
Տեղական  
ժողովրդավարության
եվրոպական շաբաթ

Եվրոպայի խորհրդի Տեղական և 
տարածաշրջանային

իշխանությունների կոնգրեսը



Տեղական ժողովրդավարության եվրոպական 
շաբաթը (ELDW) համաեվրոպական 
նախաձեռնություն է, որը միավորում է 
տեղական իշխանություններին և բնակիչներին՝ 
նպաստելու նրանց երկխոսությանը և 
խթանելու տեղական ժողովրդավարությունը և 
քաղաքացիների մասնակցությունը:

Եվրոպայի խորհրդի 47 անդամ պետությունների 
տեղական և տարածքային կառավարման մարմինները 
հրավիրվում են կազմակերպել հանրային 

 ►Մեծացնել քաղաքացիների մասնակցությունը 
տեղական մակարդակում որոշումների 
 ►Ծավալել երկխոսություն քաղաքացիների և նրանց 
ընտրած ներկայացուցիչների (համայնքապետեր, 
ավագանու անդամներ...) միջև  
 ►Ներդնել մասնակցային մեխանիզմներ մեր 
ժողովրդավարական 

Մասնակիցները սահմանում են Տեղական 
ժողովրդավարության եվրոպական շաբաթի 
անցկացման ժամանակացուցը և ամբողջ տարվա 
ընթացքում կազմակերպում միջոցառումներ՝ իրենց 
հարմար ժամկետներում:

Գլխավոր միջոցառումը հոկտեմբերի 15-ին է կամ 
դրա մոտակա օրերին, ինչը հիշատակում է 1985թ. 
այդ օրը Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 
խարտիայի ստորագրման գործընթացի մեկնարկը:

Համայնքներին առաջարկվում է որպես «ԵՏԺՇ-ի ձայն» 
առաջադրել բարձր հեղինակություն վայելող որևէ 
անձի, որը կհանդիսանա միջոցառման բարի կամքի 
դեսպանը:

ԵԽ Կոնգրեսը պատասխանատու է ԵՏԺՇ-ի 
համակարգման համար:

 
 

ՏՏեեղղաակկաանն ժժոողղոովվրրդդաավվաարրոոււթթյյաանն 
եեվվրրոոպպաակկաանն շշաաբբաաթթըը (EELLDDWW) 
հհաամմաաեեվվրրոոպպաակկաանն ննաախխաաձձեեռռննոոււթթյյոոււնն էէ, 
ոորրըը մմիիաավվոորրոոււմմ էէ տտեեղղաակկաանն 
իիշշխխաաննոոււթթյյոոււննննեերրիինն ևև բբննաակկիիչչննեերրիինն՝՝ 
ննպպաասստտեելլոոււ ննրրաաննցց եերրկկխխոոսսոոււթթյյաաննըը ևև 
խխթթաաննեելլոոււ տտեեղղաակկաանն 
ժժոողղոովվրրդդաավվաարրոոււթթյյոոււննըը ևև քքաաղղաաքքաացցիիննեերրիի 
մմաասսննաակկցցոոււթթյյոոււննըը: 
ԵԽ-ն 47 անդամ պետությունների տեղական և 
տարածքային իշխանություններին առաջարկում 
է կազմակերպել հանրային միջոցառումներ՝ 
նպատակ ունենալով. 
- Ակտիվացնել քաղաքացիների 

մասնակցությունը տեղական մակարդակում 
որոշումների կայացման գործընթացներում 

- Նպաստել երկխոսությանը՝ քաղաքացիների 
և նրանց ընտրած ներկայացուցիչների միջև  

- Ներդնել մասնակցային մեխանիզմներ մեր 
ժողովրդավարական համակարգերում 

 

Մասնակիցները սահմանում են Տեղական 
ժողովրդավարության եվրոպական շաբաթի 
անցկացման ժամանակացուցը և աամմբբոողղջջ տտաարրվվաա 
ըըննթթաացցքքոոււմմ կազմակերպում միջոցառումներ՝ իրենց 
հարմար ժամկետներում: 
Գլխավոր միջոցառումը հհոոկկտտեեմմբբեերրիի 15-իինն է կամ դրա 
մոտակա օրերին, ինչը հիշատակում է 1985թ. այդ օրը 
Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 
խարտիայի ստորագրման գործընթացի մեկնարկը: 
Համայնքներին առաջարկվում է որպես «EELLDDWW--իի ձձաայյնն» 
առաջադրել բարձր հեղինակություն վայելող որևէ 
անձի, որը կհանդիսանա միջոցառման բարի կամքի 
դեսպանը: 
 ԵԽ Կոնգրեսը պատասխանատու է ELDW-ի 
համակարգման համար: 



Ինչպե՞ս մասնակցել 
«Եվրոպական 
տեղական 
ժողովրդավարության 
շաբաթին»   

Գրանցման վերաբերյալ մանրամասները 
կարող եք գտնել ԵՏԺՇ կայքում՝ 

www.coe.int/demoweek

ԵՏԺՇ-ի ինտերնետային կայքում ներառված է 
հետևյալը

 ►Նախորդ տարիների միջոցառումների մասին 
ընդհանուր տեղեկություն, գաղափարներ, 
տեղեկագրեր, ինչպես նաև գործիքակազմ,
 ►Մի քանի լեզուներով հասանելի լոգոներ, պաստառներ 
և թռուցիկներ,
 ►Ազգային համակարգողների, գործընկեր 
կազմակերպությունների և կոնտակտների մասին 
տվյալներ Կոնգրեսի ԵՏԺՇ-ի թիմի համար
 ►Առցանց հարթակ՝ մասնակիցների միջև ուղղակի 
փոխգործակցության և փորձի փոխանակման 
համար: 

 

ԳԳրրաաննցցմմաանն վվեերրաաբբեերրյյաալլ մմաաննրրաամմաասսննեերրըը 
կկաարրոողղ  եեքք  գգտտննեելլ EELLDDWW կկաայյքքոոււմմ՝՝  
http://www.congress-eldw.eu/en/ 

 
ELDW կայքը պարունակում է. 

Նախորդ տարիների միջոցառումների մասին 
ընդհանուր տեղեկություն, գաղափարներ, 
տեղեկագրեր, ինչպես նաև գործիքակազմ, 

 Մի քանի լեզուներով հասանելի լոգոներ, 
պաստառներ և թռուցիկներ, 

Ազգային համագումարների, գործընկեր 
միությունների և Կոնգրեսի ELDW թիմի հետ կապ 
հաստատելու համար անհրաժեշտ տվյալների  ցանկ, 

Առցանց հարթակ՝ մասնակիցների միջև ուղղակի 
փոխգործակցության և փորձի փոխանակման 
համար: 

 
 
 

 

Լրացրեք գրանցման առցանց ձևը՝ 
www.coe.int/demoweek-registration և ստեղծեք ձեր 
սեփական ELDW կայք-էջը  

 

 

 

  



Ի՞նչ նշանակություն 
ունի ԵՏԺՇ-ն ձեր 
համայնքի համար    

More information

 ►Խթանում է մասնակցային մշակույթ՝ քաղաքացիներին 
ներգրավելով համայնքի կյանքում և տեղական 
քաղաքականության մեջ
 ►Նպաստում է տեղական գործերում քաղաքացիների 
մասնակցության որակի բարելավմանը և 
ինտենսիվությանը, տեղական ինքնակառավարման 
նրանց ընկալմանը և եվրոպական 
կազմակերպությունների վերաբերյալ գիտելիքներին   
 ►Նպաստում է քաղաքացիների և նրանց ընտրված 
ներկայացուցիչների ու համայնքի տարբեր խմբերի 
միջև երկխոսությանը 
 ►Նպաստում է քաղաքացիների և նրանց ընտրված 
ներկայացուցիչների ու համայնքի տարբեր խմբերի 
միջև երկխոսությանը 
 ►Մեծացնում է քաղաքացիների վստահությունը ընտրված 
ներկայացուցիչների և ինստիտուտների նկատմամբ՝ 
որոշումների կայացման ավելի բաց և թափանցիկ 
գործընթացում նրանց մասնակցության միջոցով  
 ►Ամրապնդում է ընդհանուր առաքելության և փոխադարձ 

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek

Եվրոպայի խորհուրդը մայրցամաքի առաջատար 
իրավապաշտպան կազմակերպությունն է։ Այն 
ներառում է 47 անդամ պետություններ, որոնցից 27-ը 
Եվրոպական միության անդամներ են։ Տեղական և 
տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը Եվրոպայի 
խորհրդի հաստատություն է, որը պատասխանատու 
է նրա 47 անդամ պետություններում տեղական և 
տարածքային ժողովրդավարության ամրապնդման 
համար։ Կազմված լինելով երկու պալատից՝ Տեղական 
իշխանությունների պալատ և Տարածաշրջանների 
պալատ, և երեք հանձնաժողովից՝ այն համախմբում է 
648 ընտրված պաշտոնյաների, ովքեր ներկայացնում 
են ավելի քան 150 000 տեղական և տարածքային 
իշխանություններ։

www.coe.int/congress
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Մասնակցային մշակույթի խթանում` համայնքային 
կյանքում և տեղական քաղաքականության մեջ 
քաղաքացիներին ներգրավելով: 

Համայնքային նշանակության հարցերում 
քաղաքացիների մասնակցության, տեղական 
ինքնակառավարման և եվրոպական 
կազմակերպությունների մասին նրանց 
պատկերացումների և գիտելիքների որակի  
բարձրացում: 

Քաղաքացիների և նրանց ընտրած ներկայացուցիչների 
և համայնքային տարբեր խմբերի միջև երկխոսության 
խթանում:  

Ընտրված ներկայացուցիչների և ժողովրդավարական 
կառույցների նկատմամբ քաղաքացիների 
վստահության բարձրացում` որոշումների կայացման 
ավելի բաց և թափանցիկ գործընթացում 
մասնակցության միջոցով:  

Քաղաքացիների և ընտրված ներկայացուցիչների 
միջև ընդհանուր առաքելության և փոխադարձ 
պատասխանատվության զգացման ամրապնդում: 

Համայնքի գուրծունեության իրականացում 
Եվրոպական արժեհամակարգին համահունչ: 
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Եվրոպայի խորհուրդը Եվրոպայում մարդու 
իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առաջատար 
կազմակերպությունն է: Եվրոպայի խորհրդին 
անդամակցում են 47 պետություն, այդ թվում՝ 
Եվրոպական Միության բոլոր անդամ երկրները: 
Տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը 
Եվրոպայի խորհրդի այն մարմինն է, որը 
պատասխանատու է 47 անդամ պետություններում 
տեղական և տարածքային ժողովրդավարության 
զարգացման համար: Կոնգրեսի երկու պալատները՝ 
Տեղական իշխանությունների պալատը և Ռեգիոնների 
պալատը, ինչպես նաև երեք մշտական 
հանձնաժողովները միավորում են ավելի քան 150,000 
տեղական և տարածքային իշխանություններ։ 
ներկայացնող 648 ընտրված ներկայացուցիչների: 


