
 
 
 
 

კარგი მმართველობის განხორციელება კოსოვოში -  ,,კარგი მმართველობის 

ევროპული ნიშანის’’ (EloGE) ღონისძიება 
 

2022 წლის 6 აპრილს კოსოვოში განხორციელებული   ,,კარგი 

მმართველობის  ევროპული ნიშანის’’ (EloGE)   პირველი პრეზენტაცია  გაიმართა 

ქ.პრიშტინაში. ზოგადად, ეს ღონისძიება უნდა გავიგოთ ფართო კონტექსტში, რომელშიც 

,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია’’ (ALDA) არის ჩართული. 

ამრიგად, ასოციაციას მიენიჭა აკრედიტაცია ELoGE-ის განსახორციელებლად არა 

მხოლოდ კოსოვოში, არამედ ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ჩრდილოეთ მაკედონიაში. 

პრიშტინაში გამართული ღონისძიება  კოსოვოს ადგილობრივი მმართველობის 

მინისტრმა ბატონ ელბერტ კრასნიკიმ გახსნა. მან  ხაზი გაუსვა დემოკრატიული 

პრინციპების მნიშვნელობას ადგილობრივი განვითარების პროცესში და დასძინა, - 

„ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა არის სამი ძირითადი 

საყრდენი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მუნიციპალიტეტებს 

დემოკრატიული მმართველობის დამყარებაში’’. ამ პროგრამის მეშვეობით 

მუნიციპალიტეტებს დაეხმარებიან მაღალი ხარისხის სერვისების მიწოდების 

გაუმჯობესებაში. 

 
,,ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მუნიციპალიტეტებს დემოკრატიული მმართველობის 

დამყარებაში’’ - განაცხადა ელბერტ კრასნიკიმ. 

 
 

ღონისძიების გახსნისას  ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის’’ 

(ALDA) გენერალურმა მდივანმა, ქალბატონმა ანტონელა ვალმორბიდამ  დამსწრე 

საზოგადოებას  გაუზიარა ასოციაციის გამოცდილება, რომელიც პროექტს  ,,კარგი 

მმართველობის ევროპული  ნიშანი’’  (EloGE) ახორციელებს   სხვადასხვა ქვეყანაში და 

კონტექსტში. პრიშტინაში ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა ბატონმა ფრენკ პაუერმა 

წინა პლანზე წამოსწია  საბჭოს მუშაობა ქვეყანაში და მოწინავე გარემო, როცა საქმე 

ეხებოდა კარგი მმართველობის განხორციელებას გასულ წლებში. ბატონმა ნაილ 

შირინმა, რომელიც გახლდათ კარგი მმართველობის ექსპერტიზის ცენტრის 

წარმომადგენელი, დაასკვნა, რომ  პროექტის ,,კარგი მმართველობის  ევროპული ნიშანი’’ 

(EloGE)  წოდება ენიჭება იმ მუნიციპალიტეტებს, რომელთაც ნამდვილად  მიაღწიეს 

კარგი მმართველობის მაღალ დონეს, რაც შედარებულია ევროსაბჭოს საორიენტაციო 

ნიშნულთან. 

მუნიციპალიტეტების ოცზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა ,,კარგი მმართველობის 

ევროპული ნიშანის’’ (EloGE) განხორციელების ფაზების პრეზენტაციას და 

გამოხატეს  თვითშეფასების პროცესში ჩართვის ინტერესი.  ELoGE-ის განხორციელება 

კოსოვოში ეყრდნობა თანამშრომლობასა და პარტნიორობას ევროსაბჭოს, ადგილობრივი 

https://mapl.rks-gov.net/
https://mapl.rks-gov.net/
https://mapl.rks-gov.net/
https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge


ხელისუფლების ადმინისტრაციის სამინისტროსა და  ,,ადგილობრივი დემოკრატიის 

სააგენტოების ასოციაციას’’ (ALDA) შორის, როგორც ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს 

მნიშვნელოვანი ცოდნა, გამოცდილება კარგი მმართველობის სფეროში, განსაკუთრებით 

ადგილობრივ დონეზე. 
 
*** 

მეტი ინფორმაცია ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტორების გლობალური ალიანსის ,,ადგილობრივი დემოკრატიის 

სააგენტოების ასოციაცია’’ (ALDA) მოვალეობებისა და   პროექტის ,,კარგი მმართველობის 

ევროპული ნიშანი’’ (ELoGE )  განხორციელების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 

ბმულებზე : 

ახალი აკრედიტაციის მინიჭებას  ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების 

ასოციაციისთვის’’ (ALDA-)მოჰყვა ,,კარგი მმართველობის  ევროპული 

ნიშანის’’  განხორციელება კოსოვოში 

 "კარგი მმართველობის ევროპული ნიშანის’’ (EloGE) ინიციატივის  განახლება 

ხორვატიისა და ჩრდილოეთ მაკედონიისთვის 

,,კარგი მმართველობის ევროპული ნიშანის’’(ELoGE) დაწყება ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში 

https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/eloge-kosovo-north-macedonia-2021/
https://www.alda-europe.eu/library/eloge-kosovo-north-macedonia-2021/
https://www.alda-europe.eu/library/launch-eloge-bosnia-herzegovina/
https://www.alda-europe.eu/library/launch-eloge-bosnia-herzegovina/

