
 
 

 

 
ALDA la prezentarea Planului Istanbul Vision 2050: răspunsul la provocările globalizării prin 

politici concrete 

În această lună, ALDA a fost invitată de Municipalitatea Metropolitană din Istanbul și de Agenția 
de Planificare din Istanbul (IPA) la evenimentul de lansare a Planului Istanbul Vision 2050 și de 
deschidere a campusului IPA. 

Istanbul 2050 este noul Plan strategic și de politică prevăzut de orașul Istanbul pentru anul 2050 
pentru a fi mai durabil, mai incluziv și mai rezistent. Este rezultatul unui proces participativ, 
interdisciplinar și științific de peste 2 de ani, desfășurat în cooperare cu cetățenii și cu diverse părți 
interesate locale, naționale și internaționale. 

Pe baza diferitelor instrumente internaționale, tendințe și abordări în ceea ce privește dezvoltarea 
durabilă și adaptate la problemele, obiectivele prioritare și potențiale probleme ale Istanbulului, 
Planul se concentrează pe 7 piloni principali care sunt clima și mediul, economia transformatoare 
și reziliență, facilități urbane accesibile și echitabile pentru toți, spații vibrante și sensibile care 
asigură o viață bună pentru toți, mobilitate eficientă și incluzivă, sisteme integrate și inteligente de 
infrastructură, societate egală și liberă.  
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Acest eveniment a fost așadar o piatră de hotar, fiind prima ocazie de a prezenta Planul 
cetățenilor și comunității internaționale, prezentat de toți actorii care au lucrat la el și de Primarul 
Istanbulului, M. Ekrem İmamoğlu. Desfășurat pe 5 și 6 iulie în noul campus inaugurat al Agenției 
de Planificare din Istanbul Florya, evenimentul a reunit sute de experți naționali și internaționali, 
numeroase ateliere, conferințe, activități și evenimente secundare și a adunat un număr 
considerabil de participanți.  

Colega noastră, Apollinine Bonfils, ofițer de proiect al departamentului Orientul Mijlociu și Africa, 
a intervenit în cadrul panelului cu „O discuție privind rolul orașelor în Agenda de dezvoltare 
durabilă după 2030” în prima zi a inaugurării, care a avut ca scop identificarea provocărilor și 
oportunităților oferite de cadrele internaționale de sustenabilitate pentru orașe. Seara și a doua zi 
au fost dedicate prezentării și screening-ului Planului Istanbul Vision 2050 din diferite perspective. 

Acest cadru elaborat de către Municipalitatea Metropolitană din Istanbul, oferă un exemplu 
valoros și concret pentru alte orașe despre modul de adaptare la provocările actuale ale 
globalizării prin politici eficiente la nivel local. ALDA este recunoscătoare Municipalității 
Metropolitane pentru că a făcut-o parte din reflecțiile asupra acestui Plan și trimite încurajările 

https://ipa.istanbul/en/
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sale tuturor părților interesate din Istanbul implicate în dezvoltarea și implementarea acestuia. 
Aflați mai multe despre Planul Istanbul Vision 2050  
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