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Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջան.
արածաշրջան.
միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության
անվտանգության հեռանկարներ
Միջազգային գիտաժողով
Գոլդեն Փելիս Հյուրանոց / Երևան, Հայաստան
2008թ
2008թ. հունվարի
ունվարի 1414-15
Հովանավորներ`
ԵԱՀԿ,
ԵԱՀԿ, ՆԱՏՕ,
ՆԱՏՕ, ԵՊՀ Շրջանավարտների միություն և Նիդերլանդնրեի թագավորության
դեսպանատուն

Խոսնակներ`
Վլադիմիր Կազիմիրով
Կազիմիրով, դեսպան; Ռուս դիվանագետների միության
փոխնախագահ, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն
Մեթյու Բրայզա,
Բրայզա Եվրոպական և եվրասիական գործերի բյուրո, ԱՄՆ
պետքարտուղարի տեղակալի օգնական, Վաշինգտոն
Ողջույնի խոսք

Պիտեր Սեմնեբի
Սեմնեբի,
եբի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հարավային Կովկասում, Բրյուսել
Ռոբերտ Սիմոնս,
Սիմոնս, ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը հարավային Կովկասում և կենտրոնական
Ասիայում (ձայնագրված ելույթ)

Մարկ Բոյանիչ,
Բոյանիչ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փոխտնօրեն
Արամ Սիմոնյան, Երևանի պետական համալսարան
Հայկական միջազգային տնտեսական հետազոտությունների խումբը
(www.aiprg.net)
Շվեդիայի շրջանավարտների hայաստանյան միության հետ
համատեղ անց է կացնում միջազգային գիտաժողով Ընդլայնված սևծովյան
տարածաշրջանի վերաբերյալ` հատուկ ուշադրություն դարձնելով միջազգային և
տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների վրա: Ընդլայնված սևծովյան
տարածաշրջանը հիմնականում ընդգրկում է Սև ծովի ափամերձ պետությունները,
Մոլդովան, Հունաստանը և Հարավային Կովկասի երկրները: Այս տարածաշրջանն
անցումային փուլում է: Ընդլայնված Սևծովյան տարածաշրջան հասկացությունն
ունի աշխարհաքաղաքական և գեո-տնտեսական նշանակություն և դրան զուգահեռ,
թեպետ
ավելի քիչ, քան ընդլայնված միջին արևելյան տարածաշրջան
հասկացությունը, կարելի է հաճախ հանդիպել միջազգային քաղաքական
լեկսիկոնում: Տարածաշրջանն իբրև քաղաքական և ռազմավարական ամբողջություն
ավելի մեծ է, քան իր իսկ առանձին մասերի հանրագումարը և ընկած է միջազգային

և տարածաշրջանային հիմնական դերակատարների աշխարհառազմավարական
լեգիտիմ շահերի կիզակետում:
Գիտաժողովը նպատակ ունի խթանել Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջան
հասկացության վերաբերյալ քննարկումները` ներգրավելով միջազգային և
տարածաշրջանային գիտական և քաղաքական շրջանակները, մեկտեղել տարբեր
գնահատականներ ու տեսակետներ Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջանի
վերաբերյալ` հող նախապատրաստելով քաղաքական-ռազմական հնարավոր
ռազմավարության համատեքստում անվտանգության հեռանկարների քննարկման
համար, ինչպես նաև քննարկել Հայաստանի դերն ընդլայնված սևծովյան
տարածաշրջանում:
Գիտաժողովին մասնակցում են քաղաքական-հասարակական գործիչներ,
հետազոտողներ, գիտնականներ, ուսանողներ, քաղաքացիական հասարակության և
զանգվածային
լրատվական
միջոցների
ներկայացուցիչներ
Հայաստանից,
Մոլդովայից,
յից,
Վրաստանից,
Ադրբեջանից,
Ռուսաստանից,
Ուկրաինայից,
Մոլդովա
Բուլղարիայից,
Ռումինիայից,
Հունաստանից,
Թուրքիայից,
Սլովենիայից,
Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Պարտուգալիայից, ԱՄՆԱՄՆ-ից:
ից

Գիտաժողովը
Գիտաժողովը բաղկացած է հետևյալ հիմնական մասերից`
•

Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջան հասկացությունը. անվտանգություն, քաղաքական
և տնտեսական ժառանգություն

•

Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջանի հնարավոր ինստիտուցիոնալ դերը
հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում

•

Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջանի դիտարկումը Հայաստանի տեսանկյունից

•

Ինստիտուցիոնալ և գլոբալ մարտահրավերներ Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջանի
համար

•

Ընդլայնված սևծովյան տարածաշրջանի համատեքստում տարբեր տարածաշրջանային
կազմակերպությունների և նախաձեռնությունների հեռանկարները

