
 

 عن تعلن العالم أنحاء جميع في التكميلي والتعليم العالي التعليم مؤسسات
المناخية الطوارئ حالة  

 
 

 الستمن مجيع القارات  وتكميليمؤسسة تعليم عاٍل  7000أعلنت اليوم شبكات متثل أكثر من  - 2019متوز يوليو/ 10نيويورك، 
 . حالة الطوارئ املناخية، ووافقت على تنفيذ خطة من ثالث نقاط ملعاجلة األزمة من خالل عملها مع الطالب عن
 

 :يلي ما نقاط ثالثاليت تتألف من  اخلطة تتضمن
 تقدير؛ أبعد على 2050 أو 2030 عام حبلول احملايد الكربونابلتحول إىل  االلتزام. 1
 املهارات؛ واستحداث املناخ بتغري املتعلقة البحوث إجراء أجل من املوارد من املزيد حشد. 2
 .اجملتمعية التوعية وبرامج اجلامعي احلرم وبرامج املناهج عرب واالستدامة البيئي التعليم تقدمي زايدة. 3
 

 للتعليم املناخي العمل ومنظمة ،EAUC ابسم واملعروفة التعليم، يف االستدامة قيادة أجل من التحالف نظمها اليت الرسالة، هذه تعد
 فيها تتضافرمبثابة املرة األوىل اليت  ،والبيئة للشباب املتحدة األمم وحتالف ،سكند نيتشرومؤسسة  املتحدة، الوالايت ومقرها العايل

 نيويورك يف اليوم اجتماع يف رئيسيني وزراءمشاركة  سيتمو . املناخية الطوارئ حاالت ملواجهة مجاعي التزام لتقدميمعا  العايل التعليم مؤسسات
 .العايل التعليم استدامة مبادرة يف
 

 وجامعة( فرنسا) األعمال إلدارة كيدجي  وكلية( الصني) تونغجي وجامعة( كينيا) سرتامثور جامعة بينها من جامعات وقد وقع هذه الدعوة
 وجامعة( املتحدة العربية اإلمارات) زايد وجامعة( األمريكية املتحدة الوالايت) كاليفورنيا  والية وجامعة( املتحدة اململكة) غالسكو

 على املسؤولة القيادة ومبادرة ،العاملي التحالف مثل كربى  عاملية تعليمية بشبكات مدعومة الدعوة هذه أن كما(  املكسيك) غواداالخارا
 .الكربون حيادبشأن  املقرتحة هدافألاب ابلوفاء تعهدت واليت العاملي، الصعيد

 
 اجلامعات من االلتزام هبذا نرحب حنن"  .املستقبل يشكل بتدريسهنقوم  ما" للبيئة املتحدة ألممل ةالتنفيذي ةاملدير  أندرسن، إنغر تقالو 

 يف الصدارة مكان متزايد بشكل الشباب حيتل". "اجلامعي احلرم يف جهودها نطاق وتوسيع 2030 عامابلتحول إىل احلياد املناخي حبلول 
 مسامهة احلاسم العمل هذا يف مباشرة الشباب ُتشرك اليت املبادرات تُعدو . والبيئية املناخية التحدايت ملواجهة العمل من املزيد إىل الدعوات

 . "البيئية االستدامة حتقيق يف قيمة
 
 وأنشأت النظيفة ابلطاقة تعمل واليت كينيا،  يف سرتامثور جامعة اجلامعي، احلرم يف االستدامة لتحقيق املمارسات أفضل على األمثلة منو 

 يف كبري  بشكل استثمرت واليت الصني، يف تونغجى جامعة إىل ابإلضافة ،كيلووات  600 قدرته تبلغ الذي الكهروضوئية الشبكة ربط نظام
 كاليفورنيا  جامعة التزمت املتحدة، الوالايت يفو . حذوها حتذو أن على األخرى التعليمية املؤسسات شجعتو  االستدامة لتعليم منهاج تقدمي

  وجامعة األمريكية اجلامعة مثل ،آخرون حقق بينما ،2025 عام حبلول للكربون حمايدة تصبح أن يف املتمثل املنظومة نطاق على ابهلدف
 .ابلفعل الكربون حيادية كوجليت،

 
 أبن العامل أحناء مجيع يف الشباب يشعر: "قائلة للعمل، دعما   متحدثة االستدامة، أجل من الطالب تنظيم مديرة بونر، شارلوت حتدثتو 

 حالة عنابلطالب الذين يعلنون  نرحب حنن. اآلن بنا تعصف اليت األزمة مع التعامل يف للغاية بطيئة كانت  واجلامعات والكليات املدارس
 العنصر ابلطبع،. اجمللس إىل لالنضمام بعد، املبادرة هذه يدعموا مل الذين أولئك ندعو سوف. نضيعه وقت لدينا وليس للمناخ، طوارئ
 ".يتم اتباعه الذي اإلجراء هو أمهية األكثر
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 لدعم احلكومات دعوة مع ،2019 عام هناية قبل التكميلي والتعليم العايل للتعليم مؤسسة 10000 من أكثر إنشاء يتم أن املتوقع منو 
 .الالزمة اإلجراءات الختاذ حوافزمن خالل تقدمي  قيادهتا

 
 مالحظات للمحررين

 
 دعمها إلظهار الدخول سجلت اليت الشبكات واطلع على أمساء الرسالة من كاملةال نسخةال اقرأ
 

 نبذة عن األمم املتحدة للبيئة
البيئة عن طريق إهلام  محاية جمال يف وتشجع إقامة الشراكاتالقيادة فهي توفر الصوت العاملي الرائد يف جمال البيئة.  للبيئة تعد األمم املتحدة

تحسني نوعية حياهتم دون املساس أبجيال املستقبل. وتعمل األمم املتحدة للبيئة مع احلكومات والقطاع لوإعالم ومتكني األمم والشعوب 
 ومع كياانت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف مجيع أحناء العامل.اخلاص واجملتمع املدين 

 
 EAUC نبذة عن

EAUC وحوايل طالبمليوين  جمموعه ما مع مؤسسة 200 من أكثر ميثلو . التعليم يف االستدامة قيادة أجل من التحالف هو 
 إىل االستدامة قيادة على واملهنيني واألكادمييني القادة نساعد حنن. إسرتليين جنيه مليار 25 من أكثر إنفاق مبيزانية موظف 400000

ا أكثر مؤسسات املستدامة والكليات اجلامعات تعد. عام ا 16 بعد ملا التعليمية مؤسساهتم صميم فهي تقدم . الطويل املدى على جناح 
 مستوى على رائدة وابتكارات أحباث   وتقدم أكرب اجتماعي ا أتثري ا وتوفر للطالب، أفضل نتائج وحتقق أفضل، وتشغيلية مالية مرونة عن تقارير
 .العامل

 
 مؤسسة سكند نيتشر نبذة عن

 من متنوعة جمموعة تعبئة خالل من ذلك حتقيق ويتم. خالله ومن العايل التعليم يف املناخي العمل بتسريع مؤسسة سكند نيتشر تلتزم
 مناخية حلول وخلق اجلامعي، احلرم داخل املناخ مبادرات نطاق وتوسيع جريئة، مناخية التزاماتحتقيق  على للعمل العايل التعليم مؤسسات

 املناخية ابألولوايت للنهوض آخرين عامليني قادة مع القطاع جهود وتوحيد وتكثيف توحيد إىل مؤسسة سكند نيتشر دفوهت. مبتكرة
 .العاجلة

 
 ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 722677747 254+للبيئة:  املتحدة األمميف  واإلعالم، األخبار وحدة رئيس كيشامازا روكيكري
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