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األصل :إجنليزي

البند  21-5من جدول األعمال املؤقت
إعالن يوم عالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة
التقديم
الخلفية :أدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للمؤمتر العام عمالً بقرار اجمللس
التنفيذي يف دورته السادسة بعد املائتني (القرار 206م ت.)36/

الغرض :تعرض هذه الوثيقة مشروع القرار اخلاص باليوم العاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة

واملتضمن دعوة إىل االحتفال سنوياً هبذا اليوم يف  4آذار/مارس ،وذلك بغية إبراز إجنازات املهندسني
واهلندسة يف عاملنا املعاصر وحتسني فهم اجلمهور للدور األساسي للهندسة والتكنولوجيا يف احلياة
العصرية ويف حتقيق التنمية املستدامة ،لكي يعتمده املؤمتر العام بعدما حظي مبوافقة اجمللس التنفيذي
يف دورته السادسة بعد املائتني.
القرار المطلوب :الفقرة .9
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معلومات أساسية
 - 1تع ّد اهلندسة يف غاية األمهية لتحقيق التنمية املستدامة والتقدم االقتصادي .وتسعى اهلندسة إىل االرتقاء باالقتصاد
احلديث وتسهم يف حتقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة.
امللحة
 - 2وسوف يربز اليوم العاملي للهندسة أن احلاجة إىل املهندسني أشد من أي وقت مضى لتلبية االحتياجات ّ
فيما خيص املياه النظيفة والصرف الصحي ،والقدرة على الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية ،وزراعة املزيد من األغذية،
ومحاية حميطاتنا ومواردنا األرضية .لذا سيتيح هذا اليوم فرصة مثالية إلبراز ما حققه مؤخراً املهندسون واهلندسة من إجنازات
وما للهندسة والتكنولوجيا من أمهية بالغة يف احلياة العصرية ويف حتقيق التنمية املستدامة.
 - 3وسيكون اليوم العاملي للهندسة أيضاً فرصة لبيان أمهية اهلندسة على مدى آالف السنني .فاألكروبوليس والبارثينون يف
اليونان ،والقنوات الرومانية والكولوسيوم الروماين ،واألهرامات يف مصر ،وسور الصني العظيم ،ومدن إمرباطوريات املايا واإلنكا
واألزتيك وأهراماهتا ،كلها تشهد على براعة مهندسي العصور القدمية وتعرتف هبا اليونسكو بوصفها جزءاً من الرتاث العاملي.
 - 4وسيتيح اليوم العاملي للهندسة فرصة إلقامة حوار بني املهندسني وصناع القرار وقادة الصناعة والعلماء واملنظمات
غري احلكومية واجلمهور بوجه عام من أجل استخدام اهلندسة ملعاجلة قضايا العامل األكثر إحلاحاً.
 - 5وسيتيح هذا اليوم لليونسكو فرصة هامة للوفاء مبهمتها املتمثلة يف تعزيز التعاون الدويل يف اجملال الرئيسي للعلوم
احلديثة املتعلق باهلندسة من أجل التنمية املستدامة.
 - 6وسيدعم اليوم العاملي للهندسة الدول األعضاء يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،يف السياق
العام خلطة التنمية املستدامة لعام .2030
 - 7وخالل الدورة السادسة بعد املائتني للمجلس التنفيذي درست جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية الوثيقة
206م ت 36/اليت قدمتها الصني واجلمهورية الدومينيكية ومصر وغينيا االستوائية وغامبيا وكينيا وليبرييا ومدغشقر وموزمبيق
وناميبيا ونيجرييا وفلسطني والسنغال وتونس وتركيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وأوروغواي وزمبابوي.
 - 8ومن هذا املنطلق ،قرر اجمللس التنفيذي ،بعدما درس الوثيقة 206م ت( 36/امللحق األول) ،املوافقة على االقرتاح
وإدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة األربعني للمؤمتر العام ،وأوصى بأن يعتمد املؤمتر العام قراراً يقضي بإعالن يوم
 4آذار/مارس من كل عام يوماً عاملياً للهندسة من أجل التنمية املستدامة (امللحق الثاين).
لعل املؤمتر العام يرغب ،بناءً على ما تق ّدم ،يف اعتماد مشروع القرار التايل:
 -9و ّ

إ ّن املؤمتر العام،
وقد درس الوثيقة 40م،64/
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وإذ يأخذ بعني االعتبار ضرورة تعزيز معرفة وفهم الناس يف مجيع أرجاء العامل لدور اهلندسة يف احلياة العصرية للتمكن من
ختفيف آثار تغري املناخ وتعزيز التنمية املستدامة ،وال سيّما يف أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية،
ويشدد على ضرورة اهلندسة للتقدم االقتصادي واستخدام الوسائل التكنولوجية اجلديدة وتطبيق العلوم ألغراض تضم
تلبية االحتياجات األساسية فيما خيص الغذاء والصحة والسكن والطرق والنقل واملياه والطاقة وإدارة موارد
الكوكب،
وحييط علماً بالتأثري الكبري الواسع النطاق للمبادرات احلديثة لربامج اليونسكو يف ميادين العلوم األساسية وعلوم
اهلندسة ،وبالتزام األوساط اهلندسية الدولية التزاماً شديداً مبواصلة العمل مع اليونسكو يف إطار أنشطة تروجيية
منسقة دولياً،
َّ
ويقرّ بضرورة متابعة اإلجنازات اليت متخضت عنها مبادرات اليونسكو السابقة يف ميادين العلوم والرتبية والتعليم متابعة
فعلية وتعزيزها،
ويقرّ أيضاً بالتزام اليونسكو والدول األعضاء فيها خبطة التنمية املستدامة لعام ،2030
ويقرّ فضالً عن ذلك بضرورة التصدي للتمييز بني اجلنسني يف جمال اهلندسة عن طريق إبراز شخصيات هندسية
مهمة يقتدى هبا ووضع برامج لتشجيع املزيد من الفتيات على النظر يف العمل يف جمال اهلندسة،
تغري العامل منذ آالف السنني ،وأن التكنولوجيات اجلديدة السريعة الظهور تتيح فرصة
ويعلم أن اهلندسة ما فتئت ّ
للتحول اإلجيايب بطريقة ال ترتك أحداً خلف الركب،
وينوّه بالدور الريادي لالحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية ،جنباً إىل جنب مع احتاد املنظمات اهلندسية األفريقية،
واحتاد املؤسسات اهلندسية آلسيا واحمليط اهلادي ،واحتاد البلدان األمريكية للجمعيات اهلندسية ،واالحتاد
األورويب لرابطات املهندسني الوطنية ،واالحتاد الدويل جلمعيات تعليم اهلندسة ،وأكثر من  75مؤسسة أخرى
تضم شبكات للنساء العامالت يف جمال اهلندسة وأكادمييات هندسية ،يف وضع تصور ليوم عاملي للهندسة
من أجل التنمية املستدامة ،ويف تنظيم الشركاء وحشدهم إلقامة احتفاالت وفعاليات سنوية بشأن هذا اليوم
العاملي،
 - 1يرحب ويأخذ بتوصية اجمللس التنفيذي الداعية إىل إعالن يوم عاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة؛
 - 2ويعلن يوم  4آذار/مارس من كل عام يوماً عاملياً للهندسة من أجل التنمية املستدامة؛
 - 3ويدعو الدول األعضاء إىل تقدمي أموال خارجة عن امليزانية لتمكني املديرة العامة من ضمان مشاركة اليونسكو
يف الرتويج لالحتفال باليوم العاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة ويف االحتفال به.
طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

