
 
 

 

 

ALDA-ն «Ժողովրդավարության միջազգային օր 2022»-ին հյուրընկալվել էր 

Տարածաշրջանների կոմիտեի կողմից Բրյուսելում 

 

ALDA-ն մասնակցել է Ժողովրդավարության միջազգային օրվան՝ 2022 թվականի 

սեպտեմբերի 15-ին` հրավիրված Տարածաշրջանների կոմիտեի կողմից Բրյուսելում: 

    Օրը բաժանված էր տարբեր հանդիպումների՝ բարձր մակարդակի բանախոսների, 

միջազգային ժողովրդավարության ջատագովների և ակտիվիստների մասնակցությամբ 

Ատլանտյան օվկիանոսի և գլոբալ հարավի երկու կողմերից, որոնք անդրադարձան 

ժողովրդավարության նոր աշխարհակարգի մարտահրավերներին: Ուշադրության 

կենտրոնում էին ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարությունը պաշտպանելու և 

աջակցելու մեխանիզմները: 
 

Առավոտյան նստաշրջանը նվիրված էր ժողովրդավարությանը 

աշխարհաքաղաքականության դարաշրջանում և անցկացվում էր International IDEA-ի 

կողմից: Այն բացվեց Washington Post-ում աշխատող հնդիկ լրագրող Ռանա Այուբի 

առանցքային ելույթով, որը մատնանշեց իրավիճակը Հնդկաստանում՝ մասնավորապես 

անդրադառնալով աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարությունում մարդու 

իրավունքների խախտումներին: 
 

Քննարկումն այնուհետև շարունակվեց Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի 

գործադիր տնօրեն Երժի Պոմիանովսկու և Եվրոպական արտաքին գործողությունների 

ծառայության (EEAS) գլոբալ գործադիր տնօրենի տեղակալ և արժեքների և բազմակողմ 

հարաբերությունների գծով տնօրեն Քրիստինա Կոկինակիսի հետ: 
 

 Երկրորդ խումբը կենտրոնացած էր ԵՄ նախագահությունների և ԵՄ արտաքին 

ժողովրդավարության օրակարգի վրա՝ մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և 

օրենքի գերակայության հարցերով Շվեդիայի դեսպան Սեսիլիա Ռութստրյոմ-Ռուինի 

անհետաքրքիր արտահայտությանն այն մասին, թե ինչպես ժողովրդավարությունները 

չեն պատերազմում միմյանց դեմ, և Շվեդիայի հանձնառությունը ժողովրդավարության 

պաշտպանությունը։ 
 

Ժողովրդավարության միջազգային օր 2022. ALDA-ն ներկա է Տարածաշրջանների 

կոմիտեում` այլ ՔՀԿ-ների և հաստատությունների հետ կիսվելու համար 

 

Օրն ավարտվեց Եվրոպական Գործընկերություն հանուն Ժողովրդավարության (EPD) 

ցանցի կողմից, որի ակտիվ անդամն է ALDA-ն, երիտասարդների քաղաքական 

մասնակցության վերաբերյալ, տարբեր բանախոսների միջամտությամբ, որոնց թվում՝ 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/International-Democracy-Day.aspx
https://www.democracyendowment.eu/en
https://www.eeas.europa.eu/_en
https://www.eeas.europa.eu/_en


Մարդկային զարգացման գծով տնօրենի պաշտոնակատար Կիարա Ադամոն, 

Միգրացիա, կառավարում և խաղաղություն Եվրոպական հանձնաժողովում։ 
 

Այսպիսով, ժողովրդավարական հարթությունը Ասոցիացիայի աշխատանքի հիմքում է, և 

միջոցառումները, ինչպիսին է Բրյուսելում անցկացվածը, լավ օրինակ են այն բանի, թե 

ինչպես համագործակցել ուրիշների հետ և մտքեր փոխանակել ժողովրդավարության 

կարգավիճակի վերաբերյալ ամբողջ աշխարհում, քանի որ 2021 թվականը 

դեմոկրատական հետընթացի տարի էր աշխարհի շատ երկրներում: Հետևաբար, ALDA-ի 

սկզբունքները հենվում են այն համոզմունքի վրա, որ գլոբալ ժողովրդավարական 

աշխարհը կարող է հիմնված լինել միայն ժողովրդավարական տեղական համայնքների 

վրա, ինչի մասին վկայում են նաև կազմակերպված միջոցառումներն ու 

նախաձեռնությունները՝ ներառյալ Գլխավոր ասամբլեան 2022 թ։ 
 

Ի վերջո, ALDA թիմը ակտիվ մասնակցություն ունեցավ և հնարավորություն ունեցավ 

կարծիքներ փոխանակելու ժողովրդավարության թեմայի, դրա մարտահրավերների և 

մարդկանց քաղաքական գործընթացներին ներգրավելու վերաբերյալ: 
 
 

 

https://www.alda-europe.eu/local-democracy-in-the-world/

