
لطابع أنشطة "ذات ا ل ارفي – سنتین من ا مشروع ب
في تونس لتجدید  وا لتقدم  لوردي" من أجل ا ا

مثل یوم السبت, السابع من دیسمبر, 2019, عالمة بارزة على
مدى سنتین مضت منذ االنطالق في تنفیذ مشروع بارفي وذلك
بتنظیم المؤتمر األخیر في إطار هذا المشروع, الذي مكن من

تنفیذ العدید من األهداف, بكل نجاح, على أرض الواقع.

شیئ كل  رأ  ق إ

! ومجلس إدارتها لدا  أ لقیروان ترحب ب ا

اجتمع, یومي 6 و 7 دیسمبر (كانون األول), بتونس, وبمدینة
القیروان تحدیدا, عدد من موظفي ألدا وأعضاء مجلس إدارة هذه

المؤسسة.

شیئ كل  رأ  ق إ

آدنآور (KAS) یتواصل مشروع مؤسسة كونراد 
في لتدریبیة  لدورات ا انیة من ا لث لجولة ا بتنظیم ا

دنیبرو

انتظمت, خالل األسبوع اآلخیر من شهر نوفمبر (جمادى الثاني),
الجولة الثانیة من الدورات التدریبیة في دنیبرو,وذلك في

إطارالمشروع المعروف باسم"تمكین السلطات المحلیة ومنظمات
المجتمع المدني من تقدیم الحلول بواسطة الدیمقراطیة التشاركیة".

یحظى هذا لمشروع بدعم مالي من قبل مؤسسة كونراد آدنآور
.(KAS)

شیئ كل  رأ  ق إ

لمهاجرة لمرأة ا ائدة ا لف نحو منظومة دمج أفضل 
ویمن صلب مشروع  ا  في أوروب اجئة  ل ل وا

امي اختت ل لمؤتمر ا (WEMIN): ا

خالل السنتین األخیرتین, سمح مشروع ویمن: تمكین المرأة
المهاجرة ودمجها بتنفیذ العدید من األنشطة المحلیة وتحقیق نتائج

جیدة بهدف دمج المرأة في مجتمعاتها المحلیة الجدیدة وبلدان
إقامتها. لكي نتمكن من االحتفال باختتام تجربة مشروع ویمن

والنتائج التي انجزت بفضل هذا المشروع, انتظم, یومي 8 و 9
دیسمبر (كانون األول), مؤتمر دولي بالعاصمة الیونانیة أثینا.

شیئ كل  رأ  ق إ

ا من حول أوروب لخطاب  تصورات: تصحیح مسار ا
وأفضل أجل هجرة أسلم 

یمكن ألشكال الخطاب "من أجل حیاة أفضل", والتي من شأنها أن
تصبح واقعا ملموسا في فضاءات أخرى, أن تنحت مفهوم الهجرة

االنسانیة. غیر أن فكرة "األرض الموعودة" قد ال تكون حقیقیة
حیث أن الوافدین الجدد كثیرا ما یواجهون شتى الصعوبات

والتحدیات التي لم یكونوا ینتظرونها.

شیئ كل  رأ  ق إ

لدیة لدا: ب أ لتحاق ب ا ل لى ا طریقه إ في  جدید  عضو 
ماریوبول!

تعود  الخطوات األولى,  التي قطعتها بلدیة ماریوبول رفقة
مؤسسة ألدا, إلى سنة 2017, حیث تم فتح وكالة دیمقراطیة

محلیة في المدینة آنذاك.

شیئ كل  رأ  ق إ

لتمویل فرص ا حول  لمعلومات  ا دورة تدریبیة ثریة ب
لمساعدتك على تمویل أوروبي  ل اتحاد ا ل لتي یتیحها ا ا

مهمتك

نظمت ألدا, یومي 10-11 دیسمبر (كانون األول), دورة تدریبیة
ثریة بالمعلومات ومكنت من التركیز على برامج وفرص التمویل

التي یوفرها االتحاد األوروبي.

شیئ كل  رأ  ق إ

في لمشاركة  ل لآن  ادر بتسجیل اسمك ا لدا: ب حوارات أ
لمجانیة! ار ا لوابین سلسلة ا

هل تعلم أن ألدا تستعد لالحتفال بعید میالدها 20 قريبا؟ هذا
حدث متمیز بالنسبة لنا, بما أنه لم یكن أللدا أن ترتقي إلى

مستواها الحالي بدون مساهمة كافة أعضائها. وبالتالي, أردنا أن
نتأكد أن عید میالدنا 20 سیضم فعال كل فرد منك

شیئ كل  رأ  ق إ

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

!مؤتمرات ودورات تدریبیة ولقاءات وانطالقات جدیدة من أجل ألدا 2020
نشریة ألدا لشهر دیسمبر (كانون األول) 2019

 

 
لعشرین ! لذكرى ا ل ات وأهمیة كبیرة  نجازات ، تحدی

،أعزائي األعضاء ، الشركاء ، األصدقاء
عند تفقدي لإلنجازات التي تمكنت من تحقیقها ALDA خالل سنة 2019 ،فعلى الرغم من التحدیات المرفوعة، ال یمكنني إال أن أشعر

بالفخروالطمأنینة للجودة المستمرة لعملنا المشترك والجهود المبذولة حول المبادئ التي اتفقنا بصددها و لطالما تشبثنا بها طوال 20 عامًا
الماضیة ! لقد حققنا نتائج لیست بالهینة ،حیث قمنا بتخطیط وتنفیذ أنشطتنا بما في ذلك تأسیس وكالة الدیمقراطیة المحلیة بتطوان بالمغرب،

واإلطالق الرسمي لشبكة البلقان للدیمقراطیة المحلیة (BNLD),والتي تضم 7 وكاالت للدیمقراطیة المحلیة غرب البلقان .
في مجال مساواةالنوع، فكل من مشروعینا WEMIN و PARFAIT الموجهین نحو المرأة ،المنجزین بكل من البلدان األوروبیة وتونس

،انتهیا على حد سواء بنجاح هذا الشهر.إال أن هاته النتائج االیجابیة ،   تحتم علینا إدراك أنه ال یزال هناك الكثیر الذي یتعین علینا القیام به -
وإننا بالتأكید نعتزم االستمرار في هذا المنهاج.

مع تركیزه على النساء المهاجرات والالجئات ، مشروع WEMIN    , یشهد كذلك على التزامنا في مجال الهجرة و انخراطنا الواضح
والمستمر تجاه هذه القضیة التي لم تجد بعد مسارها لحل توافقي بین الحكومات االوروبیة ، و إن مشروع PARFAIT لخیر دلیل على

ضرورة استمراریة االشتغال مع دول الجوار. كما حافظت على ذلك ALDA منذ بدایتها منذ حوالي 20 عاًما.

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 

 

االستعداد لالحتفال بالذكرى 20 أللدا

 

طلب لتقدیم محاضرات

IPA 167126 - Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina 2019 -
Support to existing and newly established CSOs networks in various areas 
Deadline of the call - 21/01/2020   
Location - Bosnia and Herzegovina

Information measures relating to the Common Agricultural Policy 
Deadline of the call - 21/01/2020   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU member states

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Supporting Human Rights
Priorities – Global Calls 
Deadline of the call - 23/01/2020   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
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