
 
 

 

 

Վրոցլավում՝ Ուկրաինային աջակցելու գործում տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և քաղաքացիական հասարակության դերին նվիրված համաժողով  

 

    Նոյեմբերի 25-ին Վրոցլավում Եվրոպական հանձնաժողովի տարածաշրջանային 

ներկայացուցչությունը և Արևելյան Եվրոպայի քոլեջը Վրոցլավում (Լեհաստան)կազմակերպում 

են համաժողով՝ «Զարգացման աջակցություն հանուն ժողովրդավարության. տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական հասարակության դերը․  Ուկրաինային 

աջակցելու բազմաշահառու գործիք», ALDA-ի, Ստորին Սիլեզիայի շրջանի և Վրոցլավի 

քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ: 

 Արդեն տարեսկզբին ALDA-ի անդամ Վրոցլավ քաղաքը եղել է Ուկրաինայի քաղաքացիներին և 

մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու առաջնագծում. արտակարգ արշավը դրա վառ օրինակն է: 

Որպես Վրոցլավ, ALDA-ն աջակցեց մեծ թվով միջոցառումների և նախաձեռնությունների՝ 

մեղմելու  այս ահռելի պատերազմի հետևանքները: 

 

     Այսպիսով, ռուսական ներխուժումից հետո Ուկրաինայում և հարևան երկրներում վտանգված 

են ժողովրդավարությունն ու անվտանգությունը. և զարմանալի չէ, որ այս հումանիտար 

ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է տարբեր շահագրգիռ կողմերի անվերջ 

պարտավորությունը, և իհարկե պատերազմի ավարտը։ 
_____________________________________ 

 
Վրոցլավում՝ Ուկրաինային աջակցելու բազմակողմ մոտեցում մշակելու համար 

_____________________________________ 

 
  Հունիսի կեսերին Բրյուսելում տեղի ունեցած միջոցառումից հետո՝ աջակցելու Մարիուպոլի և 

Դնեպրի տեղական ժողովրդավարության գործակալություններին, Վրոցլավում համաժողովն 

անցկացնելու ընտրությունը նմանատիպ նշանակություն ունի։ Հետևաբար, տեղանքն ինքնին 

հասկանալի է, քանի որ Լեհաստանն առաջնագծում է, որը կարևոր տեղ է ուկրաինական հարցի 

քննարկման համար: 

 

    Համաժողովի ակտիվ մասնակիցների թվում կլինեն ինստիտուտների, քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների և շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներ: Վերջինս 

նաև առիթ կհանդիսանա շեշտելու Տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների դերը 

որպես ապակենտրոնացված համագործակցության հաջողված օրինակ և առանցքային գործոն 

ժողովրդավարության զարգացման գործընթացում: 

 

    Ի լրումն, այս միջոցառումը կստեղծի կատարյալ միջավայր՝ ներկայացնելու և միասին 

անդրադառնալու «Եզրափակիչ հռչակագրին»՝ ժողովրդավարության աջակցության հարցում 

բազմակողմանի մոտեցման կարևորության վերաբերյալ: Հիմնվելով ALDA-ի, նրա անդամների և 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07ea7605-96ec-4d37-b6c5-93b16059ccbe/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07ea7605-96ec-4d37-b6c5-93b16059ccbe/language-en
https://www.alda-europe.eu/events/event-wroclaw-tool-support-ukraine/
https://www.alda-europe.eu/events/event-wroclaw-tool-support-ukraine/
https://www.alda-europe.eu/events/event-wroclaw-tool-support-ukraine/
https://www.alda-europe.eu/library/wroclaw-ukraine-emergency-campaign/
https://www.alda-europe.eu/library/ukraine-needs-us/
https://www.alda-europe.eu/library/conference-support-lda-ukraine/
https://www.alda-europe.eu/library/conference-support-lda-ukraine/


գործընկերների ապացուցված փորձի վրա՝ ժամանակն է ավելի հստակեցնելու 

պարտավորությունը կոնկրետ և պաշտոնական փաստաթղթով: 

    Ընդհանուր առմամբ, ինչպես պատմությունն է սովորեցրել, միայն քաղաքացիական 

հասարակությանը տեղական իշխանությունների և հաստատությունների հետ սերտ 

երկխոսության մեջ ներգրավելով է, որ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ: 

Անհրաժեշտություն կա միշտ աջակցել ներքևից վեր մոտեցմանը՝ ապահովելով երկարատև 

օգնություն և համագործակցելով ցանկացած համապատասխան դերակատարի հետ: 
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