
Առաջնորդվելով

ժողովրդավարությամբ. ALDA-ն

որպես շահագրգիռ կողմ

Եվրոպայում, Արևելյան

գործընկերության և

միջերկրածովյան

տարածաշրջաններում

ALDA տեղեկագիր հոկտեմբեր 2022թ

ALDA-ն ստորագրել է Ժամանակակից ուղղակի
ժողովրդավարության գլոբալ ֆորումի Magna Charta-ն 

 
Ժողովրդավարության քաղաքների միջազգային լիգայի Magna Charta-ի

ստորագրման արարողությունը

2022 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելա
Վալմորբիդան Շվեյցարիայի Լյուցեռն քաղաքում մասնակցել է ժամանակակից
ուղղակի ժողովրդավարության գլոբալ ֆորումին: Լինելով ամենամեծ
հանդիպումը՝ նվիրված ուղղակի ժողովրդավարությանը ամբողջ աշխարհում,
ֆորումը ողջունեց մասնակիցներին ակադեմիական, քաղաքական և
քաղաքացիական հասարակության տեսանկյուններից:

 
Կարդալ ավելին →

Արևելյան գործընկերության
ապագայի ձևավորում. IDEA-

ի հետ միասին,
Միջազգայինում.

ժողովրդավարական
օրակարգը և

տարածաշրջանի ապագան
 

 Թբիլիսիում 2022 թվականի
սեպտեմբերի 29-ին տեղի ունեցավ
IDEA International հանդիպումը, որը
նվիրված էր Եվրոպական խորհրդի
առաջիկա Շվեդիայի
նախագահությանը և հարակից
ժողովրդավարական օրակարգին: Այս
հանդիպումը հիանալի առիթ էր
քննարկելու բարձր մակարդակի
ներկայացուցիչների՝  Վրաստանում
Չեխիայի Հանրապետության
արտակարգ և լիազոր դեսպան  Ն․Գ․
Պետր Միկիսկայի եւ  Վրաստանում
Շվեդիայի արտակարգ և լիազոր
դեսպան Ն․Գ․Ուլրիկ Տիդեստրոմի հետ
մի քանի մարտահրավերներ, որոնք
այժմ հրատապ են  Միության, ինչպես
նաև նրա հարևան երկրների համար:
 

Կարդալ ավելին →

Աջակցություն
մասնակցային

ժողովրդավարությանը
Ալժիրում 

 
2022 թվականի հոկտեմբերի 3-ից
մինչև 7-ը ALDA-ի գլխավոր
քարտուղար Անտոնելա
Վալմորբիդան գտնվում էր Ալժիրի
Տլեմչեն քաղաքում՝ տեղական
իշխանություններին արդյունավետ
կառավարման և քաղաքացիների
ներգրավվածության վերաբերյալ
կարողությունների զարգացման
գործողությունների երրորդ փուլն
անցկացնելու նպատակով: Անցյալի
հաջող փորձից հետո տիկին
Վալմորբիդան վերադարձավ այս
երկիր՝ բարձր մակարդակի
դասընթացներ անցկացնելու
մասնակցային ժողովրդավարության
վերաբերյալ՝ որպես տեղական
մասնակցային
ժողովրդավարության և
սոցիալական
հաշվետվողականության
աջակցության ծրագրի մի մաս, որը
սկսվել էր դեռևս 2017 թվականին:
 

Կարդալ ավելին →
 

Մեկնարկ:
«EU4Accountability»՝

բարելավելու սոցիալական
հաշվետվողականությունը

Մոլդովայի
Հանրապետությունում

 
EU4Accountability-ը կաջակցի
քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություններին Մոլդովայի
Հանրապետության 10 շրջաններում՝
ազդելու տեղական իշխանությունների
վրա՝ որոշումների կայացմանը ակտիվ
մասնակցության միջոցով՝
բավարարելու մարդկանց կարիքները:
60 ՀԿ-ներ կսովորեն, թե ինչպես
ներգրավվել տեղական բյուջեի
մշակման և քաղաքականության
մշակման մեջ, որն այնուհետ կօգնի
ավելի լավ արտացոլել տեղական
համայնքների կարիքները և
բարձրացնել սոցիալական
հաշվետվողականությունը:
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն աջակցում է
Եվրախորհրդարանի՝

ատելության
հանցավորության դեմ
պայքարի արշավին

 
2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ին և
29-ին ALDA-ի թիմը
Եվրախորհրդարանում մասնակցել է
ատելության հանցագործության և
ատելության խոսքի դեմ պայքարի
միջոցառմանը։ Միջոցառումը տեղի է
ունեցել STAND-UP ծրագրի
շրջանակներում, որի նպատակն է
հակազդել և պայքարել ատելության
դեմ ԵՄ-ում, ստեղծել ատելության
հանցավորության դեմ ուղղված
համապարփակ շրջանակ, որն
ընդգրկում է ատելության դեմ
պայքարի գործընթացի բոլոր
բաղադրիչները՝ հաղորդում-
հետաքննություն-դատախազություն-
կանխարգելում (RIPP), որը ներառված
է տուժածների աջակցության
շրջանակներում: Ծրագրի թիրախում
են Ֆրանսիան, Հունաստանը,
Իտալիան և Իսպանիան:
 

Կարդալ ավելին →

ALDA ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ

քաղաքացիների ժյուրիի դիմումի

ALDA-ն Տարածաշրջանների
և քաղաքների 2022թ.

եվրոպական շաբաթում
 
Տարածաշրջանների և քաղաքների
2022 եվրոպական շաբաթը
 Բրյուսելի ամենամեծ ամենամյա
միջոցառումն է, որը նվիրված է
համախմբվածության
քաղաքականությանը, և միավորում է
տարածաշրջաններն ու քաղաքներն
ամբողջ Եվրոպայից, ներառյալ
քաղաքական գործիչներ,
ադմինիստրատորներ,
փորձագետներ և գիտնականներ:
Վերջին 19 տարիների ընթացքում այն
շատ բան է արել քաղաքականության
ուսուցմանը և լավ փորձի
փոխանակմանը նպաստելու համար:
 

Կարդալ ավելին →

Մոնիտորինգ և պետական
կառավարման

բարեփոխումների մաս՝
մշակվում է հիանալի

գործիք
 
2022 թվականի սեպտեմբերի 19-20-
ը P-CUBE ծրագրի գործընկերները
հանդիպեցին Միլանում (Իտալիա)՝
իրենց առաջին անցանց
Անդրազգային հանդիպմանը:
Ավելի քան երկու տարվա առցանց
համագործակցությունից հետո այս
ֆիզիկական ներկայությամբ
միջոցառումը կարևոր
իրադարձություն էր՝  ուղեկցված
ծրագրի վերաբերյալ խորը և բուռն
քննարկումներով և 
գործընկերների միջև  անձնական
կապի ձևավորմամբ։

 
Կարդալ ավելին →

SDG 16 →

Bravo Bravissimo եզրափակիչ միջոցառում, Ռոսինիի արվեստը և
երաժշտությունը՝ որպես քաղաքացիների ներգրավման միջոց

 
Ռոսինիի երաժշտությունն ու արվեստը «Bravo Bravissimo»-ի հիմքում

 
 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ի տաք երեկոյան՝ Պորդենոնե քաղաքում (Իտալիա),

«Auditorium Concordia»-ն հեղեղվեց լույսերով, գործիքներով, երաժշտական թերթերըով
և նոտաներով  ՝ ողջունելու Bravo Bravissimo  ծրագրի եզրափակիչ միջոցառումը:

 
 Ուղեկցված XIX դարի եվրոպական երաժշտական մշակույթի մեծագույն

կոմպոզիտորներից և արտահայտիչներից մեկի՝ Ռոսինիի գեղարվեստական ոգով,
որը  ծնվել է 1792 թվականին Պեզարոյում և հանդիսանում է «Սևիլյան վարսավիրի» և

«Ուիլյամ Թելի» հայրը, ներկայացումը ներդաշնակորեն միաձուլեց  թատրոնն և
երաժշտությունը։

 
 

կարդալ ավելին և դիտել ներկայացումը →
SDG 10 →

առաջարկների կոչեր

Call 1 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development
Deadline of the call: 05 December 2022
Location: Montenegro
 
Call 2 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development. EU Support to Civil Society
and Media Networks/Platforms for advancing the sector reforms and EU accession of the Republic
of North Macedonia
Deadline of the call: 30 November 2022
Location: North Macedonia
 
Call 3 - Information measures for the EU Cohesion policy for 2022 TOPIC ID: IMREG-2022-INFOME
Deadline of the call: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 4 - CALL FOR PROPOSALS 2022CE160AT154 Empowering youth in the EU Outermost Regions
– YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS (#YOUTH4ORS)
Deadline of the call: 15 November 2022 – 17:00 Central European Time (CET)
Location: EU Member States
 
Call 5 - Workshop and Debates - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-
EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 6 - Art- European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 7 - Music - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
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