
 
 

 

Անդամները՝ որպես տեղական մակարդակում թվային անցման 

իրականացման հիմնական գործընկերներ 
 

    ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելա Վալմորբիդան գործընկերների հետ 

Բրյուսելում էր՝ հանդիպելու Էտերբեկի քաղաքապետարանին՝ վերսկսելու 

ռազմավարական գործընկերությունը, որը հաստատվել էր 2017 թվականին և նպատակ 

ունի ամրապնդել կապերը ասոցիացիայի և քաղաքապետարանի միջև, հատկապես 

քաղաքացիների  մասնակցության ոլորտում։ 
 

    Այս հանդիպումը տեղի ունեցավ ճիշտ այն ժամանակ, երբ ALDA-ն լուր ստացավ, որ մենք 

շահել ենք Erasmus+ ծրագիրը Etterbeek-ի հետ համագործակցությամբ, որը կոչվում է 

MEDIUM (Թվային նորարարության փորձարկումներ իրականացնող համայնքները, 

կատարելագործումը և Metaverse): 
 

    Նպատակն է աջակցել հանրային հատվածի թվային անցմանը, որը կրթում է վիրտուալ 

իրականության և Metaverse-ի օգտագործումը՝ հանրային ծառայությունների 

մատչելիությունը բարելավելու համար: 
 

ALDA-ն աջակցում է թվային անցմանը տեղական մակարդակում՝ ԵՄ ուղեցույցների 

միջոցով 

 

    Հանդիպմանը ներկա են եղել քաղաքապետի կաբինետի ղեկավար Դեյվիդ Դյուբուան՝ 

քաղաքացիների մասնակցության հարցերով պատասխանատու Մարի-Շառլոտ 

Հելդենբերգը և ծրագրերի ղեկավար Ժան-Ֆրանսուա Մալժանը։ 
 

    Տիկին Վալմորբիդայի հետ նրանք քննարկեցին հնարավոր համագործակցությունը 

ALDA 2023-ի առաջնահերթությունների շուրջ, ներառյալ համագործակցությունը 

Ուկրաինայում ՏԺԳ-ների հետ, որոնք տեղական գրանցված ասոցիացիաներ են՝ 

հավաքելով տեղական իշխանություններին և ՔՀԿ-ներին՝ խթանելու կայուն զարգացման 

ծրագրերը և լավ կառավարումը: 
 

   Տեղական մակարդակում նրանք մեծ դեր են ունեցել պատերազմի մարտահրավերներին 

դիմակայելու և քաղաքացիական հասարակության և քաղաքապետարանների միջև 

համագործակցության մեջ՝ ապահովելով ուժեղացված դիմադրողականություն: 
 

Միևնույն ժամանակ, հիշելով հաջողված APProach ծրագիրը, տիկին Հելդենբերգը 

մատնանշեց Էթերբեկի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցության 

առումով:      Իրականացված ALDA-ի և կոնսորցիումի գործընկերների հետ ձեռք ձեռքի 

տված APProach-ը մեծացրեց օտարերկրացիների մասնակցությունը տեղական կյանքում՝ 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://www.alda-europe.eu/hr/news/commitment-ldas-ukraine-join-call/


ապահովելով, որ բոլոր քաղաքացիներն իրենց խոսքն ունեն տեղական որոշումների 

կայացման գործընթացում: Հետևաբար, հաշվի առնելով, որ Էթերբեկի բնակիչների 49%-ը 

ոչ բելգիացիներ էին, այս նախաձեռնությունը առանցքային գործողություն էր ԵՄ 

շարժական քաղաքացիների ընդգրկման համար: 
 

     Թիմը նույնպես շատ ուրախ էր բացահայտել քաղաքապետարանի նոր շենքը, որի 

համար Էթերբեկը ստացել է ճարտարապետական հաջողության մրցանակներ ․  դա 

բնական շինություն է, և դրա մի մասը նվիրված է սոցիալական բնակարաններին։ 
  

Ի վերջո, հանդիպման օրակարգը դրական նոտայով եզրափակելու համար, քննարկվեցին 

այլ կետեր՝ ALDA-ի Գլխավոր Վեհաժողովը, որը տեղի կունենա 2023 թվականի հունիսին 

Բրյուսելում, և ԵԽ ընտրությունների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացմանն ուղղված 

հնարավոր հետագա գործողությունները: 
 
 

 


