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Եվրոպայի խորհրդի Տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի 25-րդ 
նստաշրջան 

 
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ ԽՈՍՔԸ 
 

 

Մեծարգո պարոն նախագահ, 

Կոնգրեսի հարգարժան անդամներ, 

Տիկնայք և պարոնայք, 

Շատ ուրախ եմ լինել Կոնգրեսում՝ հատկապես այն ժամանակ, երբ Նախարարների 

կոմիտեում նախագահում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ 

Ամենասկզբում կցանկանայի մեր երախտագիտությունը հայտնել սերտ և ծավալուն 

համագործակցության համար, որը ունեցել ենք Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների 

կոմիտեում նախագահության ամբողջ ընթացքում։ Եվ հատկապես այն օժանդակության 

համար, որ ստանում ենք տեղական ժողովրդավարության ամրապնդման խնդիրներին 

ուղղված մեր աշխատանքներում։ 

Տիկնայք և պարոնայք, 

Կոնգրեսի այս նստաշրջանի «Ճգնաժամը Եվրոպայում՝ տեղական և շրջանային 

ժողովրդավարության մարտահրավերները» թեման արդիական է և գործնական 

նշանակություն ունի։ Ճգնաժամի հետ կապված մարտահրավերները, մեծ կամ փոքր 

դժվարությունները, առանց բացառության ծառացած են բոլոր անդամ պետությունների 

առջև։ Իշխանությունների առջև կանգնած լուրջ տնտեսական և/կամ սոցիալական 

մարտահրավերներից անմասն չեն նաև տեղական իշխանությունները, որոնք տեղական 

մակարդակում քայլեր են ձեռնարկում՝ ապահովելու քաղաքացիների բարեկեցությունն ու 

հիմնարար իրավունքները։ 

Երբ ռեսուրսները սահմանափակ են, իսկ մարտահրավերները՝ մեծ, կարելի է 

թերահավատ դառնալ այն պատասխանատվությունների նկատմամբ, որոնք դրված են 

ընտրված ներկայացուցիչների վրա։ Բայց հենց ճգնաժամի ժամանակ է, երբ ուժեղ 
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առաջնորդությունն ու լավ հանրային կառավարումը առանձնահատո'ւկ կերպով են 

անհրաժեշտ ու արդարացիորեն ակնկալվում են ընտրողների կողմից։ Հետևաբար, 

այստեղ տեղի ունենալիք քննարկումները արժեքավոր են և, հուսով եմ, կձևավորվեն նոր 

գաղափարներ ու մոտեցումներ։ 

Հայաստանի՝ Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեում նախագահության 

չորս հիմնական նպատակներն են հանդիսանում. 

Առաջինը՝  պայքարը ռասիզմի և քսենոֆոբիայի դեմ Եվրոպայում, միջմշակութային 

երկխոսության միջոցով եվրոպական արժեքների ձևավորման ու տարածման խթանումը։  

Երկրորդը՝ մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության եվրոպական 

չափորոշիչների ուժեղացումը։ 

Երրորդը՝ ժողովրդավարական հասարակությունների ձևավորումն ու զարգացումը։ 

Չորրորդը՝ եվրոպական ճարտարապետությունում Եվրոպայի խորհրդի 

դերակատարման մեծացումը։ 

Ռասիզմը, քսենոֆոբիան և անհանդուրժողականությունը ոտնահարում են մարդու 

արժանապատվությունը։ Ներկայիս բարդ տնտեսական միջավայրը պարարտ հող է վերը 

նշված անընդունելի երևույթների, ինչպես նաև սոցիալական լարվածությունների համար։ 

Տեղական և տարածքային, ինչպես նաև ազգային մակարդակում, այս լուրջ հարցերին 

պետք է հիմնավորված պատասխաններ ու լուծումներ գտնել։ Հատուկ վերլուծություններ 

են անհրաժեշտ հասկանալու համար պատճառները և զբաղվելու դրանցով, ինչպես նաև 

մեղմելու հավանական լարվածությունը։ Այս առումով կրթությունն ու իրազեկության 

բարձրացումը կարևոր գործիքներ են։  

Հոկտեմբերի 21-ից 23-ը, նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի 

մասնակցությամբ, Երևանում բարձր մակարդակի խորհրդաժողով անցկացվեց, որտեղ 

քննարկվեցին այս երևույթների տարբեր կողմերը:  



 
 

 
 - 3 - 

Սեպտեմբերի 2-ից 3-ը մենք հյուրընկալեցինք նաև «Միջմշակութային 

երկխոսության կրոնական ուղղությունների 2013թ. փոխանակման կոնֆերանսը»։ Այնտեղ 

արձանագրվեց, որ մշակույթների և կրոնների միջև կամուրջների կառուցումը կենսական 

նշանակության նպատակ է հետապնդում և դրված է կազմակերպության առաքելության 

առանցքում։ Վերջապես, Հայաստանը ակտիվորեն աջակցում է նաև Եվրոպայի Խորհրդի 

«No Hate Speech» (առանց ատելության խոսք) շարժմանը, ներառյալ՝ «Երիտասարդների 

պայքարն առցանց ատելության խոսքին», որը համարում ենք արդիական և պրագմատիկ։ 

Կցանկանայի կոչ անել Կոնգրեսին և վերջինիս անդամներին միանալ այս 

նախաձեռնությանը։ 

Մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության եվրոպական չափորոշիչների 

ուժեղացմանն ուղղված մեր առաջնահերթության շրջանակում Երևանում, հուլիսի 3-5-ն 

անցկացվեց «Իրավունքի գերակայության եվրոպական չափորոշիչները և 

իշխանությունների հայեցողության սահմանները Եվրոպայի խորհրդի անդամ 

երկրներում» թեմայով համաեվրոպական խորհրդաժողովը։ Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի, Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի, անդամ 

պետությունների սահմանադրական դատարանների և այլ կառույցների բարձրաստիճան 

ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս խորհրդաժողովը ընդունեց եզրափակիչ 

բանաձև, ինչը, անկասկած, ուղեցուցային կդառնա այս բնագավառում եվրոպական 

երկրների առաջընթացի համար։  

Հարգելի գործընկերներ, 

Ինչպես նախորդ մի շարք նախագահությունների ընթացքում Հայաստանի համար 

տեղական ժողովրդավարության հետագա զարգացումը նույնպես առաջնահերթություն է` 

հաշվի առնելով վերջինիս դերը ժամանակակից Եվրոպայում և Եվրոպայի խորհրդի 

օրակարգում։  

Այս առումով մենք սերտ և արգասաբեր կապեր ենք հաստատել Կոնգրեսի հետ։ 

Մենք ուրախ էինք հյուրընկալել Կոնգրեսի բյուրոյի նիստը Երևանում, ինչպես նաև 

տեղական մակարդակում ժողովրդավարության երկու կարևոր խորհրդաժողովները՝ 

«Տեղական մակարդակում մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման» և «Դարձնել 
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մետրոպոլիսները ավելի հարմար քաղաքացիների համար՝ հանրային մարմինների 

մարտահրավերները»  թեմաներով։ 

Առաջին միջոցառումը հնարավորություն ընձեռեց մտածելու, թե ինչպես տեղական 

մարմինները կարող են ավելի մոտ լինել քաղաքացիներին և ապահովել նրանց 

ընդլայնված մասնակցությունը տեղական և տարածքային հարցերում որոշումների 

կայացմանը։ Խորհրդաժողովի արդյունքները ամփոփվեցին ընդհանուր բնույթի 

առաջարկություններում, որոնք հայտարարվեցին պարոն Հերվիգ վան Շտաայի կողմից և 

ներկայացվեցին Կոնգրեսին։ Սրանք ուղենիշային են անդամ պետություններում 

մասնակցային ժողովրդավարության հետագա զարգացման համար և կարևոր 

նշանակություն կունենան բարձր մակարդակում Ուտրեխտում ամրագրված 

սկզբունքների ինչպես տարածման, այնպես էլ դրանք գործնականում կյանքի կոչելու 

առումով։ Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության նոր 

մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումը հատկապես կարևոր է հասարակության 

սոցիալական կազմակերպման և տեխնոլոգիական առաջընթացի մեր 

ժամանակաշրջանում, երբ ձևավորվում են նոր հարթակներ ու հնարավորություններ 

բնակչության տարբեր խմբերի, սոցիալական շերտերի հավաքական կարծիքի 

ձևավորման ու այդ կարծիքը տեղական իշխանություններին լսելի դարձնելու համար։ Սա 

մարտահրավեր է, և Ուտրեխտի հռչակագրին երկրների միանալը հնարավոր կդարձնի 

մեկտեղել ջանքերը՝  այս գործընթացները տեղական ինքնակառավարման սկզբունքներին 

համահունչ կառավարելու, գործնական կիրառության համար արդյունավետ և օրինակելի 

մեխանիզմներ մշակելու ուղղությամբ։   

Հայաստանում անցկացված Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների 

մայրաքաղաքների ներկայացուցիչների համաժողովը բացառիկ հարթակ հանդիսացավ 

մայրաքաղաքների՝ որպես  սոցիալ-տնտեսական շարժիչ ուժի, հանրության սոցիալական 

համերաշխության, հանրային և քաղաքացիական մասնակցության օրինակելի մոդելի 

հարցերի շուրջ մտքեր փոխանակելու: Նշվեց, որ հատկապես մայրաքաղաքներում են 

առաջանում տնտեսական ինտենսիվ զարգացումներով պայմանավորված 

հիմնախնդիրներ՝ օրինակ, շրջակա միջավայրի պահպանության, քաղաքաշինական 

օպտիմալ լուծումների, ենթակառուցվածքների արդյունավետության, ինչպես նաև 
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քաղաքի զարգացման և հանրային շահերի համադրման իրատեսական մեխանիզմների 

ներդրման, միգրացիոն ռիսկերի արդյունավետ կառավարման հետ կապված։ Կարևորվեց, 

որ 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, որի կենտրոնում պետք է լինի քաղաքացին, 

բնակիչը և, ի վերջո, անհատը։  

Մայրաքաղաքները և մետրոպոլիսները միաժամանակ յուրատեսակ կարևոր 

պատուհաններ են ինչպես երկիրը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու, այնպես էլ 

միջազգային փորձառությունը ընդունելու և տեղայնացնելու համար։ Իսկ դրա 

կարևորությունը դինամիկ փոփոխվող աշխարհում դժվար է գերագնահատել։ 

Մետրոպոլիսները կարող են մի կողմից դառնալ մեր հոգսերից մեկը, բայց կարող են լինել 

նաև շարժիչ ուժ, հույս, ապագա` կայուն, առողջ և ամուր քաղաքային կյանքի համար: 

Պետք չէ մոռանալ, որ  մետրոպոլիսները նաև աշխատատեղերի ստեղծման և կայուն 

եկամուտների աղբյուրների ձևավորման կարևոր գեներատորներ են:  

Տեղական ժողովրդավարության ոլորտի այս կոնկրետ միջոցառումներից առանձին, 

Եվրոպայի խորհրդի հետաքրքրությունների շրջանակում գտնվող նաև շատ այլ 

ոլորտներում ևս տեղական և տարածքային մարմինների կարևոր դերը պարբերաբար 

շեշտադրվել է Նախարարների կոմիտեի կողմից։ 

Վերջին այդպիսի օրինակն էր սեպտեմբերին Նախարարների կոմիտեի կողմից 

անցկացված «Եվրոպայի խորհրդի դերը զարգացող հասարակություններում 

ծայրահեղականության աճող ալիքին արձագանքելու գործում» թեմայով բանավեճը, որի 

նպատակն էր սահմանել ծայրահեղականությունը կանխարգելելու և դրա դեմ պայքարելու 

հետագա գործողությունները։ Տեղական և տարածքային մակարդակում 

ծայրահեղականության դեմ պայքարի թեման լինելու է նաև չորեքշաբթի ձեր քննարկման 

առարկան։ Սա Եվրոպայի խորհրդի կառույցների ու անդամ երկրների իշխանությունների 

տարբեր մակարդակների ու օղակների միջև արդյունավետ համագործակցության 
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գերազանց օրինակ է։ Անկասկած, ձեր քննարկման արդյունքներն արժեքավոր ներդրում 

կհանդիսանան Նախարարների կոմիտեի թեմատիկ բանավեճի շարունակման համար։ 

Կցանկանայի նշել նաև Եվրոպայի խորհրդի և, հատկապես, Կոնգրեսի համար 

կարևորություն ներկայացնող մեկ այլ միջոցառում, որը տեղի կունենա Ստրասբուրգում 

նոյեմբերի 27-ից 29-ը։ Դա «Ժողովրդավարության վերասահմանումը. 

հաստատությունների և քաղաքացիների հաղորդակցումը թվայնացման դարաշրջանում» 

ֆորումն է։ Ինչպես նշված է միջոցառման ծրագրում, սոցիալական լրատվամիջոցներն ու 

սոցիալական ցանցերն անհատներին հնարավորություն են տալիս փոխանակելու, 

պլանավորելու, գործելու և շփվելու քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների հետ 

ինստիտուցիոնալ համակարգից դուրս։ Ուստի Եվրոպայի խորհուրդը գտնվում է 

յուրահատուկ դիրքում՝ միավորելու ընտրված քաղաքական գործիչներին և 

քաղաքացիական հասարակության առաջնորդներին, քննարկելու այս տեխնոլոգիական 

փոփոխության ազդեցությունը ժողովրդավարական կառույցների և հաստատությունների 

ստեղծման գործում։ 

Վստահ ենք, որ օգտակար կլինի սահմանել և նկարագրել թվայնացված 

հարթակները ուժեղացնող գործողություններ, որոնք մի կողմից կապահովեն դրանց 

արդյունավետ ընդգրկումը տեղական գործընթացներում, մյուս կողմից կսահմանափակեն 

մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության արժեքներին 

հակադրվող նպատակների համար դրանց հնարավոր օգտագործումը։ 

Տիկնայք և պարոնայք, 

Գոհունակությամբ պետք է արձանագրեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի 

համապատասխան կառույցների օժանդակությունն ամենաազդեցիկներից է եղել 

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի ամրապնդման գործում։ 

Եվրոպայի խորհրդի հետ մեր համագործակցության ապագա զարգացումները 

ներառված են 2012-2014թթ. Գործողությունների ծրագրում և, ի ուրախություն մեզ, արդեն 

լուծվել է ծրագրի՝ տեղական ժողովրդավարության հատվածում ներառված 

միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսային ապահովվածության 
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հարցը, և ,առիթը օգտագործելով, պետք է հայտնեմ մեր խորին երախտագիտությունը 

դանիացի գործընկերներին։ Այս ծրագրի ընթացքում ցուցաբերվելիք տեխնիկական ու 

մասնագիտական օժանդակությունը կօգնի մեզ արդյունավետ առաջընթաց ապահովելու 

այնպիսի օրակարգային ուղղություններում, ինչպիսիք են վարչատարածքային 

բարեփոխումները, լիազորությունների ու համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների 

ապակենտրոնացումը, ծառայությունների ծավալի ու որակի ընդարձակումը, 

մասնակցության բարձրացումը և այլն։ 

Հայաստանի իշխանությունների հեռահար նպատակադրումը տեղական 

ժողովրդավարության զարգացումն է, տեղական մակարդակում տեղական նշանակության 

խնդիրներն արդյունավետ լուծելու ունակ իշխանություններ ունենալը։ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների խարտիայի իրականացմանը 

վերաբերող Կոնգրեսի մոնիտորինգային խմբի այցելությունը Հայաստան նախատեսված է 

նոյեմբերի 26-ից 29-ը։ Մենք ողջունում ենք Կոնգրեսի հետ այս համագործակցությունը։ 

Այս տարի մայիսի 5-ին տեղի ունեցած Երևան քաղաքի ավագանու 

ընտրությունների դիտարկման զեկույցը քննարկվելու է այս նստաշրջանի ընթացքում։ 

Կարևորում ենք տրված գնահատականները և արված առաջարկությունները, որոնք 

անշուշտ հաշվի կառնենք մեր հետագա աշխատանքներում։  

Հարգելի ներկաներ, 

Եվրոպայի խորհուրդը յուրահատուկ կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է 

խթանել և պաշտպանել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը և իրավունքի 

գերակայությունը։ Այն ունի դա իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքներ, 

փորձագիտական գիտելիքներ, հնարավորություններ և միջոցներ։ 

Այս առաքելությունը դառնում է առավել կարևոր ճգնաժամի ընթացքում։ Կոնգրեսը, 

Նախարարների կոմիտեն և Եվրոպայի խորհրդի այլ հաստատություններ 

պատասխանատու են դիմակայելու այն մարտահրավերներին, որոնք ծառացած են մեր 

առջև, երաշխավորելու, որ մեր առանցքային արժեքները և քաղաքացիների հիմնարար 

իրավունքները պաշտպանված կլինեն։ Սա պահանջում է իշխանությունների բոլոր 
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մակարդակների, ներառյալ տեղական և տարածքային մարմինների ջանքերի 

համադրումը։ Մենք համոզված ենք, որ Եվրոպայի խորհրդի առաջնահերթություններին 

աջակցելու Կոնգրեսի հետևողական ջանքերը կշարունակեն արդյունավետ լինել և թույլ 

կտան մեզ` լինել կայուն մեր համոզմունքներում և հավատարիմ մեր ընդհանուր 

նպատակներին։ 

Ցանկանում եմ ձեզ կառուցողական բանավեճեր այս շաբաթ։  

Շնորհակալություն ուշադրության համար։ 
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