
ویمن (WEMIN) یسعى لجدران – مشروع  إسقاط ا
لمستقرات لالجئات ا وا لمهاجرات  لنساء ا لى تمكین ا إ

ا في أوروب

تم, بین عشیة وضحاها, یوم التاسع من شهر نوفمبر (تشرین
الثاني) 1989, إسقاط جدار برلین ووضع حد لما یناهز 30 سنة

من تقسیم العاصمة األلمانیة إلى جزأین.

شیئ كل  رأ  ق إ

+ لیة رائعة أللدا فاق مستقب وآ جدیدة  انجازات 

بعد ما یناهز سنتین من النشاط, بقیت ألدا+, وهي المؤسسة ذات
الطابع الربحي التي تشتغل تحت مظلة ألدا, وفیة للوعود التي
قطعتها على نفسها وتحقق العدید من االنجازات المهمة وتنفذ
العدید من برامج التعاون مع الشركات المحلیة والدولیة ذات

القیمة المتمیزة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لشبكة لقاء ا خالل  لقان یتواصل من  لب اكتشاف ا
لمنتظم بمنطقة نوفي ساد  لیمیة ا اإلق

انتظم اللقاء السادس للشبكة اإلقلیمیة الخاصة بمشروع "المنصة
اإلقلیمیة لمنطقة البلقان حول مشاركة وحوار الشباب" بمنطقة

نوفي ساد, في صربیا, وذلك خالل الفترة 17-19 أكتوبر (تشرین
األول), 2018. وبهذه المناسبة, التقى كافة المساهمین في

المشروع بهدف تقییم الوضع وتعزیز االنجازات المحققة على
مدى األربع سنوات األخیرة.

شیئ كل  رأ  ق إ

في إطار لمنعقد  لمؤتمر ا اسبة ا في تونس بمن لدا  أ
(PARFAIT) ارفي لطریق ب مشروع منتصف ا

التقت, یوم 14 نوفمبر (تشرین الثاني) بتونس, وفي نزل أفریكا
بالذات, مجموعة تتكون من حوالي 40 شخص, بمناسبة انعقاد

.(PARFAIT) مؤتمر مشروع منتصف المدة بارفي

شیئ كل  رأ  ق إ

صلب مشروع ونشاطا  لیة  ا فع لمرأة دور أكثر  ل أصبح 
SW-UP) لحضریة لمناطق ا في ا لنساء  ل ریاضة 

لمحلي لحكم ا في مجال ا ولیس   – (PROJECT
فحسب

احتضنت بلدیة رمنیكو ساراتو الرومانیة االجتماع التنسیقي الثالث
SW-UP) لمشروع ریاضة للنساء في المناطق الحضریة

project) والذي التأم یومي 12 و 13 نوفمبر (تشرین الثاني)
.2018

شیئ كل  رأ  ق إ

ا ا هي أقرب من بعضهم ومقدونی منطقة نورمندي 
ا نتصور!  أكثر مم

شهد شهر نوفمبر (تشرین الثاني) أنشطة مكثفة بشكل خاص
وعلى إثر األنشطة العدیدة التي میزت العالقات القائمة بین

الشركاء من نورماندي ومقدونیا لدفع جهود السالم والتعاون
الدولي.

شیئ كل  رأ  ق إ

لجیكیة بروكسل. لب لعاصمة ا لذي احتضنته ا في تظاهرة مشروع إنالردج (ENLARGE) ا لمشاركین  صوات ا

ال یحتذى به لقیروان – مث في ا ورشة عمل مفتوحة 
لنشطة لمواطنة ا حول ا

أدى عمدة مدینة ستراسبورغ, روالن ریز, ومساعدوه, یوم 20
أكتوبر (تشرین األول) 2018, زیارة إلى مدینة القیروان بالبالد

التونسیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمغرب على ا لمحلیة ب لدیمقراطیة ا ل لة  ا وك بعث 
! األبواب 

احتضنت بلدیة تطوان, یوم السابع من نوفمبر (تشرین الثاني)
2018, اللقاء األول الخاص بالشركاء المحلیین والدولیین حول

وكالة الدیمقراطیة المحلیة الجدیدة في شمال المغرب والتي ینتظر
أن تصبح فاعلة خالل األشهر األولى من سنة 2019.

شیئ كل  رأ  ق إ

مجلة ألدا لشهر نوفمبر (تشرین األول) 2018 إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

الشروع الیوم في بناء أوروبا الغد
 التوجه نحو انتخابات االتحاد األوروبي لسنة 2019 

  
مجلة ألدا لشهر نوفمبر (تشرین األول) 2018

 

 
لسنة 2019 ات االتحاد األوروبي  لتوجه نحو انتخاب لح االتحاد األوروبي - ا لصا أنت 

 
سیتولى االتحاد األوروبي, خالل شهر مایو (أیار) 2019, تنظیم االنتخابات الختیار األعضاء الذین سیمثلون ناخبیهم في البرلمان األوروبي
لعهدة تمتد على فترة خمس سنوات وكذلك الرئیس الجدید للمفوضیة األوروبیة. وفي سیاق یتسم بتنامي الشكوكیة األوروبیة, في كافة دول

االتحاد األوروبي, تبقى ألدا مقتنعة كلیا بأن هذه االنتخابات ستكتسي أهمیة خاصة.
كما أن هناك مسائل جوهریة تبقى مرتبطة ارتباطا وثیقا باالنتخابات األوروبیة: انتخابات سنة 2019 التي ستكون أكثر من مجرد انتخابات
نتولى من خاللها اختیار النواب الذین  سیمثلوننا في البرلمان األوروبي مستقبال لتمثل حدثا ینظم في إطار أوروبا ما بعد البراكسیت الذي

جاء لیؤكد, من خالل أصوات الشعوب األوروبیة, على االنقسامات والتصدعات القائمة صلب البلدان األوروبیة, ویثیر الشعور بالتشكیك في
المشهد األوروبي. بالرغم من كل هذا, یسود ألدا اعتقاد راسخ بأنه یتعین على االتحاد األوروبي أن یبقى متماسكا وموحدا. ولكي ینجح

االتحاد األوروبي في هذا المسعى, یبقى من الضروري إدماج 500 ملیون مواطن أوروبي وإقناعهم بالمساهمة في هذه االنتخابات
وباستغالل أصواتهم أثناء التوجه إلى صنادیق االقتراع.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

أخبار قادمة من وكاالت الدیمقراطیة المحلیة

 

طلب لتقدیم محاضرات

FEMINIST REVIEW TRUST - Supporting projects that transform the lives of women
 Deadline of the call - 15/12/2018   

 Location - all countries
  

Call 8 per Mille: Chiesa Valdese 
 Deadline of the call - 21/12/2018   

 Location - Worldwide
  

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): 2018 Global Call for
Proposal

 Deadline of the call - 21/12/2018   at 12:00 (Brussels time and date
 Location - All countries outside the EU

  
UNFPA Turkey - Grants Programmes: General call for expression of interest

 Deadline of the call - 31/12/2018   
 Location - Turkey

  
EAC/22/2018: Capacity Building for European Capitals of Culture

 Deadline of the call - 16/01/2019   at 16:00 (Brussels date and time)
 Location - Designated European Capitals of Culture

  
AMIF-2018-AG-INTE TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY
NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION

 Deadline of the call - 31/01/2019   
 Location - European Member States

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

 أعضاء  جدد

Brindisi Produce S.C.A.R.L. - Italy
 City of Sceaux - France

 Expac Ltd - Ireland
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