
 ثو البح في االستدامة مو عل إدراج بشأن )2)(1(توجيهية مبادئ
 )3(والتعليم

 الديباجة

 العامة اجلمعية رئيس( والعشرين" احلادي القرن يف األبرز التحدي املستدامة التنمية حتقيق "ميثل
 تفعيل البشر جلميع ميكن "أنه املستدامة التنمية حتقيق ويعين ).2013 عام املتحدة، لألمم

 وحتدد ).A/RES/70/1( "صحي مناخ ظل ويف واملساواة الكرامة من إطار يف الكامنة طاقاهتم
 تواجهها اليت التحديات )1( يلي: ما 2030 عامل املستدامة للتنمية املتحدة األمم خطة

 املستدامة، التنمية حنو املطلوب التحّول حتقيق أجل من واحمللي العاملي الصعيدين على البشرية
 التحديات. هلذه التصدي على املتحدة األمم يف األعضاء الدول هبا وافقت اليت يةكيفال )2و(

 اسم واحمللي العاملي الصعيدين على االستدامةب املرتبطة تحدياتال على يطلق ما وغالباً 
 ديةواالقتصا االجتماعية الدوافع بني التكافل وجهأ عن تنجم أ�ا ومبا ".اخلبيثة "املشكالت

 اأسباهب وأن ،متبادلو  دينامي حنو على للبعض بعضها تعزيز إىل تفضي اليت والثقافية والبيئية
 تبدو ما غالباً  فهي والزمانية، اجلغرافية النطاقات من العديد صعيد على مرتاصة هانتائجو 

 ما فغالباً  عليها تقوم اليت التكافل وأوجه أسباهبا معرفة أما له. ومقاومة احلل على ةمستعصي
 .التغري وسريعة ومتناقضة، ناقصة، تكون

 الدويل: اليونسكو ملشروع الرئيسية النتيجة والتعليم" البحوث يف االستدامة مو عل إدراج بشأن التوجيهية "املبادئ متثل 1
 والثقافة التعليم وزارة من بدعم 2015 األول/أكتوبر تشرين يف استهل الذي االستدامة" مو عل �ج تطبيق يف التوسع"

 للسياسات توجيهية مبادئ ووضع املمارسات أفضل لتحديد)Japan/MEXT(  اليابان يف والتكنولوجيا والعلوم والرياضة
 اسرتاتيجياهتا إطار يف االستدامة مو عل يف املتاحة اإلمكانيات من ةاالستفاد على األعضاء الدول ساعدةمل وذلك

 األخرى املعنية واجلهات اليونسكو يف األعضاء الدول مساعدة إىل املشروع هذا ويهدف املستدامة. لتنميةبا اخلاصة
 على التصدي من التمكينه للتخصصات، ةاجلامع التعليم أنشطةو  البحوث يف االستدامة مو عل �ج تعزيز أو دراجإ يف

 ورامسي اخلرباء بني والتعاون احلوار تعزيز إىل هتدف ندوات ثالث عقد خالل من ةالعاملي للتحديات أفضل حنو
 تماعيةاالج العلوم وقطاع اليونسكو، يف الطبيعية العلوم قطاع يبذهلا اليت املشرتكة اجلهود إىل باالستنادو  السياسات.
 من املشروع هذا استفاد جاكرتا، يف اهلادئ واحمليط آسيا ملنطقة للعلوم اإلقليمي كتبملاو  ،الرتبية وقطاع واإلنسانية،
 مزيد على ولالطالع .التوجيهية املبادئ بصياغة املعنية الفرعية واللجنة التخصصات املتعددة التوجيهية اللجنة إرشادات

 التايل: املوقع زيارة يرجى االستدامة، مو عل بشأن املعلومات من
science-https://en.unesco.org/sustainability. 

 أوضاعها مع يتفق مبا تطبيقها إىل مدعوة األعضاء والدول ،القانونية الناحية من ملزمة التوجيهية املبادئ هذه تعد ال 2
 الوطنية.

 التوجيهية)، املبادئ نشر ذلك يف (مبا التطبيق عملية يف التنسيق لتيسري ممكنة آلية استكشاف مواصلة الضروري من 3
 املعنية اجلهات ومجيع الوطنيني املنسقني هؤالء بني الربط وسيجري وطنيني. منسقني عدة أو وطين منسق اعتماد مثل

 حكومية. غري أو حكومية كانت  سواء التوجيهية، املبادئ هذه لتطبيق

https://en.unesco.org/sustainability-science
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 تتضمنو  األسوأ. حنو األخرى التحديات تغيري إمكانية إىل التحديات هذه إحدى تناول يؤدي أن املألوف غري من وليس 
 واملصاحل األهداف صعيد على التضارب أشكال من العديد واحمللي العاملي الصعيدين لىع االستدامةب املرتبطة تحدياتال
 هذه ملثل وللتصدي والتوافق. التوازن من شيء حتقيق حلها يتطلب السياسات مستوى على معضالت إىل فضيي مما

 ةوكلي جديدة �وج املاضية السنوات يف نشأت املشكالت، وحل السياسات رسم إطار يف هلا املرافقة واملعضالت التعقيدات
 ".اخلبيثة املشكالت" بشأن حبوث إلجراء

 جديدة، اتابتكار و  تلوجياتكنو و  معارف اكتساب إىل ؤديت اليت والتعليم وثلبحا أنشطة هو االستدامة مو علب املقصودو 
 الصعيدين على أفضل حنو على االستدامةب املرتبطة لتحدياتا تناولت أن للمجتمعات يتيح أن شأنه من شامالً  اً فهمو 

 واحمللي. العاملي

 كونت أن وميكن لتخصصات.ل اجلامعةو  التخصصات بني واملشرتكة التخصصية العلوم االستدامة مو عل شملت أن وميكن
 اجلديدة النماذج حنو وكذلك الثقايف، االجتماعي االبتكار أو التطبيقية، التكنولوجيا أو األساسية، املعارف توليد حنو موجهاً 

 واملسؤولية األكادميية احلرية من كل  عن تعبري هو االستدامة مو وعل واالقتصادية. االجتماعية القضايا لتناول أو لحوكمةل
 االجتماعية. القضايا إزاء يف األكادميية

 املتكاملة املعارف إىل واملستندة منه، واملستوحاة ماملستخدِ  حنو املوجهة األكادميي البحث عملية يف االستدامة مو عل مثلتتو 
 النهج ويشمل األقاليم. جتارب على القائمة املتكاملة واخلربات واجملتمعية العلمية املعارف هيئات خمتلف عن الصادرة

 األكادميية. األوساط خارج نم اجملاالت من واسعة طائفة إىل املنتمية اجملتمعية املعنية اجلهات االستدامة مو لعل التشاركي
 حنو موجهاً  حتليالً  القرار وصانعي السياسات واضعي على املطروحة واملعضالت تكالملشا حتليل جالنه هذا ويشجع
 اخليارات وضع إىل النهج هذا يؤدي ما وغالباً  احللول. هذه تنفيذ إىل املؤدية واملسارات املمكنة احللول حتديد بغية املمارسة
 ويف العامة. السياسة جمال يف حمددة تعليمات إدراج من بدالً  القرار وصانعي املعنية للجهات الالزمة السيناريوهات وصياغة
 تنوع إطار يف جتري، بأن ويوصى ،للحل جمدية ليةاألص بالشعوب اخلاصة املعارف تكون أن ميكن السياقات، من العديد

 التحديد. وجه على النساء نظر وجهة مراعاة األكادميية، األوساط خارج من املنشودة املعارف

 طابعها باألحرى يراعي بل فحسب، باالستدامة مرتبطة فردية حتديات معاجلة حقاً  الناجح االستدامة مو عل دفستهت وال
 وكذلك ،بينها فيما احملتملة التعزيز أوجهو  عقيداهتا،وت التحديات، بني التكافل يف النظر ليضمن خبيثة" مشكالت" بوصفها

  واملصاحل. باألهداف املرتبطة املتأصلة التضارب وأشكال الثقافية، واالختالفات هبا، اخلاصة والزمانية اجلغرافية السياقات

 ياتحتدو  مبشكالت نياخلاص والسياق طابعال مع تكيفوت باملرونة تتسم العلمية اومنهجياهت االستدامة مو عل فإن ولذلك،
 ضطلعت أن االستدامة مو لعل ميكن السياق، هذا ويف .فيها قيدعتوال التكافل أوجه ذاته الوقت يف تناولتو  باالستدامة حمددة
 .2030 عامل املتحدة األمم خطة يف املبنيَّ  النحو على وحتقيقها املستدامة التنمية أهداف تعزيز يف فعال بدور
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 أن غري الالزمة. والنهوج املنهجية اخلربات من متنوعة جمموعة والبحوث العايل التعليم يف االستدامة مو عل ممارسو وجيمع
 اجلهات وخمتلف متعددة ختصصات من علماء بني جتمع أفرقة إطار يف يُنفَّذ ما غالباً  أنه يف مثلتت النهج هلذا املميزة السمة
 االستفادة يف إجيايب تأثري املعارف من املشرتك اإلنتاج هلذا يكون أن كنومي .األكادميية وغري اجملتمعية سةاملمارِ  اجلهاتو  املعنية

 اكتساب خالل من األوسع النطاق على اجملتمع يف االستدامة لتعزيز املتنوعة الثقافية املوارد توفرها اليت الكبرية اإلمكانات من
 هذه يف املسامهة خالل ومن ،بذلك املرتبطة ملتداَولةا السردية األمثلةو  احلياة وأساليب والقيم واملواقف للمعارف أفضل فهم

 .األمور

 على يُطبَّق وهو املفاهيمية، الناحية من متنوعاً  �جاً  ابوصفه جبدارة انفسه تفرض قد االستدامة مو عل أن الواضح ومن
 إطار يف النهج هذا اليونسكو يف األعضاء الدول أقرت وقد العامل. أحناء شىت يف التحليل ومستويات الرتكيز جماالت خمتلف

 على النطاق واسع إمجاع مثة منهجياً، متنوع �ج هأن ومع .2021-2014 لفرتةل األجل املتوسطة اليونسكو اسرتاتيجية
 ومد والنطاقات، لسياقا معاجلةو  التحويلية، املعارف متابعة ضرورة علىو  به، املرتبطة البحوث يف املتمثلة التحديات مواجهة
 النهج هذا به يتسم قد ما إىل ونظراً  ذلك، ومع بينها. وفيما والسياسات واجملتمع العلم بني الفاصلة احلدود على اجلسور

 لتعزيزو  والبحوث، العايل التعليم يف االستدامة مو عل بتعميم لالرتقاء مؤسسية آليات إىل يفتقر زال ما األمر فإن ،تنوع من
 والسياسات. واجملتمع البحوث بني الفعال احلوار

 املنتديات به تضطلع الذي التكاملي العمل عن النامجة لفائدةبا والبحوث العايل عليمالت يف االستدامة مو عل تعميم سيحظىو 
 أي ،العلمية الدوليةو  احلكومية الدولية اليونسكو برامج سيما وال ،'بلمونت منتدى'و ،'املستقبل أرض' مثل الرئيسية الدولية

 والربنامج احمليطات، لعلوم احلكومية الدولية واللجنة االجتماعية، التحوالت إدارة وبرنامج األساسية، للعلوم الدويل الربنامج
 شبكات وكذلك اجليولوجية، واحلدائق األرض لعلوم الدويل والربنامج احليوي، واحمليط اإلنسان وبرنامج الدويل، اهليدرولوجي

 اجلامعية. اليونسكو وكراسي ،2 الفئة من اليونسكو مراكز ذلك يف مبا ونسكو،الي

 التالية: املبادئ إطار يف االستدامة مو عل عن التعبري وميكن

 الجوانب المتبادل زيعز توال ديعقتوال كافلالت لطابع التحديد وجه على االستجابة يف االستدامة مو عل تمثلت - 1
 واحمللي. العاملي الصعيدين على باالستدامة، املرتبطة والثقافية واالجتماعية الطبيعية لتحدياتا به تتسم الذي

 بالتفاعل الدقة وجه على تتعلق املستدامة التنمية فإن ،2030 لعام املتحدة األمم خطة يف املبنيَّ  النحو علىو 
 التحديات. هذه بني فيما

 وتحقيقها االستدامة لتحديد وتطبيقها ونشرها وإنتاجها الالزمة المعارف تعبئة إىل االستدامة مو عل دفهتو  - 2
 هذه وتشمل والزمانية. اجلغرافية النطاقات ملختلف ملموسة سياقات يف التحديات هذه على رداً  بوصفها
 املبتكرة. والعمليات اجلديدة التكنولوجيات املعارف
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 وتضارب المعضالت وفهم المشكالت، حل على االستدامة مو عل ركزت املعارف، إنتاج إىل وباإلضافة  -3
 خيارات اعتمادو  ،واالتساق تكاملال من زيدمب تتسم للسياسات خطط تطبيق إىل سعياً  ،والمصالح األهداف

 سواء. حد على والطويل القصري األجلني يف االحتياجات تراعي استشرافية وسيناريوهات ،بالسياسات خاصة

 بني التكميلي التعاون إىل السعي يف يتمثل رئيسياً  هدفاً  يتبىن بطبيعته، شامالً  علماً  االستدامة مو عل عدتو  - 4
 خمتلف مشاركة ضمان إىل اخلصوص، وجه وعلى والفنون، نية،اإلنسا والعلوم واالجتماعية، الطبيعية العلوم

 واإلدارة املشرتك واإلنتاج املشرتك التصميمب تعىن تعاونية عملية خالل من األكادميية، غري املعنية اجلهات
 .املشرتكة

 االحتياجات مواجهة يف األكاديمية يةوالمسؤول األكاديمية الحرية من كل  إىل االستدامة مو عل ستندتو  - 5
 اجملتمعية.

 النقدي التحليل توفري أجل من األفراد العلماء لدى وجديدة هامة قدرات توافر االستدامة مو عل تطلبتو  - 6
 وانعدام واملخاطر، املتغرية، والبيئات النظم، يف التفكري مع التأقلم على والقدرة الالزم؛ واالستشراف املتكامل
 واملصاحل، األهداف تضارب تشخيص عن فضالً  ها،مع والتعامل القيم تنوع على التعرف على والقدرة األمن؛
 القدرات هذه تعزيز ويتعني ومجاعي. مسؤول حنو على معها والعمل اكاتالشر  خمتلف مع للتعاطف وذلك

 .هأشكال ميعجب التعليم خالل من

 اإلنتاجو  المشترك، التصميمو  التخصصات، بين الجمعو  التخصصات، بين االشتراك والمعاني: المصطلحات
 المشترك التنفيذو  المشترك،

 ومثة العلمية. النهوج خمتلف لوصف الرئيسية املفاهيم من عدد األحيان من كثري  يف ستخدميُ  االستدامة، مو عل سياق يف
 :التالية باملفاهيم يتعلق فيما العلمية األوساط يف النطاق واسع توافق

 التخصصات بإحدى تارخيياً  املرتبطة األدوات،و  والنهوج واألساليب نظرياتال إىل يستند عندما اً يتخصص نهجاً  العلم عديُ 
 متثل اليت االتاجمل من معني جمال على الرتكيز إىل التخصصات ومتيل وشرحها. وحتليلها معينة مشكلة لرصد األكادميية

 ذلك) إىل وما ،للمواد الكيميائية والرتكيبات األرض، وتاريخ والزراعة، والتطور، الثقافة، املثال، سبيل على( الواقع/املعرفة
 أن أظهر قد العلوم تاريخ أن غري حمددة. قطاعات إطار يف التخصصات هذه على املؤسسي الطابع إضفاء جيري ما وعادة
 وبالنظر االكتشافات،و  بادالتامل إطار يف املعارف تطور حبسب ،وتُزال وُمتوَّه تزاح أن ميكن صاتالتخص بني الفاصلة احلدود

 متعدد العلم عديُ و  .بعينه اً ختصص تتجاوز اليت والتقنيات ليباألسا من متعددة ألنواع األكادمييني الباحثني استخدام إىل
 األفكار هذه تناول ويتم معينة مبشكلة وتتعلق متعددة ختصصات عن نامجة أفكار يف النظر فيه جيري عندما التخصصات

 .بينها ارتباط أي وجود دون معاً 
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 مستوى على أسئلة طرح تتيح خمتلفة ختصصات و/أو جماالت من حمدد مزيج يف التخصصات بين المشترك مالعل تمثليو 
 على والتعاون املعارف تبادل إىل التخصصات بني املشرتك العلم ويهدف وشرحها. وحتليلها معينة مشكلة رصدو  البحوث،

 التخصصات بني املشرتك التعاون ويتصف بينها. وفيما التخصصات خلدا اخلربات، أنواع خمتلف بني املتبادل اإلثراء حتقيق
 املعمول العلمية اجملاالت حدود تتجاوز اً �وج ويستحدث املشارِكة التخصصات مجيع مع املساواة قدم على بالتعامل حقاً 
 احيةالن من أما .متباعدة املعنية التخصصات تكون ما ربقد التخصصات بني املشرتك العلم ممارسة صعوبة وتتزايد هبا.

 والعلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية العلوم يشمل مبا التخصصات بني املشرتك العمل يف الصادق التعاون فإن التجريبية،
 اليوم. هبا املعمول القاعدة عن يعّرب  امم رأكث استثناء ميثل يزال ال نسانيةاإل

 يةاملنهج فهو ،التخصص بعد ما مبجاالت اخلاص مالعل تسمية أيضاً  عليه طلقت الذي ،لتخصصاتل الجامع مالعل أما
 السياق، هذا ويف وشامل. جامع ارإط يف وذلك ،وجتاوزها التخصصات بني اجلمع منطلق من املوضوعات تتناول اليت

 العلماء بني التعاونب أيضاً  يعىن أن ينبغي ولكن التخصصات، بني مشرتكة اً حبوثو  للتخصص فروعاً  مالعل هذا أداء يشمل
 معينة ملشكلة مهمفه من االستفادة أجل من املؤسسات، أو منها األفراد األكادميية، غري املعنية اجلهات وخمتلف احملرتفني

 يف التفاعل التخصصات بني اجلمع ويشمل .هبا اخلاصة املعارف ويف املشكلة تلك فهم يف واملسامهة احملددة معارفهم ومن
  ذلك: يف مبا ،العلمية املساعي إطار يف املراحل من مرحلة كل

 يف البحوث، تصميم من املبكرة املرحلة يف ،األكادمييني وغري األكادمييون الشركاء يتعاون المشترك: التصميم -
 ينبغي اليت واألسئلة معاجلتها تعنيي اليت لموسةامل شكلةامل بشأن للتوافق لتخصصاتل جامع علمي مشروع
 طرحها؛

 أمهيتها، ويستعرضون املعارف، من خمتلفة أشكاالً  األكادمييني وغري األكادمييون الشركاء جيمع المشترك: اإلنتاج -
 يف والبحث ،واختبارها الفرضيات ووضع املدجمة، املعارف هذه من جديدة رؤى استخالص إىل ويسعون

 واعتماد الالزمة تسيناريوهاال وضع بينها من ممكنة، أمور مجلة لتحقيق والتعاون واستعراضها، العموميات
 ؛املطروحة للمشكلة احللول إجياد أجل من ،لإلجناز قابلةال ياراتاخل

 البحوث. نتائج تنفيذ يف األكادمييني وغري األكادمييون الشركاء يتعاون المشترك: التنفيذ -

 سياسات تتيحه دفاهل حمدد متويل افروتو  حمددة، إطارية ظروفو  مناسبة، علمية مؤسسات وجود االستدامة مو عل تطلبتو 
 واالبتكار. والتكنولوجيا مو العل وسياسات التعليم

 اإلطارية. الشروط هلذه التوجيهية املبادئ أدناه وترد
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 البحوث في االستدامة مو عل تعميم

 والتعزيز والتعقيد التكافل طابع تراعي أن على االستدامة، حتقيق يف املاثل التحدي مبواجهة معنية البحوث أنواع مجيع تعد
 واحمللي. العاملي الصعيدين على والثقافية واالجتماعية الطبيعية لتحدياتا به تتسم الذي اجلوانب املتبادل

 النطاق، الواسعة العلمية األوساط بني بالوعي، االرتقاء يف قدماً  املضي شيء كل  قبل االستدامة مو عل تعميم ويتطلب
 الشباب العلماء قدرات بناء يتم أن األمر وسيتطلب باالستدامة. املرتبطة ئمةالقا التحديات يف والتكافل التعقيد وانبجب

 فيما وذلك التخصصية، النهوج جمال يف بنياملدرَّ  احملرتفني العلماء وكذلك املهنية، حياهتم من املبكرة املراحل يف العاملني
 االستدامة. مو لعل الربناجمية لألهداف وفقاً  التعاونية البحوث إلجراء إليها حيتاجون اليت واملهارات املعارفب يتعلق

 االستدامة، جمال يف يعملون لذينا املدين، اجملتمع يف املعنية واجلهات السياسات، ورامسي املمولني، قدرات زيادة أيضاً  ويتعني
 االستدامة. مو بعل املتعلقة بالبحوث اخلاصة واألساليب النهوج يف دجمُ  حنو على ملشاركةا من الفاعلة اجلهات هذه متكني بغية

 البحوث أشكال من شكل أي يتطلب ما وعادة االستدامة. مو عل لتعميم هيكلية متطلبات مثة القدرات، بناء إىل وباإلضافة
 أطول وقتاً  خصصات،لتل جامعة أو التخصصات بني ةمشرتك وأ ختصصية البحوث هذه كانت  سواء املعقدة، القضايا بشأن
 املوارد وهذه املدة ذهه يف النظر ويتعني املعامل. واضحة واحدة ظاهرة على بالرتكيز تتسم اليت البحوث تتطلبه مما أوفر وموارد

 ذلكو  العلمية للهيئات املؤسسي التمويل وكذلك ،األفراد للعلماء الالزم التمويل وتوفري البحوث من حبث أي بداية من
 باملؤسسات. اخلاصة اجلديدة الشبكات وصيانة لتعزيز

 من أكثر حىت واملوارد الوقت من املزيد وختصيص القدرات بتعزيز يتعلق فيما للتخصصات اجلامعة النهوج متطلبات وتكون
 ،واملعايري واألهداف، املشكلة، لتحديد املشرتك العمل تشمل أن ينبغي اليت شرتك،امل التصميم مرحلة أما بكثري. ذلك

 مرحلة من أطول وقتاً  العموم وجه على ستستغرقف ،املمارسنيو  الباحثني مجاعات بني موثوقة عمل عالقات وإقامة والرؤى،
 أواصر وتوطيد الشراكات إقامة وجيب ؛املالئمة املعنية اجلهات حتديد يتعنيف تقليدي. أكادميي حبث مشروع استهالل
 طويًال. وقتاً  املشروع إعداد من اهلامة املرحلة هذه وتستغرق الثقة. وبناء العالقات

 بصورة يتفاوضوا أن لتخصصاتل اجلامع االستدامة مو علب خاص مشروع يف الشركاء على يتعني أن املرجح من ذلك، عن فضالً و 
 معاً  باملشروع اخلاصة املقرتحات صياغة يتعني املشرتكة، املصاحل على وبناءً  معاً. قدماً  املضي إىل املؤدية الشروط بشأن تواتراً  أكثر

 املشروع. يف املشرتكة ملكيتها وتأمني مشاركتها وضمان شروعاملب املعنية للجهات احلقيقية تاالحتياجا تلبية لضمان

 تطلبت مساعيه فإن الطويل، األجل يف املستدامة احللول دوماً  يستهدف لتخصصاتل اجلامع االستدامة مو عل أن ىلإ ونظراً 
 من ةخمتلف أشكال تقييم يستدعي فاألمر التقليدية. األكادميية التعاون عمليات يف متوقع هو مما أطول خماض فرتة أحياناً 

 حنو موجهاً  البحوث يف املتبع النهج هذا لكونو  معاً. واستعراضها الفرضيات واختبار وتوافقها؛ أمهيتها مدى تقييمو  املعارف
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 يتطلب مما الالزمني، والتغيري املرونة إىل باحلاجة الوعي يزيد هوف الالزمة، التحوالت حتقيق إىل ويهدف احللول إجياد
 الوقت. من الكايف القدر وتوافر القمة باجتاه القاعدة من باالنطالق عملياتب االضطالع

 .نتائجه تقييمو  قيمته بتقدير األمر يتعلق عندما احملددة امتطلباهت عن أيضاً  لتخصصاتل ةاجلامع االستدامة مو عل كشفتو 
 يلي: مبا يوصى السياق، هذا ويف

 ،ما مشروع نطاق حتديد يف املسامهة على قادرة األطراف متعددة معنية جهات من مؤلفة تقييم أفرقة تأمني -
 مؤهالت تقييم علىو  ،املعاجلة هذه وجدوى باالستدامة اخلاص املعين التحدي ملعاجلة العلمية القيمة حتديد علىو 

 شراكهم.إل املقرتحة والعملية األكادمييني، وغري األكادمييني املشاركني

 والنتائج وتطورها ستدامةاال مو عل مشاريع قيمة ورصد لتقييم املؤشرات من جديدة أنواعو  مقررة أنواع استخدام -
 وذلك ،القياسية األكادميية البحوث يف املستخدمة املؤشرات عن املؤشرات هذه ختتلف وقد إليها. لتؤو  اليت

 ما أشكال خمتلف التقييم هذا يشمل أن ميكن كما  ؛الزمنية واألطر العمليات حيث من ،املثال سبيل علىو 
 نتائج. من ينشر

 ريثتأ إمكان يةوكيف حمددة، مشكلة حلل معني �ج بتنفيذ املرتبطة التعويضية املبادالت من خمتلفة أنواع تقييم -
 املقبلة. األجيال ذلك يف مبا املعنية، اجلهات من خمتلفة جمموعات على العملية هذه

 حاجة ثمةف حمددة. جراءاتإل احلكومات واختاذ املؤسسية األطر متكني االستدامة مو عل جمال يف البحوث تعميم يتطلبو 
 اجلامع التعاونو  التخصصات بني املشرتك نالتعاو  يتيح الباحثني عمل أماكن يف متكيين مؤسسي إطار وجود إىل

 هذا توافرو  البحوث هذه إجراء إىل يؤدي ما هوو  الوظيفي، ارباملس تتعلق خيارات وجود عن فضالً  وذلك ،لتخصصاتل
 التقييم أطر استعراض وينبغي للمؤسسات. العادي دارياإل اهليكل يف اً راسخ التمكيين اإلطار هذا يكون أن وينبغي التعليم.
 املسارات البحوث نظم فيها تدعم اليت البلدان ويف االستدامة. مو عل متطلبات مع التكيف مكانيةإ إىل الوصول بغية العلمي

 على املهنية حياهتم من مبكرة مرحلة يف العلماء أولئك تشجع اليت املكافآت نظم تشجيع ينبغي التخصصية، الوظيفية
 االستدامة. مو عل جمال يف العمل

 يف مبا ،البحوث هذه نطاق لتوسيعو  اجملتمعية التحدياتب مباشرة تتعلق حبوث إلجراء متكيين إطار إىل أيضاً  اجةح وهناك
 .أخرى جاالتمب املعنية والسياسات واالبتكار والتكنولوجيا مو العل سياسات بني التكامل تعزيز خالل من ذلك

 أن بإمكا�ا اليت تمع،واجمل والسياسات العلوم بني الالزمة البينية اآلليات أعداد ضرورة هو ،اخلتام يف ذلك، من واألهم
 العلمية األسس رتوف أنو  اجملتمعي، والتعلم املكيفة اإلدارة وتعزيز باالستدامة، املعنية والتدابري باملعارف رتقاءاال يف تساعد
 املدين. اجملتمع هبا يضطلع اليت واإلجراءات القرارات واختاذ السياسات لرسم الالزمة
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 العالي التعليم في االستدامة مو عل تعميم

 للتعليم اسيةساأل فاهيمامل صياغة إعادة حىت يتطلب وقد العايل، التعليم يف جديدة �وج اتّباع أيضاً  االستدامة مو عل تطلبت
 إىل تدعو اليت ،العايل للتعليم الثالثة" "املهمة مع اً كبري   اتساقاً  املفاهيم هذه مثل صياغة إعادة حنو التوجه ويتسق والتعلم.

 جيري ما وغالباً  أخرى. جهة من ية،االقتصاد واألوساط واجملتمع جهة، من العايل، التعليم مؤسسات بني فاعلة شراكة إقامة
 تهدفةاملس اجملموعة وتتألف املستدامة". التنمية أجل من العايل "التعليم بعبارة عايلال التعليم يف االستدامة مو عل عن التعبري
 القطاعني يف أخرى جماالت يفو  التعليم جمال يف العاملني املهنيني من أيضاً  بل فحسب، ينياملستقبل الباحثني من ليس املعنية
 املستقبل. يف واخلاص العام

 مبعاجلة املعنية والقيم واملواقف واملهارات اخلربات توليد يف يتمثلو  جداً  حمدد االستدامة مو عل يف التوجه فإن السياق، هذا يفو 
 واملشاركة لتخصصات،ا بني املشرتك العمل يف والكفاءة التخصصية، اخلربات بني توازن إجراء خالل من املستدامة، التنمية
 التعليم يف املهنينيو  ب،الشبا الطالب من( االستدامة جمال يف اخلرباء تعليم يف اهلدف ويتمثل لتخصصات.ل اجلامعة

 تعقيدات مع للتعامل إليها سيحتاجون اليت املناسبة والكفاءات النقدي التفكري قوة لتطوير أكادميياً  تعليماً  املستمر)
 العاملي. وىاملست إىل ووصوالً  احمللي املستوى من انطالقاً  تمعاجمل يواجهها واليت باالستدامة املتعلقة التحديات

 والذي التارخيي، الصعيد على ملستنريوا املستقل للتفكري حممياً  جماالً  العايل التعليم يوفر ،ةاألكادميي احلرية مبادئ إىل واستناداً 
 اجملتمعية. التحديات مواجهة يف واملسامهة جديدة معارف توليد حنو يتوجه

 تقدمي يف البدء خالل من ،العايل التعليم يف االستدامة مو عل إرساء حنو املاضيني العقدين مدى على احملرز التقدم ويظهر
 إىل افتقار هناك يزال وال .امليدان هذا يف األساتذة يتوالها اليت واملناصب الدعم، وبرامج ،شهادات على للحصول برامج
 أفضل عن الناجم التعلم يف نقص مثةو  العايل، التعليم مستوى على األكادميية اخلربة هلذه الشبكي والربط السلكي الربط

 واجلامع صاتالتخص بني املشرتك االستدامة مو لعل املنهجي رالتطوي تعزيز إىل ماسة حاجة مثة نفسه، الوقت ويف .املمارسات
 العايل. التعليم يف لتخصصاتل

 توفر أن ميكن مة،املستدا التنمية أجل من العايل التعليم بشأن السابقة واإلعالنات التوصيات من جمموعة إىل واستناداً 
 املشرتك االستدامة مو علب اخلاص نهجال نطاق توسيع أجل من القرار لصانعي الالزمة اإلرشادات التالية التوجيهية ملبادئا

 التعليم. يف لتخصصاتل واجلامع التخصصات بني

 رئيسيةال عنيةامل هاتاجل البلدان، من العديد يف األكادميية االستقاللية إىل نظراً  نفسها، العالي التعليم مؤسسات تعد - 1
 على ،يلي ما حتقيق بغية فرص عن البحث إىل بالتايل مدعوة وهي ،االستدامة مو علل احلاسم بالدور ترتقي أن يتعني اليت

 :املثال سبيل
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 املواصفات تعزيز يف واستخدامه ،املؤسسات هلذه الثالثة املهمة يف أساسياً  عنصراً  بوصفه االستدامة مو عل حتديد -
 ؛منها بكل ةاخلاص ةاألكادميي

 اجلامعيني للطالب الدراسية واملقررات واملناهج امجالرب  مجيع يف واسع نطاق على البيئي والتثقيف االستدامة دمج -
 تعزيزو  ختصصهم، جماالت عن النظر بصرف الدكتوراه، طالب مستوى إىل اجلدد الطالب مستوى من ابتداءً 

 املالئمة؛ املهنية املسارات

 أو ،جديدة وأقسام جامعية كراسي  إنشاء خالل من إما االستدامة، مو عل لتعليم املؤسسية بالقدرات االرتقاء -
 ؛هابراجم مستوى علىو  األقسام بني فيما للتعاون املخصصة البديلة اهلياكل خالل من

 سيما وال املتاحة الرقمنة فرص إىل أيضاً  االستنادو  والدويل، والوطين احمللي الصعيد على التعليم شراكات تعزيز -
 املفتوحة؛ التعليمية املوارد

 املشاريع، على القائم التعليم تشجيع طريق عن أي ،والتعليم البحوث بني مهيةاأل يف بالتساوي االعرتاف -
 العامة؛ اخلدمة جمال يف العملب واالعرتاف ة،التطبيقي البحوث ومشاريع

 األكادمييني مع التعاوين العمل مكافأة بينها من أمور عدة أجل من ،االستدامة مو عل جمال يف الالزمة احلوافز توفري -
 األكادميية؛ غري املعنية اجلهات مع وكذلك األخرى التخصصات يف

 تقارير ونشر والقصري، الطويل األجلني يف أهداف ووضع املستدام"، اجلامعي "احلرم مثل املفاهيم بعض إدراج -
 مثل مواضيع بشأن اجلامعة يف اجلدد الطالب جلميع دراسية دورات وتقدمي اجلامعية، االستدامة عن يةسنو 

 األكادميية؛ واملسؤولية االستدامة

 أو الطالب تنفيذها يتوىل اليت األكادميية الدورات مثل االستدامة، جمال يف الطالبية املبادرات ودعم تشجيع -
 اجلامعات؛ خمتلف يف الطالب بني التعاون مبادرات وكذلك النظامي غري التدريب

 تعلم دورات خالل من املثال سبيل علىو  اجلامعة، يف االستدامة إدارة يف للطالب املؤسسية املشاركة متكني -
 ؛اخلدمات

 .الدويل املستوى على والشراكات والشبكات التعاون أشكال خالل من سيما وال املمارسات، أفضل تبادل -

 خالل من العايل، التعليم يف االستدامة تعزيز يف ةجوهري مسامهة يسامهوا أن األفراد نوالمعلمي الباحثين وبإمكان -2
 احلصر: ال املثال سبيل على التالية، اإلجراءات اختاذ

 أخرى أكادميية اتختصص جماالت من خرباء مع بنشاط العمل خالل من التخصص "األحادية" الثقافات جتاوز -
 املعارف؛ نقل أو البحوث إجراء يف سواء األكادميية، غري نيةعامل اجلهات منو 
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 التنمية أجل من العايل التعليم جمال يفو  االستدامة مو عل يف واملعلمني الباحثني بني قوثي تعاون إقامة ضمان -
 ومتميزة؛ منفصلة الوظائف هذه فيها تكون اليت احلاالت يف سيما وال املستدامة،

 احلكومات جانب من الطلب على القائمة والبحوث الفضول على القائمة البحوث إىل احلاجة بني توازن إقامة -
 واجملتمع؛

 االستدامة؛ مو عل يف البحث جمال يف للتدريب الشباب للباحثني فرص إتاحة -

 االستدامة. جمال يف تعليمال مواصلة على الراسخني العلماء تشجيع -

 طريق عن وذلك االستدامة، مو عل لتعزيز العايل التعليم ملؤسسات متكينية بيئات وجود الحكومات تضمن أن ميكنو  -3
 يلي: ما منها ،أمور مجلة

 أجل من املستقلة اجلامعات مع املربمة االسرتاتيجية االتفاقات مراجعةو  العايل بالتعليم املتعلقة القوانني مراجعة -
 االستدامة؛ معاجلة

 الكفاءة قياس أي باالستدامة، يتعلق فيما واجلامعي األكادميي ألداءا قياسل جديدة مؤشرات ودعم تشجيع -
 2030 عامل املستدامة التنمية أجل من دةاملتح األمم خطة إطار تنفيذ إىل بالنسبة وذلك اجلامعي، احلرم وأداء

 هبا؛ املرتبطة املستدامة التنمية وأهداف

 واجلامعة التخصصات بني املشرتكة لألعمال لية)ما غري (وأيضاً  جديدة حوافز وإدراج التمويل ختصيص إعادة -
 املكافآت؛ خطط ذلك مثالو  لتخصصات،ل

 جديدة؛ دراسية مناهج اعتماد بعد املثال سبيل علىو  وذلك ،الشهادات منح نظم مراجعة -

 ةمشرتك أعمال تنفيذ إىل يفضي مبا املستمر التنظيمي ويرتطال اعتمادو  النقدية الذايت الفحص أساليب تشجيع -
 لتخصصات؛ل جامعةو  التخصصات بني

 االستدامة. جمال يف بنياملدرِّ  وتأهيل اجلامعي) املستوى على( نياملعلم تدريب دعم -

 يف نيمشاركَ  وجيهني معنيني طرفني ميثالن كو�ما  إىل بالنظر هام بدور ةالمحلي اتوالمجتمع المجتمع يضطلعو  -4
 باإلمكان فإن وبالتايل، االستدامة. مو عل نتائج حتقيق يف املستهدفة اجلماعة أيضاً  ميثالن كو�ما  عن فضالً  ،املعارف إنتاج

 التالية: اإلجراءات اختاذ خالل من العايل التعليم مع تفاعلهما حتسني

 لعملول االستدامة امعدان يف املتمثلة التحديات ملواجهة حيتاجو�ا اليت والقدرات باملعارف األفراد مجيع تزويد -
 التعليم مستويات مجيع على املستدامة التنمية أجل من التعليم خالل من املستقبل، مالمح رسم على بنشاط
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 من ذلك يف ومبا واملهين، التقين اجملال يف والتدريب لتعليما إىل ووصوالً  املبكرة الطفولة مرحلة يف التعليم من بدءاً 
 النظامي؛ وغري النظامي التعليم خالل

 األكادميية؛ واألوساط احمللي واجملتمع الصناعة بني لروابطل احملتملة شكالاأل من واسعة جمموعة ودعم استحداث -

 الرامية الشبكات إنشاء ذلك يف مبا تفاعًال، أكثر �وج اتباع حنو "للعلم اجلمهور و"فهم العلمي التواصل توجيه -
 واليت األقاليم إىل املستندةو  االستدامة مو علب املرتبطة شاريعاملو  املعزولة الفاعلة اجلهات بني التفاعل دعم إىل

 ؛املالئمة املعنية اجلهات مجيع شركتُ 

 واجملتمعات األفراد يسهم حني يف اجلماعي، والعمل العلوم جمال يف املواطنني مبادرات يف األفراد مشاركة تيسري -
 االستدامة. أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم وتقييم تنفيذها، آليات ورصد املعارف، تطوير يف احمللية

 االستدامة مو عل في والتعليم البحوث بشأن نوبالج بلدان بين فيماو  والجنوب الشمال بلدان بين التعاون

 تتمثل افيةإض حتديات البلدان من العديد ويواجه اجلنوب. وبلدان الشمال بلدان من كل  يف مشرتكاً  حتدياً  االستدامة متثل
 العامل، يف البلدان من العظمى الغالبية وختصص العايل. والتعليم البحوث أشكال ملعظم املرصودة املخصصات ندرة يف
 النظم متيل ذلك، عن فضالً و  البحوث. ألغراض اإلمجايل احمللي ناجتها من املائة يف 1 من أقل اجلنوب، بلدان سيما وال

 التقليدية. التخصصية النهوج تفضيل إىل الراهنة القائمة

 التالية: التوصيات تطبيق يتعني االستدامة، مو عل بشأن العاملي الصعيد على التعاون ولتعزيز

 السياسات مستوى على القرار صناع يكون أن يتعني االستدامة: مو بعل الخاص لنهجل الدعم نطاق وسيعت - 1
 ينطوي اليت والفوائد القوة أوجه من بينة على اجلنوب، أو الشمال يف سواء العايل، والتعليم بالبحوث املتعلقة
 املستدامة. التنمية أهداف حتقيق ضمان إىل ترمي أداة بوصفه سيما وال االستدامة، مو بعل اخلاص النهج عليها
 يف خاص بدور 'بلمونت منتدى' مثل التمويل وجمموعات ،'املستقبل أرض'و اليونسكو، تضطلع أن وميكن

 بالوعي. االرتقاء

 يف والتعليم البحوثب اخلاصة ةاألساسي والبىن القدرات تعزيز يتعني الجنوب: بلدان في القدرات بناء دعم - 2
 غالبية وتضطلع .التكافؤ أساس على التعاون ضمان أجل من وب،اجلن بلدان معظم يف االستدامة مو عل جمال

 الدويل واجمللس االجتماعية، للعلوم الدويل واجمللس للعلوم، الدويل اجمللس مثل الرئيسية، األكادميية اجملموعات
 املستوى. هذا على القدرات بناء يف للغاية قوي بدور اإلنسانية، والعلوم للفلسفة

 العام للتمويل التقليدية النظم ضاستعرا سيتعني االستدامة مو عل احتياجات تلبية بغية التمويل: مصادر تنوع - 3
 االستفادة االستدامة مو لعل ميكن نفسه، الوقت ويف .التخصصية البحوث لتفضي ترتيبات على تارخيياً  تقوم اليت
 التنمية، وبنوك ،اإلمنائية كاالتو ال وتعد جديدة. �وج التباع قابلية أكثر تكون بديلة متويل مصادر من
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 مبتكرة متكينية بديناميات االضطالع يتيح مما االستدامة، مو عل تواكب أن ميكن هيئات اخلاصة واملؤسسات
 اجلديدة. لألفكار

 مالعلو  جتد :الجنوب بلدان بين فيماو  والجنوب الشمال بلدان بين التعاون لتعزيز دولية نظم إنشاء - 4
 جمال العايل، والتعليم البحوث ميادين يف الدويل التعاون خالل منو  ،العوملة ظل يف واالبتكار والتكنولوجيا

 تتفرع اليت الربامج بعض أو ،بلمونت منتدى مثل ،اهليئات بعض خالل من املؤسسي الصعيد على تعبريها
 للتمويل مماثلة برامج إىل حاجة وهناك األورويب. باالحتاد اخلاص )H2020( '2020 عام 'آفاق برنامج عن

 للتمويل. مسبقاً  شرطاً  املشاركة هذه جلعل حىت أو اجلنوب بلدان شاركةم لتشجيع مصممة تكون املشرتك
 بلدان بني وفيما واجلنوب الشمال بلدان بني تعاونال تعزيز إىل ترمي للتمويل خطط بلدان عدة لدى توجدو 

 اجلنوب.

 للتحديات الالزمة احللول جيادإل أساسي أمر هو العايل والتعليم البحوث جمال يف الدويل التعاون أن اليوم به املسلم ومن
 يُفهم أن بغيين الذي – ةاالستدام مو عل وتشجيع لتعزيز حقيقة فرصة كذل ويتيح العاملي. الصعيد على باالستدامة ةاملرتبط
 ذلك. أمكن حيثما الدويل التعاون يشملل العاملي الصعيد على يُبذل جهداً  بوصفه

 والتعليم البحوث في االستدامة مو لعل ستراتيجياال التمويل

 يف منافساً  اعتباره فيمكن ما، حد إىل جديداً  �جاً  ميثل يزال ال األعضاء الدول من العديد يف االستدامة مو عل أن مبا
 هافي مبا عاملية، دراسات عدة خلصت قدو  .هذا املنافسة نطباعا جتاوز يتم أن الضروري منو  الشحيحة، ملواردبا االنتفاع

 البحوث متويلو  دعم لزيادة األعضاء الدول معظم إىل بالنسبة مقنعة حججاً  هناك أن إىل ،العلوم عن اليونسكو تقرير
 لتخصصات.ل واجلامعة صصات،التخ بني واملشرتكة التخصصية، العمل جماالت مجيع يف العايل والتعليم العلمية

 التمويل، ووكاالت ةياحلكوم الوكاالت تتبعها اليت التمويل خمططات يف االستدامة مو بعل املتعلقة التمويل آليات دمج وإن
 متويل ويتطلب عالية. ودةجب يتسم علمياً  �جاً  بوصفه ستدامةاال مو عل مسعة سيدعم "التقليدية" التخصصات متويل بآليات

 العلمي. للتفوق مسبق شرط وهذا تنافسية، أطر خالل من التمويل إجراء االستدامة مو عل

 العلمية، اهليئات من وغريها واألكادمييات، احلكومية، والدوائر الدولية، املنظمات لتشمل التمويل مصادر تنويع وينبغي
 للمشاركة ميكن الدويل، بالتعاون يتعلق وفيما والصناعات. واخلاصة، العامة واملؤسسات األخرى، القطاعية الوزارات وكذلك
 االستدامة مو عل أن إىل نظراً  واعدة، تكون أن األطراف، واملتعددة منها الوطنية التنمية، وبنوك اإلمنائية، للوكاالت القوية

 بوصفه اجلماعي التمويل إمكانات استكشاف ينبغي ذلك، إىل اإلضافةوب العملية. سياقاتال يف تكالاملش على زكّ ير 
 املشاريع. من حمددة ألنواع حمتمالً  خياراً 
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 اجلامعة النهوج تتطلب وقد .االستدامة مو لعل التعاونية املتطلبات مع التمويل شروط تكييف يتعني حال، أية وعلى
 يف شركاء تشمل قد واليت األكادميية، غري املعنية اجلهات مع الشراكات على تقوم اليت التحديد، وجه على لتخصصاتل
 يف التفكري جيري أن احلاالت معظم يف جداً  املفيد ومن تنفيذه. أو ما مشروع إعداد يف سواء إضافياً، وقتاً  خمتلفة، دانبل

 القدرات. تنميةل متويل تأمني

 املشاريع ملقرتحات املشرتك التصميم متويل يف النظر ينبغي االستدامة، مو بعل املرتبطة باملشاريع يتعلق وفيما ذلك، ىعل وبناءً 
 الدعوة خالهلا جتري اليت الفرتات متديد وينبغي ي،تنافس أساس على األكادميية غري املعنية اجلهات مشاركة متويل ذلك يف مبا
 .املمارسة مستوى على املشروع نتائج لتطبيق الدعم تقدمي يف التمويل مؤسسات تنظر أن أيضاً  ينبغيو  املقرتحات. تقدمي إىل
 االعتبارات من النوع ذاه نطبقي أن املفرتض منو  معينة. سياقات يف شرطاً  املشرتك لتصميمل عناصر وجود اعتبار حىت ميكنو 

 الدخل من الدنيا الشرحية ذات البلدانو  املنخفض الدخل ذات البلدان مع الدولية البحوث شراكات على أكرب بقدر
 .املتوسط

 االستدامة مو عل أن هي القول خالصةو  املنهجي. الصعيد على والتنوع املرونة جوانب عام بوجه لتمويلا يشجع أن وينبغي
 معنية تجها بوصفها التمويل وكاالت فهم أيضاً  وميكن التمويل؛ وكاالت لدى األجل طويل منظور من أيضاً  ستفيدت

 مالئمة. أشكاالً  تتخذ املشاريع هذه يف مشاركتها أن إال االستدامة مو عل مبشاريع

 اآلثار تقييم ملراعاة جديدة قياس و�وج مؤشرات إىل حاجة هناك االستدامة، مو عل مشروع تأثري بقياس يتعلق وفيما وأخرياً،
 الزمنية. النطاقات خمتلف على املرتتبة
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