
 
 

 

 
 

ALDA на презентаційному заході Стамбульського бачення 2050: реагування на виклики 
глобалізації за допомогою конкретних політик 

 

Цього місяця «Стамбул Метрополіс» та Стамбульське Агентство Планування запросили ALDA 
на захід, присвячений виходу плану «Бачення Стамбула до 2050 року» та відкриттю Кампусу 
IPA. 

«Стамбул 2050» — це новий стратегічний і політичний план, розроблений містом Стамбулом 
до 2050 року як більш стійкий, інклюзивний і життєздатний. Це результат спільного, 
міждисциплінарного та наукового процесу, який тривав понад 2 роки у співпраці з 
громадянами та різними місцевими, національними та міжнародними зацікавленими 
сторонами. 

Спираючись на різні міжнародні інструменти, тенденції та підходи щодо сталого розвитку та 
адаптовані до пріоритетних питань, цілей і потенційних проблем Стамбула, план 
зосереджується на 7 основних елементах, а саме: клімат і навколишнє середовище, 
трансформаційна та стійка економіка, доступність і Справедливі міські зручності для всіх, 
яскраві та розумні простори, що забезпечують гарне життя для всіх, ефективна та інклюзивна 
мобільність, інтегровані та розумні системи інфраструктури, а також рівне та вільне 
суспільство. 

 
Стамбул Метрополіс запросив ALDA взяти участь у презентації Плану Бачення Стамбулу до 

2050 року 

Таким чином, ця подія стала важливим досягненням, будучи першою можливістю 
представити план громадянам і міжнародній спільноті, представлений усіма учасниками, які 
працювали над ним, а також Екремом Імамоглу, мером Стамбула. Захід, що відбувся 5 і 6 
липня в нещодавно відкритому Стамбульському агентстві планування Florya Campus, зібрав 
сотні національних і міжнародних експертів, численні семінари, конференції, додаткові 
заходи та зібрав значну кількість учасників. 

Наша колега Пані Аполін Бонфілс, проектний менеджер департаменту Близького Сходу та 
Африки, взяла участь у дискусії «Роль міст у програмі сталого розвитку після 2030 року» під 
час першого дня інавгурації, яка мала на меті визначити виклики та можливості міжнародних 
структур сталого розвитку для міст. Вечір і другий день були присвячені презентації та 
скринінгу Плану бачення Стамбулу до 2050 року з різних точок зору. 

Ця структура, розроблена Стамбулом, є цінним і конкретним прикладом для інших міст того, 
як адаптуватися до поточних викликів глобалізації за допомогою ефективної політики на 

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


місцевому рівні. ALDA вдячна «Метрополіс» за участь у обговоренні цього плану та надихає 
всіх зацікавлених сторін у Стамбулі, залучених до його розробки та реалізації. 

 
Дізнатись більше про План Бачення Стамбулу до 2050 року 
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