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Առաջարկություններ շրջանակային համաձայնագրերի իրականացման գործընթա-
ցում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության որակը բարելավելու 
վերաբերյալ՝ Հայաստանի, Վրաստանի և Մոլդովայի կառավարությունների, 
ազգային պլատֆորմների և քաղաքացիական հասարակությունների, ինչպես նաև 
ԵՄ կառույցների համար

Այս զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Նյութի 
բովանդակության համար պատասխանատվություն են կրում միայն Եվրասիա 
համագործակցություն հիմնադրամը, Ազատական ակադեմիա հիմնադրամը և «Պրոմո 
ԼԵՔՍ» միավորումը։ Զեկույցի բովանդակությունը ոչ մի կերպ չի կարող ընկալվել որպես 
Եվրոպական միության դիրքորոշման արտահայտում։

Այս նախագիծն իրականացվել է Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական 
հասարակության ֆորումի (ԱլԳ ՔՀՖ) դրամաշնորհների վերատրամադրման ծրագ-
րի շրջանակներում։ ԱլԳ ՔՀՖ-ն իր դրամաշնորհների վերատրամադրման ծրագրի 
շրջանակներում աջակցում է ԱլԳ ՔՀՖ անդամների տարածաշրջանային այն նախա-
գծերին, որոնք նպաստում են Ֆորումի առաքելությանն ու նպատակներին։

Դրամաշնորհների վերատրամադրման դոնորներն են Եվրոպական միությունը և 
Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամը։

2017 թվականին հայտարարված դրամաշնորհի ամբողջական գումարը կազմում է 290.000 
եվրո։ Դրամաշնորհները հասանելի են Արևելյան գործընկերության և Եվրոպական 
միության երկրների ՔՀԿ-ների համար։

Աջակցության հիմնական ոլորտներն են ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները, 
տնտեսական ինտեգրացիան, շրջակա միջավայրը և էներգետիկան, մարդկանց միջև 
շփումները, սոցիալական և աշխատանքային քաղաքականությունները»:
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 Ներ կա յաց վող ա ռա ջար կութ յուն նե րը մշակ վել են Ար-
ևել յան գոր ծըն կե րութ յան (ԱլԳ)  Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան ֆո րում (ՔՀՖ) դրա մաշ նոր հա յին 
ծրագ րի մի ջո ցով ԵՄ կող մից ֆի նան սա վոր վող «ԵՄ- 
Մոլ դո վա և ԵՄ-Վ րաս տան ՔՀ երկ կողմ պլատ ֆորմն ե-
րի փոր ձի կի րա ռու մը  Հա յաս տա նում» ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում։ Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է Եվ րա սիա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմն ադ րա մի ( Հա յաս տան) կող-
մից՝ «Պ րո մո-ԼԵՔՍ» միա վոր ման ( Մոլ դո վա) և Ա զա-
տա կան ա կա դե միա հիմն ադ րա մի (Վ րաս տան) հետ 
հա մա տեղ, և  ուղղ ված է Եվ րո պա կան ին տեգր ման ու 
Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րե րի ի րա կա նաց ման շուրջ 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և  կա ռա վա րութ յան 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լոր տում Վ րաս տա նի և 
 Մոլ դո վա յի փոր ձի ու սումն ա սիր մա նը։

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց նող գոր ծըն կեր նե րը մի 
շարք խոր քա յին հար ցազ րույց ներ են անց կաց րել 
 Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և  Մոլ դո վա յի ազ գա յին իշ-
խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ԵՄ պատ վի-
րա կութ յուն նե րի և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
դե րա կա տար նե րի հետ, հա մա տեղ վեր լու ծել են ՔՀՖ 
ազ գա յին պլատ ֆորմն ե րի և ԵՄ-Վ րաս տան ու ԵՄ- Մոլ-
դո վա երկ կողմ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
պլատ ֆորմն ե րի փոր ձը, ինչ պես նաև երկ րոր դա յին 
հե տա զո տութ յուն են ի րա կա նաց րել ե րեք երկր նե րում 
իշ խա նութ յուն նե րի ու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ-
յան միջև հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կար գա վո րող գոր ծող 
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի վե րա բեր յալ։

Արդ յուն քում մշակ վել է ե րեք երկր նե րի ազ գա յին իշ խա-
նութ յուն նե րին և ԵՄ կա ռույց նե րին ուղղ ված ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի փա թեթ, ո րով ա ռա ջարկ վում է պլատ-
ֆորմն ե րի գոր ծու նեութ յան բա րե լա վում։

Վ րաս տա նի և  Մոլ դո վա յի փոր ձի վեր լու ծութ յան, 
ինչ պես նաև հա յաս տան յան փոր ձա գետ նե րի ու 
ԱԳՆ-ի հետ անց կաց ված հար ցազ րույց նե րի հի ման 
վրա ծրագ րի մի ջո ցով մշակ վել են ա ռա ջար կութ-
յուն ներ  Հա յաս տա նի և ԵՄ-ի միջև ստո րագր վե լիք 
 Հա մա պար փակ և  ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա-
մա ձայ նագ րի (ՀԸԳՀ) ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում 
նա խա տես վող հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ։



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ընդհանուր առաջարկություններ

 1. Հատ կա պես այն պի սի գոր ծըն թա ցում, ինչ պի սին 
ՀԸԳՀ-ի ի րա կա նա ցումն է, անհ րա ժեշտ է սահ մա նել 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան այն սուբ յեկ տը, 
ո րը կկա րո ղա նա դառ նալ ՀԸԳՀ-ի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի և  եվ-
րո պա կան կա ռույց նե րի միջև հա ղոր դակ ցութ յան ու 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յու նը ներ կա յաց նող ինս տի տու տը: 
 Ներ կա փու լում  Հա յաս տա նի ազ գա յին պլատ ֆոր մը 
(ՀԱՊ) քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հիմն ա կան 
սուբ յեկտն է, որն ու նի ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ-
յուն ներ, պատ մութ յուն և ՀԸԳՀ-ի ի րա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներգ-
րավ վա ծութ յան փի լի սո փա յութ յան հետ հա մընկ նող 
ձևա կերպ ված ա ռա քե լութ յուն։

2. Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ-
յան հնա րա վոր գոր ծա ռույթ նե րին, ա պա քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց նել ե րեք 
հիմն ա կան գոր ծա ռույթ՝

ա) ՀԸԳՀ-ի ի րա կա նաց ման մո նի թո րինգ, ո րը կա-
րող է նե րա ռել ո լոր տա յին բա րե փո խումն ե րի, ի րա-
վա կան մո տարկ ման մո նի թո րինգ, ինչ պես նաև 
ընդ հա նուր ռազ մա վա րա կան մո նի թո րինգ՝ հա տուկ 
շեշ տադ րե լով ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ սահ մա նե լը, 
ի րա կա նաց ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր մշա-
կե լը և  արդ յունք ներն ու վերջ նարդ յունք նե րը ձևա-
կեր պե լը,

բ) Ո լոր տա յին փոր ձա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
ձևա կեր պում և  ներդ րում ո րո շումն եր կա յաց նող նե-
րի շրջա նում։  Սա շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, ո րի 
հա մար անհ րա ժեշտ է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յա նը կոնկ րետ ո լորտ նե րի, ուղ ղութ յուն նե րի ու 
գոր ծըն թաց նե րի հա մար պա տաս խա նա տու պե տա-
կան ճյու ղա յին կա ռույց նե րի հետ երկ խո սութ յան մեջ 
ներգ րա վումն ա պա հո վող ո րո շա կի ինս տի տու ցիո-
նալ դաշտ,

գ) ՀԸԳՀ-ի և ԵՄ- Հա յաս տան հա րա բե րութ յուն նե րի 
ա վե լի լայն ձևա չա փի վե րա բեր յալ հա սա րա կութ-
յան ի րա զե կութ յան բարձ րա ցում: Այս գոր ծա ռույ թի 
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հա մար պա հանջ վում է ԵՄ-ի, ինչ պես նաև ԵՄ կող մից ֆի նան սա վոր վող մի 
շարք ծրագ րե րի հետ ին տեն սիվ հա ղոր դակ ցութ յուն, և  այն պետք է ուղղ-
ված լի նի ԵՄ- Հա յաս տան հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում ա ռանձ-
նա հա տուկ խնդիր նե րը կար գա վո րե լուն, հա ջո ղութ յուն ներն ու ակն կալ վող 
արդ յունք ներն ար ձա նագ րե լուն: Այս գոր ծա ռույ թը նե րա ռում է ինչ պես հենց 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան շրջա նում ի րա զե կութ յան բարձ րա ցու մը, 
այն պես էլ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան օգ տա գոր ծու մը որ պես օ ղակ՝ 
հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րին տե ղե կութ յուն ներ հասց նե լու հա մար:

3. Անհ րա ժեշտ է  Հա յաս տա նի ազ գա յին պլատ ֆոր մը ներգ րա վել ՀԸԳՀ-
ն  ա ռա վել ազ դե ցիկ դարձ նե լու գոր ծըն թա ցում՝ հատ կա պես յու րա քանչ յուր 
ո լոր տում ման րա մասն ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի, մո նի թո րին գի մե խա նիզմ-
նե րի մշակ ման, արդ յունք նե րի, փոխ կա պակց ված թե մա նե րի և  աշ խա տան քի 
ձևա չա փե րի բա ցա հայտ ման գոր ծըն թաց նե րում:  Կար ևոր է նաև ա պա հո վել 
ՀԸԳՀ-ի միաս նա կան գոր ծի քա յին դաշտ՝ Վ րաս տա նի,  Մոլ դո վա յի և Ուկ րաի-
նա յի ա սո ցաց ման օ րա կար գե րի նմա նութ յամբ, քա նի որ դա հնա րա վո րութ յուն 
կտա ա պա հո վե լու պայ մա նա կա նութ յուն և  արդ յունք նե րի ա ռա վել հստակ ձևա-
կեր պում, ինչ պես նաև ա ռա վել արդ յու նա վետ կդարձ նի ի րա կա նաց ման մո նի-
թո րին գի գոր ծըն թա ցը:

4. ՀԸԳՀ-ով նա խա տես ված՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան երկ կողմ 
պլատ ֆոր մի արդ յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու հա մար խիստ անհ րա ժեշտ է 
այն կա պել ՀԱՊ-ի հետ: Դ րա հնա րա վոր մե խա նիզմն ե րից են՝

ա) Երկ կողմ պլատ ֆոր մում ՀԱՊ-ի զգա լի ներ կա յութ յունն ա պա հո վե լը՝ 
ՀԱՊ-ի հա մար երկ կողմ պլատ ֆոր մում քվո տա սահ մա նե լու մի ջո ցով,

բ) Երկ կողմ պլատ ֆոր մը ՀԱՊ-ի հո րի զո նա կան կա ռույց դարձ նե լը՝ լիա զո-
րե լով ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում քննարկ ված 
կոնկ րետ թե մա նե րի հի ման վրա նշա նա կել աշ խա տան քա յին խմբե րի ան-
դամն ե րին և  ա պա հո վե լով այն ՔՀԿ-նե րի մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ-
յու նը, ո րոնք պատ րաս տա կամ են ներդ րում ու նե նալ ՀԸԳՀ-ի ի րա կա նաց-
ման գոր ծում, սա կայն չեն ցան կա նում ներգ րավ վել որ ևէ ինս տի տու ցիո նալ 
դաշ տում,

գ) Երկ կողմ պլատ ֆոր մի՝ ԵՄ վրա հիմն ված ՔՀԿ-նե րի թվում այն պի սի 
ՔՀԿ-ներ ներգ րա վե լը, ո րոնք ակ տի վո րեն գոր ծում են  Հա յաս տա նում և  
երկ րի ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ խոր գի տե լիք ու նեն:  Կար ևոր է ա պա հո վել 
այդ ՔՀԿ-նե րի ո լոր տա յին բազ մա զա նութ յու նը: ՀԱՊ-ի ան դամն ե րը, ինչ պես 
նաև ԱլԳ ՔՀՖ-ն  կա րող են ար ժե քա վոր աղբ յուր լի նել ԵՄ վրա հիմն ված 
հա մա պա տաս խան ՔՀԿ-նե րի բա ցա հայտ ման և  ներգ րավ ման հա մար:

Առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանը

1. Հա յաս տա նին անհ րա ժեշտ է ՀԱՊ-ի և  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
միջև ներ քին երկ կողմ հա մա ձայ նագ րե րի խիստ ձևա չափ, ո րով ոչ միայն կուր-
վագծ վեն հա մա գոր ծակ ցութ յան սկզբունք նե րը, այլև կձևա կերպ վեն կող մե րի 
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պար տա կա նութ յուն ներն ու պար տա վո րութ յուն նե րը և կ սահ ման վեն հա մա գոր-
ծակ ցութ յան մե խա նիզմն երն ու ժամ ետ նե րը:

2. Ճ յու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի և  ազ գա յին պլատ ֆոր մի աշ խա տան քա-
յին խմբե րի միջև ո լոր տա յին երկ խո սութ յան շրջա նակ նե րում պար բե րա կան 
հան դի պումն ե րի՝ Վ րաս տա նի փոր ձը լիո վին կի րա ռե լի է  Հա յաս տա նի նկատ-
մամբ, և դ րա նով կա րող է ա պա հով վել շա րու նա կա կան ու բո վան դա կա յին 
մաս նակ ցա յին գոր ծըն թաց:

3. ՀԸԳՀ-ի թա փան ցիկ ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար օգ տա կար կլի-
ներ «Վ րաս տա նի բաց հա սա րա կութ յուն» հիմն ադ րա մի կող մից մշակ ված 
http://aa.ge/en/ կայ քի նմա նութ յամբ մշա կել www.ՀԸԳՀ.am կայ քը, որ տեղ 
կտե ղադր վեն ԵՄ Acquis-նե րի հետ մո տարկ ման հա մար նա խա տես ված բո լոր 
ի րա վա կան ակ տե րը, և  ո րը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ա պա հո վել հե տա դարձ 
կապ և ս տա նալ պա տաս խան ներ:  Բա ցի դրա նից կայ քի հա յաս տան յան տար-
բե րա կը կա րող է տե ղե կութ յուն ներ նե րա ռել ՀԸԳՀ-ի շրջա նակ նե րում ի րա կա-
նաց ված այլ մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բեր յալ, ման րա մաս ներ ներ կա յաց նել Ուղ-
ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան վե րա բեր յալ և  այլն:

4. Ան ցած տաս նամ յա կի ըն թաց քում  Հա յաս տա նը ներգ րավ վել է ին տեգր-
ման մի քա նի տի րույթ նե րում (ԵՀՔ, ԱլԳ, ՀԶՄ, ԲԿԳ և  այլն), ո րոնք ուղղ ված 
են երկ րին իր զար գաց ման ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը սահ մա նե լու և դ րանց 
ի րա կա նաց ման մե խա նիզմն ե րը բա ցա հայ տե լու հար ցում ա ջակ ցե լուն: Ըստ 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մի շարք դե րա կա տար նե րի՝ այս գոր ծըն-
թացն ա վե լի շատ ի մի տա ցիոն էր, քան ի րա կան, և դ րա արդ յուն քը կար գա վո-
րիչ դաշ տի ու մարդ կանց տես լա կա նի միջև հսկա յա կան տար բե րութ յունն էր: 
ՀԸԳՀ-ն  հա յաս տան յան հա սա րա կութ յանն ու պե տութ յա նը հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձե ռում նա խա ձեռ նել ա վե լի խոր և  հա յե ցա կար գա յին քննար կումն եր բա րե-
փո խումն ե րի, օ րենսդ րութ յան, ի րա վա կան ակ տե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցի ու 
կար գա վո րիչ դաշ տի պար զեց ման մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ: Այս հնա րա վո րութ-
յու նը պետք է օգ տա գործ վի ժա մա նա կին բաց թողն ված վիթ խա րի հնա րա վո-
րութ յուն նե րը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով:

Առաջարկություններ ԵՄ կառույցներին 

1. ԵՄ կող մից քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը տրա մադր վող ֆի նան սա-
վոր ման վե րա բեր յալ ո րո շումն ե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հա մար անհրա-
ժեշտ է թա փան ցի կութ յան ու հստա կութ յան ա ռա վել բարձր մա կար դակ. 
ֆի նան սա վոր ման վե րա բեր յալ ո րո շումն ե րի հիմ քում ըն կած սկզբունք նե րը հա-
ճախ անհս տակ են:  Դա հնա րա վոր է ա պա հո վել ֆի նան սա վոր ման հա մար ԵՄ 
դի մող՝ ընտր ված ՔՀԿ-նե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման նշա նա կա լի մա-
կար դակ ա պա հո վե լու մի ջո ցով: ՀԱՊ-ն  կա րող է կար ևոր պլատ ֆորմ դառ նալ 
այդ գոր ծու նեութ յան հա մար:

2.  Խիստ անհ րա ժեշտ է ամ րապն դել և  ինս տի տու ցիո նա լաց նել ԵՄ պատ-
վի րա կութ յան և ՀԱՊ-ի միջև հա ղոր դակ ցութ յու նը: ՀԱՊ-ի և ՔՀԿ-նե րի ընդ-
հա նուր շփումն ե րը  Պատ վի րա կութ յան տար բեր ստո րա բա ժա նումն ե րի հետ 
հա ճախ հան գեց նում են ոչ պատ շաճ հա ղոր դակ ցութ յան, ե թե բա ցա կա յում է 



 Պատ վի րա կութ յան ինչ պես քա ղա քա կան, այն պես էլ 
գոր ծառ նա կան ստո րա բա ժա նումն ե րի ինս տի տու ցիո-
նալ ներգ րավ վա ծութ յու նը:

 3. Խիստ անհ րա ժեշտ է նաև հիմն ել ԵՄ-ի, 
 Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի և  քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան միջև պար բե րա կան հա ղոր դակ ցութ-
յան ե ռա կողմ ձևա չափ, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա 
հար ցե րը քննար կել ի րենց բար դութ յուն նե րի ամ բող-
ջա կա նութ յամբ՝ ներգ րա վե լով բո լոր շա հագր գիռ կող-
մե րին:

 4. Կար ևոր է զար գաց նել հա յաս տան յան ՔՀԿ-նե րի 
կա րո ղութ յուն նե րը՝ կապ ված ԵՄ մրցույթ նե րին դի մե լու 
գոր ծըն թա ցի, հայ տե րի գնա հատ ման, ԵՄ մրցույթ նե րի 
հրա վեր նե րի բո վան դա կութ յան հիմն ա կան սկզբունք-
նե րի և  այլ նի հետ: ՀԱՊ-ն  կա րող է դառ նալ այս գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա մար հիմն ա կան պլատ ֆորմ: 

 Դա ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է 
մշա կել այն պի սի փաս տա թուղթ, ո րով կհստա կեց վեն 
 Հա յաս տա նի կամ երկր նե րի խմբե րի, ինչ պես օ րի նակ՝ 
ԱլԳ հա մար կի րա ռե լի՝ PRAG-ի սկզբունք նե րը: Հս տա-
կեց ման կա րիք ու նե ցող ո լորտ նե րում կա րող են նշվել 
այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են՝

ա) Դի մող ՀԿ-նե րի մա սին ընդ հա նուր տե ղե կութ-
յուն նե րը. ե՞րբ են գրանց վել կամ սկսել գոր ծու նեութ-
յու նը, ու նե՞ն բա վա րար փորձ և  այլն,

բ)  Հաս տատ ված ֆի նան սա վո րում ու նե ցող ՀԿ-
նե րի ստուգ ման գոր ծըն թա ցը. ինչ պի սի՞ հար ցեր 
պետք է նրանք ակն կա լեն,

գ)  Ֆի նան սա վո րում ստա ցող ՀԿ-նե րի կա րո ղութ-
յուն նե րի զար գա ցու մը. ինչ պի սի՞ գոր ծո ղութ յուն ներ 
է ԵՄ-ն  նա խա տե սում նրանց հա մար՝ ի րենց գոր ծու-
նեութ յու նը բա րե լա վե լու ա ռու մով,

դ) Մր ցույթ նե րին մաս նակ ցութ յան հար ցում ճկու-
նութ յան մա կար դա կը. ո րո՞նք են որ ևէ բաց մրցույ թի 
մի ջո ցով չհատ կաց վող՝ ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 
ֆի նան սա վոր ման շե մե րը,

ե) ԵՄ ծրագ րե րի ղե կա վար նե րի ներգ րավ վա ծութ-
յան մա կար դա կը. ո րո՞նք են փո խա դարձ ի րա վունք-
ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը, այ սինքն՝ ո՞ր գոր-
ծո ղութ յուն նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել միայն ԵՄ 
պատ վի րա կութ յան կող մից հաս տատ վե լուց հե տո, 



և  ո րո՞նք կա րող են ի րա կա նաց վել ա ռանց հաս-
տատ ման,

զ) Բ յու ջեի վե րա բաշխ ման հար ցում ճկու նութ յու նը. 
ո րո՞նք են  Հա յաս տան/ԱլԳ պայ ման նե րին վե րա բե-
րող ա ռա վել պատ շաճ կա նոն նե րը:

Այս և մ յուս հար ցե րը կար ևոր է հստա կեց նել ըստ տե-
ղա կան հան գա մանք նե րի, քա նի որ PRAG-ը միայն 
ընդ հա նուր ու ղե ցույց է, ո րը ո րոշ դեպ քե րում շատ ճկուն 
է տե ղա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ: Ե թե ԵՄ-ն 
 սահ մա նա փա կումն եր կի րա ռի այս տե սա կի նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման առն չութ յամբ, ա պա կա-
րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
դրա մաշ նորհ նե րի են թա շա հա ռու նե րը ԵՄ հա մա պա-
տաս խան կա ռույց նե րի կող մից պետք է ուղ ղորդ վեն 
այդ խնդիր նե րը լու ծե լուն և ԵՄ- Հա յաս տան հա րա-
բե րութ յուն նե րի ո լոր տում ՀԱՊ-ի ու քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան այլ սուբ յեկտ նե րի հետ սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցե լուն:

 Խոր հուրդ է տրվում նաև ա ռա վել ման րա մաս նո րեն 
ու սումն ա սի րել ԵՄ հայ տա տու նե րի և  Հա յաս տա նում 
նրանց գոր ծըն կեր նե րի վե րա բեր յալ ընդ հա նուր տե ղե-
կութ յուն նե րը. այն հայ տա տու նե րը, ո րոնք չեն աշ խա տել 
 Հա յաս տա նում, պետք է ա ռա վել կա յա ցած և  հայտ նի 
գոր ծըն կեր ներ ու նե նան, որ պես զի կա րո ղա նան լրաց-
նել փոր ձա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի բա ցը: Ե թե 
ԵՄ հայ տա տու ներն աշ խա տել են  Հա յաս տա նում և  ու-
նեն դրա կան պատ մութ յուն, ա պա սա նրանց ընդ հա-
նուր առ մամբ չի վե րա բե րում:

 Բա ցի դրա նից խոր հուրդ է տրվում հան դի պումն եր 
կազ մա կեր պել ԵՄ գնա հա տող նե րի և  չընտր ված հայ-
տա տու նե րի միջև՝ ան մի ջա կան անձ նա կան հե տա-
դարձ կապ ա պա հո վե լու, ընտր ված ա ռա ջարկ նե րի 
հետ հա մե մա տութ յուն անց կաց նե լու նպա տա կով, որ-
պես զի դրանց հե ղի նակ ներն ա վե լի լավ հաս կա նան 
ի րենց թե րա ցումն ե րը: 

 Կար ծիք կա, որ սա կա րող է շա հե րի բա խում ա ռա ջաց-
նել, սա կայն  Հա յաս տա նում ՀԿ-նե րի զար գաց ման հա-
մար լա վա գույն մի ջո ցը հնա րա վո րին չափ բաց մի ջա-
վայրն է:

1. Ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան վե րա բեր յալ 
ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը պետք է դարձ նել 
ա ռա վել մաս նակ ցա յին և ՀԱՊ-ի մի ջո ցով ներգ րա վել 
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քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը:  Սա կա րող է ի րա կա նաց վել ՀԱՊ-ի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին Ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի  Ղե կա վար 
կո մի տե նե րում ներգ րա վե լու մի ջո ցով:

 2. Պետք է քայ լեր ձեռ նարկ վեն՝ ա պա հո վե լու հա մար ՀԱՊ-ի,  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան և ԵՄ պատ վի րա կութ յան՝ ՀԸԳՀ-ի առն չութ յամբ հա ղոր-
դակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յուն նե րի՝ առն վազն մաս նա կի հա մա ձայ նե ցու մը և 
ԵՄ-ի՝  Հա յաս տա նին տրա մադր վող ա ջակ ցութ յան ու  Հա յաս տա նի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նու մը:  Հա ղոր դակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յու նը պետք 
է ուղղ ված լի նի ԵՄ- Հա յաս տան հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում ի րա-
կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րի և  ա ռա վել լայն հար ցե րի շուրջ ա պա տե ղե կատ-
վութ յան դեմ. օգ տա տի րոջ հա մար ա ռա վել հար մա րա վետ և  ռազ մա վա րա կան 
ա ռու մով ա ռա վել հե ռա հար՝ ի րա զե կութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա-
ռումն եր պետք է ձեռ նարկ վեն ԵՄ- Հա յաս տան հա մա գոր ծակ ցութ յան ի րա կան 
արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ:

3. ԵՄ կող մից ֆի նան սա վոր վող շա րու նա կա կան ծրագ րե րի և ՀԱՊ-ի միջև 
հա ղոր դակ ցութ յու նը կա րող է կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նա նալ ինչ պես նրանց 
թա փան ցի կութ յան ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու, 
այն պես էլ լայն հա սա րա կայ նութ յան՝  Հա յաս տա նում ԵՄ ա ջակ ցութ յան վե րա-
բեր յալ ի րա զե կութ յան բարձ րաց ման տե սանկ յու նից:

Առաջարկություններ ՀԱՊ-ին և քաղաքացիական հասարակությանը

1. Պետք է ի րա կա նաց վի նշա նա կա լից կա ռուց ված քա յին բա րե փո խում, ո րով 
ՀԱՊ-ն կ հար մա րեց վի նոր ի րա վի ճա կին, մաս նա վո րա պես՝ 

ա) Աշ խա տան քա յին խմբե րը հզո րաց նե լը և ն րանց աշ խա տանքն ա ռա վե-
լա պես արդ յուն քա հեն ու կա յուն դարձ նե լը,

բ)  Մո նի թո րին գի, քա րոզ չութ յան և  ի րա զե կութ յան բարձ րաց ման ո լորտ նե-
րում ՀԱՊ-ի ան դամն ե րի գոր ծու նեութ յու նը հա մա կար գող հո րի զո նա կան 
փոխ կա պակց ված կա ռույց նե րը զար գաց նե լը,

գ) ՀԱՊ հա ղոր դակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յուն և ծ րա գիր մշա կե լը,

դ) ՀԸԳՀ-ի ի րա կա նաց ման փու լում ՀԸԳՀ-ի բո վան դա կութ յան վե րա բեր յալ 
ներ քին և  հան րա յին քննար կումն եր նա խա ձեռ նե լը և ՀԸԳՀ-ն  ա ռա վել ազ-
դե ցիկ դարձ նե լու վե րա բեր յալ ա ռա ջարկ ներ մշա կե լը,

ե)  Կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա-
նաց նե լը, ո րոնք ուղղ ված են մի կող մից ՔՀԿ-նե րին ԵՄ- Հա յաս տան հա-
մա գոր ծակ ցութ յան (ՀԸԳՀ,  Մար դու ի րա վունք նե րի շուրջ երկ խո սութ յուն, 
GSP+, Ս տեղ ծա րար Եվ րո պա և  այլն) տար բեր բո վան դա կա յին հա յե ցա կե-
տե րին ծա նո թաց նե լուն, մյուս կող մից՝ մո նի թո րին գի, քա րոզ չութ յան և  ի րա-
զե կութ յան բարձ րաց ման կա րո ղութ յուն նե րը զար գաց նե լուն։

2. ՀԱՊ-ն  պետք է քայ լեր ձեռ նար կի հա սա րա կութ յան ա ռա վել լայն շեր տե րին 
պլատ ֆոր մում ներգ րա վե լու ուղ ղութ յամբ՝ առևտ րա յին միա վո րումն ե րի, աշ խա-
տան քա յին միութ յուն նե րի ու տե ղա կան ՔՀԿ-նե րի մի ջո ցով։
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3. ՀԱՊ-ն  պետք է ստանձ նի իր ան դամն ե րի ար տադ րան քը տա րա ծո ղի դե րը։ 
Իր ան դամն ե րի մշա կած ար տադ րանքն ա ռա վել արդ յու նա վե տո րեն կի րա ռե լու 
նպա տա կով՝ պլատ ֆոր մը կա րող է մշա կել իր ան դամն ե րի ար տադ րան քը մեկ 
ձևա չա փում միա վո րե լու մե խա նիզմ։  Դա կա րող է ի րա կա նաց վել մաս նա վո րա-
պես մո նի թո րին գի զե կույց նե րի ու քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի մի ջո ցով։

4. Երկ րի ամ բողջ տա րած քում տե ղե կութ յուն նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ 
շրջա նա ռութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀԱՊ-ն  պետք է ստեղ ծի տա րած քա-
յին ներ կա յա ցուց չութ յուն ներ՝ այս գոր ծա ռույթն իր՝ կա յա ցած տա րած քա յին ան-
դամն ե րին պատ վի րա կե լով։

5. ՀԱՊ-ի և ԵՄ- Հա յաս տան երկ խո սութ յան մեջ ներգ րավ ված քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան այլ սուբ յեկտ նե րի միջև ին տեն սիվ հա ղոր դակ ցութ յուն 
պետք է լի նի։  Մաս նա վո րա պես, ՀԱՊ-ի հա ղոր դակ ցութ յու նը ԵՄ-կող մից ֆի-
նան սա վոր վող տար բեր ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ՔՀԿ-նե րի հետ կա րող է 
ա պա հո վել ԵՄ-ին վե րա բե րող տե ղե կութ յուն նե րի լրա ցու ցիչ հոսք։ ՀԱՊ-ն 
 կա րող է հան դես գալ նաև որ պես ԵՄ-կող մից ֆի նան սա վոր վող՝ կա րո ղութ յուն-
նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի հա մար պլատ ֆորմ՝ այդ ծրագ րե րը կա պե լով ՀԱՊ 
ան դամ ՔՀԿ-նե րին՝ ինչ պես ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
ա ռու մով, այն պես էլ ԵՄ քա ղա քա կա նութ յան և  ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ա ռու մով (ա ռա վել ման րա մասն՝ տե՛ս ԵՄ կա-
ռույց նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րի 2-րդ  կե տը)։

6. ՀԱՊ-ն  պետք է ա վե լի ակ տի վո րեն կի րա ռի ներ կա յա ցուց չա կան մե խա-
նիզմն ե րը՝ Պ լատ ֆոր մի ան դամն ե րին Ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում ձևա վոր ված  Ղե կա վար կո մի տե նե րում ներգ րա-
վե լու ա ռու մով։  Սա թույլ կտա ընդ լայ նել տե ղե կութ յուն նե րի շրջա նա ռութ յու նը՝ 
բարձ րաց նե լով ՔՀԿ-նե րի՝ գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ ի րա զե կութ յան մա-
կար դա կը, ինչ պես նաև ա պա հո վե լով կոնկ րետ ծրագ րե րի և  գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նող նե րին ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
Առաջարկություններ ազգային պլատֆորմին և քաղաքացիական 

հասարակությանը

1. Անհ րա ժեշտ է զար գաց նել ազ գա յին պլատ ֆոր մը (ԱՊ)՝  Մոլ դո վա յում նրա 
ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ յուն նե րը զար գաց նե լու և  դիր քի ա ռու մով։

2.  Քար տու ղա րութ յան գրան ցու մը և  ազ գա յին պլատ ֆոր մի գոր ծու նեութ յան 
հա մար ֆի նանս նե րի հա վա քագ րու մը  Քար տու ղա րութ յան մի ջո ցով՝ կանո-
նա վոր հան դի պումն եր, փոր ձա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի կու տա կում և 
 հա ղոր դակ ցութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով։

3. ՔՀԿ-նե րի ան դա մութ յունն ԱՊ-ին պետք է ա ռա վել ակն հայտ լի նի. ԱՊ-ի 
ներ կա յաց վա ծութ յունն իր ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից կար ևոր 



է պլատ ֆոր մը  Մոլ դո վա յում կենտ րո նա կան դե րա կա-
տար դարձ նե լու հար ցում։

4. Ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն նե րի փոր ձա գի տա-
կան կա րո ղութ յուն ներն էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն, 
սա կայն  Մոլ դո վա յում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ-
յու նը միա վոր ման ջան քե րի կա րիք ու նի, և ԱՊ-ն  կա րող 
է կար ևոր դե րա կա տար դառ նալ քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կութ յան միա վոր ման հար ցում։

 5. Կա րող է կի րառ վել ո լոր տա յին հան դի պումն ե րի ու 
տա րե կան հա մա ժո ղով ե րի՝ Վ րաս տա նի փոր ձը, կա-
րե լի է քննար կել նաև  Քար տու ղա րութ յու նը գրան ցե լու՝ 
 Հա յաս տա նի փոր ձը։

Առաջարկություններ Մոլդովայի 
կառավարությանը

1. Մ շա կել հա ղոր դակ ցութ յան ե ռա կողմ մե խա նիզմ 
ԵՄ-ի, կա ռա վա րութ յան և  Մոլ դո վա յի քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան միջև՝ ան մի ջա կան երկ խո սութ-
յու նը դյու րաց նե լու հա մար՝ դրա նով իսկ վե րաց նե լով 
զու գա հեռ հա ղոր դակ ցութ յու նը։

 2. Հիմն ել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ 
հա ղոր դակ ցութ յան ինս տի տու ցիո նալ տի րույթ, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտա հա մա պա տաս խան կեր պով 
ձևա փո խե լու  Մոլ դո վա յի ազ գա յին պլատ ֆոր մը (ՄԱՊ), 
երկ կողմ պլատ ֆոր մը և ԵՄ- Մոլ դո վա երկ խո սութ յան 
մեջ ներգ րավ ված քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
մյուս սուբ յեկտ նե րին։

3. Ս տեղ ծել ո լոր տա յին երկ խո սութ յան ձևա չափ՝ 
ներգրա վե լու հա մար հա մա պա տաս խան ճյու ղա-
յին նախա րա րութ յուն նե րին և ՄԱՊ-ի աշ խա տան-
քա յին խմբե րում ներ կա յաց ված ո լոր տա յին ՔՀԿ-
նե րին, ո րոնք պար բե րա բար կհա ղոր դակց վեն և 
 տե ղե կութ յուն ներ կփո խա նա կեն ո լոր տա յին բա րե փո-
խումն ե րի վե րաբեր յալ։  

 4. Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան փոր ձը կի րա ռել ՄԱՊ-ի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ընդ հա նուր սկզբունք նե րը ձևա կեր-
պե լու հա մար՝ ՄԱՊ-ի հետ փո խըմբռն ման հու շա գիր 
մշա կե լու և ս տո րագ րե լու մի ջո ցով։

 5. Կազ մա կեր պել պար բե րա կան ռազ մա վա րա-
կան խորհր դակ ցութ յուն ներ՝ ուղղ ված Ա սո ցաց ման 



համաձայ նագ րի ի րա կա նաց ման ընդ հա նուր գոր ծըն-
թա ցի առն չութ յամբ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ-
յան հետ հե տա դարձ կապ ա պա հո վե լուն։

Առաջարկություններ Մոլդովայում ԵՄ 
պատվիրակությանը

1. Ա պա հո վել, որ  Պատ վի րա կութ յու նը մշտա կան հա-
ղոր դակ ցութ յուն ու նե նա ՄԱՊ-ի հետ՝ հիմն ե լով ԵՄ 
պատ վի րա կութ յան և ՄԱՊ-ի միջև կա նո նա վոր խորհր-
դակ ցութ յուն նե րի մե խա նիզմ։

2. Ա ջակ ցել ՄԱՊ-ին կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
հար ցում՝ պլատ ֆոր մին տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն 
ցու ցա բե րե լու մի ջո ցով։

3. Ա պա հո վել, որ ԱլԳ և ԵՄ- Մոլ դո վա հա րա բե-
րություն նե րի հիմն ա կան զար գա ցումն ե րի վե րա բեր յալ 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ հա ղոր դակ-
ցութ յու նը լի նի պար բե րա կան։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎՐԱՍՏԱՆԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վ րաս տա նում ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա-
ցին քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան ամ րապն դու-
մը սեր տո րեն կապ ված է եվ րո պա կան ին տեգր ման 
գոր ծըն թա ցի հետ։  Քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան 
մշա կույ թի և  հա մա պա տաս խան հաս տա տութ յուն նե րի 
զար գա ցու մը հա ճախ նե րառ վում է ԵՄ-ի և Վ րաս տա նի 
միջև հա րա բե րութ յուն նե րի օ րա կար գը ձևա վո րող բո-
լոր հա մա ձայ նագ րե րում ու ծրագ րե րում։

 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան եր կու ա մե նա-
կարևոր պլատ ֆորմն ե րը, ո րոնք պետք է ա պա հո-
վեն քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և  իշ խա-
նություն նե րի միջև երկ խո սութ յուն երկ րի զար գաց ման 
ա մենա կար ևոր հար ցե րի վե րա բեր յալ, ստեղծ վել են 
ԵՄ-Վ րաս տան Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րի և ԵՄ 
Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յուն ծրագ րի շրջա նակ նե րում։ 
 Կար ևոր է նաև ընդգ ծել ԵՄ-ի ջան քե րին զու գա հեռ՝ 
Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յան՝ ար դեն ա ռա վել մեծ 
պատ րաս տա կա մութ յու նը տար բեր հար ցե րի շուրջ քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ հա մա գոր ծակ-
ցե լու հար ցում։ Դ րա մա սին են վկա յում Վ րաս տա նի 
ազ գա յին պլատ ֆոր մի կող մից Վ րաս տա նի կա ռա վա-
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րութ յան և  Խորհր դա րա նի՝ Եվ րո պա կան ին տեգր ման հարցերով հանձ նա ժո-
ղո վի հետ ստո րագր ված հու շագ րե րը, ինչ պես նաև հա ման ման հու շագ րե րը, 
ո րոնք ա ռան ձին ստո րագր վել են Վ րաս տա նում գոր ծող մյուս կոա լի ցիա նե րի 
և ՔՀԿ-նե րի կող մից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան 
դրսևոր ման մա կար դա կը և ձ ևե րը հա ճախ ո րո շիչ չեն քա ղա քա կա նութ յան վրա 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ազ դե ցութ յան հար ցում։ Իշ խա նութ յուն նե-
րը հա ճախ հաշ վի չեն առ նում մի շարք հար ցե րի առն չութ յամբ քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան տե սա կետ ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը։

 Թեև զգա լի ա ռա ջըն թաց է գրանց վել, սա կայն դեռևս առ կա են բազ մա թիվ բարդ 
մար տահ րա վեր ներ՝ կապ ված քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան կա յու նության 
և  արդ յու նա վե տութ յան հետ։ Իշ խա նութ յուն նե րը հա ճախ քա ղա քա կա նութ-
յան շրջա փու լե րի ի րա կա նաց ման մեջ քա ղա քա ցիա կան ներգ րավ վա ծության 
և  մաս նակ ցութ յան վե րա բեր յալ միաս նա կան հա մա կար գա յին մո տե ցում չեն 
դրսևո րում։  Բա ցի դրա նից ՔՀԿ-նե րը հա վա սար հնա րա վո րություն ներ չու նեն 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու քա ղա քա կան ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց-
նե րին՝ նույ նիսկ հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան սուր հար ցե րի դեպ քում, ո րը 
լավ գոր ծե լա կերպ չէ։

 Հարկ է նշել, որ քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան ազ դե ցութ յունն ու արդ յու-
նա վե տութ յու նը մեծ մա սամբ չեն գնա հատ վել, ինչ պես նաև չեն կազմ վել հա մա-
պա տաս խան վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, երբ ևէ չի ի րա կա նաց վել գոր ծըն թա-
ցի վե րա բեր յալ քննա դա տա կան վեր լու ծութ յուն և գ նա հա տում, ին չը զգա լիո րեն 
կբա րե լա վեր գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յու նը։

 Հա մար ժեք հմտութ յուն նե րի ու ո րակ նե րի ձեռք բե րումն ինչ պես քա ղա քա ցիա-
կան ծա ռա յող նե րի, այն պես էլ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի հա մար շա րու նա կում է մնալ մար տահ րա վեր, ո րը խո չըն դո տում 
է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան՝ հնա րա վո րինս հետ ևո-
ղա կան ու թի րա խա յին դառ նա լուն։

 Հատ կան շա կան է, որ ակ տիվ քա ղա քա ցիա կան ներգ րավ վա ծութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ա պա հո վումն այն ռազ մա վա րա կան 
հար ցե րից է, ո րին ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն պետք է հատ կաց նի ինչ պես կա-
ռա վա րութ յու նը, այն պես էլ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը։ Ինչ պես ցույց 
է տա լիս ու սումն ա սի րութ յու նը, ո րոշ դեպ քե րում ան բա վա րար ֆի նան սա կան 
ռե սուրս ներն անհ նա րին են դարձ նում շատ կար ևոր մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա-
նա ցու մը, որն իր հեր թին բա ցա սա բար է ազ դում քա ղա քա ցիա կան մաս նակ-
ցութ յան գոր ծըն թա ցի վրա։

Առ կա մար տահ րա վեր նե րին արդ յու նա վետ ար ձա գան քե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է, որ կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տուն քա ղա քա կան կամք դրսևո րի քա ղա քա-
կա նութ յան մշակ ման, ի րա կա նաց ման և  մո նի թո րին գի գոր ծըն թաց նե րում քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներգ րավ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յուն ներն 
ընդ լայ նե լու հար ցում։ Մ յուս կող մից, կար ևոր է էլ ա վե լի խո րաց նել հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան տար բեր կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի միջև և  զար գաց նել նրանց կա րո ղութ յուն նե րը՝ ընդ լայն ված հան րա յին 
քննար կումն ե րի մի ջո ցով քա ղա քա կան ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում 
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քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան ա մե նաարդ յու նա վետ 
գոր ծիք նե րը մշա կե լու և  ներդ նե լու նպա տա կով։

Առաջարկություններ ազգային պլատֆորմին և քաղաքացիական 
հասարակությանը

1. Ամ րապն դել ներ քին հա մա կար գումն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ փոր ձա գի-
տա կան կա րո ղութ յուն ներն ու հե տա դարձ կա պը բա րե լա վե լու նպա տա կով,

2. Ամ րապն դել ՔՀԿ-նե րի և ն րանց շա հա ռու նե րի միջև հա ղոր դակ ցութ յու-
նը՝ Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում հան րա յին և 
 մաս նա գի տա կան խմբե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ ներ կա յա ցուց չութ յունն ա պա-
հո վե լու նպա տա կով,

3. Ընդ լայ նել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան տար բեր պլատ ֆորմն ե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յու նը,

4. Ամ րապն դել Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յան երկր նե րի և ԵՄ ան դամ պե տութ-
յուն նե րի կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա կար գումն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ,

5. Ա պա հո վել աշ խա տան քա յին խմբե րի ներ կա յա ցուց չութ յան ա ռու մով փոր-
ձա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի հա վա սար ո րակ՝ կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց ման մի ջո ցա ռումն ե րի, նոր ՔՀԿ-ներ ներգ րա վե լու, մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րին և ԵՄ գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րին ներգ րա վե լու 
մի ջո ցով,

6. Ա պա հո վել ԵՄ պատ վի րա կութ յան և ԵՄ կա ռույց նե րի հետ ա ռա վել պար-
բե րա կան հա ղոր դակ ցութ յուն,

 7. Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մար 
ա պա հո վել ա ռա վել շատ տե ղե կութ յուն ներ և  վե րա պատ րաս տում քա ղա քա-
ցիա կան մաս նակ ցութ յան և  մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ,

8. Մ շա կել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան տար բեր կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի միջև ա ռա վել սերտ հա ղոր դակ ցութ յուն և  ա ռա վել շատ տե ղե կութ յուն-
նե րի փո խա նա կում՝ երկ կողմ հան դի պումն ե րի ո րա կը կտրուկ բա րե լա վե լուն 
ուղղ ված հա մա տեղ հա մա պա տաս խան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք-
ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով,

9. Ակ տիվ քննար կումն եր սկսել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ֆի նան-
սա կան կա յու նութ յու նը, այդ թվում՝ պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վոր ման հնա-
րա վո րութ յուն նե րը բա րե լա վե լու մե խա նիզմն ե րի վե րա բեր յալ,

 10. Բա րե լա վել Վ րաս տան-ԵՄ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան պլատ ֆոր-
մի հա ղոր դակ ցութ յու նը ԵՄ-Վ րաս տան Ա սո ցաց ման խորհր դի, Ա սո ցաց ման 
հանձ նա ժո ղո վի և Ա սո ցաց ման հար ցե րով խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վի 
հետ,

11. Ա պա հո վել Ա սո ցաց ման պլատ ֆոր մի և ԵՄ Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յան 



կա րո ղութ յուն նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ կի րա ռու մը 
ՔՀԿ-նե րի կող մից՝ քարո զար շավ ե րում, լո բիս տա կան 
գոր ծու նեութ յան մեջ և  քա ղա քա կան ո րո շումն ե րի կա-
յաց ման գոր ծըն թաց նե րում ա ռա վել ին տեն սիվ մաս-
նակ ցութ յան նպա տա կով։

Առաջարկություններ Վրաստանի 
կառավարությանը

 1. Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի և  ո րո շում կա-
յաց նող ա ռան ձին սուբ յեկտ նե րի հա մար ա պա հո վել 
ա ռա վել շատ տե ղե կութ յուն ներ և  վե րա պատ րաս տում 
քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան գոր ծիք նե րի և 
 մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ,

2. Մ շա կել երկ կողմ հան դի պումն ե րի ո րա կը բա րե-
լա վե լու մե խա նիզմն եր՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կության հետ ա ռա վել սերտ հա ղոր դակ ցութ յան և  ա ռա-
վել շատ տե ղե կութ յուն նե րի փո խա նակ ման հա մար,

 3. Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մաս նակ-
ցությունն ա պա հո վել ոչ միայն քա ղա քա կա նութ յան 
մոնի թո րին գի և գ նա հատ ման, այլև քա ղա քա կա-
նութ յան մշակ ման և  ի րա կա նաց ման ո լոր տում, ին չը 
կնպաս տի բա րե լավ ված քննար կումն ե րին,

4. Ամ րապն դել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան հետ՝ հատ կա պես այն ո լորտ-
նե րում, որ տեղ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը 
կա րող է զգա լի ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րել (հե տա զո-
տութ յուն, ի րա զե կութ յան բարձ րա ցում, փոր ձա գի տա-
կան վեր լու ծութ յուն և  այլն),

 5. Հա մա պա տաս խան վի ճա կագ րութ յուն կազ մել 
քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան վե րա բեր յալ՝ դրա 
արդ յունք նե րը գնա հա տե լու և  առ կա գոր ծե լա կեր պե րը 
բա րե լա վե լու նպա տա կով,

6.  Հե տա դարձ կապ ա պա հո վել Վ րաս տա նի ազ-
գա յին պլատ ֆոր մի կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ՝ ՎԱՊ-ի և  կա ռա վա րութ յան 
միջև ստո րագր ված հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րում 
ամ րագր ված հա ղոր դակ ցութ յան ո րա կը բա րե լա վե լու 
նպա տա կով,

 7. Խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով ե րին՝ ստեղ ծել 
աշ խա տան քա յին խմբեր՝ ՔՀԿ-նե րի ներգ րավ մամբ, 
նրանց տրա մադ րել նպա տա կա յին տե ղե կութ յուն ներ և  
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ա պա հո վել նրանց ներգ րավ վա ծութ յունն օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցին,

8. Ներդ նել իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված օ րենք նե րի նա խագծե-
րի քննարկ ման նպա տա կով քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ նախ նա-
կան աշ խա տան քա յին հան դի պումն ե րի գոր ծե լա կեր պը՝ հե տա դարձ կապ և 
 քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յուն ա պա հո-
վե լու նպա տա կով,

 9. Խորհր դա րա նին՝ ԵՄ հետ օ րենսդ րա կան ներ դաշ նա կեց ման գոր ծըն-
թա ցի հա մար մշա կել ժամ ետ ներ նե րա ռող տա րե կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ծրա գիր՝ օ րենք նե րի նա խագ ծե րը քննար կե լու հա մար ող ջա միտ ժամ ետ ներ 
սահ մա նե լու, ինչ պես նաև թա փան ցի կութ յան ա ռա վել բարձր մա կար դակ և 
 քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան պատ շաճ մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով,

10.  Կա ռա վա րութ յան և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան միջև հա մա տեղ 
քննար կումն եր ի րա կա նաց նել և  ա պա հո վել դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յանն ուղղ ված հա մա կարգ ված ջան քեր,

11. Քն նար կումն եր սկսել ՔՀԿ-նե րին Վ րաս տա նի պե տա կան բյու ջեի մի ջո ցով 
ֆի նան սա վո րե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։

Առաջարկություններ ԵՄ կառույցներին

1. Ա ռա վել ին տեն սիվ դարձ նել ջան քե րը, ո րոնք միտ ված են նպաս տե լու 
Վ րաս տա նի ՔՀԿ-նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը մի կող մից Ար ևել յան գոր ծըն-
կե րութ յան երկր նե րի ՔՀԿ-նե րի հետ, մյուս կող մից՝ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե-
րի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ,

 2. Ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն ա պա հո վել ԵՄ-Վ րաս տան  Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան պլատ ֆոր մին,

 3. Ներդ նել ինս տի տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ՝ ուղղ ված 
ՔՀԿ-նե րի կա յու նութ յան ամ րապնդ մա նը,

4.  Բա րե լա վել Վ րաս տա նում ԵՄ ներ կա յա ցուց չութ յան և  քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան միջև հա ղոր դակ ցութ յունն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը քա ղա-
քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում,

5. Ամ րապն դել ԵՄ-կա ռա վա րութ յուն-ՔՀԿ-ներ ե ռա կողմ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ձևա չա փը,

 6. Հիմն ել ՎԱՊ-ի մաս նակ ցութ յան լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ՝ ուղղ ված ԵՄ-Վ րաս-
տան Ա սո ցաց ման խորհր դի նիս տե րում Վ րաս տա նի քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յան ներ կա յա ցուց չութ յան ա պա հով մա նը,

7. Ա պա հո վել ԱլԳ երկր նե րի հետ կա նո նա վոր հան դի պումն ե րի ձևա չա փի 
մշա կու մը։






