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جلسات تعريفية حول المنح التمويلية

برنامج األلية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان -فلسطين
تنظم أوبتموم لإلستشارات والتدريب بالتعاون مع مكتب المفوضية األوروبية في القدس ثالثة ورشات عمل تعريفية في كل من محافظات
رام هللا ونابلس وغزة للتعريف بأهداف وآليات تقديم المشاريع لبرنامج اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

“European

” Instrument for Democracy and Human Rightsضمن دورة المنح التمويلية األخيرة لتقديم المشاريع لبرنامج -1027

EIDHR-CBSS 1026
البرنامج التالي:

رقم:

 Ref. EuropeAid/154-602/L/ACT/PSحيث ستعقد ورشات العمل التعريفية هذه وفق

الموقع

العنوان

التاريخ والوقت

نابلس

فندق القصر،

شارع الجامعة ،قرب جامعة النجاح الوطنية -مدينة نابلس

الثالثاء 7102/4/4

04:11-01:11

رام هللا

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،

األربعاء7102/4/5

غزة

قاعة فندق المشتل،

الخميس 7102/4/6

شارع القدس :البيرة  -رام هللا

شارع الرشيد-الرمال ،مدينة غزة

04:11-01:11
04:11-01:11

وتهدف هذه الورشات بالتعريف بأهداف البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تدعيم االصالح وحقوق االنسان من

اجل التوصل الى المزيد من التمثيل والمشاركة السياسية لمختلف الفئات إضافة إلى توضيح آليات تمويل المنح ومتطلباتها وشروطها.

على األفراد والمؤسسات المعنية بالتعرف على أهداف هذا البرنامج وآليات تقديم المشاريع تعبئة نموذج التسجيل وارساله للعنوان البريد
اإللكتروني التالي على األقل يومين قبل موعد اللقاء . info@optimum.ps :نموذج التسجيل متوفر على الموقع االلكتروني لالتحاد

األوروبي http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/

و الموقع االلكتروني ألبتموم لإلستشارات والتدريبwww.optimum.ps :

مالحظة :لغة ورشات العمل التعريفية ستكون باالنجليزية.

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بأوبتموم لإلستشارات والتدريب:

-

رام هللا ،هاتف ، ،02-2963946 :فاكس , 02-2963704 :غزة ،هاتف08-2855698 :

أي تغيير في مواعيد الجلسات سيتم اإلعالن عنه على الصفحات اإللكترونية المذكورة أعاله .يرجى المتابعة واإلطالع على الصفحة

بشكل دائم.

مالحظة :يرجى عدم االتصال باالتحاد األوروبي ألي استفسار

1

This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of
the Member States on this issue.

INFORMATION SESSIONS ON CALL FOR PROPOSALS
European Instrument for Democracy and Human Rights /Country- Based Support Scheme (EIDHR-CBSS)
2016-2017 & European Neighbourhood Instrument (ENI)-Annual Action Programme (AAP) 2016,
Call Reference Number: EuropeAid/154-602/L/ACT/PS- Palestine2
Optimum for Consultancy and Training in cooperation with the European Union in Jerusalem is organizing
three information sessions in Nablus, Ramallah and Gaza cities on the recent European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-Based Support Scheme (CBSS) call for proposals
Ref. EuropeAid/154-602/L/ACT/PS as detailed in the table below.
Location
Address
Date & Time
Nablus
Al-Qasr Hotel,
Tuesday: April 4, 2017
University St, near An-Najah
10:00-14:00
University, Nablus city
Information Sessions Ramallah
Palestinian Red Crescent
Wednesday: April 5, 2017
EIDHR – CBSS
Society, Jerusalem St.
10:00-14:00
Al-Bireh-Ramallah
Gaza
Al-Mashtal Hotel
Thursday: April 6, 2017
Rasheed St.- Rimal-Gaza
10:00-14:00
These sessions will introduce the objectives of the EIDHR-CBSS 2016-2017 Program that aims to
strengthen the role of civil society in promoting human rights and democratic reform. The sessions will also
explain the technical procedures of the call and related requirements and conditionality.
Interested Applicants/ Co-applicants and organizations should submit their registration forms at latest two
days before the sessions' date to info@optimum.ps . Registration Forms are available at the European
Union Representative Office of the West Bank and Gaza Strip website:
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/
and at Optimum website: www.optimum.ps
The sessions will be in English. For further information you may contact OPTIMUM at:
Ramallah: Tel: 02-2963946, Fax: 02-2963704, Gaza: Tel: 08-2855698
NB: Possible changes to the dates and locations of the information sessions will be posted on abovementioned websites. Applicants are therefore advised to check regularly the websites.

NB: No calls or contacts to the EU are allowed
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