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 الطوارئ المناخية إعالن االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية بشأن
Arabic version of the Declaration on Climate Urgency  

By Mr. Secretary General of the FAE 
Prof. Adil ALhadithi  

جمع بين ي إذ ؛ مى مستوى العالماالتحاد العالمي لممنظمات اليندسية ىو الييئة العميا المعنية بشؤون اليندسة ع
مميون ميندٍس. أعضاء االتحاد العالمي لممنظمات اليندسية  01دولٍة ويمثل أكثر من  011المؤسسات اليندسية الوطنية من حوالي 

المجموعة ي ىم المؤسسات اليندسية المينية الوطنية واإلقميمية الرئيسية في العالم. االتحاد العالمي لممنظمات اليندسية ىو عضو ف
 رسمي مع اليونسكو. وىو "شريك"باألمم المتحدة  الرئيسية لمدوائر العممية والتكنولوجية

 

 ألن: نظرا  
ذ  ىذا في عصرناأخطر القضايا التي تجابينا أزمات انييار المناخ ىي  أنظمة البنية التحتية الرئيسية في  تشاركوا 

بدوٍر رئيس في االتصاالت السمكية والالسمكية، ووسائل الحماية من الفيضانات النفايات، و  الطاقة، المياه، ،  النقل: مجاالت 
كبير عمى موائمنا فضاًل عن أثرىا ال حيث تمثل جزًءا كبيًرا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة االنييار المناخي

 الطبيعية.
تحسينات كبيرة في الممارسات عمى مدار  ه منشيدنا ماىية المجتمع رغم م وتعزيز رفاتحقيق التقد  في ىدفنا الرئيس لطالما تمثل 

لكل من يعمل في مجالي البناء والبنية التحتية أن تمبية احتياجات مجتمعنا قد أصبح اآلن أنو من الواضح العشرين عاًما الماضية، ف
 يتطمب نقمًة نوعيًة. لكوكبنادون المساس بالحدود البيئية 

إلى  الشركاء في مجال اليندسةو  ًبا إلى جنب مع المنظمات األعضاء في االتحاد العالمي لممنظمات اليندسيةجننحتاج جميًعا 
يد وذاتي االستدامة مكونات ال يمكن فصميا عن نظام أكبر دائم التجدبوصفيا تشغيل وتصميم المباني والمدن وأنظمة البنية التحتية 

نتائج ىندسية ليا  تحقيقو  نابتعزيز ممارسات عمموفي إطار التزامنا  والعالم الطبيعي مع المجتمع األوسع نطاًقا ييعمل بالتواز 
 تأثيرات أكثر إيجابيًة عمى العالم من حولنا.

 ، نعلن أننا سنسعى جاهدين من أجل:بناء  عليه
مات اليندسية الوطنية لعمل بين المنظتوحيد ابحالة الطوارئ المناخية والحاجة الممحة لالمستمرة زيادة الوعي  -0

 األعضاء في االتحاد العالمي لممنظمات اليندسية والشركاء فيو.
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توسيع نطاق تبادل المعارف والبحوث لتحقيق ىذه الغايات عمى أساس مفتوح المصدر لتشجيع وتحفيز بناء القدرات في  -2

 مجال الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معو.
ستراتيجيات مبتكرة لمحد من التغير إلجميع األعضاء التعاون فيما بينيم من أجل وضع فيو كن مجتمع ىندسي يم تحقيق -0

شراك النساء والميندسين الشباب عمى وجو الخصوص لمكافحة التغير المناخي.  المناخي، وا 
الحد من آثار التغير المناخي الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات لدعم البمدان النامية في مجال المعارف اليندسية  -4

 المناخي عمى مختمف المستويات وجميع أنواع التعميم اليندسي.التوعية بالتغير  والتكيف معو، وتعزيز
استخدام نفوذنا وعالقاتنا عمى مستوى العالم من أجل جمع األدلة إللقاء الضوء عمى تأثير التغير المناخي عمى النساء   -5

 يع أنحاء العالم، والسعي الستخدام ىذه المعمومات من أجل ضمان عدم استبعاد أي فئة من الفئات.والفئات المحرومة في جم
  معايير أساسية لنجاح قطاعنابوصفيا تطبيق مبادئ الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معو واالستمرار في تطويرىا  -6

 وائم.كما يتجمى من خالل أنظمة التصنيف والمكافآت والجوائز والق
يمكن من خاللو تقميل   واسع النطاقالستخداميا بدياًل ذلك أمكن  متى مااالرتقاء بمستوى أنظمة البنية التحتية الحالية  -7

عادة البناء عندما يكون ىذا ىو الحل األكثر  ية الناتجةنبعاثات الكربوناال مستويات لمحصول عمى نتائج تقل  فاعميةً عن اليدم وا 
تسريع و  نتائج اجتماعية شاممةفضاًل عن تحقيق  بعاثات الكربونية إلى أدنى حد ممكن طوال مدة االستخدامفييا مستويات االن

 في جميع أعمالنا. يةالكربونالمشتقات التحول إلى مبادئ االقتصاد الدائري والمواد التي تحتوي عمى نسبة منخفضة من 
االنبعاثات الكربونية طوال فترة االستخدام وتقييم ما بعد البناء،  إدراج تكمفة دورة الحياة ووضع نماذج تيدف إلى تقميل -8

بوصفو جزًءا من  م في التشغيل ومن ِقبل المستخدمين واستخدامات الموارد األخرىلتحسين وتقميص الكربون المدمج والُمستخد  
 .النطاق األساسي لجميع أعمال

ارسات بيدف توفير التصميم اليندسي الذي ينتج أنظمة بنية تحتية اعتماد المزيد من مبادئ التصميم التجديدية في المم -9
مّكن المجتمع من إجراء التغييرات الالزمة لتتناسب مع اليدف المتمثل في أن يصبح صافي االنبعاثات الكربونية المترتبة كاممة تُ 

 .0252بحمول عام  اعمى األنشطة االقتصادية صفرً 
واالتحاد العالمي لممنظمات  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخية بين زيادة مستويات التعاون الحالي -02

اليندسية والمؤسسات األعضاء والمعاونة والشريكة فيو، وجميع المينيين اآلخرين المشاركين في تصميم وتوفير أنظمة بنية تحتية 
 كاممة لزيادة تقميل النفايات أثناء بناء األصول وتشغيميا.

 العمل مع المؤسسات األعضاء والمعاونة والشريكة لدينا من أجل تحقيق ىذا االلتزام.  -00
 0209ديسمبر  0باريس، 
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