
 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե 
Տերտերյանի ելույթը` Եվրոպայի խորհրդի  տեղական եւ տարածաշրջանային 

ժողովրդավարության  հարցերով եվրոպական  կոմիտեի (CDLR) նիստում 

13.11.2013թ. 

 

Հարգելի գործընկերներ,  

Ինչպես գիտեք, Հայաստանը 2013թ. մայիսի 16-ից մինչեւ նոյեմբերի 13-ը 
նախագահում էր Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեում :  Այսօր 
նախատեսված է նախագահությունը Հայաստանից Ավստրիային  փոխանցելու 
արարողությունը:  Առաջին անգամ է,  որ Հայաստանը ստանձնել էր 
Նախագահությունը,  եւ դա շատ արժեքավոր հնարավորություն էր մեր երկրի 
համար: 

Նախագահության ընթացքում մի շարք նշանակալից միջոցառումներ 
կազմակերպվեցին: Դրանցից մի քանիսը ուղղակիորեն  վերաբերում էին 
տեղական ժողովրդավարության  եւ տեղական կյանքին  բնակչության 
մասնակցության ոլորտներին: 

Նախքան մանրամասներին անդրադառնալը` ցանկանում եմ 
երախտագիտությունս հայտնել CDLR-ի նախագահ պրն Ռասելին, 
փոխնախագահ պրն Ֆիլիպսին, CDLR-ի անդամներին, պրն Զարդիին եւ  նրա 
Քարտուղարությանը` այդ միջոցառումների նկատմամբ ցուցաբերած 
հետաքրքրության եւ դրանցում ներգրավվածության համար: 

Հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման 
նախարար Արմեն Գեւորգյանը  ելույթով հանդես եկավ ԵԽ տեղական եւ 
տարածաշրջանային կոնգրեսի 25-րդ լիագումար նիստում` ներկայացնելով  
Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունները եւ Հայաստանում 
տեղական ժողովրդավարության վերաբերյալ իրավիճակը: Նա մասնավորապես 
նշել է, որ “Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան կառույցների 
օժանդակությունն ամենաազդեցիկներից է եղել Հայաստանում տեղական 
ինքնակառավարման ինստիտուտի ամրապնդման գործում։ Հայաստանի 
իշխանությունների հեռահար նպատակադրումը տեղական ժողովրդավարության 



զարգացումն է, տեղական մակարդակում տեղական նշանակության խնդիրներն 
արդյունավետ լուծելու ունակ իշխանություններ ունենալը”: 

Խոսելով օգտակար համագործակցության մասին` ցանկանում եմ տեղեկացնել, 
որ ընդամենը երկու օր առաջ Երեւանում մենք փորձագիտական  հանդիպում 
ունեցանք, որի ժամանակ  եվրոպական մի քանի երկրների  փորձագետներ մեզ 
ներկայացրեցին  իրենց փորձն ու առաջարկությունները  Հայաստանի կողմից 
նախաձեռնված  տարածքային բարեփոխումների վերաբերյալ: Արդեն այս 
փուլում կարող եմ ասել, որ հանդիպումն իսկապես օգտակար էր 
կառավարության եւ գործընթացում ներգրավված  այլ շահագրգիռ մարմինների 
համար:  Հատկապես ուրախ էի  փորձագիտական  հանդիպման  մասնակիցների 
թվում տեսնել  CDLR-ի  իմ գործընկեր  տկն Սանտոնյային  եւ  CDLR-ի  մյուս 
անդամներին: Քարտուղարությունը  կարեւոր ներդրում ունեցավ  այդ 
հանդիպման  կազմակերպման գործում, ինչի համար ես երախտապարտ եմ: 

Այս տարվա հունիսին Հայաստանի կառավարությունը  կազմակերպեց եւ 
հյուրընկալեց  «Տեղական մակարդակում մասնակցային ժողովրդավարության 
զարգացումը»  խորագրով  միջազգային համաժողովը: 

Երախտագիտությունս եմ հայտնում պրն Ֆիլիպսին իր ներկայության եւ 
համաժողովին իր աժեքավոր աջակցության համար: Մեծ կարեւորություն  եմ 
տալիս  նրա մասնակցությանը եւ շատ ուրախ էի նրա ներկայության համար:  
Նաեւ խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում  CDLR-ի   մյուս անդամներին, 
ովքեր  մասնակցել են համաժողովին եւ աջակցություն ցուցաբերել: 

Պրն Ֆիլիպսի ելույթը, ինչպես նաեւ քարտուղարության փորձագետի ցուցաբերած  
աջակցությունը շատ կարեւոր էին  համաժողովի հաջողության համար:  

Այս`  իսկապես միջազգային իրադարձությունը աչքի ընկավ թե քաղաքական եւ 
թե  գիտական բնույթի քննարկումների ու մտքերի փոխանակման բարձր 
մակարդակով: Այս կարծիքը կիսում են համաժողովի գրեթե բոլոր 
մասնակիցները, որոնք  այն համարում էին հետաքրքիր եւ օգտակար: 

Համաժողովի եզրակացությունները ներկայացվել են Կոնգրեսի նախագահ պրն 
Վան Շտաայի կողմից: Հուսով եմ, որ այդ փաստաթուղթը, համաժողովում 
ներկայացված մյուս նյութերի հետ,  կհամարվեն  որպես “Երեւանյան թեզիսներ”`  
եւ կարող են ուղենիշային  լինել CDLR-ի ձեռնարկած հետազոտությունների 



համար`  տեղական կյանքում մասնակցության եւ լավ կառավարման 
աջակցության եվրոպական լավագույն  փորձի որոշման առումով: 

Հուսով եմ, որ երեւանյան համաժողովի արդյունքները կարող են 
համապատասխանաբար արտացոլվել հետագայում ԵԽ կողմից  պատրաստվող 
զեկույցներում եւ ուղեցույցներում: 

Խորհրդանշական զուգադիպությամբ հենց այն օրը, երբ հյուրընկալում էինք  
միջազգային համաժողովը`  2013թ. հունիսի 19-ին,  Հայաստանի Ազգային ժողովն 
ընդունեց  տեղական մակարդակում քաղաքացիների մասնակցությունը  
երաշխավորող նոր օրենքը:  Օրենսդրական այս փոփոխությունները ճանապարհ 
են հարթում մեր երկրում տեղական կառավարման փորձը բարելավելու եւ 
քաղաքացիներին հնարավորություն  տալու  առավել ակտիվ դերակատարություն 
ունենալ տեղական հանրային կյանքում: 

Այս համաժողովը Հայաստանի նախագահության շրջանակում հաջողությամբ  
իրականացված ամենակարեւոր  միջոցառումներից մեկն էր: 2013թ. հունիսին 
Հայաստանը նաեւ հյուրընկալեց Կոնգրեսի բյուրոյի նիստը: 

Հոկտեմբերի 11-ին Երեւանում անցկացվեց Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների 
մայրաքաղաքների միջազգային  համաժողովը, որը նվիրված  էր տեղական 
ժողովրդավարության ընդհանուր զարգացման գործում մայրաքաղաքների  
կարեւոր դերին: Համաժողովը  նաեւ  փորձի եւ անդամ երկրներում 
արձանագրված առաջընթացի փոխանակման հնարավորություն էր: 

2013թ. Հայաստանն ինտենսիվացրեց  իր գործողությունները  CDLR-ի    
շրջանակում` մասնավորապես երեք դեպքերում օգտագործելով  CDLR-ի արագ  
արձագանքման  մեխանիզմները: Սա շատ օգտակար փորձ է, եւ այն 
արձագանքները, որոնք ներկայացվել են,  շատ գնահատելի են:  

Հարգելի գործընկերներ 

Նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահությունը մոտենում է  
ավարտին, սակայն Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան կառույցների հետ 
մեր համագործակցությունը, մեր փոխգործակցությունը Կոմիտեի շրջանակում  եւ 
Հայաստանում բարեփոխումները նոր եւ ինտենսիվ փուլ են թեւակոխում: 



Մենք  սկսել ենք երկարաժամկետ համագործակցության ծրագիր Դանիայի 
կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ,  որը նպատակաուղղված է 
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների աջակցությանը 
եւ համայնքների կարողությունների ամրապնդմանը:  Այս ծրագիրը ոգեւորիչ  
մեկնարկ է ունեցել, եւ ես ակտիվ համագործակցություն եմ ակնկալում: 

Ես լավատես եմ արդյունքների առումով, որոնց հնարավոր է հասնել` հիմնվելով 
մեր կառավարության շարունակական ջանքերի, քաղաքացիական 
հասարակության  ինստիտուտների ակտիվ ներգրավվածության եւ ԵԽ  կողմից 
ցուցաբերած  արժեքավոր աջակցության վրա: 

Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել CDLR-ի իմ 
գործընկերներին, պրն Զարդիին եւ նրա Քարտուղարությանը` երկարամյա 
արգասաբեր  համագործակցության համար: Ես  ուզում եմ գոհունակություն 
հայտնել մեր համագործակցության մակարդակի առնչությամբ, որը հիմնված է   
փորձի փոխանակման, միմյանցից սովորելու,  մեր ընդհանուր նպատակները 
առաջ մղելու վրա: 

 

Շնորհակալություն 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


