
Ուկրաինայում տեղական ժողովրդավարության գրասենյակների աջակցման
համաժողով

Քանի որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակում է վտանգավոր լինել,
երազանքները շարունակում են կոտրվել, օրերն անցնում են, ALDA-ն կարծում է, որ իր
պարտականությունն է ուշադրություն հրավիրել նրանց վրա, որոնք այժմ պայքարում են
իրենց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար:

Տեղական ժողովրդավարության գրասենյակների ամրապնդման իր հանձնառության
մեջ ասոցիացիան հրավիրում է տեղական իշխանությունների և քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների համայնքին «Աջակցություն
Ուկրաինայում տեղական ժողովրդավարության գրասենյակներին» խորագրով
համաժողովին: Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի, ինչպես նաև այն գործողությունների
վերաբերյալ, որոնք ALDA-ն իրականացրել է խաղաղ բնակչությանը և կարիքավոր
մարդկանց աջակցություն ցուցաբերելու և հավաստի թարմացումներ հաղորդելու
նպատակով, համաժողովը նաև առիթ կհանդիսանա կենտրոնանալու ընթացիկ
գործունեության վրա, ինչպես նաև հնարավոր ապագա նախաձեռնությունների, որոնք
հետագա աջակցության կարիք ունեն:

Համաժողովը տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 22-ին, ժամը 14.30-ին,
Բրյուսելում՝ Residence Palace-ում:

Այսպիսով, ALDA-ն կներկայացնի ցանցի հետագա հզորացման հնարավորությունները՝
միաժամանակ բացատրելով ներկայումս գործող տեղական կառավարման համակարգը:
Ապրելով անորոշ ժամանակաշրջանում՝ Տեղական ժողովրդավարության գրասենյակները
հզոր գործիք են ճգնաժամերից և պատերազմից տուժած համայնքներին
աջակցելու համար:
Մասնավորապես, համաժողովը տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 22-ին, ժամը
14:30-17:30 Բրյուսելում, Բելգիա, Residence Palace, Wetstraat 155, 1040:
Բացման խոսքով հանդես կգա Ուկրաինայի Konrad Adenauer Stieftung-ի (ենթակա է
հաստատման) ղեկավար Թիմ Փիթերսը` այդպիսով պատրաստելով բեմը համաժողովի
մեկնարկի համար: Համաժողովը բաղկացած է լինելու երկու պլենար քննարկումից,
որոնցից յուրաքանչյուրն անդրադառնալու է հանդիպման առանցքային թեմայի տարբեր
ասպեկտներին. այն է՝ Տեղական ժողովրդավարության գրասենյակներին (LDAs):

ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելա Վալմորբիդայի գլխավորությամբ առաջին
քննարկումը կկենտրոնանա ոչ միայն ՏԺԳ-ների վկայությունների վրա, այլև վերջիններիս
կողմից ժողովրդավարության առաջմղման և մարդկանց ներգրավվածության առումով
ձեռնարկվող մեթոդների վրա:
Առաջին նիստի հիմնական բանախոսների թվում են՝
• Տետյանա Լոմակինա, Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական-ներկայացուցիչ՝
հասարակության խոչընդոտների հարցերով և Մարիուպոլի տեղական
ժողովրդավարության գրասենյակի պատվիրակ
• Ալեքսանդրա Դուլկևիչ, Գդանսկի քաղաքապետ, ՎՊ-ի աշխատանքային խմբի
նախագահ Ուկրաինայի հարցով, LDA Մարիուպոլի գլխավոր գործընկեր

https://www.alda-europe.eu/publications/european-support-to-local-democracy/
https://cor.europa.eu/en/members/pages/memberprofile.aspx?MemberId=2037047
https://cor.europa.eu/en/members/pages/memberprofile.aspx?MemberId=2037047


• Անդրեաս Կիֆեր, Տեղական և Տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի գլխավոր
քարտուղար և տնօրեն (ենթակա է հաստատման)

Անցնելով երկրորդ քննարկմանը՝ համաժողովի վերջին մասը նվիրված կլինի
գրասենյակների հատուկ աջակցություններին և կարիքներին: Առաջին քննարկման
ձևաչափից հետո երկրորդը կվարի ALDA-ի Արևելյան գործընկերության
տարածաշրջանային համակարգող Ալեքսանդրու Կոիկան՝
Հիմնական բանախոսներն են՝.
• Իննա Վոլկովա, Օդեսայի շրջանային խորհրդի անդամ
•Անժելիկա Պիլիպենկո, ՏԺԳ Դնեպրոյի պատվիրակ և քաղաքապետարանի
ներկայացուցիչ
• Ձենանա Դեդիչ, ՏԺԳ Մոստարի տնօրեն
• Ներկայացուցիչ Վիննիցայի քաղաքապետարանից (Ուկրաինա), հնարավոր նոր
ՏԺԳ-ի հյուրընկալ քաղաք (ենթակա է հաստատման)

Ընդհանուր առմամբ, ALDA-ն գիտի, որ տեղական ինքնակառավարման աջակիցները
նույնպես պատրաստ են պարտավորվել ասել ուկրաինական տեղական
գրասենյակներին, որ իրենց խիզախությունը հիշեցում է այն մասին, որ
ժողովրդավարությունը, խաղաղությունն ու ազատությունները չեն կարող ընկալվել
որպես նվեր։

https://www.coe.int/en/web/congress/secretary-general
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