
 

 

 

 

 

ՄԱՄԼՈՄԱՄԼՈՄԱՄԼՈՄԱՄԼՈ    ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՓԱԹԵԹՓԱԹԵԹՓԱԹԵԹ    

ՇառլՇառլՇառլՇառլ    ԱզնավուրիԱզնավուրիԱզնավուրիԱզնավուրի    անվանանվանանվանանվան    մրցանակ                                                                 մրցանակ                                                                 մրցանակ                                                                 մրցանակ                                                                 
ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա----ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան    հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների    խթանխթանխթանխթանմանմանմանման    գործումգործումգործումգործում    ունեցածունեցածունեցածունեցած    

ակնառուակնառուակնառուակնառու    նվաճումներինվաճումներինվաճումներինվաճումների    համարհամարհամարհամար    
 

Ազնավուրը Ժնեւում մրցանակ է հանձնել Բարոնուհի ՔոքսինԱզնավուրը Ժնեւում մրցանակ է հանձնել Բարոնուհի ՔոքսինԱզնավուրը Ժնեւում մրցանակ է հանձնել Բարոնուհի ՔոքսինԱզնավուրը Ժնեւում մրցանակ է հանձնել Բարոնուհի Քոքսին    
    

2013 թվականի նոյեմբերի 25-ին դեսպան Շառլ Ազնավուրն անձամբ է Քերոլայն Քոքսին հանձնել 
Շառլ Ազնավուրի անվան մրցանակը Եվրոպա-Հայաստան հարաբերությունների խթանման 

գործում ունեցած ակնառու նվաճումների համար: Մրցանակը ստեղծվել է բրյուսելյան Հայաստանի 

Եվրոպացի Բարեկամներ (ՀԵԲ) ՀԿ-ի (www.EuFoA.org), ինչպես նաեւ Եվրոպա-Հայաստան Խորհրդի 

(ԵՀԽ, www.EAAC.EuFoA.org) կողմից:  

 

Եվրոպա-Հայաստան խորհուրդը ընտրել է հայերի մեծ բարեկամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին՝ 
որպես մրցանակի առաջին ստացող, 2013-ի փետրվարի 16-ին Երեւանում կայացած իր երկրորդ 

Գլխավոր ժողովի ժամանակ: Սրանով պարգեւատրվում է Հայաստան-Եվրոպա 

հարաբերություններին աջակցելու նրա երկարատեւ վաստակը: Բարոնուհու հանրաճանաչ 
գործունեությունը դուրս է զուտ քաղաքական կուսակցության գծից եւ մեծ շեշտադրում ունի մարդու 
իրավունքների վրա: Ժնեւի Club Suisse de la Presse-ում կայցած արարողությանը ներկա էին ԵՀԽ 

անդամներ դեսպան Հանս-Յոհան ՇՄԻԴԹԸ եւ պատգամավոր Ռենե ՌՈՒՔԵՆ, ինչպես նաեւ Ժնեւի 

միջազգային կազմակերպությունների եւ հայկական Սփյուռքի ներկայացուցիչներ: ՀԵԲ-ի Գլխավոր 

քարտուղար Մայքլ Քամբեքի համար սա վերջին հանրային ներկայությունն էր այդ դերում մինչեւ 
նա ՀԿ-ի ղեկավարությունը կփոխանցի Էդուարդո ԼՈՐԵՆՑՈ ՕՉՈԱՅԻՆ եւ Հովհաննես 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ:  

 
Մրցանակը, որ պարգեւատրում է 5000եվրոյով, նպատակ ունի խրախուսել եւ քաջալերել Եվրոպայի 

եւ Հայաստանի միջեւ կամուրջների կառուցմանն ուղղված այլ նախաձեռնությունները, պատվի 

արժանացնել զարգացող Եվրոպա-Հայաստան հարաբերությունների նվաճումները, ինչպես նաեւ 
ցույց տալ Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջեւ լավ հարաբերությունների կարեւորությունը:  

 

    

ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ    

 
Դեսպան եւ Մաեստրո Շառլ ԱԶՆԱՎՈՒՐ 
«Ես երբեք ելույթներով հանդես չեմ գալիս, որովհետեւ չեմ կարող դա անել ոչ ֆրանսերեն, ոչ 
հայերեն եւ ոչ էլ անգլերեն: Ես այսօր այստեղ եմ, քանի որ այս կազմակերպությանը հրաշալի եմ 

համարում հայերիս համար: Որովհետեւ թեւ ես հայկական ծագմամբ ֆրանսիացի եմ, երբ գնում են 

այնտեղ՝ Հայաստան, նորից հայ եմ դառնում:  

Երբ մարդիկ ինձ հարցնում են՝ արդյոք ավելի շատ հայ, թե ֆրանսիացի եմ զգում ինձ, 

պատասխանում եմ, որ ես կաթնային սուրճ եմ: Կաթը սուրճից առանձնացնելու որեւէ ձեւ չկա:  

Ինձ համար սա [մրցանակը] հիանալի միտք է: Այն ամենի համար, ինչ նա [բարոնուհի Քոքսը] կրում 

է իր ուսերին օգնելու մեզ՝ հայերիս եւ Հայաստանին, շնորհել նրան այս մրցանակը, որ կրում է իմ 

անունը՝ լրիվ պատահաբար, բայց ես համաձայնեցի, եւ ուրախ եմ շնորհավորել ու հանձնել այս 

պարգեւը Բարոնուհի Քոքսին: Ահա՛, ես կարողացա ասել այս ամենը»:  



 

 

 

 

 

Բարոնուհի Քերոլայն ՔՈՔՍ 
«Ես ի սրտե ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել Ձեզ՝ Հայաստանի եվրոպացի Բարեկամներ: 

Սա կրկնակի պատիվ եւ կրկնակի ուրախություն է դառնալ այս մրցանակի առաջին ստացողը եւ 
այսպիսի միջազգայնորեն հայտնի, սիրված եւ հիացմունքի արժանացած Մաեստրոյի կողմից:  

Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մրցանակի համար, որ շնորհվում է մի ժողովրդի կողմից 

[հայ ժողովրդի], ում ես անսահման սիրում եւ հարգում եմ առանց խոսքի:  

Հայերը միայն չեն գոյատեւում: Դուք գեղեցկություն եք ստեղծում ոչնչացման վայրում մնացած 

մոխիրներից, ինչը հատկապես հիասքանչ է: Դա Հայաստանի ոգին է. խաղաղության մեջ դուք 

գեղեցկություն եք ստեղծում ոչնչացման մոխիրներից, ինչը սփոփում է ձեր փոքր հողից անգամ շատ 

հեռու: Եվ կրկին, դա այն պատճառներից մեկն է, որի համար սիրում եմ Հայաստանը եւ այսօր 

այնքան ոգեւորված եմ՝ արժանանալու համար այս պատվին»:  

 
ՀԵԲ-ի Գլխավոր քարտուղար Մայքլ ՔԱՄԲԵՔ 

«Այսօր անձամբ ինձ համար էլ շատ կարեւոր օր է, որովհետեւ սա իմ վերջին հանրային 

ներկայությունն է՝ որպես Հայաստանի Եվրոպացի Բարեկամներ կազմակերպության Գլխավոր 

քարտուղար: Տերեվերջին ես կազմակերպությունը կահնձնեմ իմ գործընկերներ Էդուարդոյին եւ 
Հովհաննեսին, իսկ գալիք տարի կտեղափոխվեմ Գերմանիա իմ ընտանիքի մոտ: 

Եվրոպա-Հայաստան խորհուրդը ՀԵԲ-ի առաջին գաղափարներից էր, երբ հիմնեցինք այն մոտ 5 

տարի առաջ: Այսօր արդեն Խորհուրդն ունի ավելի քան 20 անդամ Եվրամիության ողջ տարածքից 

եւ քաղաքական տարբեր շրջանակներից... մենք իսկապես ուզում էին տարածել այն:  Մրցանակի 

գաղափարը երկրորդն էր՝ Խորհրդինից հետո: Եվ ես ուրախ եմ, որ այս երկու գաղափարներից 

երկրորդն էլ այսօր իրականանում է քանի դեռ ես եմ ղեկավարում կազմակերպությունը: Այս 

առումով ես անձամբ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ենք այս մրցանակը հանձնելու համար եւ 
իսկապես հույս ունեմ, որ այն կծառայի նրան, ինչի համար նախատեսել ենք. որ այն կփայլի 

աշխարհում եւ կխրախուսի մարդկանց, որ, այո՛, արժե որեւէ բանել անել հօգուտ Հայաստանի եւ 
Եվրոպայի հարաբերությունների»:  

    
Դեսպան Հանս-Յոան ՇՄԻԴԹ 

«Դուք՝ բարոնուհի Քոքս, խորհրդանշում եք ակնառու քաջություն կարիքավոր մարդկանց օգնելու եւ 
կայուն աջակցության ծրագրերի հարցում: Որպես Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան, ես մեծ 

հետաքրքրությամբ հետեւում էի ընտրություններում Ձեր դիտորդական առաքելությանը՝  նվիրված 

քաղաքացիական հասարակությանն ուղղված աջակցությանը եւ հատկապես շեշտադրելով 

հավաքների ազատության զարգացումը:  
Շնորհակալ եմ Ձեզ՝ Շառլ Ազնավուր եւ Քերոլայն Քոքս, որ այս երկրում [Հայաստանում] 

ստեղծեցիք հետաքրքրություն քաղաքական աջակցության անհրաժեշտության նկատմամբ»:  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ՇառլՇառլՇառլՇառլ    ԱզնավուրիԱզնավուրիԱզնավուրիԱզնավուրի    անվանանվանանվանանվան    մրցանակ                                                                 մրցանակ                                                                 մրցանակ                                                                 մրցանակ                                                                 
ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա----ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան    հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների    խթանմանխթանմանխթանմանխթանման    գործումգործումգործումգործում    ունեցածունեցածունեցածունեցած    

ակնառուակնառուակնառուակնառու    նվաճումներինվաճումներինվաճումներինվաճումների    համարհամարհամարհամար    

ՆՆՆՆպատակըպատակըպատակըպատակը    
 

Եվրոպա-Հայաստան հարաբերությունների խթանման գործում ունեցած ակնառու նվաճումների 

համար Շառլ Ազնավուրի անվան մրցանակը հանձնվում է բրյուսելյան Հայաստանի Եվրոպացի 

Բարեկամներ (ՀԵԲ) ՀԿ-ի (www.EuFoA.org), ինչպես նաեւ Եվրոպա-Հայաստան Խորհրդի (ԵՀԽ, 

www.EAAC.EuFoA.org) կողմից: Մրցանակը ստեղծվել է այն առանձնահատուկ անհատների համար, 

ովքեր ամուր նվիրում են ունեցել Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջեւ կամուրջներ կառուցելու 
գործում:    

Մրցանակը նպատակ ունի բարձրացնել Եվրոպայի օրակարգում Հայաստանի դերի մասին 

տեղեկացվածությունը, խրախուսել եւ քաջալերել Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջեւ կամուրջների 

կառուցմանն ուղղված այլ նախաձեռնությունները, պատվի արժանացնել զարգացող Եվրոպա-

Հայաստան հարաբերությունների նվաճումները, ինչպես նաեւ ցույց տալ Հայաստանի եւ Եվրոպայի 

միջեւ լավ հարաբերությունների կարեւորությունը:  

Մրցանակը կրում է անվանի շանսոնյե, երգիչ եւ դեսպան մաեստրո Շառլ Ազնավուրի անունը, ով իր 

կյանքի մեծ մասը նվիրել է Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջեւ կամուրջների ստեղծմանը, եւ սիրով 

համաձայնեց աջակցել այս մրցանակաբաշխությանն ու տալ իր անունը:  

Թեկնածուների ընտրության չափանիշներըԹեկնածուների ընտրության չափանիշներըԹեկնածուների ընտրության չափանիշներըԹեկնածուների ընտրության չափանիշները    
 

Գլխավոր չափանիշները հետեւյալն են. 

• Երկարաժամկետ հանձնառություն Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջեւ կամուրջներ 
կառուցելու գործում ՝ այդ թվում երկկողմ հարաբերություններ եվրոպական երկրների հետ: 

• Հաստատված արձանագրումներ Եվրոպա-Հայաստան հարաբերությունների խթանման 
գործում: 

• Եվրոպա-Հայաստան բերակմության կարեւորության համար հանրային տեսանելիության 
ապահովում: 

• Էական ներդրում Հայաստանում խաղաղության, ժողովրդավարության եւ այլ եվրոպական 
հիմնարար արժեքների զարգացման գործում:  

Թեկնածու առաջադրելու կարգըԹեկնածու առաջադրելու կարգըԹեկնածու առաջադրելու կարգըԹեկնածու առաջադրելու կարգը    
 

Թեկնածուների առաջարկություններով հանդես են գալիս ՀԵԲ-ը կամ Եվրոպա-Հայաստան 
խորհրդի անդամները: Թեկանածության առաջադրման որոշումը կայացվում է Եվրոպա-
Հայաստան խորհրդի կողմից, որից հետո ՀԵԲ-ն իրականացնում է թեկնածության հաղորդակցումը 
եւ համապատասխան մրցանակաբաշխության կազմակերպումը:  



 

 

 

 

 

Մրցանակը հանձնվելու է կանոնավոր կերպով եւ նախատեսում է նաեւ դրամական պարգեւ 
(5000եվրո առաջին ստացողին):  

Առաջին ստացողԱռաջին ստացողԱռաջին ստացողԱռաջին ստացող    
Եվրոպա-Հայաստան խորհուրդը ընտրել է հայերի մեծ բարեկամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին՝ 
որպես մրցանակի առաջին ստացող, 2013-ի փետրվարի 16-ին Երեւանում կայացած իր երկրորդ 

Գլխավոր ժողովի ժամանակ: Բարոնուհի Քոքսը պատվով ընդունել է այն: Հայաստան-Եվրոպա 

հարաբերություններին աջակցելու նրա երկարատեւ վաստակը դուրս է զուտ քաղաքական 

կուսակցության գծից եւ մեծ շեշտադրում ունի մարդու իրավունքների վրա:  

ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա----Հայաստան խորհրդի անդամները բարոնուհի Քոքսի մասինՀայաստան խորհրդի անդամները բարոնուհի Քոքսի մասինՀայաստան խորհրդի անդամները բարոնուհի Քոքսի մասինՀայաստան խորհրդի անդամները բարոնուհի Քոքսի մասին    

«Բարոնուհի Քոքսը ակնառու քաջության եւ համակրանքի տեր անձնավորություն է,  մարդու 
իրավունքների օրինակելի պաշտպան: Ոչ մի այլ եվրոպացի չի կազմակերպել եւ իրականացրել 
այդքան շատ մարդասիրական առաքելություններ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, երբ դա առավել 
անհրաժեշտ էր (պատերազմական պայմաններում՝ քաղաքական եւ տնտեսական շրջափակման 
մեջ): Նա արձանագրել է մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումները եւ իրազեկել այդ 
մասին միջազգային ԶԼՄ-ներին եւ որոշումներ կայացնող քաղաքական մարմիններին: Նա 
առաջարկել  եւ ստեղծել է հնարավորությունները մյուսների համար  ճանապարհորդելու դեպի 
Լեռնային Ղարաբաղ եւ ձեռք բերել «առաջին ձեռքի» տեղեկատվություն: Նա նաեւ փաստագրել եւ 
հրապարակել է ՆԱՏՕ - ի եւ այլ զենքի անօրինական «հոսքը» ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի 
ժողովրդի վրա հարձակվող կանոնավոր եւ անկանոն զինված ուժերին:  Ես սա գրում եմ որպես իր 
առաքելություններից մի քանիսի մասնակից:   

Կարծում եմ, որ նա ավելի արժանապատիվ թեկնածու է: Շնորհակալություն նրան առաջադրելու 
համար»: 

Դոկտոր ՏՏՏՏեսսաեսսաեսսաեսսա    ՀՈՖՄԱՆ ՀՈՖՄԱՆ ՀՈՖՄԱՆ ՀՈՖՄԱՆ (Գերմանիա). Բեռլինի ազատ համալսարանի Արեւելյան Եվրոպայի 
ուսումնասիրությունների ինստիտուտի հետազոտող 

 

«Բարոնուհի Քոքսին՝ որպես Շառլ Ազնավուրի անվան առաջին մրցանակակիր ճանաչելը 
հիանալի որոշում է, որ խորհրդանշում է Հայաստանի նման երկրում մարդասիրության 
բնագավառում նրա երկարամյա ներգրավվածությունը, ինչպես նաեւ քաղաքացիական 
հասարակության բնագավառում մարդու իրավունքների խթանումը: Չի կարելի մոռանալ նրա 
քաղաքական խիզախությունը՝ Ղարաբաղի ժողովրդի վիճակի վրա միջազգային հանրության 
ուշադրությունը հրավիրելու հարցում: Նա ձեռնարկել է ամեն հնարավորը՝ համամարդկային 
արժեքների խթանման օգտին եւ կենտրոնցանելու համար աջակցությունը բոլոր նրանց համար, 
ովքեր չէին ստանում անհրաժեշտ օգնություն կառավարական աղբյուրներից (Երեւանում 
լսողության հետ խնդիրներ ունեցող երեխաների օգտին անցկացվելիք կրթական ծրագրերը վառ 
օրինակ են, թե ինչքան ակտիվ է բարոնուհի Քոքսը եւ թե ինչքան անշեղ էր նա հետեւում իր 
ֆինանսական գործունեության ճիշտ օգտագործմանը)»: 

Դեսպան ՅոհանՅոհանՅոհանՅոհան----ՇՄԻԴԹՇՄԻԴԹՇՄԻԴԹՇՄԻԴԹ    (Գերմանիա), մինչեւ 2012-ի օգոստոս Հայաստանում Գերմանիայի 
Դաշնային Հանրապետության դեսպան  
 

 

 



 

 

 

 

 

«Չկա Քերոլայն Քոքսից ավելի որակավորված կամ ավելի համապատասխան մեկը, որ կարող է 
ստանալ Շառլ Ազնավուրի անվան առաջին մրցանակը: Ես շատ ուրախ եմ, որ նա ստանալու է այս 
ճանաչումը Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջեւ ավելի սերտ հարաբերություններ կառուցելու իր 
բազմամյա ակնառու աշխատանքի համար»: 

Պարոն Ջոն Ջոն Ջոն Ջոն ՈՒԻԹԻՆԳԴԵՅԼՈՒԻԹԻՆԳԴԵՅԼՈՒԻԹԻՆԳԴԵՅԼՈՒԻԹԻՆԳԴԵՅԼ (Մեծ Բրիտանիա), պատգամավոր, Բրիտանա-հայկական 
Համակուսակցական Խորհրդարանական խումբ 

  



 

 

 

 

 

ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա----Հայաստան Խորհրդի անդամների ցանկՀայաստան Խորհրդի անդամների ցանկՀայաստան Խորհրդի անդամների ցանկՀայաստան Խորհրդի անդամների ցանկ    

((((մայիս 2013)մայիս 2013)մայիս 2013)մայիս 2013)    

 

 

Դոկտոր Քորնել Ալմաշի Դոկտոր Քորնել Ալմաշի Դոկտոր Քորնել Ալմաշի Դոկտոր Քորնել Ալմաշի (Հունգարիա). Հունգարիայի խորհրդարանի նախկին 
պատգամավոր, Հունգարական ժողովրդական ֆորումի/ Եվրոպական 
պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների կուսակցության անդամ, 
Երիտասարդական ժողովրդական ֆորումի փոխնախագահ 
 

 

Պարոն Էլմար Բրոք Պարոն Էլմար Բրոք Պարոն Էլմար Բրոք Պարոն Էլմար Բրոք (Գերմանիա). Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, 
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) անդամ, Արտաքին գործերի 
կոմիտեի նախագահ 

 

Պրոֆեսոր Մասսիմո Կաչիարի Պրոֆեսոր Մասսիմո Կաչիարի Պրոֆեսոր Մասսիմո Կաչիարի Պրոֆեսոր Մասսիմո Կաչիարի (Իտալիա). փիլիսոփա, էսթետիկ 
փիլիսոփայության պրոֆեսոր Միլանի Վիտա Սալուտե Սան Ռաֆաելե 
համալսարանում, Իտալիայի խորհրդարանի նախկին անդամ, 
Եվրախորհրդարանի նախկին պատգամավոր, Վենետիկի նախկին 
քաղաքապետ, իտալական Ձախերի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը  
 

 

Պրոֆեսոր Բեռնար Կուլի Պրոֆեսոր Բեռնար Կուլի Պրոֆեսոր Բեռնար Կուլի Պրոֆեսոր Բեռնար Կուլի (Բելգիա). Լյովենի կաթոլիկ համալսարանի ռեկտոր, 
հայագիտության ոլորտում բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ 
    



 

 

 

 

 

 

Պարոն ԱՊարոն ԱՊարոն ԱՊարոն Ագուստին Դիազ դե Մերա Գարսիա Կոնսուեգրա գուստին Դիազ դե Մերա Գարսիա Կոնսուեգրա գուստին Դիազ դե Մերա Գարսիա Կոնսուեգրա գուստին Դիազ դե Մերա Գարսիա Կոնսուեգրա (Իսպանիա). 
Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, Եվրոպական ժողովրդական 
կուսակցության (ԵԺԿ) անդամ, քաղաքացիական ազատությունների, 
արդարադատության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի անդամ, Եվրոպայի 
խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (Հարավային Կովկասի 
պատվիրակություն) նախկին անդամ 
    

 

Դոկտոր Ալեքսանդրա Դոբոլյի Դոկտոր Ալեքսանդրա Դոբոլյի Դոկտոր Ալեքսանդրա Դոբոլյի Դոկտոր Ալեքսանդրա Դոբոլյի (Հունգարիա). «Միջազգային Սոցիալիստ» 
կազմակերպության ԱՊՀ-ի եւ Կովկասի կոմիտեի նախագահ, Եվրոպական 
սոցիալիստների կուսակցության նախագահության անդամ, հունգարական 
սոցիալիստական կուսակցության խորհրդարանական խմբի` արտաքին 
քաղաքականության գծով խորհրդատու, Եվրախորհրդարանի Սոցիալիստների 
խմբի նախկին անդամ 
 

 

Պարոն Ֆրանկ ԷնգելՊարոն Ֆրանկ ԷնգելՊարոն Ֆրանկ ԷնգելՊարոն Ֆրանկ Էնգել    (Լյուքսեմբուրգ). Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, 
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) անդամ, քաղաքացիական 
ազատությունների, արդարադատության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի 
անդամ 

 

Դոկտոր Տեսսա Հոֆման Դոկտոր Տեսսա Հոֆման Դոկտոր Տեսսա Հոֆման Դոկտոր Տեսսա Հոֆման (Գերմանիա). Բեռլինի ազատ համալսարանի 
Արեւելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի հետազոտող, 
հայագետ, բանասեր եւ սոցիոլոգ, «Ճանաչում (ընդդեմ ցեղասպանության, 
հանուն միջազգային փոխըմբռնման» հասարակական կազմակերպության 
տնօրեն    
    

 

Տիկին Մարի Աննա Իսլեռ Բեգին Տիկին Մարի Աննա Իսլեռ Բեգին Տիկին Մարի Աննա Իսլեռ Բեգին Տիկին Մարի Աննա Իսլեռ Բեգին (Ֆրանսիա). Եվրախորհրդարանի նախկին 
պատգամավոր, Կանաչների խմբի անդամ, Եվրախորհրդարանի Հարավային 
Կովկասի պատվիրակության նախկին  նախագահ 
 



 

 

 

 

 

 

Դոկտոր Յոանիս Կասուլիդես Դոկտոր Յոանիս Կասուլիդես Դոկտոր Յոանիս Կասուլիդես Դոկտոր Յոանիս Կասուլիդես (Կիպրոս). Կիպրոսի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարար, Եվրախորհրդարանի նախկին պատգամավոր, 
Եվրոպական ժողովրդականկուսակցության (ԵԺԿ) անդամ, ԵԺԿ-ի նախկին 
փոխնախագահ 
    

 

Դոկտոր Անդրեյ Կովատչյով Դոկտոր Անդրեյ Կովատչյով Դոկտոր Անդրեյ Կովատչյով Դոկտոր Անդրեյ Կովատչյով (Բուլղարիա). Եվրախորհրդարանի 
պատգամավոր, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) անդամ, 
Արտաքին գործերի կոմիտեի փոխնախագահ, Անվտանգության ու 
պաշտպանության ենթակոմիտեի անդամ 
 

 

Պարոն Պավել Ռոբերտ Կովալ Պարոն Պավել Ռոբերտ Կովալ Պարոն Պավել Ռոբերտ Կովալ Պարոն Պավել Ռոբերտ Կովալ (Լեհաստան). Եվրախորհրդարանի 
պատգամավոր, Եվրոպական պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների 
կուսակցության անդամ, Եվրախորհրդարանի` ԵՄ-Ուկրաինա 
խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի նախագահ, Արտաքին 
գործերի կոմիտեի անդամ, Եվրոնեստի անդամ, Անվտանգության ու 
պաշտպանության ենթակոմիտեի անդամ 
 
    

 

Պարոն Ռիկարդո Միլիորի Պարոն Ռիկարդո Միլիորի Պարոն Ռիկարդո Միլիորի Պարոն Ռիկարդո Միլիորի (Իտալիա). Նախկին ԵԱՀԿ ԽՎ նախագահ, 
Իտալիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, Ազատության մարդիկ 
կուսակցության/ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության  (ԵԺԿ) անդամ    

 

Պարոն Շտեֆան Փաունդ Պարոն Շտեֆան Փաունդ Պարոն Շտեֆան Փաունդ Պարոն Շտեֆան Փաունդ (Միացյալ Թագավորություն). Մեծ Բրիտանիայի 
խորհրդարանի Հասարակաց Պալատի անդամ, Աշխատավորների 
կուսակցության/ Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցության անդամ, 
Բրիտանական-հայկական խորհրդարանական խմբի անդամ 
    



 

 

 

 

 

 

Տիկին Միշել Ռիվազի Տիկին Միշել Ռիվազի Տիկին Միշել Ռիվազի Տիկին Միշել Ռիվազի (Ֆրանսիա). Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, 
Կանաչների խմբի/Եվրոպական ազատ դաշինքի անդամ, դաշինքի 
փոխնախագահ, Եվրախորհրդարանի «Աֆրիկա, Կարիբյան եւ 
Խաղաղօվկիանոսյան շրջան - ԵՄ» պատվիրակության փոխնախագահ, 
Եվրոնեստի փոխնախագահ 
 

 

Պարոն Ֆրանսուա Ռոշբլուան Պարոն Ֆրանսուա Ռոշբլուան Պարոն Ֆրանսուա Ռոշբլուան Պարոն Ֆրանսուա Ռոշբլուան (Ֆրանսիա). Ֆրանսիայի ազգային ժողովի 
անդամ, Նոր կենտրոն/Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ, 
Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի 
փոխնախագահ 
 

 

Պարոն Ֆրանսուա Ռուլանց դու Վիվյե Պարոն Ֆրանսուա Ռուլանց դու Վիվյե Պարոն Ֆրանսուա Ռուլանց դու Վիվյե Պարոն Ֆրանսուա Ռուլանց դու Վիվյե (Բելգիա). սենատոր, Ֆրանկոֆոնիայի 
ժողովրդավարական ճակատի անդամ, Ռեֆորմիստների շարժման/ Եվրոպայի 
լիբերալ-դեմոկրատական դաշինքի անդամ, Եվրախորհրդարանի նախկին 
պատգամավոր, Կանաչների խմբի անդամ  
 

 

Պարոն Ռենե Ռուքե Պարոն Ռենե Ռուքե Պարոն Ռենե Ռուքե Պարոն Ռենե Ռուքե (Ֆրանսիա). Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամ եւ 
քարտուղար, Սոցիալիստների կուսակցության անդամ, Եվրոպայի խորհրդի 
խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ, Ֆրանսիա-Հայաստան 
խորհրդարանական բարեկամության խմբի նախագահ 
 

 

Դեսպան ՀանսԴեսպան ՀանսԴեսպան ՀանսԴեսպան Հանս----Յոհան ՇմիդթՅոհան ՇմիդթՅոհան ՇմիդթՅոհան Շմիդթ (Գերմանիա). մինչ 2012թ.-ի օգոստոսի 20-ը ՀՀ-ում 
Գերմանիայի դաշնային հանրապետության դեսպան, նախքան այդ՝ 
Ուկրաինայում եւ Ղազախստանում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության 
դեսպանատների առաքելության  ղեկավար,  ԵԱՀԿ Բրուսելյան գրասենյակի 
ղեկավար  

 



 

 

 

 

 

 

Պարոն Չարլզ Թաննոք Պարոն Չարլզ Թաննոք Պարոն Չարլզ Թաննոք Պարոն Չարլզ Թաննոք (Միացյալ Թագավորություն). Եվրախորհրդարանի 
պատգամավոր, Եվրոպական պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների (ԵՊՌ) 
կուսակցության անդամ, Եվրախորհրդարանի ԵՊՌ խմբի արտաքին գործերի 
կոմիտեի խոսնակ, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի  հետ 
հարաբերություններով զբաղվող պատվիրակության փոխնախագահ, Արտաքին 
գործերի կոմիտեի անդամ, Անվտանգության ու պաշտպանության 
ենթակոմիտեի անդամ 
 
 

 

Տիկին Էլենի Թեոխարուս Տիկին Էլենի Թեոխարուս Տիկին Էլենի Թեոխարուս Տիկին Էլենի Թեոխարուս (Կիպրոս). Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, 
Կարիբյան ֆորումի պատվիրակության փոխնախագահ (Եվրոպական 
խորհրդարանական կոմիտե ), Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության 
(ԵԺԿ) անդամ, ԵՄ-Թուրքիա համատեղ խորհրդատվական կոմիտեի անդամ 
    

 

Պարոն Ջոն Ուիթինգդեյլ Պարոն Ջոն Ուիթինգդեյլ Պարոն Ջոն Ուիթինգդեյլ Պարոն Ջոն Ուիթինգդեյլ (Միացյալ Թագավորություն). Համայնքների պալատի՝ 
Պահպանողական եւ արհմիության կուսակցության, Եվրոպական 
պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների դաշինքի անդամ, Մշակույթի, 
զանգվածային լրատվության եւ սպորտի կոմիտեի նախագահ, Բրիտանական-
հայկական խորհրդարանական խմբի փոխնախագահ 
    

    

  



 

 

 

 

 

Շառլ Ազնավուրի անվան մրցանակ Շառլ Ազնավուրի անվան մրցանակ Շառլ Ազնավուրի անվան մրցանակ Շառլ Ազնավուրի անվան մրցանակ     

ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա----Հայաստան հարաբերությունների խթանման գործում ունեցած Հայաստան հարաբերությունների խթանման գործում ունեցած Հայաստան հարաբերությունների խթանման գործում ունեցած Հայաստան հարաբերությունների խթանման գործում ունեցած 
ակնառու նվաճումներիակնառու նվաճումներիակնառու նվաճումներիակնառու նվաճումների    համարհամարհամարհամար    

Բարոնուհի (Քերոլայն) ՔոքսԲարոնուհի (Քերոլայն) ՔոքսԲարոնուհի (Քերոլայն) ՔոքսԲարոնուհի (Քերոլայն) Քոքս....     առաջին մրցանակակիրառաջին մրցանակակիրառաջին մրցանակակիրառաջին մրցանակակիր    

Բարոնուհի (Քերոլայն) Քոքսը Բարոնուհի (Քերոլայն) Քոքսը Բարոնուհի (Քերոլայն) Քոքսը Բարոնուհի (Քերոլայն) Քոքսը 1982-ին ընտրվել է Մշտական Պեր (Life Peer) եւ 1985-ից մինչեւ 2005-
ը Լորդերի պալատի փոխխոսնակն է եղել: Նա եղել է Բոուրնմաութ համալսարանի հիմնադիր 
կանցլերը, 2006-ից մինչ 2013-ը՝ Լիվերպուլի Հոփ համալսարանի կանցլերը, եւ այժմ էլ «Royal 
College of Nursing»-ի պատվավոր փոխնախագահն է: Քոքսը «MERLIN»-ի (Միջազգային Բժշկական 
Արտակարգ Օգնության) գլխավոր հոգաբարձուն է եւ «HART»-ի` (Humanitarian Aid Relief Trust) 
գործադիրն է: 

Քերոյալն Քոքսին պարգեւատրել են «Հրամանատարի Խաչ» շքանշանով՝ Ուիլբերֆորս պարգեւով,  
Լեհաստանի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար, Միջազգային Մայր 
Թերեզա պարգեւով Համահնդկական քրիտոսնեական խորհրդի կողմից, «Մխիթար Գոշ» մեդալով 
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, եւ հոբելյանական մեդալով Լեհ Վալեսայի 
կողմից: Նրան շնորհվել է պատվավոր անդամության կարգավիճակ Անգլիայի Վիրաբույժների 
Թագավորական Քոլեջի կողմից եւ պատվավոր դոկտորի կոչումներ Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի, 
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի համալսարանների կողմից: 

    

Հայկական հարցում ներգրավվածությունըՀայկական հարցում ներգրավվածությունըՀայկական հարցում ներգրավվածությունըՀայկական հարցում ներգրավվածությունը    

Բացի մարդու իրավունքների հարցում ակտիվ լինելուց, բարոնուհի Քոքսը Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության ականատեսն է եւ տվյալ բնագավառում մի շարք համապատասխան 
հրապարակումների հեղինակ:  

1988-ի Լեռանին Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում, հակառակ վտանգին, տիկին Քոքսը 
բազմիցս այցելել է այնտեղ: Նա մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության կիզակետում: 
Չնայած այն հանգամանքին, որ նրա ուղղաթիռը կրակոցների ենթարկվեց եւ շարքից դուրս եկավ, 
նա շարունակեց իր առաքելությունը՝ ավարտին հասցնելու այն: Նա 80 ուղեւորություն է 
իրականացրել Հայաստան՝ բժշկական պարագաներ բերելու եւ աշխարհին ընթացող 
հակամարտության մասին ահազանգելու համար:  

Այսօր, բարոնուհի Քոքսը Բրիտանա-հայկական համակուսակցական խորհրդարանական խմբի 
նախագահն է: Նա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման ակտիվ կողմնակից է: Տուրք 
տալով հայկական հարցին Քոքսի նվիրվածությանը՝ Ֆրանկ Պալլոն կրտսերը՝ ԱՄՆ Կոնգրեսի 
Հայաստանի աջակցության խմբի համանախագահը, անվանել է նրան «հիրավի հայ ազգայնական, 
ով իր կյանքը կտար Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար»: 2006-ի փետրվարի 15-ին նա Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից պարգեւատրվել է «Մխիթար Գոշ» 
մեդալով: Վերջերս՝ 2013-ի սեպտեմբերի 26-ին, Լեռնային Ղարաբաղի դե-ֆակտո 
հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հրամանագիր է ստորագրել բարոնուհի 
Քերոլայն Քոքսին Արցախին եւ նրա ժողովրդին մատուցած ծառայության համար «Մեսրոպ 
Մաշտոց» շքանշան շնորհելու մասին: 

Երկու կենսագրականներ են հրապարակվել Մոնարխ/Լայն Հուդսոնի կողմից. «Բարոնուհի Քոքս. 
Ձայն Անձայններին»՝ ըստ Էնդրյու Բոյդի, եւ «Բարոնուհի Քոքս. Կոտրված աշխարհի ականատեսը»՝ 
ըստ Լելա Ժիլբերտի: 


