
اتحاد ل ل لتمویل  حول برامج ا جدیدة  دورة تدریبیة 
وبروكسل فیتشانزا  في مدینتي  أوروبي  ل ا

تتوفر الفرصة اآلن للمشاركة في دورة تدریبیة مكثفة, تتواصل
على مدى یومین, حول برامج التمویل لالتحاد األوروبي خالل

سنة 2020 وما بعدها.
في محاولة منا إلضفء أكبر شمولیة ممكنة على هذه التظاهرة,

سیتم تقدیم هذه الدورة التدریبیة في مناسبتین وفي مكانین
مختلفین...

شیئ كل  رأ  ق إ

لى لحاجة إ ام (EUROPCOM) 2019: ا أوروبك
أثیر محلي لمیة مع ت ا لع استراتیجیات ا ل ا

یتعین علینا التحرك على الصعید العالمي والمحلي في نفس
الوقت: استراتیجیات عالمیة تحت تأثیر محلي".  جاءت هذه

الكلمات على لسان بالوما أسكیدارو, مدیر إدارة االتصا الت
بمنظمة الیونساف, في الجلسة االفتتاحیة للدورة العاشرة

ألوروبكام(EuroPCom), المؤتمر االوروبي لالتصاالت
العمومیة, الذي احتضنته العاصمة البلجیكیة بروكسل خالل الفترة

7-8 نوفمبر (تشرین الثاني) 2019.

شیئ كل  رأ  ق إ

لشباب لشباب: مشاركة ا ل أوروبي  ل لعربي ا لمنتدى ا ا
لسلم  ل كمحفز 

ینظم كل من Council of Europe وجامعة الدول العربیة,
كل سنتین, منتدى الشباب العربي-األوروبي الذي یجمع 50

مشارك عربي و50 مشارك أوربي ینتمون إلى الدول األعضاء
في المجلس األوروبي.

شیئ كل  رأ  ق إ

لحوكمة حول ا لحوار  لفتح ا لمؤتمرات  سلسلة من ا
ا في روسی لمشاركة  وا ا  لذاتیة محلی لرشیدة ا ا

ما انفكت األنشطة في روسیا تتكاثف وتتدعم على مستوى تأمین
االهتمام والتحفیز لدى عدد متكاثر من أصحاب المصلحة محلیا,

وبالتالي فتح المجال أمام حوار ثري وبناء بخصوص المشاریع
المستقبلیة الممكنة لتحسین منظومة الحكم المحلي مع األطراف

ذات العالقة النشطة على مستوى الحكم المحلي.

شیئ كل  رأ  ق إ

لتصویر مع مشروع إمبكت لتفاعل عبر ا ا
أسود ل لجبل ا في ا  (IMPACT)

الذبذبات الجیدة متواصلة في االنتشار من خالل األنشطة التي تتم
في إطار مشروع إمبكت (IMPACT), بعد أن شهدت الورشة

المحلیة الثانیة في الجبل األسود مشاركة الجئین من سوریا
والعراق وتركیا حول موضوع مطبخ الوسط لفائدة طالبي اللجوء

في سبوتز, وذلك یوم 16 من شهر أكتوبر (تشرین األول),
.2019

شیئ كل  رأ  ق إ

لرقمي من أجل مواطنة نشطة 2.0 لتواصل ا ا

أثبتت منظومة التواصل الرقمي أهمیتها المستدامة حول تنقل
المواطن وأهمیة الحوار بین المواطنین والجمعیات واألطراف

العمومیة الفاعلة. على إثر هذه المالحظات والطلبات الخصوصیة
الصادرة عن بعض األطراف الفاعلة لدیها, نظمت وكالة

الدیمقراطیة المحلیة بتونس, مع عضوتها عفاف الزدام, دورة
تدریبیة عملیة تواصلت على مدى یومین وتمحورت حول

موضوع التواصل الرقمي, الذي انتظم بمقر مكتب الوكالة بوالیة
القیروان, الجمهوریة التونسیة, خالل الفترة 2-3 نوفمبر (تشرین

الثاني), 2019.

شیئ كل  رأ  ق إ

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

شبكة البلقان للدیمقراطیة المحلیة تعاون على مستوى عال بین ألدا ووكاالت
دیمقراطیة المحلیة في منطقة البلقان

نشریة ألدا لشهر نوفمبر (تشرین الثاني) 2019

 

 
ا لمحلیة تنطلق رسمی لدیمقراطیة ا ل ان  لق لب بشرى سارة! شبكة ا

تم انشاء شبكة منطقة البلقان للدیمقراطیة المحلیةبشكل رسمي, في البیت األوروبي ببریستینا (كوسوفو), وذلك في السابع من شهر نوفمبر
(تشرین الثاني) 2019! انطلقت هذه التظاهرة بترحیب حار وكلمات افتتاحیة ألقاها كل من ألبارت كراسنیكي, رئیس شبكة منطقة البلقان

للدیمقراطیة المحلیة, والسید موریسیو كامن, المدیر التنفیذي من "جمعیة تارانتوني مع البلقان", والسید أورانو أوتاشان, رئیس ألدا وكذلك
السیدة ستانكا باراتش دمیونوفیتش, مدیرة البرنامج االقلیمي أللدا.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

لعاشرة لذكرى ا ا خاصة ب وتوصیات  انجازات 
لشرقیة لشراكة ا ا احتفال ب ل ل

خالل الفترة 4-6 نوفمبر (تشرین الثاني), مثلت العاصمة السویدیة
ستوكهولم, مسرحا لالحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة

الشرقیة. تتمثل هذه الذكرى في مبادرة السیاسة المشتركة التي
تهدف إلى تعمیق ةاعزیزالعالقات القائمة بین االتحاد األوروبي

ودوله األعضاء, إضافة إلى الجیران الشرقیین من أرمینیا
وأزربیجان وروسیا البیضاء وجورجیا وجمهوریة مودوفا

وأوكرانیا كمحرك ودافع لمنظومة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة
والمؤسساتیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

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

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Supporting Human Rights
Priorities – Global Calls 
Deadline of the call - 09/01/2020   at 12:00 (Brussels date and time
Location - See the Annex L at the programme page for a detailed list of eligible countries and
regions for the Lot 1 and the Lot 2. For the Lot 3 actions must take place in at least �fteen
countries outside the European Union.

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Family, Labour and
Social Services
PROMOTING DECENT FUTURE OF WORK APPROACH WITH A FOCUS OF GENDER EQUALITY 
Deadline of the call - 27/01/2020   at 16:00 (Brussels date and time)
Location - Member State of the European Union or an eligible country according to the annex I
of Regulation no 231/2014EU Member States or Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland,
Kosovo, Montenegro, Serbia, Turkey, The Former Yugoslav Republic of Macedonia.

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

KRAP ASD - Italy
HUB NICOSIA - Cyprus
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