
Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ 

 

Տիկնայք և պարոնայք 

 

Թույլ տվեք նախ և առաջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից 
ողջունել Ձեզ մեր երկրի մայրաքաղաք Երևանում։  

 

Մեզ համար մեծ պատիվ է կազմակերպել և հյուրընկալել նմանատիպ միջոցառումը։ 
Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության 
գերակայությունները սահմանելիս մեր երկրի իշխանությունները հատուկ կարևորել են 
տեղական ժողովրդավարությունը, որպես հասարակության ժողովրդավարական 
զարգացման համար առանցքային բաղադրիչ։ Նախագահության ընթացքում տեղական 
ժողովրդավարության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում այս 
համաժողովը առանցքային նշանակություն ունի` հաշվի առնելով մայրաքաղաքների ոչ 
միայն քաղաքական ու տնտեսական նշանակությունը երկրներում, այլ նաև 
մայրաքաղաքներում տեղական ինքնակառավարման փորձի կարևորությունը 
համակարգի մասշտաբով։   

 

Եվրոպայի Խորհրդի անդամ երկրների մայրաքաղաքների ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ միջազգային նման համաժողովը բացառիկ հարթակ է հանդիսանում 
մայրաքաղաքների՝ որպես  սոցիալ-տնտեսական շարժիչ ուժի, հանրության սոցիալական 
համերաշխության, հանրային և քաղաքացիական մասնակցության օրինակելի մոդելի 
հարցերի շուրջ մտքեր փոխանակելու և միջազգային փորձով կիսվելու համար: Նշված` 
համընդհանուր զարգացում ապահովող ուղղությունների հետ զուգահեռ, հատկապես 
մայրաքաղաքներում են առաջանում տնտեսական ինտենսիվ զարգացումով 
պայմանավորված հիմնախնդիրներ՝ օրինակ, շրջակա միջավայրի պահպանություն, 
քաղաքաշինական օպտիմալ լուծումներ, տրանսպորտային, ժամանակակից կապի ու 
հաղորդակցման, ջրամատակարարման և այլ ենթակառուցվածքների 
արդյունավետություն, ինչպես նաև քաղաքի զարգացման և հանրային շահերի 
համադրման իրատեսական մեխանիզմների ներդրում, միգրացիոն ռիսկերի արդյունավետ 
կառավարում։ Առանձնահատուկ նշանակություն և իմաստ են ստանում սոցիալական 
ծառայությունների որակը և ծավալները ժամանակակից խոշոր քաղաքներում, որտեղ 
առաջնահերթ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն ներառական խնդիրներ ունեցող 



քաղաքացիները։ Այս մարտահրավերներով պայմանավորված` պետք է ապահովել 
քաղաքային միջավայրի այնպիսի կազմակերպում, որ զարգացում ապահովող գերխիտ, 
ինտենսիվ միջավայր հանդիսանալուն զուգահեռ քաղաքները մնան որպես մարդու համար 
ապրելու հնարավորինս հարմարավետ միջավայր։ Կանաչ քաղաք, ինտելեկտուալ քաղաք՝ 
սրանք մեգապոլիսները կազմակերպելու և քաղաքային տնտեսությունը վարելու 
ապագային միտված նոր մարտահրավերների օրինակներ են, որի կենտրոնում միշտ 
պետք է լինի քաղաքացին, բնակիչը և, ի վերջո, անհատը։   

 

Մեզ համար այս համաժողովն ունի նաև գործնական մեծ նշանակություն։ Երևանում՝ 
որպես մեկ ամբողջականություն, տեղական ինքնակառավարումը ներդրվել է 2009 
թվականից, երբ առաջին անգամ ընտրվեց Երևանի ավագանի։ Մենք ուսումնասիրել ենք 
եվրոպական գրեթե բոլոր մայրաքաղաքներում տեղական ինքնակառավարման փորձը, 
ստացել ենք խորհրդատվական օժանդակություն Եվրոպայի խորհրդից, շատ քաղաքների 
քաղաքապետեր ու աշխատակազմեր մեզ օժանդակել են երկկողմանի 
համագործակցության շրջանակում։ Առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնում 
այդ արդյունավետ և շահագրգիռ համագործակցության համար։ 2013 թվականին մենք 
անցկացրեցինք Երևանի ավագանու երկրորդ ընտրությունները և արձանագրեցինք 
առաջընթաց ոչ միայն ընտրությունների կազմակերպման, այլ նաև ընտրություններում 
տարբեր քաղաքական ու հասարակական հանրույթների հետաքրքրված մասնակցության 
առումով, ինչը վկայում է, որ Երևանում տեղական ինքնակառավարման համակարգը 
կայանում է։  

 

Մայրաքաղաքներում տեղական ժողովրդավարության հարցերով փորձի փոխանակումը 
կարևոր է հատկապես ժամանակային առումով նոր ձևավորված ինքնակառավարման 
համակարգերի համար և, անկասկած, կարելի է կարևորել փորձի փոխանակման 
շարունակականությունը։    

 

Ուստի, այս ձևաչափում հանդիպումները կարող են ավանդական դառնալ և հանդիսանալ 
հարթակ` խոշոր քաղաքային համայնքներում, հատկապես` մայրաքաղաքներում 
արդյունավետ տեղական ժողովրդավարության իրականացման խնդիրների քննարկման ու 
փորձի փոխանակման համար։ 

 



Վստահ եմ, որ համաժողովի ընթացքում կհաջողվի նոր մոտեցումներ արձանագրել 
մայրաքաղաքների բնակչության կյանքի որակի բարձրացման, համայնքային գործերին 
բնակչության մասնակցության համար մատչելի, գործնական ու արդյունավետ 
մեխանիզմներ ներդնելու ուղղությամբ։ 

 

Համաժողովի անցկացումն այս օրերին, երբ «Էրեբունի-Երևան» ավանդական միջոցառման 
շրջանակներում անցկացվում են բազմաբնույթ մշակութային ներկայացումներ, թույլ կտա 
Ձեզ մոտիկից ծանոթանալ Երևանի համայնքային կյանքին, մշակութային ներկապնակին, 
զգալու մեր մայրաքաղաքի հյուրընկալ տրամադրությունը։ Հուսով եմ, որ այդ 
տպավորությունները երկար կուղեկցեն Ձեզ և առիթ կլինեն նորից այցելելու մեր երկիր, 
հինավուրց մայրաքաղաք Երևան։ 

 

Վերջում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ 
տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսին` այս համաժողովի եւ Եվրոպայի 
խորհրդում Հայաստանի նախագահության ընթացքում մյուս միջոցառումների 
կազմակերպմանն աջակցելու համար, ինչպես նաեւ այն պատվիրակություններին, որոնք 
ընդունել են հրավերն ու ժամանել Երեւան: 

 

Համաժողովին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք: 


