المغرب األقصى), بالشراكة مع أدیو (ADEO), (جمعیة

التنمیة وحمایة المحیط بمنطقة وادي الو ومستجمع المیاه) على
تنظیم دورة تدریبیة حول اآللیات المتوفرة لتأمین مشاركة المواطن

في أخذ القرارات العامة وكذلك آلیات الدمج, على أساس النوع
االجتماعي, في السیاسات المحلیة, باستهداف المسؤولین المحلیین,
والمرأة وممثلي المجتمع المدني, وذلك في إطار المشروع الذي

یعرف باسم إیغال (EGAL) (المساواة على مستوى النوع
االجتماعي من خالل األنشطة المحلیة). 

شیئ كل  رأ  ق إ

ان یعملون لشب انون ا لفن مشروع كلنك (CLINK): ا
لمحلیة لمجتمعات ا لتواصل بین ا أمین ا على ت

خالل اللقاء الذي تم بمقر وكالة الدیمقراطیة المحلیة لنكسیك, یوم
الخمیس 27 جوان (حزیران), تولى الشركاء في هذا المشروع

مناقشة األنشطة القادمة في إطار مشروع كلنك (CLINK) الذي
یهدف إلى تأمین التواصل بین 10 مجتمعات محلیة, بما في ذلك
تراثهم الثقافي وتأثیرهم على المحیط الذي یتسم بموروث ثقافي

ثري وزاخر في أوروبا.

شیئ كل  رأ  ق إ

نشریة ألدا الشهریة جویلیة (تموز) 2019 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

 ألدا فخورة باالنتساب إلى شبكة جدیدة
"شبكة برنامج تشاور متعدد األطراف " لنكن ناشطین/ناشطات

نشریة ألدا الشهریة جویلیة (تموز) 2019

 

 
لكل من أجل واحد لكل وا لشبكة جدیدة – واحد من أجل ا لدا تنضم  أ

بعد إنشاء وكالة دیمقراطیة محلیة في مدینة القیروان, الجمهوریة التونسیة في سنة 2017, تمكنت ألدا من تدعیم مركزها بقوة وبسرعة
على المستوى اإلقلیمي, وواصلت بالتالي, تحقیق مزید من التقدم والتألق تدریجیا في المنطقة حیث فتحت وكالة دیمقراطیة محلیة أخرى في

شمال المغرب األقصى.
مثل إنشاء وكالة دیمقراطیة محلیة في تونس خطوة هامة على درب التعاون الالمركزي في المنطقة المتوسطیة. كما مكنت هذه الخطوة

من تدعیم العدید من الجهود التي یبذلها أصحاب المصلحة التونسیون, وشركاءهم األوروبیون, في خدمة منظومة الدیمقراطیة المحلیة
بالبالد التونسیة.  وساهمت هذه الوكالة في دعم المسار التشاركي داخل منظومة صنع القرار على المستوى المحلي وساعدت السلطات

المحلیة على التدخل بصفة شفافة وحرة وشجعتها على أخذ حاجیات المواطنین بعین االعتبار.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

ا محفزا فیتشانزا تشهد مسارا تشاركی مدینة 

نحن متعودون على التعامل مع المواطنین ودعم حركات القواعد الشعبیة في كافة أنحاء أوروبا (وحتى فیما وراء ذلك), ها قد حان الوقت
لكي نتحول إلى مواطنین ناشطین في منطقتنا المجاورة بمدیة فیتشانزا.

شیئ كل  رأ  ق إ

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

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 

Media Professionalism Programme 2018 - Civil Society Facility Media 
Deadline of the call - 03/09/2019   at 16:00 CET
Location - Montenegro, Member States of the European Union and Albania, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Serbia, Turkey

Support to Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in the Republic of
Uzbekistan 
Deadline of the call - 12/09/2019   at 14:00 CET
Location - Uzbekistan, Member States of the European Union, countries eligible under the DCI
Regulation 

Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP - III) 
Deadline of the call - 17/09/2019   
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia

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

 أعضاء  جدد

Bolyarovo Municipality - Bulgaria
Notus - Applied Social Research - Spain
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