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 الملخص التنفیذي
ھذا حالة واتجاھات المؤشرات الرئیسیة الستخدام الطاقة، واالنبعاثات، والتكنولوجیا،  Global Status Reportیوثق 

قطاع المباني والتشیید على المستوى العالمي وفي المناطق الرئیسیة. تشمل النتائج تقدم والسیاسات، واالستثمارات لتتبع 
 المركزیة لھذا التقریر ما یلي: 

% من االستخدام 36بلغ تشیید المباني وعملیاتھا معدل  ھیمنًا في التحول إلى الطاقة النظیفة.تلعب المباني دورا م •
  2017.1% من انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتصلة بالطاقة في 40النھائي العالمي للطاقة وما یناھز 

یعد استخدام  أو المساحة األرضیة.یستمر نمو استخدام قطاع المباني العالمي للطاقة، ولكنھ ال ینمو بسرعة السكان  •
الطاقة في التدفئة واإلضاءة والطبخ المنزلي لكل وحدة من وحدات المساحة األرضیة ھو األكثر تحسنا من االستخدامات 

مثل العوامل األساسیة لزیادة الطلب على یالنھائیة في قطاع المباني. إن استمرار زیادة السكان والمساحة األرضیة 
 طاع المباني.الطاقة في ق

إال أنھا ال زالت تمثل أكبر حصة من إجمالي  ،2015یبدو أن انبعاثات قطاع المباني والتشیید قد استقرت منذ عام  •
مكن التحول إلى الطاقة النظیفة تحقیق انخفاضا مطردا انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتصلة بالطاقة عالمیا. سُی

 لالنبعاثات في المستقبل.
قدمت غالبیة البلدان المساھمات المحددة  ر العالمي التقدم المنجز في تطویر السیاسات للمباني المستدامة.یدعم الحوا •

 وطنیا المتعلقة بالمباني وقام بعضھا بتحسینھا، ولكن ال زالت مساھمات عدیدة تفتقر إلى إجراءات محددة. 
ولكن  وسیاسات منح شھادات الطاقة للمباني وتحدیثھا.یستمر تنفیذ البلدان لقوانین تحقیق كفاءة الطاقة في المباني  •

یتوقع أن یتحقق غالبیة النمو في قطاع المباني في المستقبل في البلدان التي لیس لدیھا قوانین إلزامیة لتحقیق كفاءة 
 الطاقة وسیاسات تتعلق بالطاقة ساریة الیوم.

ارتفع االستثمار اإلضافي في كفاءة استخدام الطاقة بمعدل  .تباطأ االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني •
 % بعد احتساب التضخم)، والذي ھو أدنى معدالت الزیادة في السنوات األخیرة. 3( 2017% في 4,7

 الخذ زمام المبادرة االتفاقات والمبادرات الدولیة تقدم التوجیھ
بتیسیر من حوار تاالنوا. تدار النقاشات في دورة الخمس سنوات ، 2018بدأت عملیة الحوار الدولي بشأن تغّیر المناخ في 

)، ثم تقوم جمیع األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بتقییم انجازاتھا نحو 2020-2015األولى (
 . 2015تحقیق أھدافھا طویلة االمد بمقتضى اتفاق باریس لعام 

بذكر قطاع المباني والتشیید بصورة خاصة. على سبیل  2017/2018تھا المحددة وطنیا في قامت خمس بلدان بتحدیث مساھما
كندا مساھماتھا المحددة وطنیا التي قدمتھا سابقا بأھداف جدیدة لقطاع المباني، وبما في ذلك تبني المقاطعات  حدثت المثال، 

 لطاقة". رصید صافي صفري من اتحقیق واألقالیم قوانین المباني "المستعدة ل

. ولكن ال تزال غالبیة 2017مساھمة في  132مساھمة محددة وطنیا إلى قطاع المباني، مقارنة بعدد  136یشیر اآلن إجمالي و
حول المباني، رغم أن تحلیل المساھمات المحددة وطنیا محددة المساھمات المحددة وطنیا تفتقر إلى أھداف أو إجراءات سیاساتیة 

 اوالذي یعد تحسن –% من انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتصلة بالمباني 63ئمة یبین تغطیة حوالي وسیاسات المباني القا
 %. 60على التغطیة السابقة بمعدل  ضئیال

تحدیث مساھماتھا المحددة وطنیا، وقد ساھم في حوار تاالنوا ل) البلدان GlobalABCیدعم التحالف العالمي للمباني والتشیید (
عندما وضح كیف یمكن لقطاع المباني والتشیید العالمي تیسیر خفض االنبعاثات. وباإلضافة إلى ذلك  2018ر في مارس/ آذا

یطور التحالف العالمي للمباني والتشیید أداة توجیھیة لدمج اإلجراءات المناخیة لقطاع المباني في المساھمات المحددة وطنیا، مما 
 دیث مساھمات محددة وطنیا ھادفة تتعلق بقطاع المباني والتشیید. یساعد األطراف التي ترغب في تطویر أو تح

 سیاسات واستثمارات قطاع المباني 
بلدا تسري فیھا قوانین اختیاریة أو إلزامیة  69نما عدد قوانین المباني المطبقة خالل العشر سنوات الماضیة، ویوجد اآلن 

. ولكن على الرغم من ھذا 2010بلدا في  54لتحقیق كفاءة الطاقة في المباني أو یجري إعدادھا. ویعد ھذا ارتفاع من عدد 
تحقیق كفاءة الطاقة في المباني، وكانت غالبیة التغییرات في عامي لال بدون قوانین التقدم، إال أن ثلثي البلدان ال یز

 عبارة عن تحدیثات لقوانین تحقیق كفاءة الطاقة الساریة سابقا. 2018/2018

ان تتركز في البلد 2017/2018بلد فقط بتبني برامج إصدار شھادات المباني. ویبدو أن التحدیثات في عامي  85وبالمثل قامت 
التي كان لدیھا قوانین لتحقیق كفاءة الطاقة في المباني أو برامج منح شھادات الطاقة للمباني بالفعل. وبینما ینمو استخدام برامج 

 منح الشھادات، إال أن منح الشھادات االختیاریة ال یزال شائعا في معظم البلدان.
                                                 

طالع على مزید تغطي ھذه البیانات قطاع المباني والتشیید، ویشمل تصنیع المواد والمنتجات لتشیید المباني، مثل الصلب، واألسمنت، والزجاج. ویمكن اال 1
 من المعلومات في قسم "الحالة العالمیة".
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المستدام إلى ما بعد المساھمات المحددة وطنیا، وقوانین تحقیق تدعم والیات قضائیة ومنظمات كثیرة قطاع المباني والتشیید 
ومنح شھادات الطاقة للمباني. على سبیل المثال، تخطط المكسیك للتخلص من اإلعانات المتعلقة  ،كفاءة الطاقة في المباني

ملیون نسمة  130دینة، ویمثلون م 19بالكھرباء التي ال تشجع االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة. التزم رؤساء بلدیات من 
. والتزمت 2030بتحقیق رصید صافي صفري لثاني أكسید الكربون في المباني الجدیدة بحلول  2018على مستوى العالم، في 

% من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة 100التزام إضافي تعھدت فیھا بالتقدم نحو تولید الكھرباء بمعدل  443المدن أیضا بعدد 
 .  2035بائیة المتجددة) بحلول الكھر

م ال تقدم الجھود العالمیة الدفعة الالزمة لقیادة تغییر كبیر نحو قطاع المباني والتشیید المستدام. یبدو أن اإلنفاق على كفاءة استخدا
 3فقط ( %4۔7عدل الطاقة في قطاع المباني یتراجع، مع ارتفاع إجمالي اإلنفاق على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني بم

 . 2016إلى  2014% من 11-6، مقارنة بمعدالت النمو السنویة 2017بعد احتساب التضخم) في  %

 الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة 
توجد فوائد متعددة وكبیرة للمباني التي تستخدم الطاقة بفعالیة وتتسم بالقدرة على الصمود واالستدامة. وتشمل الفوائد المحلیة 

وانخفاضات التلوث الجوي المحلي، و تخفیف حدة الفقر. وتمكن ھذه كلھا تنمیة  اإلنتاجیة،یجاد فرص العمل، وزیادة مثل إ
) ترشید مستویات ضوء WELL Building Standardاجتماعیة واقتصادیة أكبر. على سبیل المثال، یشمل معیار البناء (

أوروبا أن عدد األشخاص الذین یعیشون ویعملون في أماكن جیدة  النھار في األماكن المغلقة، حیث أظھرت الدراسات في
 .الحاالتعدد في نصف إال یبلغون باعتالل صحتھم ال والتكییف اإلضاءة 

وشھدت بعض البلدان والمدن إیجاد فرص عمل كثیرة كجزء من إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وفیما یتعلق باالستثمار 
. وتشمل فوائد أخرى 2017بلیون دوالر أمریكي في كفاءة استخدام الطاقة في المباني في  140 الذي تفوق قیمتھاإلضافي 

زیادة إمكانیة الحصول على الوقود النظیف والتكنولوجیا في المباني، مما سیقلل تعرضھا لتلوث الھواء المولد في األماكن 
فض عدد الناس الذین ال یحصلون على الكھرباء إلى المغلقة ویزید الحصول على خدمات الطاقة. وألول مرة في التاریخ، انخ

 . 2000بلیون في  1,7 ع، بالمقارنة م2017أقل من بلیون نسمة في 

 تحقیق قطاع المباني والتشیید المستدام یبدأ الیوم
ت الحالیة ن المستویاعالمتوسط العالمي لكثافة الطاقة في قطاع المباني لكل وحدة من وحدات المساحة األرضیة  قلیجب أن ی

. تقدم جمیع اإلجراءات التي تتراوح بین اختیارات المواد المستدامة وتصمیم المباني وفقا لتدابیر % على األقل30بمعدل 
الصمود، والتحول إلى الطاقة النظیفة، وعملیات البناء، وأسالیب التجدید التكیف والتخطیط الحضري، وخطط القدرة على 

 الخاصة بھ.  خارطة الطریق العالمیةموح، حسبما حدده التحالف العالمي للمباني والتشیید في الفرصة لتحقیق ھذا الھدف الط

األخبار الجیدة أن األمثلة الواردة في ھذا التقریر تبین كیف تعمل البلدان والمدن والمنظمات وغیرھا من أصحاب المصلحة 
إمكانات قطاع المباني والتشیید لتلبیة  إدراك. یتطلب مباني لتجنب قطاع غیر كفوء لل بالفعل نحو قطاع مباني وتشیید مستدام
والتكنولوجیة والتمویلیة إلى زیادة التعاون الدولي، وتعلیم  السیاسیةبین األدوات  تتراوحأھداف التنمیة المستدامة جھودا عالمیة، 

 وتوعیة أكبر، وتدریب وبناء قدرات أفضل عبر سلسلة القیمة لقطاع المباني.
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 الحالة العالمیة
في السیاسات، وتوقف نمو االستثمارات في كفاءة استخدام  الیھالذي تم الوصول اتبین متابعة قطاع المباني والتشیید التقدم 
 الطاقة، واستقرار االنبعاثات، ونمو الطاقة. 

 الطاقة واالنبعاثات
تختلف االتجاھات األخیرة النبعاثات الكربون المتعلقة بالطاقة من قطاع المباني والتشیید العالمي، مع زیادة استخدام الطاقة ولكن 

% من االستخدام النھائي العالمي للطاقة 36مع نمو محدود في االنبعاثات المتعلقة بالمباني. شكل تشیید المباني وعملیاتھ حوالي 
 ). 1(الشكل  2017انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتصلة بالطاقة في  من%39وما یناھز 

 2017الحصة العالمیة لقطاع المباني والتشیید من الطاقة النھائیة واالنبعاثات،  • 1 الشكل

 
 ب واألسمنت والزجاج.ھي تقدیر لحصة قطاع الصناعة الكلي التي تنطبق على تصنیع مواد تشیید المباني، مثل الصل صناعة التشییدمالحظة: 

لنموذج  ومنظورات تكنولوجیا الطاقة www.iea.org/statistics، 2018إحصاءات وأرصدة الطاقة العالمیة لعام  ،)h2018(المصادر: مستمدة من وكالة الطاقة الدولیة 
 .www.iea.org/buildingsالمباني من وكالة الطاقة الدولیة، 

% من االستخدام 36یعتبر قطاع المباني والتشیید جھة فاعلة رئیسیة في مكافحة تغّیر المناخ؛ وقد شكلت معدل  •الرسالة الرئیسیة 
 .2017% من انبعاثات الطاقة واالنبعاثات المتصلة بالعملیات في 39النھائي للطاقة و 

 المساھمات المحددة وطنیا
). وقدمت غالبیة البلدان NDCsة البلدان قطاع المباني كمجال لخفض االنبعاثات في مساھماتھا المحددة وطنیا (أدرجت غالبی

) قطاع المباني، إال أن مساھمات كثیرة ال 136) واالتحاد األوروبي المساھمات المحددة وطنیا، وذكرت غالبیة البلدان (193(
 ). 1واالنبعاثات في قطاع المباني (الخارطة  زالت ال تشمل إجراءات صریحة لمعالجة الطاقة
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 2018-2017تغطیة االنبعاثات في قطاع المباني في المساھمات المحددة وطنیا،     • 1 خارطةال

 
تكنولوجیا فیما یتعلق بانبعاثات ثاني أكسید مالحظات: تم تقدیر تغطیة االنبعاثات باستخدام إشارات محددة للتدابیر المتعلقة بقطاع المباني، أو االستخدام النھائي للمباني، أو ال

أو إجراءات تتعلق بالمباني صراحة، على سبیل المثال في حالة األھداف . مساھمات البلدان المحددة وطنیا التي ال تشیر إلى تدابیر 2017الكربون في قطاع المباني لعام 
 االقتصادیة العامة في االتحاد األوروبي، لم تحتسب في تغطیة االنبعاثات. 

 ومنظورات تكنولوجیا الطاقة - www.iea.org/statistics ،2018إحصاءات وأرصدة الطاقة العالمیة لعام ، )h2018المصادر: : مستمدة من وكالة الطاقة الدولیة (
 .www.iea.org/buildingsلنموذج المباني من وكالة الطاقة الدولیة، 

االنبعاثات في قطاع المباني صراحة بالمقارنة مع اإلشارة المحددة غالبیة المساھمات المحددة وطنیا الیوم ال تغطي إن  •الرسالة الرئیسیة 
 للتدابیر التي تعتزم البلدان اتخاذھا لمعالجة استخدام الطاقة واالنبعاثات في المباني.

 قوانین تحقیق كفاءة الطاقة في المباني 
ائیة (على سبیل المثال وطنیة أو دون الوطنیة) قوانین أو معاییر تحقیق كفاءة الطاقة في المباني ھي متطلبات حددتھا والیة قض

. نما عدد قوانین المباني المطبقة أو مكّون من مكونات البناءوالتي تركز على خفض الطاقة المستخدمة في استخدام نھائي معین 
لطاقة في المباني في بلدا تسري فیھا قوانین اختیاریة أو إلزامیة لتحقیق كفاءة ا 69خالل العشر سنوات الماضیة، ویوجد اآلن 

. ولكن على الرغم من ھذا 2010بلدا في  54بلدان أخرى حیث یجري إعدادھا. ویعد ھذا ارتفاع من عدد  8قطاع المباني و
التقدم، إال أن ثلثي البلدان ال یزال بدون قوانین تحقیق كفاءة الطاقة في المباني، وكانت غالبیة التغییرات في عامي 

تحدیثات لقوانین تحقیق كفاءة الطاقة الساریة سابقا. وباإلضافة إلى ذلك تبقى القوة إما محدودة أو عبارة عن  2018/2018
 ). 2اختیاریة في غالبیة البلدان التي تسري فیھا القوانین (الخارطة 

 

http://www.iea.org/statistics
http://www.iea.org/buildings
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 2018-2017قوانین تحقیق كفاءة الطاقة في المباني بحسب الوالیة القضائیة،    • 2 خارطةال

 
 . www.iea.org/topics/energyefficiency/policies/buildings) ، سیاسات كفاءة الطاقة: المباني ، IEA (2018c(المصدر: مستمدة من 

ال تزال اقتصادات نامیة كثیرة تفتقر إلى قوانین إلزامیة لتحقیق كفاءة الطاقة في المباني، على الرغم من أسعار  •الرسالة الرئیسیة 
 التشیید المرتفعة في ھذه المناطق.

 نح شھادات الطاقة للمبانيم
لخاصة بھ. وقد یركز منح یشمل منح شھادات الطاقة للمباني البرامج والسیاسات التي تقّیم أداء المبنى ونظم خدمات الطاقة ا

الشھادات على تقییم االستخدام التشغیلي للطاقة أو استخدام الطاقة المتوقع للمبنى. وقد یكون اختیاریا أو إلزامیا لقطاع المباني 
 ). 3بلدا اآلن برامج إصدار شھادات المباني (الخارطة  85بأكملھ أو لجزء منھ. ولقد اعتمدت 

 2018-2017شھادات الطاقة للمباني بحسب الوالیة القضائیة، برامج منح   • 3 خارطةال

 
 . www.iea.org/topics/energyefficiency/policies/buildings) ، سیاسات كفاءة الطاقة: المباني ، IEA (2018c(المصدر: مستمدة من 

 برامج منح الشھادات ال تزال اختیاریة بشكل رئیسي في معظم البلدان. •الرسالة الرئیسیة 

http://www.iea.org/topics/energyefficiency/policies/buildings
http://www.iea.org/topics/energyefficiency/policies/buildings
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 االستثمار والمال 
 423إلى  2017% بعد احتساب التضخم) في 2,5% (4,1ارتفع إجمالي اإلنفاق على كفاءة استخدام الطاقة للمباني بمعدل 

االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة معدل النمو السنوي إلجمالي االستثمارات وفاقت قلیال ). 2بلیون دوالر أمریكي (الشكل 
. ویشیر ذلك إلى تباطؤ 2017 تریلیون دوالر أمریكي في 5%، والذي نما بحوالي 4-3في المباني والتشیید والتجدید البالغ 

% للفترة 11-6رنة بمعدل النمو السنوي البالغ معدل االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة كحصة من إجمالي االستثمارات مقا
في كفاءة استخدام الطاقة في المباني، والذي  اإلضافي. ویعتبر من أكبر مقاییس االستثمار ھو االستثمار 2016إلى  2014من 

 . 2017بلیون دوالر أمریكي في  140% بعد احتساب التضخم) إلى 3% (4,7ارتفع بمعدل 

 2017عالمي في كفاءة استخدام الطاقة في المباني، االستثمار ال  • 2 شكلال

 
 = التدفئة والتھویة وتكییف الھواء. HVACمالحظة: 

 .www.iea.org/buildings، قاعدة بیانات سیاسات كفاءة استخدام الطاقة، )2018cالمصدر: مستمدة من وكالة الطاقة الدولیة (

بینما تستخدم المباني السكنیة ما یقرب لثالثة أرباع استخدام قطاع المباني العالمي للطاقة، فأنھا ال تشكل سوى نصف • الرسالة الرئیسیة 
 االستثمار اإلضافي في كفاءة استخدام الطاقة في المباني.
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 السبل إلى قطاع المباني والتشیید المستدام
أن یكون المتوسط العالمي لكثافة الطاقة في المباني لكل وحدة من وحدات المساحة األرضیة أقل من المستویات الحالیة  یجب

% لیتم شملھ في سیناریو التنمیة المستدامة من وكالة الطاقة الدولیة المعني بالحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة 30بمعدل 
). درست وكالة 3(الشكل  2030رجة مئویة فوق مستویات ما قبل الصناعة بحلول عام د 2في العالم إلى مستویات تقل عن 

الطاقة الدولیة مؤخرا مكونات كفاءة استخدام الطاقة المعنیة بسیناریو التنمیة المستدامة وطورت االستراتیجیة العالمیة للكفاءة من 
 المسار بالفعل.وكالة الطاقة الدولیة والتي وجدت مباني جدیدة كثیرة تتبع ھذا 

2030-2000االستخدام النھائي العالمي للطاقة في المباني لكل وحدة من وحدات المساحة األرضیة،   • 3 شكلال

 مالحظة: كثافة الطاقة المبینة ھنا ھي االستخدام النھائي للطاقة في المباني لكل متر مربع. 
 .www.iea.org/buildingsلنموذج المباني من وكالة الطاقة الدولیة،  منظورات تكنولوجیا الطاقةالمصدر: مستمدة من 

لتحقیق التوافق مع اتفاق باریس  2030% بحلول 30یجب أن یقل استخدام الطاقة لكل متر مربع في المباني بمعدل  •الرسالة الرئیسة 
 سیناریو التنمیة المستدامة. وإلتباع

الكامل مجاالت الفرص التالیة لتحقیق مسار مستدام لقطاع المباني والتشیید:  Global Status Report 2018یدرس تقریر 

 المھارات البشریة، السلوك، القرارات، تحكم المستخدم، الصحة والرفاه العوامل البشریة: •
 لنظمالغالف وتكنولوجیا ا حلول التكنولوجیا: •
 تصمیم المباني لتحقیق مباني ذات انبعاثات سلبیة أو صفریة حلول العمارة: •
 الطاقة المجسدة للمواد الھیكلیة والخیارات المعتمدة على التكنولوجیا حلول المواد: •
 قدرة المباني على تحمل الظاھرات الجویة القصوى وتغّیر المناخ المباني القادرة على الصمود: •
 دور الوالیات القضائیة المحلیة في التخطیط الحضري وحلول المقاطعات الحلول الحضریة: •
 إزالة غاز الكربون من الطاقة والحصول على خدمات طاقة حدیثة التحول إلى الطاقة النظیفة: •
حلقة دورة الحیاة من خالل التصمیم، والتشغیل، والصیانة، والتجدید، وإعادة االستعمال، وإعادة  االقتصاد الدائري:•

 التدویر.
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 أعضاء التحالف العالمي للمباني والتشیید ونشاطاتھ
والمحلیة، ب المصلحة (السلطات الوطنیة اصحأیتمیز قطاع المباني والتشیید بسلسلة قیمة مجزأة. وتفتقر إلى التعاون من 
تم إطالق التحالف العالمي للمباني والتشیید لذلك والمنظمات الدولیة، والشركات، والمجتمع المدني، والمؤسسات المالیة). و

 للجمع بینھم.

). ویرحب 4منظمة غیر حكومیة من جمیع أنحاء العالم (الخارطة  84بلدا و 26یجمع التحالف العالمي للمباني والتشیید اآلن 
ء الجدد المھتمین بالمساھمة في التحول العالمي نحو قطاع مباني وتشیید منخفض الكربون، ویستخدم الطاقة بكفاءة، باألعضا

 ویتسم بالقدرة على الصمود.

  عضویة التحالف العالمي للمباني والتشیید والمشاركة فیھ  • 4خارطة ال

 
 .www.globalabc.orgالتشیید ویمكن االطالع على مزید من المعلومات في مالحظة: یرحب باألعضاء الجدد في التحالف العالمي للمباني و

منظمة غیر حكومیة ویرحب باألعضاء الجدد المھتمین  84بلدا و 26یجمع التحالف العالمي للمباني والتشیید  •الرسالة الرئیسیة 
 مباني وتشیید مستدام.بالمساھمة في التحول إلى قطاع 

 برنامج كفاءة استخدام الطاقة في المباني
في  2016) في أواخر PEEBتحقیق الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني (لبادرت الحكومتان الفرنسیة واأللمانیة ببرنامج 

برنامج تنفیذ خارطة الطریق الیدعم و، وعمل التحالف العالمي للمباني والتشیید على تحفیز البرنامج. 22مؤتمر األطراف 
: المكسیك والمغرب والسنغال بھالعالمیة "نحو خفض غاز الدفینة والمباني القادرة على الصمود" في البلدان األولي الشریكة 

، برنامج تحقیق الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني ھو برنامج شراكة نفذتھ الوكالة الفرنسیة للتنمیةإن وتونس وفییت نام. 
 والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي، ووكالة البیئة وإدارة الطاقة.

 التحالفات الوطنیة للمباني والتشیید
أطلقت المغرب عملیة التحالف العالمي للمباني وللمباني والتشیید.  اوطنی اتحالف ینشئانالمغرب والمكسیك ھما أول بلدین 

من القطاعات المدنیة واألكادیمیة والصناعیة  مؤسسة 46في شكل تحالف مكون من  2018یونیو  15والتشیید الخاصة بھا في 
 والعقاریة والحكومات دون الوطنیة.

 للمعلومات.  global.abc@un.orgعلى یرحب التحالف العالمي للمباني والتشیید بالمشاركات الجدیدة. یرجى االتصال 

http://www.globalabc.org/
mailto:global.abc@un.org
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