
2016نشریة شھر (نیسان)   
 
 

تظاھرات ألدا العمومیة في إطار 
 الجمعیة العامة: بادر  بالتسجیل اآلن

 12 في إطار الجمعیة العامة أللدا, التي ستلتئم یوم
بعض  تنظیم ماي (آیار) بباریس, تولت الجمعیة

وإدارة سلسلة من البرامج التظاھرات العمومیة 
 ماي (آیار).  13 – 12یومي 

 ثنتین یوم الخمیسیم تظاھرتین عمومیتین اسیتم تنظ
السنة األوروبیة  في ستثماراإل"اماي (آیار):  12

المضافة للتعاون  من أجل مزید من التنمیة: القیمة
رنسا البلقان". سیتم تنظیم كال المؤتمرین "بعث برنامج ف , إضافة إلى المبادرة بالحوكمة المحلیة"تعزیز و الالّمركزي

 فرنسا. وزارة الشؤون الخارجیة بباریس,بمقر أي ن, ال كنفنسیو بمبنى

والجمعیة الفرنسیة لمجلس البلدیات والمناطق في  من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وإضافة إلى ذلك, تتعاون ألدا مع كل
ى برمجة األدوات علحرص منظمو تظاھرة یوم ماي (آیار).  13أوروبا (أفكرو) لتنظیم یوم خاص بمجموعة أدوات, یوم 

نشطة التضامن الخارجیة, التي كیف یجب تثمین أ –متوازیتین, األولى بعنوان "التعلیم من أجل التنمیة  ورشتي عمل
المواطنین؟", والثانیة حول "إضفاء الطابع المحلي على أھداف التنمیة  السلطات والجمعیات المحلیة, بمساھمة تنظمھا

 المستدامة".

مداخالت تتخللھا عدة , تنظیم العدید من األنشطة المتنوعة وة, التي ستتواصل على مدى یومینالتظاھرسوف تشھد ھذه 
حتوى جدول أعمال ھذه التظاھرة على نقاش سیدور بین المحاضرین بل محاضرین على أعلى مستوى. كما یمن ق

ة المحاضرین ممثال عن وزارة الشؤون وتشمل قائم لتمكینھم من تبادل تجاربھم واإلستفادة من خبرات بعضھم البعض. 
الجمعیة الفرنسیة لمجلس و یة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالخارجیة الفرنسیة وكذلك مندوبین عن المفوضیة األوروب

دار وكنكورد, إضافة إلى العدید من الممثلین عن السلطات المحلیة ناطق في أوروبا (أفكرو) ومشروع إلالبلدیات والم
بلدان الجوار األوروبي. كما تحتوي التظاھرة , من اإلتحاد األوروبي وغرب البلقان ومیة ومنظمات المجتمع المدنيواإلقلی
في إطار سیتم عرضھا مسرحیة  "على خطى ألبارتلندر", وكذلك عرض شریط المتمثلة في بعض األنشطة األخرىعلى 

 مشروع الدر.

من  یتمكوالجمیع, یطلب من الجمھور المبادرة بتسجیل أسمائھم مسبقا للوبما أن كافة ھذه التظاھرات مفتوحة لمشاركة 
 الحضور.

 روابط مفیدة:

   رزنامة التظاھرات العمومیة ( النسخة اإلنجلیزیة)

 رزنامة التظاھرات العمومیة ( النسخة الفرنسیة)

 استمارة التسجیل
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وكالة الدیمقراطیة انطالق عملیة فتح 
 المحلیة  في مولدوفا

أبریل (نیسان) في  5 – 4بدأت الجھود حثیثة, منذ یومي 
مولدوفا, حیث قطعت خطوة ھامة لفتح وكالة 

 الدیمقراطیة, طبقا للبرنامج المرتقب, في ھذا البلد.

كل من ستانكا باراك, منسق الجمعیة إلى مولدوفا سافر 
لجنوب شرق  المحلیة (ألدا)األوروبیة للدیمقراطیة 

با, وإیال ھوروسكو, مدیرة المشروع ومنسقة وأور
أللدا كوتایزي, والذي سیتولى قریبا إدارة أنشطة الشراكة الشرقیة  الرئیس الحالينینو تفالتفازي, الشراكة الشرقیة, و

لمالقاة  یا, إیفلینا ماسروفا,بومران -یافیایة كوألدا), ومندوب منطقة بولندا الشمالجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة المحلیة (لل
وب مولدوفا كذلك في شیمسلیا, المدینة التي تقع جنو –مولدوفا ل بشیزیناو, مجلس السلطات المحلیة ینالمحلی اءكالشر

 .(ألدا) وكالة الدیمقراطیة المحلیةالتي تم اختیارھا الحتضان مقر و

مجالي  المنظمات غیر الحكومیة الدولیة العاملین فيوكاالت التنمیة األوروبیة ونشطاء و, إلتقى وفد ألدا بشیزینفي 
وكالة الدیمقراطیة  ولیة والسفارات لعرض أھدافالمنظمات الدممثلي وكذلك ب ,الحوكمة الرشیدة ومشاركة المواطن

ه المناسبة المشاركین من تبادل وجھات مناقشة فرص التعاون الثنائیة. كما مكنت ھذ, إضافة إلى غایاتھاإیضاح والمحلیة 
مثل تطویر منظومة المجتمع المدني  ,مشروع العمل القادم بخصوص ,النظر حول التحدیات القائمة وتحدید األولویات

المرافق كذلك المحلیة و اتقدرات السلطمجال خارج العاصمة والتعلیم الشامل للجمیع وحقوق المرأة والطفل وتوسیع 
ن.المقدمة للسكا  

وبعض الزمالء من مشروع نكسوس حول  )كالم( مجلس السلطات المحلیة بمولدوفا رفقة ,لیابعثة ألدا إلى شیمیس تحولت
دعوة من عمدة ھذه المدینة, السید جرجي ریلیانو, لإللتقاء بالمجموعة المحلیة والقیام بزیارة على إثر تلقي   الھجرة, وذلك

مجموعة المحلیة ال ألدا وحث كما مثلت ھذه الزیارة فرصة سانحة لعرض منوالللمكاتب التي سوف تحتضن مقر ألدا. 
وجھ. استغالل ھذه الشراكة على أفضلحتى یتسنى في األنشطة القادمة  الفاعلةمساھمة لى الع  

 روابط مفیدة:

  معرض الصور 
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المرور عبر ألدا لإلقتراب أكثر من 
اإلتحاد األوروبي ومؤسساتھ 

 وأصحاب المصلحة المتعاونین معھ 
 

اء عرض الغایة التي تسعى إلیھا ألدا, من ور
أھم أصحاب المصلحة ألدا", الذي یمتد على مدى یومین, ھي منح الطلبة فرصة للتفاعل مع  برنامج "اكتشف أوروبا مع

روبي.على الصعید األو  

 الخدمات لمنح من بصفتھا شریكا استراتیجیا للمفوضیة األوروبیة والمجلس األوروبي, تتولى ألدا تأمین ھذا النوع
وكذلك المشاركة في زیارة میدانیة  عملھ معلومات حول اإلتحاد األوروبي وطرقمزید من ال المشاركین فرصة تجمیع

األوروبي. بھدف التفاعل مع أھم أصحاب المصلحة في اإلتحاد  

ة المسائل اللوجستیة سنة في المجال, ستضطلع أندا بإدار 15بعد العمل على مدى أكثر من  ,بفضل الخبرة التي اكتسبتھا
التي یمكن تقدیمھا وفقا إلحتیاجات واإلھتمامات الخصوصیة للجامعات والطلبة. وإضافة إلى ذلك, سیختتم والتنظیمیة 

لتعزیز  الممكنة حول أفضل السبل مكین الطلبة من اإلعراب عن آرائھم وتقدیم توصیاتھمتو البرنامج بتوفیر فضاء للنقاش 
بین اإلتحاد األوروبي والشباب في أوروبا.  و في المستقبل,التعاون  

وتعد ھذه فرصة سانحة ونادرة, بالنسبة للجامعات والطلبة, لمزید فھم طرق عمل اإلتحاد األوروبي ومالقاة أھم أصحاب 
دیم اقتراحاتھم. وستتولى ألدا كسب فرصة نادرة لإلعراب عن آرائھم وتقإلى جانب  ,وجھا لوجھ ,األوروبیین المصلحة

كافة الحاضرین في ھذه التظاھرة.توزیع شھادة مشاركة  على   

 روابط مفیدة:

 برنامج خاص بكافة المعلومات عن "اكتشف أوروبا مع ألدا"
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المسار الدیمقراطي في تونس وآفاق 
نمیة في حوض البحر للتعاون والت

طساألبیض المتو  
 

أبریل  9شھدت مدینة تریستي اإلیطالیة, في یوم 
(نیسان), انعقاد المنتدى حول المسار الدیمقراطي في 

متوسطیة. -األوروتونس وسبل التعاون مع المنطقة   

-فینیسیا-وليأنتونال فلموربیدا, األمینة العامة أللدا, الكلمة في ھذا المنتدى, الذي سھرت على تنظیمھ منطقة فری تناولت
بما أن في مجلس إدارة الجمعیة ( عضو , إضافة إلى كونھاجولیا. كما أن ھذه المنطقة, التي انضمت أللدا منذ وقت طویل

ما انفكت تدعم البالد التونسیة في توخیھا للمسار الدیمقراطي وتقدم لھا المساعدة  نائب رئیس أللدا),  ألساندرو بیرالي ھو
من تنظیم كافة أنواع األنشطة وتعزیز العالقات الثقافیة واإلقتصادیة. المحلیة المادیة بھدف تمكین منظمات المجتمع المدني  

للدخول ماد), وفر ھذا المنتدى فرصة سانحة  التنمیة المتوسطیة (دیفلوبوكجزء من األنشطة القائمة, في إطار مشروع 
مھمة في حوار حول منوال التعاون ومناقشتھ على أساس الدیمقراطیة والتعایش والسالم, الشیئ الذي مكن من تقدیم حلول 

.منطقة شمال إفریقیا والشرق األدنىلتخطي األوضاع الصعبة التي تمر بھا    

ذكر "الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي", ن ین تداولوا على أخذ الكلمة في ھذا المنتدى,المتدخلین الذومن بین 
 ,, وممثلین عن الجمعیة التونسیة لم الشمل, إضافة إلى األمینة العامة أللدا2015الحائز على جائزة نوبل للسالم لسنة 

متوسطي وعضو مجلس إدارة ألدا).-المعھد األورو تي (جریجور وعضو المكتب التنفیذي ,أنتونال فلموربیدا  

كاء المحلیین, إلى وذلك بالتعاون مع كافة الشر ما انفكت ألدا تسعى, لسنوات عدیدة, إلى تعزیز مسار الدمقرطة في تونس,
اعي الحثیثة وكالة جدیدة للدیمقراطیة بتونس. ھذا باإلضافة إلى المسفتح ل  التي تضطلع بھا د من األنشطةیالعد جانب

جولیا للمساھمة في دعم ھذا المسار والمساعدة على فتح -فینیسیا-والجھود الكبیرة التي یبذلھا المسؤولون في منطقة فریولي
 أول وكالة للدیمقراطیة المحلیة بتونس.

 روابط مفیدة:

Vidéo - Interview par FVG.TV 
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تعزیز  –كرانیا ومھمة مشتركة في أ
مكانة وكالة الدیمقراطیة المحلیة 

المتواجدة بمنطقة دنیبروبتروفسك 
وتھیئة المناخ لفتح وكالة جدیدة 

اسیللدیمقراطیة المحلیة بأود  

 

 ألدا وممثلین عن بلدیة غدانسك البولندیة أعضاء من , تحولت بعثة مشتركة, تضم2016ار), مارس (آذ 22و  21یومي 
في زیارة لھذه  ووكالة الدیمقراطیة المحلیة بدنیبروبتروفسك وجمعیة مجموعة المساعدة على التنظیم الذاتي, إلى أودیسا

 المدینة األوكرانیة  لإللتقاء بالعدید من ممثلي المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة ھناك.

بدعم  ة ھي استكشاف فرص مزید من التعاون وفتح وكالة للدیمقراطیة المحلیة بمدینة أودیساوكانت الغایة من ھذه الزیار
  من الشركاء المحلیین والدولیین المعنیین.

إلى رئیسة كة الشرقیة, إیال ھوروسكو, إضافة كانت ألدا ممثلة من قبل األمینة العامة, أنتونال فلموربیدا, ومنسقة الشرا
التي كانت من بین الزائرین. وكانت بلدیة غدانسك ممثلة في  , أنجلیكا بیلیبنكو,محلیة بدنیبروبتروفسكوكالة الدیمقراطیة ال

شخص بیوتر كوفلسوك, نائب العمدة, وأنا كیوتراكیس, الخبیرة في شؤون الشرق بإدارة مدینة غدانسك, وماسیاش 
وبالعدید  2015ألدا منذ ب وھوعضو ,م الذاتيجمعیة مجموعة المساعدة على التنظیبوكوفسكي وأندري كروبنیك, رئیس 

أصر على , حیث قام بإعداد المھمة المشتركة ووكالة الدیمقراطیة المحلیة بدنیبروبتروفسكمن األنشطة التي تنظمھا 
 .ور كافة جلساتھاحظ

مركز  اإلقلیمي بأودیسا, رئیسة أوجینا أبراموفا, عضوة المجلس یسا ھم:أود لقاءات في الذین حضرواالممثلین  أبرز 
تتعاون مع قادة منظمات المجتمع المدني, سلومیة بوبروفسكا, نائبة رئیس إدارة المقاطعة اإلقلیمیة الخدمات اإلداریة الذي 

بأودیسا, بافال فوجلمان, نائب عمدة مدینة أودیسا والسیدة سفتالنا بویافا, رئیسة قسم العالقات الدولیة بمجلس مدینة 
 .دیساأو

 ة كیاف لإللتقاء, ھناك, باألعضاءألدا إلى مدینبعد نھایة ھذه الزیارة, التي اتستغرقت بضعة أیام لمدینة أودیسا, تحول وفد 
أسبوعا, انتھى المطاف بالوفد في مدینة  وفي نھایة ھذه الزیارة, التي اسبوعاوالشركاء وأصحاب المصلحة الدولیین. 

تحتضن أول وكالة للدیمقراطیة المحلیة, بعد أن تم فتحھا خالل شھر ماي (آیار), من سنة , المنطقة التي دنیبروبتروفسك
التقى مدیر ألدا كتیزي (جرجیا), رفقة األمینة العامة, أنتونال فلموربیدا, كال من جالب بریجینوف, رئیس  . وھناك,2015

 .وبتروفسكدنیبر, وبوریس فیالتوف, عمدة مدینة دنیبروبتروفسكالمجلس اإلقلیمي ل

 

 روابط مفیدة:
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ولكن غایتھا إنتھت السنة األوروبیة 
 األساسیة ما زالت متواصلة

, 2015شھر من النشاط,  انتھت سنة  12بعد 
ومثلت  .2015 التي تعتبر السنة األوروبیة للتنمیة
إلطالع  ھذه السنة مبادرة فریدة من نوعھا

سیاسات التنمیة داخل  المواطنین األوروبیین على
حث المواطنین األوروبیین , إضافة إلى ذات مجالفي  بلدان اإلتحاد األوروبي وإبراز الدور الموكول لإلتحاد األوروبي

, قامت جمعیتنا بدعم ھذه السنة عبر أنشطتھا وفاعلةھذه المنظومة. وبصفتھا صاحبة مصلحة مساھمة ل مامعلى االنض
في  بروح الرسالة التي ضمنت عریفتشبكتھا, وذلك بنشر الكلمة وال یة إلى مزید من التوعیة, عبر سائر مكوناتالداع

ة . وبصفتھا عضو صلب تحالف المجتمع المدني وشریك فاعل في مختلف المشاریع المتعدد2015السنة األوروبیة للتنمیة 
بادرت ألدا بتنظیم العدید من التظاھرات العمومیة , على غرار الدار, 2015السنوات الخاصة بالسنة األوروبیة للتنمیة 

المحلیة وإدارة أنشطة, على شبكة اإلنترنت, لتوعیة المواطنین واألطراف المحلیة على حد السواء, مثل السلطات 
 على المضاعفة. فائقة قدرة تتمیز جمیعھا ب التيومنظمات المجتمع المدني, 

الذین قبلوا بتوحید جھودھم والتعاون معنا, بصفة ھذه الفرصة للتوجھ بالشكر إلى كافة األعضاء والشركاء نود اغتنام و
مثمرة, لتنظیم العدید من البرامج واألنشطة التوعویة بكل نجاح. كما نتطلع إلى مواصلة أنشطتنا إلدراك نفس الغایة 

  عیة الناس وحثھم على المساھمة في منظومة التنمیة والقضاء على الفقر. المتمثلة في تو



 الذي تدیره ألدا تمالمشروع تم اختیار
قبل للحصول على المنحة المقدمة من 

 منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة 
سیتولى, في بحر ھذا العام, منتدى المجتمع المدني 

مشروع, من بینھا  17للشراكة الشرقیة تقدیم منح لفائدة 
 واحد تدیره ألدا. و تغطي المشاریع المختارة ثالثة بلدان, على األقل, من البلدان المعنیة بالشراكة الشرقیة.

ببلدان الشراكة الشرقیة", إلى حیین اإلدارة العمومیة وإصالح الحكومات المحلیة المشروع, الذي یعرف باسم "تینتمي و
ستقرار". كما تتمثل الغایة من وق اإلنسان والحوكمة الرشیدة واالاول محور "الدیمقراطیة وحق, الذي یتن1فریق العمل رقم 

ندماج في اإلتحاد األوروبي, وذلك بإرساء ھیاكل دیمقراطیة قارة لبلدان الشریكة فرصة االبعث ھذا الفریق في منح ا
تتعلق بحقوق اإلنسان ومعاییر  لمجاالت التيفي ا المستدامةوتمكین منظمات المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة و

 .سلسة تشبیكوإدماجھا في عملیة قتراع وحریة اإلعالم ومحاربة الفساد وتدریب السلطات المحلیة اال

 وطبقا لمبادرة الشراكة الشرقیة, یتمثل دور منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة في المساھمة في تأمین التحول
, وذلك بالتأكید على البعد الخاص بالمجتمع المدني ومنظومة التواصل بین ادي في البلدان الشریكةالدیمقراطي واالقتص

منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة, منذ السنة الماضیة, مبادرة. كما بادرت سكریتیریة الشعوب التي تدعو لھا ھذه ال
التركیز على اإلصالحات العمیقة, القائمة في بلدان الشراكة باتخاذ جملة من اإلجراءات تھدف إلى تعزیز ھذه المنح, مع 

  القیام بأنشطة في المجاالت التي لم تقتحمھا ھذه المنظمات إلى غایة اآلن.الشرقیة, وتشجیع منظمات المجتمع المدني على 

 روابط مفیدة:

  نتائج االنتقاء الخاصة بالمنح الثانویة لمنتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقیة
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االتصال كشرط أساسي لتأمین 
 مشاركة ناجحة للشباب

مارس (آذار),  25 – 21نظمت ألدا , خالل الفترة 
تدریبیة ة أوھرید, جمھوریة مقدونیا, دورة بمدین

حول الخدمات األساسیة لالتصاالت لفائدة فرق من 
 المراسلین الشبان, وذلك في إطار مشروع المنصة اإلقلیمیة في البلقان لمشاركة الشباب والحوار.

 (ألبانیا والبوسنة والھرسك وكوسوفو شابا ینتمون إلى ستة بلدان من البلقان 30 مشاركة ھذه الدورة التدریبیة شھدت
 ومقدونیا والجبل األسود وصربیا).

الشباب  ومجوا أیام, قدم المحاضرون نبذة عن الخدمات األساسیة لالتصاالت 5خالل ھذه الدورة التي تواصلت على مدى 
ت.بمعلومات مفیدة ونصائح عملیة في مجال االتصاال  

اغتنم كافة المشاركین ھذه الدورة التدریبیة لتنمیة قدراتھم الخالقة واكتساب مزید من المعرفة في عالم االتصاالت, إضافة 
فریق من تولى  إلى كسب الخبرة في التعامل مع أصحاب المصلحة والتفاعل مع اإلعالم وتحسین مھاراتھم في الكتابة.

جدیدة وتقدیم اقتراحات قیمة من خالل ورة التي مكنت الجمیع من تبادل أفكار أعمال ھذه الد المدربین المحترفین تیسیر
 حوار بناء ومفید.

تم تنظیم البرنامج التدریبي في شكل نشاط یدخل في إطار المشروع " المنصة اإلقلیمیة في البلقان لمشاركة الشباب 
 والحوار", بتمویل من المفوضیة األوروبیة.

  



مشروع الالمركزیة  انطالق
فرنسا/البلقان, بدعم من وزارة 

 الشؤون الخارجیة الفرنسیة
 

بتواجد لجنة التسییر في باریس, تولي الشركاء في 
 الرسمیة ةبرنامج فرنسا/البلقان اإلعالن عن االنطالق

 للخطوات األولى الخاصة بمختلف األنشطة.

الھدف من ھذا البرنامج ھو التركیز على الفرص, 
وحة للسلطات المحلیة الفرنسیة, كي تعمل مع نظرائھا في البلقان لدعم الحوكمة الرشیدة. حصل ھذا البرنامج المتعدد الممن

األطراف على دعم من وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة (من خالل برنامج التعاون الالّمركزي). مدیر المشروع ھو بي 
والجمعیة الفرنسیة لمجلس البلدیات والمناطق  على غرار مدینة دیجون و أوفارني, الذي یعد كذلك عددا من الشركاء-فیشي

في أوروبا وسیكاال أوت لوار ومنطقة النرمندي, إضافة إلى العدید من أصحاب المصلحة الھامین اآلخرین. وستمكن 
المحلیة, بفضل بناء تمكین الحوكمة المنظمین من التركیز على   –التي ستتواصل على مدى ثالث سنوات  –األنشطة 

قدرات السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني في العدید من المجاالت, على غرار الثقافة والسیاحة وحقوق اإلنسان 
 ومشاركة الشباب.

كما تنوي ألدا, التي تعد من أبرز الشركاء في ھذا المشروع, تقدیم مزید من الدعم لكل شبكتھا, أي سائر وكاالت 
ة المحلیة وكذلك مكتب ألدا في سكبیا.الدیمقراطی  

ماي (آیار). 12مقر وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة تحدیدا, یوم بستنطلق أعمال المؤتمر في باریس ,   

 روابط مفیدة

 رزنامة التظاھرات العمومیة ( النسخة اإلنجلیزیة)

 رزنامة التظاھرات العمومیة ( النسخة الفرنسیة)

 استمارة التسجیل
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تعزیز الدیمقراطیة المحلیة في أرمینیا 
منشور مشترك بین ألدا/وكالة  –

 الدیمقراطیة المحلیة أرمینیا
 

أصدرت كل من الجمعیة األوروبیة للدیمقراطیة 
المحلیة أرمینیا, المحلیة (ألدا) ووكالة الدیمقراطیة 

, منشورا مقرا لھا بغیومري التي تأخذ من مدینة
 –بعنوان "تعزیز الدیمقراطیة المحلیة في أرمینیا 

 مبادئ توجیھیة حول مشاركة المواطنین".

األمینة العامة أللدا, ولوزین ألكساندریان, مدیر وكالة الدیمقراطیة  تم إعداد ھذه الوثیقة من قبل كل من أنتونال فلموربیدا,
الذي مشروع "الدعم المقدم لتعزیز الدیمقراطیة المحلیة في أرمینیا",  المحلیة في أرمینیا, وذلك في إطار مساھمتھما في
.یةركنمحكومة الدالیشرف على تنفیذه المجلس األوروبي بدعم من    

ویھدف المنشور إلى تقدیم المقاییس والنصوص المرجعیة وأفضل الممارسات وتقنیات المشاركة وأفكار مفیدة ومشاركة 
. 2015المواطن, طبقا لما تمت مناقشتھ في الملتقیات اإلقلیمیة الملتئمة بأرمینیا خالل شھر جویلیة (تموز)   

لى رفع التحدي المتمثل في إرساء منظومة الحوكمة المحلي وبفضل المبادئ التوجیھیة المقدمة, سیحصل كل من یھدف إ
قیمة.والتشاركیة في البالد, على نصائح عملیة   

 روابط مفیدة

 , المنشورة على موقع الواب الخاص بألدا ( pdf)( األرمینیةونسختھا  ,(pdf)( إلنجلیزیةانزل , في نسختھا °  

 الفایس بوك.تابع أنشطة وكالة الدیمقراطیة المحلیة بأرمینیا على صفحة  ° 

 

http://www.alda-europe.eu/public/publications/144-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/143-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ARM.pdf
https://www.facebook.com/Local-Democracy-Agency-foundation-in-Armenia-1576511252567883/timeline/

