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إعالن المؤتمر
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،فهذه وثيقة لعقد مؤتمر "الجغرافيا من أجل
التنمية المستدامة لرؤية 2030م" ،والتي ستكون بمثابة مظلة لتقنين جميع اآلليات المرتبطة
بهذا العمل النبيل لخدمة الوطن.

توطئة:
تعد هذه الوثيقة خارطة طريق يتم العمل من خاللها عقد مؤتمر "الجغرافيا من أجل التعليم
والتنمية المستدامة لرؤية 2030م" والتي يزاولها متخصصون لغرض تقديم خدمة للمجتمع
بصورة احترافية من دون أجر مادي.

الرؤية :تعليم وتعلم يحقق طموح البرنامج الوطني 2030م.
الرسالة :دراسات وبحوث ومبادرات تخصصية وطنية مستدامة ترتقي بالتعليم وتلبى أولوياته
عبر استثمار القدرات واالمكانات المتاحة.
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مقــــــــدمــة
شهد مطلع القرن الحادي والعشرين نقاشاً مستفيضاً حول قضايا االستدامة وأصبحت التنمية
واالستدامة هدف ًا تتبناه المنظمات وتتنافس في تطبيقه لضمان تلبية احتياجات الجيل الحالي مع اإلبقاء
على نصيب وافر من الرفاه ألجيال المستقبل .ودأبت األمم المتحدة في تحديد مجاالت االستدامة في
القطاع العام والخاص والجامعات بما يكفل تحقيق االستدامة وأهدافها بالتكاملية بين المنظمات.
وحيث أن التعليم هو حجر األساس لتحقيق االستدامة فقد حرصت وزارة التعليم على العمل كجزء من
منظومة الجهات الحكومية في المملكة على عدة محاور لتحقيق التنمية المستدامة من خالل السعي
لتحقيق األهداف اآلتية:


تشجيع التعليم والتعلم المستمر وتوفير فرصه للجميع.



االستمرار في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في فرص التعليم والتعلم.



تحقيق نمو اقتصادي مستدام ،شامل وعادل عبر نمط تعليم وتعلم يضمن استدامة تجدد
المعرفة وتطويرها.



تحقيق بنية تحتية متمكنة في قطاع التعليم العالي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.

وتتفق هذه الرؤى مع تطوير مناهج تعليم الجغرافيا بما يتماشى مع "إعالن لوسارن" (2009م)،
واإلعالن الدولي بشأن التعليم الجغرافي للتنوع الثقافي ( )2013المنبثقين من لجنة التعليم الجغرافي
التابعة لالتحاد الجغرافي الدولي والمعتمد من قبل األمم المتحدة حول التعليم الجغرافي من أجل التنمية
المستدامة ،حيث يعد هذا اإلعالن امتداداً للميثاق الدولي للتعليم الجغرافي المنصوص عليه عام 1992م
والذي يركز على النقاط اآلتية:
.1

مساهمة الجغرافيا في التنمية المستدامة.

 .2ضبط معايير برنامج جغرافي من أجل التنمية المستدامة.
 .3أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم من أجل التنمية المستدامة.
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األهداف الرئيسية للمؤتمر:
انطالقا من حرص الجمعية الجغرافية السعودية وقسم الجغرافيا بجامعة اإلماام عباد الارحمن بان
فيصل على دمج االستدامة في تعليم الجغرافيا بهدف:
.1

تقديم تعليم عالمي يراهن على المستقبل ويرمي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م عن طريق إعطاء
األجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة ،واحترام التنوع الحيوي ،والادفاع عان حقاوق
اإلنسان.

 .2تطوير القدرات الضرورية في مجال التنمية المستدامة ومنها:
.1

تحفيز ودعم بحوث التنمية المستدامة في جامعات المملكة العربية السعودية.

 .2تســلي الضــو علــى مســتجدات البحــوث االقتصــادية واالجتماعيــة والبيفيــة فيمــا يتعلــق
بدمج مفاهيم التنمية المستدامة في العلوم.
 .3مناقشـــة المشـــكالت التـــي تواجـــه أعضـــا هيفـــة التـــدري

فـــي دمـــج االســـتدامة فـــي

العملية التعليمية.
 .4مناقشة دور الشراكات في دعم البحث العلمي الجغرافي وخدمة المجتمع.
 .5كشف النقاب عن أهمية العمل التطوعي في تحقيق أهداف التعليم المستدام.
 .6اســـتعراض الوضـــع الحـــالي للمنـــاهج والمقـــررات الجغرافيـــة فـــي الجامعـــات ،وإلقـــا
الضو على المجهودات المبذولة في مجال تطويرها بإدراج مفاهيم االستدامة.
 .7اســـتعراض تجـــارب الـــدول فـــي مجـــال إدراج مفـــاهيم االســـتدامة فـــي المنـــاهج وفـــي
أنشطة المقررات.
 .8دعــم المبــادرات التــي تســاهم فــي رفــع تنافســية علــم الجغرافيــا فــي ســو العمــل
واستدامة األعمال ،وتحسين جودة الخدمات لعامة ،في القطاع العام والخاص.
 .9مــدت توافـــق منـــاهج التعلــيم فـــي أقســـام الجغرافيـــا بالمملكــة مـــع أهـــداف التنميـــة
المستدامة 2030-2015م -األمم المتحدة
وإدراك ااً ماان الجمعيااة الجغرافيااة السااعودية وجامعااة اإلمااام عبااد الاارحمن باان فيصاال ممثلااة فااي قساام
الجغرافيااا ونظاام المعلومااات الجغرافياااة علااى أهميااة هاااذه األهااداف العامااة فقاااد تاام االتفاااق علاااى
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تنظاايم فعاليااات الماامتمر الاادولي األول لالسااتدامة بعنااوان "الجغرافيــا مــن أجــل التنميــة المســتدامة لرؤيــة
2030م" فااي العااام الجااامعي  1439/1438هااا بهاادف تبااادل المعرفااة والمهااارات والخباارات بااين الخبااراء
والمتخصصين والمهتمين في مجال الجغرافيا والتنمية المستدامة.

محاور المؤتمر


تحقيق االستدامة المجتمعية.



تحقيق االستدامة االقتصادية.



تحقيق االستدامة البيئية.



تطوير مناهج تعليم الجغرافيا بما يتفق مع "اإلعالنات الدولية" ،التاي تركاز علاى النقااط
اآلتية:

-

مساهمة الجغرافيا في التنمية المستدامة.

 ضبط معايير برنامج جغرافي من أجل التنمية المستدامة.-

أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم من أجل التنمية المستدامة.

-

الربط بين التجارب المحلية واإلقليمية والظواهر العالمية.

لجان المؤتمر:
اللجنة التنظيمية.

اللجنة العلمية.
اللجنة المالية.
لجنة العالقات العامة.
لجنة المطبوعات.
لجنة المعارض
لجنة السكرتارية.
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الملخصات:


يكون حجم الملخص في حدود ( )200 – 150كلمة.

مواعيد مهمة:


آخر موعد لتقديم الملخصات  15ربيع األول 1439ها ( 3ديسمبر 2017م).



آخر موعد لتقدم البحوث  29جمادى األولى 1439ها ( 15فبراير 2018م).

استمارة التسجيل

(إضغط هنا)
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