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206 EX/36 

 

 تفسيرية مذكرة

 والحافزمقدمة ال -أوالً 

 اقتصاد حديث. بناء ال ميكنبدوهنا فاالقتصادي. لتنمية املستدامة والتقدم تحقيق ااهلندسة يف غاية األمهية لتعّد  - 1
يوم عاملي  إعالنتيح ياملتحدة. وس ماألماليت حددهتا  لتنمية املستدامةااهلندسة يف حتقيق كل هدف من أهداف  سهمتو 

لوضع حلول للنهوض بأهداف األمم املتحدة للتنمية و للهندسة فرصة لبيان الدور الذي يؤديه املهندسون واهلندسة، 
 املستدامة.

العصرية ويتمثل الغرض من إقامة يوم عاملي للهندسة يف إتاحة الرتكيز سنوياً على الدور األساسي للهندسة يف احلياة  - 2
 والدور احملوري الذي تؤديه اهلندسة يف تطوير التكنولوجيات الالزمة للتنمية املستدامة.

وسوف يربز اليوم العاملي للهندسة أن احلاجة إىل املهندسني أشد من أي وقت مضى لتلبية االحتياجات امللحة  - 3
الطبيعية، وزراعة املزيد من األغذية، ومحاية حميطاتنا  للمياه النظيفة والصرف الصحي، والقدرة على الصمود يف وجه الكوارث

 ومواردنا األرضية.

وسيكون اليوم العاملي للهندسة أيضاً فرصة لبيان أمهية اهلندسة على مدى آالف السنني. فاألكروبوليس والبارثينون يف  - 4
 واإلنكااملايا  إمرباطورياتر الصني العظيم، ومدن اليونان، والقنوات الرومانية والكولوسيوم الروماين، واألهرامات يف مصر، وسو 

 واألزتيك وأهراماهتا، كلها تشهد على براعة مهندسي العصور القدمية وتعرتف هبا اليونسكو بوصفها من معامل الرتاث العاملي.

 النمو االقتصادي وسيشجع اليوم العاملي للهندسة اجملتمعات واجملتمعات احمللية على إدراك ما للهندسة من أمهية يف - 5
العلوم والرياضيات  تستند إىلوالتنمية املستدامة، وسيشجع الشباب، وال سيما الفتيات، على النظر يف احرتاف اهلندسة، اليت 

 حلل املشاكل بطرق إبداعية ولوضع حلول عملية للمشاكل الكثرية اليت يواجهها العامل.

لعاملي للهندسة سيربز أمهية مسامهة املرأة يف اهلندسة يف مجيع أحناء العامل وباإلضافة إىل ذلك، فإن االحتفال باليوم ا - 6
والتعريف برتاثها اهلام، ومن األمثلة املهمة يف هذا الصدد سارة غايب اليت حصلت على براءة اخرتاع للجسور القائمة على 

واملؤسِّسة املشاركة لرابطة املهن الكهربائية ركائز يف القرن التاسع عشر، والسيدة كارولني هاسليت، املهندسة الكهربائية 
آالت احلوسبة املبكرة، وهيدي المار، املمثلة اليت اخرتعت القفز الرتددي،  يفلوفليس، اليت عملت  داآو ومجعية املهندسات، 

يات على التفكري املستخدم يف االتصاالت املتنقلة. وستشجع هذه النماذج النسائية الناجحة يف جمال اهلندسة املزيد من الفت
 يف احرتاف اهلندسة.

وسيتيح اليوم العاملي للهندسة فرصة للحوار بني املهندسني وصناع القرار وقادة الصناعة والعلماء واملنظمات غري  - 7
 احلكومية واجلمهور بوجه عام من أجل استخدام اهلندسة ملعاجلة مشاكل العامل األكثر إحلاحاً.
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 لتنمية المستدامةأهمية الهندسة ل  -ثانياً 

اهلندسة يف صميم عاملنا احلديث. وهي تستخدم مبادئ العلوم والرياضيات إلعداد تطبيقات عملية تغطي  تقع - 8
جماالت اإلسكان، والغذاء، والنقل، والطاقة، وإمدادات املياه والصرف الصحي، واحلوسبة وتكنولوجيا املعلومات، والنقل 

 ن احلال منذ آالف السنني.والبنية التحتية. وستشكل اهلندسة مستقبل العامل، كما كا

فاهلندسة يف القرن احلادي والعشرين، وعلى مشارف الثورة الصناعية الرابعة، عنصر حاسم يف تطوير تكنولوجيات  - 9
جديدة يف الذكاء االصطناعي، والتعلم اآليل، وعلم التحكم اآليل، أو احلوسبة الكمية. واهلندسة متكن من استكشاف 

ك يف الفضاء. ويتطلب هذا االبتكار أن تنخرط يف اهلندسة أفضل العقول وأذكاها، سواء من آفاق جديدة، مبا يف ذل
 .ناثاإلأو  ذكورال

وال غىن عن املهندسني من أجل التصدي لتغري املناخ وتصميم وتطوير البنية التحتية اليت تقاوم اآلثار املتزايدة لظواهر  -10
، وخاصة يف البلدان النامية وآسيا وأفريقيا والدول اجلزرية الصغرية الغاباتئق واألعاصري وحرا الفيضاناتمن قبيل  -الطقس 

 النامية، األكثر عرضة هلذه املخاطر.

ومن شأن الرتكيز على اهلندسة أن ميّكن من بناء القدرات يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا، وسيوفر الفرص  -11
 النساء والفتيات. لاللتحاق مبجال اهلندسة على حنو يشمل

 نتائج اليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة - ثالثاً 

من شأن االحتفال باليوم العاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة أن يتيح القيام بأنشطة منسقة على نطاق العامل  -12
 تكون هلا النتائج املتوقعة التالية:

  أمهية اهلندسة  ملدىلعاملنا املعاصر وحتسني فهم اجلمهور  واهلندسةتسليط الضوء على إجنازات املهندسني
والتكنولوجيا للحياة احلديثة، وتأثريمها على احلياة اليومية لكافة األشخاص على كوكب األرض وأمهيتهما احملورية 

 للتنمية املستدامة؛

 ة تغري املناخ، مبا يف ذلك احلد من انبعاثات غازات الدفيئة وبناء القدرة بناء الوعي بدور املهندسني يف مكافح
 ال سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛و على التصدي للكوارث الطبيعية، 

 بناء الوعي بالفرص املتاحة يف جمال اهلندسة لتشجيع املزيد من الشباب على النظر يف احرتاف اهلندسة؛ 

  ن بني اجلنسني يف جمال اهلندسة، اليت ال تزال من املهن اليت تفصل بني اجلنسني، مع تشجيع معاجلة قضايا التواز
 النساء والفتيات على إيالء االعتبار للفرص اليت توفرها اهلندسة من أجل إجياد عامل أفضل؛
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 رتكيز بوجه بناء القدرات يف جمال التعليم اهلندسي ومؤسسات قوية لضمان مستويات التعليم اهلندسي، مع ال
 خاص على البلدان النامية واالقتصادات الناشئة؛

  االشرتاك مع احلكومة والصناعة يف سبيل تلبية احلاجة إىل املزيد من املهندسني وتطوير البنية التحتية الالزمة
 للتعليم والتطوير املهين والتدريب؛

  البحث والتطوير إلجياد تكنولوجيات جديدة ومتقدمة يف  يف جمالتعزيز أمهية االبتكار اهلندسي والتعاون الدويل
جماالت واسعة ومتعددة التخصصات للتصدي للعمل ملواجهة تغري املناخ وحتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك 
الطاقة املنخفضة الكربون واإلدارة املتكاملة للمياه والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والدراسات التحليلية 

يف هذه اجملاالت تأثري كبري  لإلجنازاتوتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات البيئية. وسيكون 
 ؛2030عام التنمية املستدامة لعلى التعامل مع خطة 

  تسليط الضوء على الدور اهلام الذي تؤديه اهلندسة عرب آالف السنني واهلياكل اهلندسية الرتاثية للحضارات
اليت يُعرتف بالعديد منها كمواقع للرتاث العاملي لليونسكو، واليت تبني الصلة الوثيقة بني اهلندسة والتنمية القدمية، 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات، وضمان استمرار احملافظة على هذه املواقع اهلامة؛

  ات والتوعية بشأهنا.االحتفاء مبسامهات املهندسني، وال سيما املهندسات، يف مجيع القار 

 اليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة وأهميته لليونسكو -رابعاً 

سيتيح اليوم العاملي للهندسة فرصة هامة لليونسكو للوفاء برسالتها يف تعزيز التعاون الدويل بغرض التعامل مع اجملال  -13
 هلندسة من أجل التنمية املستدامة.الرئيسي املتمثل يف العلوم احلديثة من حيث صلتها با

شعار "تغيري العقليات حتت  وسيقدم اليوم العاملي للهندسة دعماً قوياً السرتاتيجية اليونسكو للعمل بشأن تغري املناخ -14
وسيدعم أهداف التعليم بشأن تغري املناخ والتواصل بشأن احللول التكنولوجية ألغراض التنمية املستدامة  ،"ال املناخ

 (.86م/39 القراراملؤمتر العام لليونسكو ) هالذي اعتمد املناخ املتعلقة بتغرّي  (، وإعالن املبادئ األخالقية15م/39 )القرار

ل األعضاء من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاق باريس الصادر يف الدورة وسُيمّكن اليوم العاملي للهندسة الدو  -15
والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف السياق العام خلطة التنمية املستدامة  احلادية
 .2030لعام 

علوم وجلنة اليونسكو للعلوم االجتماعية واإلنسانية باختاذ وسيدعم اليوم العاملي للهندسة توصية جلنة اليونسكو لل -16
إجراءات عاجلة بشأن تغري املناخ وكذلك عمل خمتلف الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة 

م املتحدة اإلمنائي، ومنظمة للتنمية الصناعية )يونيدو(، واسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، وبرنامج األم
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وكذلك اتفاقية األمم 

 املتحدة ملكافحة التصحر، وإجراءات العمل املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية.
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بالعلوم واهلندسة من أجل التنمية  النهوض‘1’لرتكيز بشكل خاص على ما يلي: وسيتيح اليوم العاملي للهندسة ا -17
على  الرتكيز‘4’التعليم للجميع واملساواة بني اجلنسني؛  تعزيز‘3’أولويات اليونسكو بالنسبة ألفريقيا؛  تعزيز‘2’ ؛املستدامة

 من آثار تغري املناخ على الدول اجلزرية الصغرية النامية والتكيف معها. التخفيف‘5’الشباب والتعليم؛ 

وسيدعم اليوم العاملي للهندسة برامج اليونسكو اهلامة اليت تعاجل التنمية املستدامة، وسيعزز فعالية النتائج اليت يتمخض  -18
وبرناجمها اخلاص باإلنسان واحمليط احليوي، وبرناجمها  عنها برناجمها اهليدرولوجي الدويل، وبرناجمها الدويل للعلوم اجليولوجية،

إلدارة التحوالت االجتماعية وبرناجمها لنظم املعارف احمللية ومعارف الشعوب األصلية وقطاع االتصاالت واملعلومات وجلنتها 
 ندسة للتنفيذ.الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، وبروز هذه النتائج وتنفيذها، فجميعها تتطلب املهندسني واهل

مناسبات  وتنظيموتضطلع اليونسكو بدور بالغ األمهية يف كثري من جماالت العلم والتكنولوجيا، ومنها القيام بتسمية  -19
(، والسنة 2011(، والسنة الدولية للكيمياء )2009(، والسنة الدولية لعلم الفلك )2005الدولية للفيزياء ) بينها السنة من

(. وستدعم 2019( والسنة الدولية للجدول الدوري )2015(، والسنة الدولية للضوء )2014الدولية لعلم البلورات )
تفاالت السابقة ويكفل متابعة هذه املكاسب وتعزيزها بشكل إقامة اليوم العاملي للهندسة بصفة سنوية إجنازات هذه االح

فعال. واملهم يف األمر هو أن اليوم العاملي السنوي للهندسة سيساعد اليونسكو فيما هتدف إليه من بناء القدرات يف جمال 
 اهلندسة، وال سيما يف إفريقيا.

 القرار المقترح

  اعتماد مشروع القرار التايل:يف ضوء ما تقدم، قد يرغب اجمللس التنفيذي يف -20

 إن اجمللس التنفيذي،

 ،36م ت/ 206الوثيقة  وقد درس - 1

لدور اهلندسة يف احلياة العصرية  ضرورة تعزيز إدراك الناس يف مجيع أرجاء العامل ألمهية وإذ يأخذ بعني االعتبار - 2
سيما يف أفريقيا وآسيا والدول اجلزرية  الو ختفيف آثار تغري املناخ والنهوض بالتنمية املستدامة،  للتمكن من

 الصغرية النامية،

وتطبيق اجلديدة  الوسائل التكنولوجية واستخداماالقتصادي يف امليدان اهلندسة للتقدم  على ضرورة ويشدد - 3
تلبية االحتياجات األساسية من الغذاء والصحة والسكن والطرق والنقل واملياه  والسيما من أجلالعلوم، 

 ة وإدارة موارد الكوكب،والطاق

بناء القدرات يف الرامية إىل امج اليونسكو لرب  احلديثةلمبادرات ل بالتأثري الكبري الواسع النطاق وحييط علماً  - 4
 يف إطارمبواصلة العمل مع اليونسكو التزاماً شديداً األوساط اهلندسية الدولية  وبالتزامجمايل العلوم واهلندسة، 

 ،اً دولياملنسقة  يف جمال اهلندسة بناء القدرات برامج
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العلوم والرتبية  املكاسب اليت متخضت عنها مبادرات اليونسكو السابقة يف ميادينوتعزيز متابعة ضرورة ب يقرّ و  - 5
 بصورة فعالة،والتعليم 

 ،2030بالتزام اليونسكو والدول األعضاء فيها خبطة التنمية املستدامة لعام  يقّر أيضاً و  - 6

عرض مناذج مهمة  باحلاجة إىل معاجلة الفصل بني اجلنسني يف جمال اهلندسة من خالل فضالً عن ذلك يقرّ و  - 7
 يقتدى هبا يف هذا اجملال ووضع برامج لتشجيع املزيد من الفتيات على النظر يف احرتاف اهلندسة،

اجلديدة السريعة الظهور هي بأن اهلندسة ما فتئت تغري العامل منذ آالف السنني، وأن التكنولوجيات  يقرّ و  - 8
 فرصة للتحول اإلجيايب وللسالم ال ترتك أحًدا خلف الركب،

إىل جنب مع احتاد املنظمات  بالدور القيادي الذي يؤديه االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية، جنباً  وإذ ينوه - 9
اهلندسية األفريقية، واحتاد املؤسسات اهلندسية يف آسيا واحمليط اهلادئ، واحتاد البلدان األمريكية للجمعيات 

أكثر و املهندسني الوطنية، واالحتاد الدويل جلمعيات التعليم اهلندسي،  لرابطاتاهلندسية، واالحتاد األورويب 
ا شبكات النساء العامالت يف جمال اهلندسة واألكادمييات اهلندسية، يف وضع مؤسسة أخرى من بينه 75من 

حول هذا اليوم  تصور ليوم عاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة، ويف تنظيم احتفاالت وفعاليات سنوياً 
 وتعبئة الشركاء هلذا الغرض،
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 4إىل إعالن "يوم عاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة" حيتفل به يف  الداعيةبالتوصية  الرتحيب )أ(
 هذه التوصية؛ وإقرارآذار/مارس من كل عام، 

إىل دعم مجيع اجلهود اليت تفضي إىل إعالن "يوم عاملي للهندسة من أجل التنمية  العامةاملديرة  دعوة )ب(
 املستدامة"؛

 ؛الدورة األربعني للمؤمتر العام أعمالهذا البند يف جدول  إدراج )جـ(

 اً عاملي اً يوم"آذار/مارس من كل عام  4ن يوم إعاليف دورته األربعني بأن يقرر املؤمتر العام  توصية )د(
 ؛"املستدامة لتنميةاللهندسة من أجل 

ضمان مشاركة من ملديرة العامة ا لتمكنيالدول األعضاء إىل تقدمي أموال خارجة عن امليزانية  دعوة )هـ(
 "اليوم العاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة" واالحتفال به. ترويجاليونسكو يف 

 

 
 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


