
 
 

 

 

ALDA-ն Ստամբուլի տեսլական 2050 ծրագրի մեկնարկի միջոցառմանը. արձագանքել 

գլոբալացման մարտահրավերներին կոնկրետ քաղաքականությամբ 

 
     Այս ամիս ALDA-ն հրավիրվել էր Ստամբուլի Մետրոպոլիսի և Ստամբուլի Պլանավորման 

Գործակալության կողմից Ստամբուլի Vision 2050 պլանի թողարկման և IPA Campus-ի 

բացման միջոցառմանը: 

 

    Ստամբուլ 2050-ը նոր ռազմավարական և քաղաքական ծրագիր է, որը Ստամբուլի 

քաղաքապետարանը նախատեսում է 2050թ․ համար՝ ավելի կայուն, ներառական և ճկուն 

լինելու համար: Այն ավելի քան 2 տարվա մասնակցային, միջառարկայական և գիտական 

գործընթացի արդյունք է, որն իրականացվել է քաղաքացիների և տարբեր տեղական, ազգային 

և միջազգային շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ: 

 

 Հիմնվելով կայուն զարգացման առումով միջազգային տարբեր գործիքներին, միտումներին և 

մոտեցումներին, ինչպես նաև հարմարեցված Ստամբուլի առաջնահերթ խնդիրներին, 

նպատակներին և պոտենցիալ խնդիրներին, ծրագիրը կենտրոնանում է 7 հիմնական 

սկզբունքների վրա, որոնք են՝ կլիման և շրջակա միջավայրը, տրանսֆորմատիվ և դիմացկուն 

տնտեսությունը, հասանելի և Արդար քաղաքային հարմարություններ բոլորի համար, 

կենսունակ և խելամիտ տարածքներ, որոնք ապահովում են լավ կյանք բոլորի համար, 

արդյունավետ և ներառական շարժունակություն, ինտեգրված և խելացի 

ենթակառուցվածքային համակարգեր և հավասար ու ազատ հասարակություն: 

 
ALDA-ն Ստամբուլի Մետրոպոլիսի կողմից հրավիրվել է Ստամբուլի տեսլական 2050 

ծրագրի մեկնարկի միջոցառմանը 

 
    Այս միջոցառումը, հետևաբար, կարևոր իրադարձություն էր՝ հանդիսանալով առաջին 

առիթը՝ ծանոթացնելու ծրագիրը քաղաքացիներին և միջազգային հանրությանը, որը 

ներկայացվեց դրա վրա աշխատած բոլոր դերակատարների և Ստամբուլի քաղաքապետ Մ. 

Էքրեմ Իմամօղլուի կողմից։ Հուլիսի 5-ին և 6-ին Ստամբուլի Պլանավորման նոր 

գործակալության Florya Campus-ում տեղի ունեցած միջոցառումը համախմբեց հարյուրավոր 

ազգային և միջազգային փորձագետների, բազմաթիվ սեմինարների, կոնֆերանսների, 

միջոցառումների և կողմնակի միջոցառումների և հավաքեց զգալի թվով մասնակիցների: 

 

     Մեր գործընկեր տիկին Ապոլին Բոնֆիլսը, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի բաժնի ծրագրի 

պատասխանատուն, մասնակցեց «Քաղաքների դերը կայուն զարգացման օրակարգում 2030-

ից այն կողմ» քննարկմանը պանելային մեկնարկային առաջին օրվա ընթացքում, որի 

նպատակն էր բացահայտել մարտահրավերները և քաղաքների համար կայունության 

միջազգային շրջանակների հնարավորությունները: Երեկոն և երկրորդ օրը նվիրված էին 

Ստամբուլի Vision 2050 ծրագրի ներկայացմանը և ցուցադրությանը տարբեր 

տեսանկյուններից։ 

 

    Ստամբուլի կողմից մշակված այս շրջանակը արժեքավոր և կոնկրետ օրինակ է մյուս 

քաղաքների համար, թե ինչպես հարմարվել գլոբալացման ներկա մարտահրավերներին 

https://ipa.istanbul/en/
https://ipa.istanbul/en/
https://www.alda-europe.eu/staffmembers/apolline-bonfils/


տեղական մակարդակում արդյունավետ քաղաքականության միջոցով: ALDA-ն 

երախտապարտ է Metropolis-ին, որ իրեն դարձրեց այս պլանի մտորումների մաս և իր 

խրախուսանքն է հղում Ստամբուլի բոլոր շահագրգիռ կողմերին, որոնք ներգրավված են դրա 

մշակման և իրականացման մեջ: 

 
Իմացեք ավելին Istanbul Vision 2050 ծրագրի մասին 
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