
ALDA-ի ցանցը  հանուն ավելի

ժողովրդավարական Եվրոպայի

և հանուն խաղաղ Ուկրաինայի

ALDA տեղեկագիր մայիս 2022 թ

ALDA-ի Գլխավոր համաժողովը 2022.
Հաստատությունները, տեղական իշխանությունները,
անդամները և պատվիրակները բոլորը միավորված են

հանուն խաղաղության, ժողովրդավարության և
ճկունության

 
Արևոտ Ստրասբուրգը ողջունեց Կառավարման խորհրդի անդամներին,

Տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների (LDAs)
պատվիրակներին, ALDA-ի անդամներին և գործընկերներին Ասոցիացիայի

տարվա կարևորագույն իրադարձության՝ ALDA-ի 2022-ի Գլխավոր համաժողովի
և հարակից միջոցառումների համար:

2019 թվականից ի վեր առաջին անգամ՝ մայիսի 5-ից 7-ը ALDA-ի ցանցը առկա
ձևաչափով էր մասնակցում համաժողովին՝ ուղեկցված 3-օրյա դասընթացներով
և կլոր սեղաններով, որոնք ամփոփվեցին 2022 թվականի մայիսի 6-ին ALDA-ի

Գլխավոր համաժողովով վերնագրված «Աջակցելով Տեղական
Ժողովրդավարությանը, Աջակցելով Խաղաղությանը և Ճկունությանը»:

 
Կարդալ ավելին →

Աջակցել տեղական
ժողովրդավարության
գործակալությունների
ծրագրին և աջակցել

տեղական
ժողովրդավարության
գործակալություններին

Ուկրաինայում
 

Տեղական գործողությունները,
քաղաքացիների հետ կապեր
հաստատելը, մարդկանց
կարիքները լսելը միշտ եղել է
ժողովրդավարության,
փոփոխության և մասնակցության
իրականացման՝ ALDA-ի
հանձնառության հիմքում:Ապրելով
անորոշ ժամանակաշրջանում, երբ
վտանգված են մարդու
իրավունքների պաշտպանությունը
և պետության ինքնիշխանությունը,
ժողովրդավարական միջազգային
արժանիքը ճնշման տակ է,
Միությունը պատրաստ է
հետագայում ներդնել իր էներգիան
և ընդգծել իր հանձնառությունը՝
ապահովելու իրավունքների և
ազատությունների
պաշտպանությունը։

 
Կարդալ ավելին →

 Եվրոպայի ապագայի
վերաբերյալ համաժողով.

ի՞նչ է հաջորդը:
 
Եվրոպայի ապագայի վերաբերյալ
համաժողովի և դրա հետ կապված
առցանց հարթակի մեկնարկից
մոտ մեկ տարի անց այս
հավակնոտ փորձը պաշտոնապես
հասել է իր ավարտին, ընդհանուր
առմամբ հաջող և գոհացուցիչ
կերպով:
  Երկուշաբթի՝ 2022 թվականի
մայիսի 9-ին, ALDA-ի գլխավոր
քարտուղար Անտոնելա
Վալմորբիդան, Ստրասբուրգի
գրասենյակի գործընկերների հետ
միասին հրավիրված էին
Եվրոպայի ապագայի
համաժողովի փակման
արարողությանը: Իսկապես,
ALDA-ն, ի դեմս տիկին
Վալմորբիդայի և շատ այլ
գործընկերների, ակտիվորեն
միացան այս ներքևից վեր
մոտեցմանը` ամբողջությամբ
ներգրավվելով Եվրոպայի
ապագայի համաժողովի
վերաբերյալ Քաղաքացիական
հասարակության կոնվենցիային,
ինչպես Ղեկավար կոմիտեի
անդամ, այնպես էլ
Ժողովրդավարության կլաստերի
նախագահ։
 

Կարդալ ավելին →
 

Սոլիդարություն
Ուկրաինային.
պատերազմի
վկայություններ

 
Ուկրաինայի դրոշներ,
ավանդական հագուստով
տիկնիկներ, ուկրաինական
քաղաքների նկարներ. սա այն
պատկերն է, որին հանդիպեց
մասնակիցներից յուրաքանչյուրը
2022թ. մայիսի 6-ին` մուտք
գործելով Ստրասբուրգի Կլեբեր
հրապարակի վրա գտնվող Aubette
սրահը։
Տասնյակ մարդիկ այնտեղ էին
միայն մեկ պատճառով՝
խաղաղություն: Երիտասարդները,
երեխաները, տարեց կանայք և
տղամարդիկ ժպիտների և
ողջույնների հետևում թաքցնում
էին ցավն ու տառապանքը: Ոչ ոք
չէր կարող պատկերացնել Կիևի
երկրի համար նման սարսափելի
իրականություն։ Ոչ ոք։
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ի Կառավարման
խորհրդի նիստ

Ստրասբուրգում՝ հանուն
Եվրոպայի ապագայի,

մարդկանց
ազատությունների և

իրավունքների
պաշտպանության

 
2022 թվականի մայիսի 5-ին
Ստրասբուրգի Grand Est մարզի
գլխամասային գրասենյակում
տեղի ունեցավ ALDA-ի
Կառավարման խորհրդի
հանդիպումը։ Անմիջապես
Գլխավոր վեհաժողովի և
Ստրասբուրգի գագաթնաժողովից
առաջ խորհրդի բոլոր անդամները
հավաքվեցին Էլզասում՝
քննարկելու մի քանի հիմնական
ասպեկտներ, որին ներգրավված է
ALDA-ն: Անշուշտ կարելի է ասել, որ
հաշվի առնելով և՛ վայրը, և՛
ժամանակը՝ Եվրոպայի
ապագայի համաժողովը (CoFoE)
և Ուկրաինայում տիրող
իրավիճակը գտնվում են այս
Կառավարման խորհրդի նիստի
առանցքում:
 

Կարդալ ավելին →

Մարդու իրավունքները
Մոդենայում BUK
փառատոնում

 
2022 թվականի մայիսի 6-ից 8-ը
ALDA-ն միացավ Մոդենայում
անցկացվող BUK փառատոնին:
Նվիրված Փոքր և միջին
հրատարակչությանը՝ ALDA-ի
փոխնախագահ Ֆրանչեսկո
Զարզանայի ղեկավարությամբ՝
2022 թվականի այս
հրատարակությունը նշանավորեց
Փառատոնի XV տարեդարձը:
Հաշվի առնելով ներկա
հանգամանքները և
ժողովրդավարության համար
առանց այն էլ փխրուն պահը
ինչպես ԵՄ-ում, այնպես էլ ողջ
աշխարհում՝ «Իրավունքների
Եվրոպա» միջոցառումն
անդրադարձավ Ուկրաինա
ռուսական ներխուժմանը և մարդու
իրավունքների պաշտպանությանը,
քաղաքացիների մասնակցությանն
աջակցելու անհրաժեշտությանը։
 

Կարդալ ավելին →

EPIC Ղեկավար կոմիտե.
ձեռքբերումներ և
նպատակներ

 
2022 թվականի մայիսի առաջին
շաբաթը EPIC-ծրագրի
գործընկերների համար
հնարավորություն էր կրկին
հանդիպելու, կիսվելու իրենց
փորձով և նախագծի վերաբերյալ
իրենց առաջընթացով, ինչպես նաև
մասնակցել Ուկրաինայի դեմ
Ռուսաստանի կողմից
սանձազերծած պատերազմին
նվիրված միջոցառմանը: Մայիսի 5-
ին EPIC-ի գործընկերները
հավաքվեցին Ստրասբուրգում՝
ծրագրի 7-րդ Ղեկավար կոմիտեի
համար: Ղեկավար կոմիտեն (ՂԿ)
կազմակերպվել է Ստրասբուրգի
գագաթնաժողովի հետ
միաժամանակ, որի ընթացքում
հասարակական
կազմակերպությունները, ՔՀԿ-ները
և քաղաքացիները
հնարավորություն ունեցան կիսվել
իրենց ակնկալիքներով ԵՄ
ապագայի վերաբերյալ:
 

Կարդալ ավելին →
 

GEM IN Եզրափակիչ
կոնֆերանս. ուսումնական
ճամփորդության փակումը
 
Գրեթե 3 տարվա քրտնաջան
աշխատանքից հետո «GEM IN-
Խաղ, որ խրախուսում է
ՄԻՋմշակութային կրթությունը»
գործընկերները վերջապես
հնարավորություն ունեցան միասին
հավաքվել ծրագրի եզրափակիչ
համաժողովին, որը տեղի ունեցավ
2022 թվականի մայիսի 5-ին,
Ստրասբուրգում: Այս միջոցառման
ընթացքում գործընկերներն
ընդգծեցին, թե ինչպես GEM IN-
գերազանցեց կրթության և
ուսուցման ոլորտում
գործառնական
քաղաքականության
առաջարկություններ
տրամադրելու նպատակը՝
խթանելով սոցիալական
ներառումը, միջմշակութային
երկխոսությունը և ակտիվ
քաղաքացիությունը, ստեղծելով
տարածք կրթության ոլորտում,
որտեղ ձևականությունն ու ոչ
պաշտոնականությունը ձեռք ձեռքի
տված են։
 

Կարդալ ավելին →
SDG 4 →

Ժողովրդավարության
եվրոպական

մայրաքաղաք. Դիմեք և
դարձրեք ձեր քաղաքը
ժողովրդավարության

դեսպան:
 

Իսկ եթե դեմոկրատիան տուն
ունենա՞ր: Տեսանելի վայր,
որտեղ քաղաքացիները
համախմբվում են՝ կիսելու
փորձը, սովորելու և վայելելու
ժողովրդավարական
արժեքները ազատության և
խաղաղության դրոշի ներքո:
Սա իսկապես
«Ժողովրդավարության
եվրոպական մայրաքաղաք»
բոլորովին նոր նախագծի
տեսլականն է. նախաձեռնություն,
որն ամեն տարի, սկսած 2022
թվականից, կնշանակի
Եվրոպայում
ժողովրդավարությունը
ներկայացնող և ամրապնդող
քաղաք:
 

Կարդալ ավելին →

ԱՆՑՈՒՄ ԴԵՊԻ ԿԱՆԱՉ 

Կլիմայի փոփոխություն և
երիտասարդության դերը

 
Մայիսի 6-ին ALDA-ն
հնարավորություն ունեցավ
քննարկելու կլիմայի
փոփոխությունը, ինչպես նաև
երիտասարդների դերն այս
հարցում, և թե ինչ է անում
համայնքը Կլիմայի փոփոխության
ծրագրի հետ՝ բարելավելու
իրավիճակը, որում մենք ապրում
ենք: Ստրասբուրգի կենտրոնում
գտնվող Villa Schutzenberger-ի
գեղատեսիլ վայրում, ALDA-ի
Գլխավոր համաժողովի և
Ստրասբուրգի գագաթնաժողովի
ժամանակ, Միությունը
կազմակերպել էր աշխատաժողով՝
ֆրանսիացի երիտասարդ
եվրոպացի ֆեդերալիստի
մասնակցությամբ: Այս
աշխատաժողովը իդեալական
հարթակ էր ծրագրի և ծրագրի
ընթացքում իրականացված
հետազոտության արդյունքների
տարածման համար՝
ներկայացնելու ուսումնասիրության
զեկույցը, Մարդկային
տնտեսության զեկույցը և IPSOS-ի
հետազոտությունը։
 

Կարդալ ավելին →

Բնական ռեսուրսների
պահպանում, ALDA-ի
ներգրավվածությունը
բնության վրա հիմնված

լուծումների (NBS)
նախագծերում

 
Հոգ տանել շրջակա միջավայրի
մասին՝ նշանակում է հոգ տանել
մեր սեփական կյանքի, մեր
հարևանների և մոլորակը մեզ հետ
կիսող մարդկանց մասին:
Այնուամենայնիվ, ամեն տարի
ջրային ռեսուրսները նվազում են, և
աղտոտվածության բացասական
հետևանքները հանգեցնում են
կլիմայի փոփոխության, որը
հարկավոր է այժմ դադարեցնել:
ՄԱԿ-ի ԿԶՆ-ները կոնկրետ
իրականության վերածելու կամքով,
շրջակա միջավայրի նկատմամբ
հարգանքի մշակույթը տարածելու
և կանաչ անցումը կյանքի կոչելու
ուղղությամբ աշխատելով՝ ALDA-ն
շատ ակտիվ է կլիմայի
փոփոխության
հարմարվողականության թեմայի
շուրջ, հատկապես Բնության վրա
հիմնված լուծումների հարցում
(NBS):
 

Կարդալ ավելին →
SDG 13 →

առաջարկների կոչեր

Call 1 - Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in
third countries and within Europe (TOPIC ID: AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
Deadline of the call: 05 July 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs), excluding
Denmark)

Call 2 - Thematic Programme on Human Rights and Democracy Individual Measure for
Human Rights and Democracy for Tajikistan Call for Proposals
(EuropeAid/173860/DD/ACT/TJ)
Deadline of the call: 30 June 2022
Location: Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established
in Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established in
Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.

Call 3 - Appui aux initiatives médiatiques permettant d¿alimenter le débat dans le domaine
socio-économique (EuropeAid/173779/DD/ACT/TN)
Deadline of the call: 15 July 2022
Location: Tunisia (the applicants must be established in Tunisia or in the European Union. Non-
Tunisian applicant must have at least one Tunisian co-applicant)Tunisia (the applicants must be
established in Tunisia or in the European Union. Non-Tunisian applicant must have at least one
Tunisian co-applicant)
 

Call 4 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 June 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland
 

Call 5 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States ( know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)
 

Call 6 - Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale. Ami destiné aux OSC francaises and Ami intended for CSOs under local law
Deadline of the call: 15 June 2022 at 6 PM
Location: Eligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance Committee
(DAC) of the OECDEligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD
 

ՆՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA – Benevento - Italy
 

Agricoltura è Vita Campania - Italy 
 

Associazione Olivicoltori Sanniti - AOS - Italy
 

Arial Gymnasium SSD - Italy 
 

Comune di Carmiano - Italy 
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