
 
 

 
 

ALDA-ն ստորագրել է Ժամանակակից ուղղակի ժողովրդավարության 

գլոբալ ֆորումի Magna Charta-ն 

 
Ժողովրդավարության քաղաքների միջազգային լիգայի Magna Charta-ի ստորագրման 

արարողությունը 

   2022 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելա Վալմորբիդան 

Շվեյցարիայի Լյուցեռն քաղաքում մասնակցել է ժամանակակից ուղղակի ժողովրդավարության 

գլոբալ ֆորումին: Լինելով ամենամեծ հանդիպումը՝ նվիրված ուղղակի ժողովրդավարությանը 

ամբողջ աշխարհում, ֆորումը ողջունեց մասնակիցներին ակադեմիական, քաղաքական և 

քաղաքացիական հասարակության տեսանկյուններից: 

 
    Նախաձեռնության նպատակն է համախմբել տարբեր փորձառություններ և ծագում ունեցող 

մարդկանց, որպեսզի ակտիվիստներին և կազմակերպություններին հնարավորություն ընձեռվի 

կիսվել իրենց պատկերացումներով և կապ հաստատել նույն խնդիրների շուրջ աշխատող 

մյուսների հետ: Այսպիսով, այս ֆորումը բխում է այն փաստից, որ ժողովրդավարությունն այսօր 

մարտահրավեր է բոլոր քաղաքական մակարդակներում, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ այս 

տարվա Գլոբալ ֆորումի ընդունող երկրում՝ Շվեյցարիայում: 

 
  Ֆորումը համակարգվում էր միջազգային կոնսորցիումի կողմից՝ Շվեյցարական 

Ժողովրդավարության Հիմնադրամի ղեկավարությամբ, որը նախագահում էր Ադրիան Շմիդը, և 

Ժողովրդավարություն Միջազգային, որտեղ հասարակայնության հետ կապերի և համայնքների 

կառուցման գլոբալ մենեջեր Քերոլայն Վերնայլենը միավորում է թեմաներն ամբողջ աշխարհից: 

 
     Այս համատեքստում ALDA-ի գլխավոր քարտուղարը ելույթ ունեցավ SwissInfo Channel-ի 

կողմից ներկայացված «Ինչպես փրկել ժողովրդավարությունը» ամփոփիչ լիագումար նիստի 

ընթացքում:    

   Այս նիստի ուշադրության կենտրոնում էին այն մեծ մարտահրավերներն ու ճգնաժամերը, 

որոնց բախվում է ժողովրդավարությունը այս դարաշրջանում, ինչպիսիք են ավտորիտարիզմը, 

կեղծ լուրերը, համաճարակները և պատերազմը, հատկապես կարևոր է խորը ներառման, 

ճկունության և արդար ժողովրդավարության անհրաժեշտությունը: 

 
   Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, նաև GFMDD 22-ն ավարտվեց մասնակիցների կողմից կազմված 

և ընդունված ամփոփիչ հռչակագրով, որն ամփոփում էր համաժողովի բովանդակությունը և 

սահմանում հետագա համագործակցության առաջարկներ: 
_____________________________________ 

Տիկին Վալմորբիդան ALDA-ի անունից ստորագրել է Ժամանակակից ուղղակի 

ժողովրդավարության գլոբալ ֆորումի Magna Charta-ն՝ Կառավարման խորհրդի մանդատով: 
_____________________________________ 
 
    Փաստաթղթի առաջին նախագիծը մշակվել և համաձայնեցվել է 2018 թվականին Հռոմում 

Ժամանակակից ուղղակի ժողովրդավարության գլոբալ ֆորումում՝ այդ քաղաքի խորհրդարանի 

http://www.2022globalforum.com/
http://www.2022globalforum.com/
http://swissinfo.ch/
https://www.democracy.community/stories/magna-charta


և  աշխարհի քաղաքների ներկայացուցիչների աջակցությամբ: Այդ ժամանակից ի վեր այն 

դարձել է լայնածավալ համաշխարհային քննարկման առարկա: Իր ներկայիս տարբերակում 

Magna Charta-ն մատնանշում է տեղական մակարդակում ժողովրդավարության 20 տարբեր 

հարթություն, որպեսզի քաղաքացիները և քաղաքային հաստատությունները կարողանան 

պատկերացում կազմել, թե իրենց քաղաքները որտեղ են գտնվում ժողովրդավարության 

զարգացման տեսանկյունից: 

   Ֆորումի վերջին օրվա ընթացքում տեղի ունեցավ Ժողովրդավարության քաղաքների 

միջազգային լիգայի Magna Charta-ի ստորագրման արարողությունը: Խարտիան ստորագրած 

կողմերին պարտավորեցնում է իրականացնել տեղական մակարդակում քաղաքացիների 

ներգրավվածության քաղաքականություն: 
  
*** 

ALDA-ից բացի  Magna Charta-ն ստորագրեցին նաև միացան նաև ներկայացուցիչներ 6 

քաղաքներից՝ Վալոնգու (Պորտուգալիա), Նանսի (Ֆրանսիա), Լոզան (Չեխիա), Լեոն 

(Իսպանիա), Ամստերդամ (Նիդերլանդներ), Բուխարեստ (Ռումինիա) և ինչպես նաև ցանցային 

կազմակերպություններ և ծրագրեր, ինչպիսիք են Միացյալ քաղաքները և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները (UCLG) և Ժողովրդավարության եվրոպական մայրաքաղաքը 

(ECoD), որտեղ տիկին Վալմորբիդան փորձագետների ժյուրիի նախագահն է: 

 

 

https://www.alda-europe.eu/library/europe-capital-democracy-citizens-jury/

