
 
 

 

 

Տեղական նախաձեռնությունները և ապակենտրոնացումը՝ Արևելյան գործընկերության 

ժողովրդավարական գործընթացի հիմքում →  

 
   Վեց երկրներ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա, 

հավաքվեցին 2009 թվականին՝ հիմնելու Արևելյան գործընկերությունը (ԱլԳ)։  Վերջինս, 

այսպիսով, միտված է ամրապնդելու հարաբերությունները թե՛ քաղաքական, թե՛ սոցիալ-

տնտեսական ոլորտներում Եվրամիության (ԵՄ) հետ։ 

 
   Այնուամենայնիվ, ինչպե՞ս բացել այս թեմատիկությունը և ավելացնել նրանց միջև կապը: 

Ռազմավարությունները կարող են լինել հազարավոր, բայց, անկասկած, բավարար, ինպես 

շեշտվում է զեկուցող Ք. Կոջոկարի վերջին CORLEAP զեկույցում. ապակենտրոնացումը կամ ավելի 

լավ բացատրված «իշխանության ապակենտրոնացումը՝ կենտրոնական կառավարություններից 

դեպի ժողովուրդ, ներառյալ կենտրոնացված կառավարություններից դեպի խորհրդարան և 

դատական ինստիտուտներ» կարող է լինել ժողովրդավարական գործընթացի հիմնական 

շրջադարձային կետ: 

 
     Այս շրջանակներում ALDA-ի դերը, հատկապես այն դերը, որն իրականացվում է ինչպես 

Քիշնևում (Մոլդովա) ALDA-ի գրասենյակի, այնպես էլ Չիմիշլիայում, Քութաիսիում, Գյումրիում, 

Մարիուպոլում և Դնեպրում գտնվող Տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների (LDA) 

կողմից, ձեռք է բերում եզակի և ռազմավարական արժեք: Հետևաբար, LDA-ները 

ապակենտրոնացված համագործակցության հաջող օրինակ են և հզոր գործիք, որը հետագայում 

նպաստում է հասարակության՝ ժողովրդավարությանը հանձնառու լինելու կարողությանը: 

Նմանապես, ներգրավվելով նաև տեղական իշխանությունների հետ՝ գործակալությունները 

կարող են խթանել բարեփոխումների և քաղաքականության ճշգրտման գործընթացը 

ինստիտուցիոնալ մակարդակում: 
_____________________________________ 

LDA-ները Արևելյան գործընկերության ապակենտրոնացված համագործակցության հաջող 

օրինակ են 
_____________________________________ 

 
   Ավելին, վերջին ճգնաժամերն ու պատերազմները, որոնց բախվում է աշխարհի բնակչությունը, 

որոշ չափով ընդգծում են Տեղական իշխանությունների և դերակատարների ավելի կարևոր դերը 

մարդկանց մարտահրավերները թեթևացնելու, եթե ոչ լուծելու համար: EU4Accountability-ը 

ներկայացնում է Մոլդովայում՝ ԱլԳ երկրների շարքում, ALDA-ի կողմից մեկնարկած 

ամենավերջին նախաձեռնություններից մեկը՝ EPD-ի և People in Need-ի հետ 

համագործակցությամբ: Ի հավելումն, հաշվի առնելով այն խորը կապը, որը Ասոցիացիան ունի 

Ուկրաինայի հետ, ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելլա Վալմորբիդան կմասնակցի որպես 

հիմնական բանախոս, 2022 թվականի նոյեմբերի 4-ին, CORLEAP 11-րդ տարեկան ժողովի 

շրջանակներում, «Ուկրաինայի վերակառուցումը» խորագրով պանելային քննարկմանը՝ Կիևի 

քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի, արտաքին գործերի փոխնախարար եվրոպական հարցերով 

Յարոսլավ Կուրֆյուրստի և Բուչայի քաղաքապետ Անատոլի Ֆեդորուկի հետ միասին։ 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/11th-corleap-meeting.aspx
https://www.alda-europe.eu/where-we-work/
https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.alda-europe.eu/events/reconstruction-of-ukraine-liberec-cz/


 
    Նախաձեռնությունների այս շարքը և անվերջ հանձնառությունը հստակ ցույց են տալիս ALDA-ի 

դիրքը որպես շահագրգիռ կողմ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում և CORLEAP-ի 

շրջանակներում: 

 

 


