
في سكوبیو: بماذا یطالب الث  لث لمحلي ا لمسلك ا ا
لمواطنون؟   ا

استجابة للطلب المقدم بتوفیر بیئة مالئمة للقطاع الخاص واقتراح
فرصة تفاعل بین المواطنین لاللتقاء بمنظمات المجتمع المدني,

تولت سیفیكا موبیلیتاس والمركز المقدوني للتعاون الدولي تنظیم
الیوم الثاني الخاص بمنظمات المجتمع المدني بسكوبیو, یوم 14

سبتمبر(أیلول) 2019, في منتزه انب بایكو, وفي ساحة
سكندربارغ بالذات.

شیئ كل  رأ  ق إ

حول اقشات مفیدة  ا: من فیرون في  لدا  مجلس إدارة أ
في توكاتي ائي  استثن ل إطار ا ل ا

عقد مجلس إدارة ألدا جلستة العادیة یوم الجمعة, 13 سبتمبر
(أیلول), بالمتحف التاریخ الطبیعي بمدینة فیرونا (إیطالیا).

شیئ كل  رأ  ق إ

لتغییر ل فرانكوفونیات: سفیرات  نساء 

انعقدت الدورة اخمسة من المنتدى االقلیمي للفرانكوفونیة, في
مجال المساواة على مستوى النوع االجتماعي, وحول محور
"تمكین المرأة اقتصادیا, دور المرأة رائدة األعمال في بلدان

منطقة أوروبا الوسطى والشرقیة: التحدیات والتقدم والمعیقات",
یومي 10 و 11 سبتمبر (أیلول) 2019, في مدینة سكوبیو.

شیئ كل  رأ  ق إ

لحرف وا لفنون  لجمع بین ا كلنك (CLINK) : ا
لیدیة لتق ا

,(CLINK) بمناسبة اللقاء الدولي الثاني في إطار مشروع كلنك
األشكال المتعددة التي تربط بین التراث الثقافي في أوروبا, تحول

شركاء المشروع إلى صربیا, یومي 12 و 13 سبتمبر (أیلول)
2019. في مدینة كنایزیفاتش, التي تقع في الجانب الشرقي من
البالد, تمكن الشركاء في المشروع من اكتشاف الحرف التقلیدیة

واالطالع على القصص المجددة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لخاص بشبكة منطقة إدارة ا ل لمجلس ا أول اجتماع 
ا لمحلیة ینعقد بصربی لدیمقراطیة ا ل لقان  لب ا

انعقد اجتماع مجلس اإلدارة, الخاص بشبكة منطقة البلقان
للدیمقراطیة المحلیة, في مدینة كنیازافاك, بصربیا, خالل الفترة 10

– 12 سبتمبر (أیلول), 2019. كان هذا أول لقاء, یعقد على
مستوى مجلس اإلدارة, بعد اكتساب الشبكة طابعها القانوني.

شیئ كل  رأ  ق إ

لتقییم وا ابعة  لمت لتعزیز منظومة ا لیمي  ق ا ل لتدریب ا ا
لمحلیة اسات ا لسی ل

مثل دور المتابعة والتقییم, مجال المناصرة القائمة على األدلة
على المستوى المحلي, محور الدورة التدریبیة االقلیمیة الثانیة في

منطقة غرب البلقان حول الدیمقراطیة المحلیة. انتظمت هذه
التظاهرة, التي تواصلت على مدى ثالثة أیام, خالل الفترة 10 –

12 سبتمبر (أیلول), 2019, بمدینة كنیازافاك, في صربیا, وتحت
إشراف وكالة الدیمقراطیة المحلیة في وسط وجنوب صربیا.

شیئ كل  رأ  ق إ

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

:ألدا وجمعیة األلعاب القدیمة وأعضاؤنا یشاركون في مهرجان توكاتي
!یوم مثالي یعكس روح التشاركیة

نشریة ألدا لشهر سبتمبر (أیلول) 2019

 

 
لتشاركیة! لي یعكس روح ا ا اتي: یوم مث ا یشاركون في مهرجان توك لقدیمة وأعضاؤن لعاب ا أ ل لدا وجمعیة ا أ

نظمت ألعاب الشارع, التي امتزجت بمظاهر األلعاب العریقة, لتترافق مع مختلف ورش العمل والحصص التدریبیة والمؤتمرات
واللمسات المرتبطة بالرقص والموسیقى المتأتیة من إیطالیا وفرنسا, لتختلط بآالف األشخاص التي تدفقت على المدینة التاریخیة الجملیة. هنا

یحق لكم فعال التمتع بتظاهرة فریدة من نوعها تتمثل في تجمیع األشخاص المنحدرین من العدید من البلدان والمنتمین إلى العدید من
الشرائح العمریة تحت شعار األلعاب واالستمتاع والفولكلور واألسطورة.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

لفضاء لین داخل ا لمتنق لمواطنین ا لسلس مع ا انصهار ا ل ساعد مشروع أبروتش (APPROACH) على ا
! لمسح  في استمارة ا لمطلوبة  انات ا لبی وفر ا أوروبي:  ل ا

اتضح أن مشروع أبروتش (APPROACH)  ساعد العدید من المواطنین المتنقلین داخل الفضاء األوروبي على االندماج بشكل سلس
صلب الحیاة االجتماعیة والسیاسیة للمجتمعات المحلیة التي تستقبلهم.

شیئ كل  رأ  ق إ

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

Support to Skills Development and Matching for Labour Market Needs 
Deadline of the call - 21/10/2019   at 13:00 (Brussels date and time)
Location - EU member States and Georgia

EASME / COSME – Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs
through transnational cooperation and knowledge transfer 
Deadline of the call - 24/10/2019   (Brussels date and time)
Location - Member States of the European Union, Countries participating in the COSME
programme pursuant to Article 6 of the COSME Regulation

EEA Grants – Call for projects for promoting the Circular Economy in the Construction Sector 
Deadline of the call - 31/10/2019   at 12:00 (GMT)
Location - Portugal and the Autonomous Regions of the Azores and Madeira. Activities can also
be developed in the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway)

IPA II – Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and
Social Policies (2015-2017) - Support to the social inclusion of Roma and Egyptian 
Deadline of the call - 07/11/2019   at 14:30h local time
Location - Montenegro

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

 أعضاء  جدد

Center for Civic Cooperation - Bosnia and Herzegovina
Longare Municipality - Italy
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