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Il-Kamra tal-Periti tiċċelebra tliet dati
importanti fil-kalendarju tagħha

Il-Kamra tal-Periti tingħaqad mas-sieħba Ewropej u internazzjonali sabiex tiċċelebra tliet jiem importanti
li jfakkruna fir-rwol importanti li għandha l-professjoni sabiex tassigura ambjent aħjar għall-umanita’.

Il-Jum Dinji tal-Abitat 2019
Il-Jum Dinji tal-Abitat ġie stabbilit fl-1985 mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, u ġiet iċċelebrata
għall-ewwel darba fl-1986. Il-Ġnus Magħquda għażlu l-ewwel nhar ta’ Tnejn ta’ Ottubru ta’ kull sena bħala
l-Jum Dinji tal-Abitat sabiex nirriflettu dwar l-istat tal-ibliet u rħula tagħna, u fuq id-dritt bażiku ta’ kull
persuna li jkollha saqaf fuq rasha. Tfakkarna wkoll li għandna kemm il-poter kif ukoll ir-responsabbilita’ li
nfassle l-futur tal-ibliet u rħula tagħna.
It-tema għall-2019 hi: Il-ġenerazzjoni l-ġdida tat-teknoloġija bħala għodda innovattiva biex tittrasforma liskart f’ġid. It-teknoloġija għandha potenzjal qawwi li ttejjeb il-mod kif in-nies jaħdmu u jgħixu, li taċċelera
b’mod sinifikanti l-isforzi sabiex jiġu milħuqa l-Għanijiet Sostenibbli ta’ l-Iżvilupp, u sabiex jiġi ndirizzat ittibdil fil-klima. It-teknoloġija ġdida, bħall-awtomazzjoni, ir-robotika, vetturi li jaħdmu bl-elettriku, itteknoloġija tal-enerġija rinovabbli, il-bioteknoloġija, u l-intelliġenza artifiċjali jistgħu jittrasformaw laspetti soċjali, ekonomiċi u ambjentali ta’ ħajjitna. Jistgħu joffru soluzzjonijiet aħjar, irħas, eħfef, skalabbli
u faċli għall-problemi ta’ kuljum, inkluż l-immaniġġjar ta’ l-iskart. Hemm bżonn li dawn it-teknoloġiji ġodda
jintużaw sabiex l-iskart jiġi mmaniġġjat b’mod sostenibbli filwaqt li jiġu mmitigati l-konsegwenzi
ekonomiċi, soċjali u politiċi ta’ tali teknoloġiji.

Il-Jum Dinji ta’ l-Arkitettura 2019
Fl-1986, l-Unjoni Internazzjonali ta’ l-Arkitetti (UIA) stabbiliet il-Jum Dinji ta’ l-Arkitettura, fl-istess ġurnata
tal-Jum Dinji tal-Abitat, bil-għan li tiġbed l-attenzjoni tal-professjonisti u tal-pubbliku dwar materji li
għandhom x’jaqsmu mal-ibliet u l-akkomodazzjoni. It-tema għall-2019 hi “L-arkitettura … akkomodazzjoni
għal kulħadd”.
Iktar minn biljun mis-seba’ biljun u nofs persuna fuq il-pjaneta tagħna jgħixu f’postijiet li bnew huma stess,
bl-użu ta’ materjal li setgħu isibu fil-viċin, u fuq art li setgħu jaħtfu, kultant b’mod illeċitu. Miljuni ta’ nies
m’għandhomx saqaf permanenti fuq rashom, bħar-refuġjati u nies li kellhom jitilqu mid-dar tagħhom
minħabba kunflitti jew kalamitajiet. Għalhekk, l-arkitetti madwar id-dinja jingħaqdu f’dan il-Jum sabiex

jikkunsidraw kif id-disinn għandu rwol essenzjali biex itaffi s-sofferenzi tal-umanita’, inaqqas il-piżijiet fuq
il-pjaneta, u jtejjeb il-kwalita’ tal-ħajja għal kulħadd.

Il-Jum Ewropew tal-Inġiniera 2019
Kull 5 ta’ Ottubru, l-organiżżazzjonijiet ECEC (European Council of Engineers Chambers), FEANI (European
Federation of National Engineering Associations), ECCE (European Council of Civil Engineers), u l-ENAEE
(European Network for Accreditation of Engineering Education) jiċċelbraw il-Jum Ewropew tal-Inġiniera
sabiex tiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza li jkun żgurat l-aċċessibilita’ għal soluzzjonijiet ta’ eċċellenza
fl-inġinerija madwar l-Ewropa. L-impatt ta’ l-inġinerija hi viżibbli f’kull aspett tal-ħajja, permezz ta’
invenzjonijiet, teknoloġiji u impjanti dejjem iktar sofistikati, u din il-ġurnata hi opportunita’ tajba biex
tfakkar il-professjoni dwar l-importanza li dejjem ifittxu l-eċċellenza fl-oqsma rispettivi tagħhom.

Iktar informazzjoni:
https://www.un.org/en/events/habitatday/
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6wv2.html?hl=fr

