
 
 
 

 

ALDA-ի Գլխավոր համաժողովը 2022. Հաստատությունները, տեղական 

իշխանությունները, անդամները և պատվիրակները բոլորը միավորված են 

հանուն խաղաղության, ժողովրդավարության և ճկունության 
 
Արևոտ Ստրասբուրգը ողջունեց Կառավարման խորհրդի անդամներին, Տեղական 

ժողովրդավարության գործակալությունների (LDAs) պատվիրակներին, ALDA-ի անդամներին և 

գործընկերներին Ասոցիացիայի տարվա կարևորագույն իրադարձության՝ ALDA-ի 2022-ի 

Գլխավոր համաժողովի և հարակից միջոցառումների համար: 

 
2019 թվականից ի վեր առաջին անգամ՝ մայիսի 5-ից 7-ը ALDA-ի ցանցը առկա ձևաչափով էր 

մասնակցում համաժողովին՝ ուղեկցված 3-օրյա դասընթացներով և կլոր սեղաններով, որոնք 

ամփոփվեցին 2022 թվականի մայիսի 6-ին ALDA-ի Գլխավոր համաժողովով վերնագրված 

«Աջակցելով Տեղական Ժողովրդավարությանը, Աջակցելով Խաղաղությանը և Ճկունությանը»: 

Ավելին, այս եռօրյա իրադարձությնները տեղի ունեցավ Ստրասբուրգի Գագաթնաժողովի 

շրջանակներում՝ ընդգծելով ALDA-ի ներգրավվածությունն ու հանձնառությունը Եվրոպայի 

Ապագայի Կոնֆերանսին և դրա հետագա աշխատանքներին: 

 
 Ոչ մի բառ չի կարող բացատրել  հուզիչ և խանդավառ մթնոլորտը, ժպտացող դեմքերը և ուրախ 

զրույցները  Region Grand-Est գլխավոր գրասենյակի դահլիճում, որտեղ անցկացվում էր 

համաժողովը: Եվրոպայի Ապագայի համաժողովի վերաբերյալ եզրակացությունները և 

Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը ոչ միայն համաժողովի առանցքային կետերն էին, այլ նաև 

գործընկերների, ընկերների և պատվիրակների քննարկման հիմնական թեմաները։ 

 
     Հավաքվելով կիսաշրջանաձև սրահում՝ ALDA-ի նախագահ պրն․Օրիանո Օտոչանը հարց 

ուղղեց ողջ լսարանին. «Ո՞վ կասեր, որ Ուկրաինայի քաղաքը, որտեղ ALDA-ն հիմնել է Տեղական 

ժողովրդավարության գործակալությունը, կդառնա ահաբեկչության դիմադրության 

խորհրդանիշ»։ Ոչ ոք չէր կարող պատասխանել։ Ոչ ոք դրա պատասխանը չուներ։ 

Այնուամենայնիվ, Նախագահ Օտոչանը հիշեցրեց, որ «պատերազմից հետո նախկին 

Հարավսլավիայում ստեղծվեցին տեղական ժողովրդավարության առաջին 

գործակալությունները՝ որպես Եվրոպայի խորհրդի աջակցություն՝ խաղաղության, 

հանդուրժողականության և տեղական մակարդակում հասարակության ժողովրդավարական 

զարգացման հաստատման համար»: Այլ կերպ ասած, կա պատերազմական ժամանակների 

խաղաղ պատասխան, որը ցույց է տալիս հենց ALDA-ի պատմությունը: 

 
Ինչպես հիշեցրեց նախագահ Օտոչանը, պատերազմի ժամանակներին կա խաղաղ 

պատասխան, ինչպես ցույց է տվել հենց ALDA-ի պատմությունը՝ դեպի ժողովրդավարություն և 

ճկունություն տանող ճանապարհին: 

 
 Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման և խաղաղ բնակչության աջակցության 

անհրաժեշտությունը արտահայտել է պրն ․  Քրիստիան Դեբևը՝ տարածաշրջանային 

https://www.alda-europe.eu/library/alda-general-assembly-2022/
https://www.strasbourgsummit.eu/
https://www.grandest.fr/en/


խորհրդական և Անդրսահմանային օգնության, Եվրոպայի և միջազգային հարաբերությունների 

հանձնաժողովի նախագահ, Grand Est մարզ, մինչդեռ Ժիլ Պելայոն՝ Եվրոպան հանուն 

քաղաքացիների կրթության, տեսալսողական և մշակույթի գործադիր գործակալության (EACEA) 

բաժնի ղեկավարը, շեշտեց, թե ինչպիսի                 «ռազմավարական գործընկեր է ALDA-ն 

քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատելու և նրա մասնակցության համար» 

հատկապես այս դժվարին ժամանակներում: 

 
   Նմանապես, Եվրոպայի խորհրդի Տեղական և տարածքային իշխանությունների Կոնգրեսի 

փոխնախագահ տկն․ Մարտին Դիեշբուրգ-Նիկելսն ընդգծեց, թե ինչպես է Կոնգրեսի և ALDA-ի 

հանձնառությունն ու աշխատանքն ուղղված՝ լուծումներ և պատասխաններ տալու՝ 

հաղթահարելու համար այս վճռորոշ ժամանակաշրջանը «որը, բնորոշվում է բազմաթիվ 

ճգնաժամերով եվրոպական մայրցամաքում և ամբողջ աշխարհում»։ Դրանց մեջ միանշանակ 

կարևոր է նաև շրջակա միջավայրը։ Այսպիսով, Ploeuc-l’Hermitage-ի քաղաքապետ, Leader 

France-ի նախագահ պրն ․  Թիբո Գինյարը, որպես դրական նախաձեռնություն նշելով 

«Փոփոխության կլիման» ծրագիրը՝ հետագայում կոչ արեց այս շրջանակներում համահունչ և 

միասնական գործողությունների անհրաժեշտությունը: 

 
   Շրջակա միջավայրը, ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները եղել են այն 

նախաձեռնությունների հիմքում, որոնք ALDA-ն մշակել է Եվրոպայի Ապագայի համաժողովի 

պլատֆորմի շրջանակներում այն աշխուժացնելու նպատակով՝ ներգրավելով երիտասարդներին 

և մարդկանց միանալու այս ներքևից-վերև վարժությանը, միևնույն ժամանակ հստակ 

հաղորդագրություններ ուղարկելով այս հաստատություններին։ Շնորհիվ այս ջանքերի, ինչպես 

նաև տկն․ Անտոնելա Վալմորբիդայի դերի, Քաղաքացիական հասարակության կոնվենցիայում 

Եվրոպայի Ապագայի կոնֆերանսի վերաբերյալ, ALDA-ն 2021 թվականի ընթացքում միշտ 

աշխատել է մարդկանց ձայնը լսելի դարձնելու համար՝ կոչ անելով ավելի մոտեցնել Եվրոպան 

իր քաղաքացիներին։ 

 
 Ժողովրդավարության խթանման և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում իր 

առաքելության հետ համահունչ՝ հաշվի առնելով  ALDA-ի խորը և ամուր կապը տեղական 

ժողովրդավարության գրասենյակների հետ և Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու իր 

հանձնառությունը՝ Մարիուպոլի ՏԺԳ-ի պատվիրակ տկն․Տետյանա Լոմակինան նշանակվեց 
որպես 2022 թ․ համաժողովի Նախագահ։ Այս որոշումը հանդիսատեսին ոտքի կանգնեցրեց՝ մի 

պահ խորը հուզմունքով: Մարդկանց հետ ավելի մոտ լինելը, Ուկրաինային աջակցություն 

ցուցաբերելը կարելի է հասկանալ և իրականացնել մի քանի ձևով։ Տիկին Լոմակինային որպես 

նախագահ նշանակելը միանշանակ ընդգծեց Ասոցիացիայի կամքը՝ հետագայում սերտորեն և 

ձեռք ձեռքի տված աշխատելու ՏԺԳ-ի գործընկերների և Ուկրաինայի ընկերների հետ՝ միասին 

խաղաղության կոչ անելով։  
 
Ոգեշնչող ելույթներ լսելը այլ կառույցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

փորձից և փորձից սովորելը առիթ հանդիսացավ հանդիսատեսի և հյուրերի համար՝ ձեռք բերելու 

ավելի լայն գիտելիքներ շրջակա իրողությունների, ինչպես նաև հնարավոր լուծումների 

վերաբերյալ: 

 
Ինչպես նախկինում նշվեց, ALDA-ի Գլխավոր համաժողովը, ինչպես ընդունված է, ներառում է 

մի շարք հարակից միջոցառումներ, որոնք այս տարի կենտրոնացած են շրջակա միջավայրի 

ուղղությամբ Կլիմայի փոփոխության ծրագրի շրջանակներում և  Ուկրաինայի հետ 

համերաշխության շուրջ EPIC ծրագրի գործընկերների, JEF Europe-ի հետ միասին 

Ստրասբուրգի գագաթնաժողովի ընթացքում։ 

 
*** 

https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/


Գլխավոր ասամբլեայի հետ կապված իրադարձություններ 

 
● Կլիմայի փոփոխություն և երիտասարդության դերը 

● Համերաշխություն Ուկրաինայի հետ 
 

https://www.alda-europe.eu/library/climate-change-role-youth/
https://www.alda-europe.eu/library/solidarity-ukraine-testimonies-of-war/

