
لتغییر لتصویت وحل زمن ا حان وقت ا

قیل الكثیر حول هذه االنتخابات األوروبیة البرلمانیة التي أسالت الكثیر من الحبر, ربما المحور األكثر جداال في تاریخ االتحاد األوروبي
بأسره, من قلب أوروبا إلى أبعد المناطق المحیطة بالقارة, تجد أوروبا نفسها اآلن, في أوسع معانیها ووسط نقاش سیاسي شاسع, مفرقة إلى

العدید المناطق ومقسمة إلى العدید من  األقالیم الوطنیة وعبر-الوطنیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

لمتوسطیة لمنطقة ا في ا لدا توسع من نطاق شبكتها  أ

بعد أشهر من االستعدادات المكثفة بین كل من الشركاء المغاربة
والدولیین وألدا, تم بعث وكالة دیمقراطیة جدیدة في شمال

المغرب, وفي منطقة طنجة-تطوان-الحسیمة تحدیدا.

شیئ كل  رأ  ق إ

ادل لدولیة شجعت على تب ( CLINK)  ا كلنك 
لعدید في ا لثقافي  لموروث ا حول ا لملهمة  فكار ا أ ل ا

لدان لب من ا

فاقت نتائج تظاهرة كلنك  ( CLINK)  الدولیة األولى كافة
التوقعات ووفرت الفرصة لمبادات ثریة وهامة حول الموروث

الثقافي بین مختلف المشاركین. 

شیئ كل  رأ  ق إ

اتحاد ل وتمویل مشروع ا لتطویر  وأطرق  وسائل 
+ لدا أوروبي مع أ ل ا

هل فكرت أبدا في التمتع بتمویل من االتحاد األوروبي؟ هل كنت
ترغب في اكتشاف طرق صیاغة المشروع وإنجازه؟ إذا كان

األمر كذلك, فال تذهب بعیدا.

شیئ كل  رأ  ق إ

لجولات على أساس وا لجیدة  لممارسات ا ادل ا تب
في (حزیران)  جوان  اجتماعي یوم 18  ل لنوع ا ا

لنهائیة لتظاهرة ا ال ا خل لجیكیة بروكسل  لب لعاصمة ا ا
لحضریة   لمناطق ا لمرأة-في ا ل لمشروع ریاضة 

لماذا تعد األنشطة التي تتعاطاها المرأة في الهواء الطلق أقل  من
تلك التي یتعاطاها الرجل؟  كیف یمكن التخلص من الشعور بعدم
األمن والضغوطات التي توجهها المرأة التي تمارس الریاضة؟

ما هي األنشطة التي یقترحها مشروع ریاضة للمرأة-في المناطق
الحضریة بهدف المساعدة على رفع هذا التحدي؟

شیئ كل  رأ  ق إ

ا في أوروب لوضع  لى تحسین ا لمهاجرین إ لتزام ا من ا
ا أكثر شمولیة. (FROME2EU) تعمل على أوروب

لمعلومات أكد من ا ت

انتظم اللقاء األول, الخاص بمشروع:  من التزام المهاجرین إلى
تحسین الوضع في أوروبا (FroMe2EU), في العاصمة

البلجیكیة بروكسل خالل الفترة 8-10 أبریل (نیسان), 2019. 

شیئ كل  رأ  ق إ

لى شركاء اخیة: استمع إ لمن لتغیرات ا لم مع ا ق أ لت ا
(LIFE METRO ADAPT) ایف مترو أدابت ل

أصبحت ظاهرة التغیرات المناخیة من مسائل التسلیم باألمر
الواقع, بدون اعتبار النقاشات القائمة حول مدى تأثیر العنصر

البشري او العوامل االصطناعیة او الحلقات الطبیعیة التي تؤثر
على هذه التغیرات.

شیئ كل  رأ  ق إ

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

(Caen) أعضاء شبكة ألدا یلتقون بمدینة كان
الفرنسیة تحت راي  

  
نشریة ألدا لشهر مایو (أیار) 2019

 

 
لوحدة  ام وا لسل لفرنسیة تحت رایة ا لتقون بمدینة كان (CAEN)  ا لدا ی أعضاء شبكة أ

 
انتظمت الجمعیة العامة أللدا لسنة 2019, یوم الجمعة 17 مایو (أیار), بمدینة كان (Caen) الفرنسیة وفي اإلطار الخالب ألباي-أو-دام

(Abbaye-aux-Dames) بمنطقة النورمودي. اشتملت التظاهرة على ثالثة أیام من األنشطة تواصلت على مدى أیام 15, 16 و 17
مایو (آیار), بدعم من منطقة النورموندي. انتظم البرنامج المحلي الموسع تحت اسم "نورموندي للسالم", وبجدول أعمال تال األسبوع

األوروبي للمواطنین.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

 

طلب لتقدیم محاضرات

INTERREG NORTH WEST EUROPE 
 Deadline of the call - 14/06/2019   (at 12.00 -midday- CET)

 Location - Ireland, the United Kingdom, Belgium, Luxembourg, Switzerland, and parts of France,
Germany and the Netherlands

  
Life: Environment sub-programme - traditional projects – environmental governance &
information 

 Deadline of the call - 19/06/2019   16:00 CET
 Location - EU member states 

  
REC-AG REC Action Grant - Call for proposals to promote the e�ective implementation of the
principle of non-discrimination 

 Deadline of the call - 20/06/2019   17:00:00 Brussels time
 Location - the Member States of the European Union, including their overseas departments,

Iceland and Liechtenstein, The Republic of Serbia
  

Support for Civil Society Organisations piloting initiatives of the AU-EU Youth Cooperation
Hub 

 Deadline of the call - 21/06/2019   at 17.00 (Brussels date and time)
 Location - All countries

  
Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working opportunities
in the EU 

 Deadline of the call - 25/06/2019   at 17.00 (Brussels date and time) 
 Location - Applicants must be established in one of the current 28 EU countries.

  
EU 4 YOUTH empowerment (CSO&Las programme) 

 Deadline of the call - 25/06/2019   at 17.00 (Brussels date and time)
 Location - Lebanon

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