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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

تي صور وزیورخ  شراكة بین مدینالفي صور من خالل  "الدرجات الھوائیة"إطالق مبادرة 
   UN-Habitatبالتنسیق  مع برنامج و

 
، تّم UN-Habitatو�دعم من برنامج  ،”زور�خ تي صور والشراكة بین مدینة وأخرى بین بلدی“تحت مشروع  .۲۰۲۱ابریل  ۲۰بیروت، 

یتسم ببدائل  وضع األساس لمستقبلِ  إلى المبادرة هدف ت .ضمن مدینة صور.  الهوائیةلدراجات ستعمال ارمحطتین عامتین إلالیوم إفتتاح 
 صور. مدینة وخیارات نقل أكثر استدامة في 

 
�مكنها تقلیل التعرض لإلصا�ة �فیروس بل وأ�ضًا فقط  صد�قة للبیئةاختیار وسیلة نقل بدیلة لیست شخاص �استخدام الدراجات، �مكن لأل

 في المدینة. الهواء االزدحام المروري والحوادث وتلوث والتخفیف من  الكورونا المستجد
 
�كلفِة   خدمة النقل �الحافالتخارج المدینة مع لسیارات لموقف التي تشمل إنشاء   -Park and Ride-ومرحلته الثانیة ،هذا المشروع"

الهدف هو تعز�ز ثقافة   التي تعاني من الزحمة.  وسائل نقل بدیلة لجمیع الفئات السكنیة  في مدینة صور منخفضة،  تعتبر مدخًال  لتوفیر 
 "الدرجات الهوائیة وتحسین جودة الهواءفي فوائد طو�لة األجل لتحسین صحة ورفاهیة مستخدمي  تساهمالتنقل البدیل الصدیق للبیئة التي  

 . في لبنان UN-Habitatمدیرة تقول تاینا �ر�ستیانسن  
 

) تعز�ز ١الشراكة بین مدینة وأخرى والتي تتمثل اهدافها الرئیسیة في: (التي تشملها إتفاقیة تعد محطات الدراجات الهوائیة أحد األنشطة 
-UNمن قبل برنامج  عبارة عن فر�ق تقني محلي  تم تأسیسه ووه - في صور  التقني البشر�ة للمكتبالقدرات التقنیة وقدرات الموارد 

Habitat تسهیل تبادل ٢(. والتي تجذب الجمهور والجهات المدنیة الفاعلة معًا لتلبیة إحتیاجات المنطقةلدعم البلد�ة في خططها ومشار�عها (
 .) تنفیذ مشار�ع فعلیة ملموسة تستجب إلحتیاجات المدینة٣(. عملالخالل الحوار وورش  الخبرات والمعرفة بین مدینتي صور وزور�خ من

 
محطات تأجیر  النتائج األولى مثلترجمته فعلیًا الیوم حیث نلمس قد تم  ٢٠١٧�سعدني جًدا أن أرى أن هذا التعاون الذي بدأ في عام  "

 .بلد�ة مدینة ز�ورخ �سو�سرا�ور�ن ماوخ ، رئیسة  تقول -." الدراجات الهوائیة
 

، بهدف دعم بلد�ة صور في التعامل مع آثار أزمة نزوح الالجئین السور�ین في  ٢٠١٧شراكة بین بلدیتي ز�ورخ وصور في عام  البدأت 
سهل والبدیل من  مدینة وتحقیق أثر إ�جابي طو�ل المدى في مجال التنقل الالتحسین أداء تؤدي هذه الشراكة  إلى المدینة. ومن المتوقع أن 

 .تستضیفهم المدینة التيالالجئین السكان و خالل تبادل الخبرات بین المدینتین لتلبیة احتیاجات 
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وهذا ینطبق �شكِل �بیِر على هذه المبادرة. نحن  -كافة المشار�ع تبدأ على نطاق صغیر ومن ثم تنمو حیث تتطور معها آفاق المجتمعات “
، ونتطلع إلى المرحلة الثانیة  UN-Habitatنشكر ونقدر جدّا هذا التعاون والشراكة مع مدینة ز�ورخ �ما والدور التنسیقي الذي یؤد�ه برنامج 

 رئیس بلد�ة صور  –قال السید حسن دبوق  ”قبلیة للمشروع.المست
 

*** 
 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ةحول 
دولة حول العالم، و�قدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشر�ة من أجل   90�عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في أكثر من 

بین الخبرة العالمیة  ذات التأثیر العالي البرنامج خالل العمل مع الحكومات والشر�اء المحلیین، تجمع مشار�عومن  .مستقبل حضري أفضل
  -  11لهدف ا �شأن المدن،  محّدًداهدًفا  2030عام لتتضمن خطة التنمیة المستدامة لو في الوقت المناسب.  هادفةوالمعرفة المحلیة لتقد�م حلول 

 . بشر�ة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل المدن والمستوطنات ال
 

 لالستفسارات اإلعالمیة: 
 لبنى المهدي

 لبنان  -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة 
T: +961 1 985 484 
M: +961 76 615 373 
E: lubna.elmahdy1@un.org 
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