
جوائز لنیل  لمرشحات  لموربیدا من بین ا ف ا  ل أنتون
ا نساء أوروب

نحن نشعر بفخر كبیر باإلعالن أن األمینة العامة أللدا, أنتوناال
فلموربیدا, قد تم اختیارها من بین المرشحات لنیل جوائز نساء

أوروبا, حیث أنها من بین المتنافسات ضمن فئة "نساء تتحركن".

شیئ كل  رأ  ق إ

في لیة  فع قة  ا لشرقیة انطل ا ا یشهد مشروع أوروب
حول لتدریبیة  لدورة ا وذلك بتنظیم ا لبول  ماری

لتشاركیة لدیمقراطیة ا ا

شهد األسبوع األخیر من شهر سبتمبر (أیلول), خالل الفترة 24-
26 تحدیدا, دخول برنامج "تمكین السلطات المحلیة والمجتمع
المدني من تقدیم حلول خدمة للدیمقراطیة التشاركیة", دخول

مرحلة جدیدة, وذلك بدعم من مؤسسة كونراد آدنآور. بعد
االنتهاء من المرحلة األولى التي تمثلت في القیام بزیارات تقییم
للمدن المستهدفة في كل من أوكرانیا ومولدوفا, قام المسؤولون
على هذا البرنامج بصیاغة تقریر مفصل تضمن وصفا وتحلیال
للمخرجات الخاصة بهذا البرنامج, وذلك بتوخي منهجیة إیلوج

.(Eloge)

شیئ كل  رأ  ق إ

لحاجیات لمسرح  ا یستجیب ا خطاه"- عندم "على 
لمحلي لمجتمع ا ا

لنفكر في حاجیاتنا الیومیة من وجهة نظرنا كمواطنین في االتحاد
األوروبي وكأشخاص مهاجرین: الذهاب إلى الشغل, مرافقة أطفالنا
إلى المدرسة, تعلم اللغة الفرنسیة/الهولندیة, تنظیف المنزل, تجمیع

األثاث, قطع عشب الحدیقة, تعلم لغة أجنبیة, فهم االجراءات
البیرقراطیة, العثور على منزل لإلیجار أو الشراء إلخ...

شیئ كل  رأ  ق إ

أوروبي ل اتحاد ا ل ال أسبوع ا خل اضواء  ل لدا تحت ا أ
لمدن 2019 وا لمناطق  ل

یمثل أسبوع االتحاد األوروبي للمناطق والمدن تظاهرة سنویة
تتواصل على مدى 4 أیام وتستغلها المناطق والمدن لعرض

قدراتها على صنع التنمیة وتوفیر مواطن الشغل, إضافة إلى تنفیذ
سیاسة التناغم المنتظرة من قبل االتحاد األوروبي وتوضیح أهمیة

الحوكمة الرشیدة على المستوى المحلي واإلقلیمي في نفس
الوقت.

شیئ كل  رأ  ق إ

ومناطق لدیات  لمجلس ب لفرنسیة  لجمعیة ا وا لدا  أ
ائیة خطة ثن إرساء  ل ا (AFCCRE) تتعاون  أوروب

أورو-متوسطیة ل لشراكة ا ل خدمة 

نظمت الجمعیة الفرنسیة لمجلس بلدیات ومناطق أوروبا
(AFCCRE), الدورة الخامسة للجامعة األوروبیة بمدینة أنتیب

جوان-لو-بان (Antibes Juan-les-Pins),الواقعة في جنوب
شرق فرنسا, وذلك یومي 17-18 أكتوبر (تشرین األول),

.2019

شیئ كل  رأ  ق إ

ایات لنف لحد من ا ل أوروبي  ل أسبوع ا ل في ا ساهم 
اني) لث (تشرین ا لفترة 16-24 نوفمبر  ال ا خل

یشهد هذا العام عودة األسبوع األوروبي للحد من النفایات
(EWWR), التي تعتبر أكبر تظاهرة ذات عالقة بحملة تعزیز

التوعیة حول ضرورة الحد من النفایات في أوروبا. سینتظم هذا
األسبوع خالل الفترة 16-24 نوفمبر (تشرین الثاني) من سنة

.2019

شیئ كل  رأ  ق إ

أوروبي – ل اتحاد ا ل في ا نینو كوكوا أصبحت عضوا 
لمدني لمجتمع ا ل ا  جورجی منصة 

نینو كوكوا, المدیرة التنفیذیة لوكالة الدیمقراطیة المحلیة بجورجیا,
تم انتخابها حدیثا كعضو في مجموعة منصة المجتمع المدني

لالتحاد األوروبي-جورجيا.تستند منصة المجتمع المدني إلى البند
412 من اتفاقیة الجمعیات الممضاة بین جورجیا واالتحاد

األوروبي.

شیئ كل  رأ  ق إ

وجهتك... ا هي  سیدي/سیدتي, م

نظمت وكالة الدیمقراطیة المحلیة بالجبل األسود, بالتعاون مع
المنظمة غیر الحكومیة بونا فیدي (Bona Fide), ورشة العمل
– IMPACT) المحلیة األولى, وذلك في إطار مشروع إمباكت

االندماج مهم! استغالل الفنون الركحیة لتعزیز االنصهار
والتسامح", یوم 4 أكتوبر (تشرین األول), 2019, في مدینة

بیافلیفا, وهي مدینة تقع على الحدود الشمالیة للجبل األسود.

شیئ كل  رأ  ق إ

نشریة ألدا لشهر أكتوبر (تشرین األول) 2019 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

...مزید من الشبكات وبرامج الشراكة والجوائز
لكي تبقى ألدا دائما تحت مزید من األضواء على الساحة األوروبیة

نشریة ألدا لشهر أكتوبر (تشرین األول) 2019

 

 
أوروبیة ل اجتماعیة ا ل قتصادیة وا ا ل لجنة ا ل اتصال  ل لعضویة في مجموعة ا ا لآن ب لدا ا تتمتع أ

تعلن ألدا عن فخرها بانتمائها اآلن لمجموعة االتصال للجنة االقتصادیة واالجتماعیة األوروبیة بصفتها عضو. أنشأت مجموعة االتصال
للجنة االقتصادیة واالجتماعیة األوروبیة في سنة 2004 بدف "توفیر إطار عمل للحوار السیاسي والتعاون بین كل من اللجنة االقتصادیة

واالجتماعیة األوروبیة والمنظمات والشبكات األوروبیة التي تتواصل معها المجموعة, إضافة إلى مؤسسات االتحاد األوروبي حول
القضایا ذات المصلحة المشتركة.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

ERASMUS + KA3 - Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth 
Deadline of the call - 19/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States, EEA Countries, North Macedonia, Republic of Serbia and Turkey

Creative Europe, Culture sub-programme: Support to European Cooperation Projects 2020 
Deadline of the call - 27/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States and overseas countries and territories; 2. Acceding countries,
candidate countries and potential candidates bene�ting from a pre-accession strategy,; EEA
Countries; Countries covered by the European Neighbourhood Polic

Urban Innovative Action 
Deadline of the call - 12/12/2019   
Location - EU Member States

EU for municipalities 
Deadline of the call - 07/01/2020   
Location - Albania (the Action should bene�t a minimum of 15 municipalities, having in mind a
geographical balance as well as the inclusion of both smaller and larger municipalities

AMIF-2019-AG-CALL-02 - Social orientation of newly arrived third-country nationals through
involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

AMIF-2019-AG-CALL-03 Social and economic integration of migrant women 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

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

 أعضاء  جدد

Progetto Sud - Italy
Samtredia Municipality - Georgia

Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto - Slovenia
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