
 مبادرة الجامعات
 لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة



تهدف واسد (WASD) لتعزيز تبادل املعرفة والخربة واملعلومات واألفكار بني األكادمييني والعلامء 

واملهنيني وصانعي السياسات لتحسني الفهم املتبادل ألدوار العلوم والتكنولوجيا  واالبتكار يف تحقيق 

التنمية املستدامة يف جميع أنحاء العامل. ومن أجل ذلك نظمت واسد أكرث من 100 مؤمتًرا دوليًا عىل 

مدار األربعة وعرشين عاًما املاضية يف سويرسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وتركيا 

وكندا والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وسانت لوشيا وأسرتاليا وإيطاليا وتونس والسودان. ملزيد 

، من التفاصيل واألمثلة حول مؤمتراتنا السابقة

تعمل واسد مع مجموعة واسعة من املؤسسات حول العامل من الجامعات ومراكز البحوث واإلدارات 

الحكومية، ال سيام يف البلدان النامية لتزويد املهنيني والباحثني وصانعي السياسات بأفضل األدلة 

العلمية املتاحة عند املساهمة يف التطوير التكنولوجي وتحقيق اقتصاد أفضل ورفاهية لجميع السكان 

الذين يخدمونهم.
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مبادرة املنظمة العاملية للتنمية املستدامة

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة منصة الجامعات 

واسد منتدى عاملي يجمع أكادمييون خرباء من جميع أنحاء 
العامل  ملناقشة القضايا العاملية والسياسات العامة واالدارة 
وسياسات العلوم والتكنلوجيا واالبتكار والتنمية املستدامة.

يسعدنا يف واسد دعوة جميع الجامعات و مراكز البحوث حول العامل لالنضامم إىل مبادرة 

 www.sdgsuniversities.org) SDGsUNi الجامعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

والتي تهدف لجمع كل مؤسسات التعليم العايل  الجامعات، والكليات، واملعاهد وجميع 

املؤسسات البحثية، والجمعيات "األكادميية/املهنية" واألفراد املهتمني بالبحث العلمي  من 
جميع أنحاء العامل يف منصة عاملية موحدة للتعاون والتواصل لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
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（
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التعاون بني واسد و مختلف وكاالت األمم املتحدة

 يرس واسد أن تعمل عن كثب مع مختلف وكاالت األمم املتحدة، وخصوصا مع وحدة التفتيش املشرتكة التابعة

 وذلك بقناعة تامة من وحدة التفتيش املشرتكة وواسد (UN Joint Inspection Unit-JIU) لألمم املتحدة

 بأن أجندة األمم املتحدة 2030 للتنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة السبعة عرش تحتاج إىل تضافر

الجهود واملشاركة املتجددة بني منظمة األمم املتحدة وجميع املؤسسات يف القطاعني العام والخاص

 يف عام 2018، تعاونت واسد مع وحدة التفتيش املشرتكة  يف تنظيم مؤمتر كبري ملدة أربعة أيام بقرص األمم

 املتحدة يف جنيف عن الرشاكة بني القطاعني العام والخاص لتحقيق أجندة األمم املتحدة 2030 للتنمية

 املستدامة والذي صاحبة أصدار تقرير األمم املتحدة عن الرشاكة املتجددة بني منظمة األمم املتحدة مع

 القطاعني العام والخاص. ويف نفس العام تعاونت واسد مع وحدة التفتيش املشرتكة يف مرشوع األمم املتحدة

A.435"تعزيز تطبيق أبحاث السياسات يف خدمة 2030"، والذي يهدف إىل مراجعة استيعاب أبحاث السياسات 

 يف خدمة خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وألول مرة يف تاريخها البالغ 52 عاًما، قامت األمم املتحدة

مبساعدة واسد بالتشاور رسميًا مع األكاديميين والباحثين من جميع أنحاء العالم بشأن استيعاب   

 السياسات يف األمم املتحدة ونظرنا يف ذلك ان يكون للسودان نصيبأبحاث

 يف عام 2019، عملت واسد أيًضا عن كثب مع وحدة التفتيش املشرتكة إلجراء مراجعة عىل مستوى منظومة

 األمم املتحدة للسياسات والربامج واملنصات لدعم التعلم االلكرتوين وتعزيز كفاية سياسات التدريب يف األمم

 املتحدة. وقد تم عرض تقرير سياسات ومنصات دعم التعلم: نحو مزيد من التامسك والتنسيق والتقارب

 ،رسميًا يف 28 أكتوبر 2020 عند افتتاح مؤمتر واسد للتعلم عرب اإلنرتنت

 وقد شجعت هذه املشاركات الناجحة لواسد (2017/2018/2019) مع وحدة التفتيش املشرتكة واملبادرات

 والفعاليات األخري مع وكالت االمم املتحدة األخري عىل إطالق مبادرة الجامعات السودانية لتحقيق أهداف

  التنمية املستدامة
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 واسد تتعاون مع األمم المتحدة في
 مشروع أبحاث السياسات في خدمة

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

تقرير سياسات ومنصات دعم التعلم 
على مستوى منظومة األمم المتحدة
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ملاذا يجب أن تنضم للمبادرة

�
تهدف الم�ادرة لمساعدة المؤسسات األ�اد�م�ة وال�حث�ة ع� لعب دور كب�� وفعال ��

� �لدانها من تحقيق أجندة األمم المتحدة 2030 وأهداف التنم�ة المستدامة الس�عة  تمك��
: ، ع� س��ل المثال ال الح� ما��� ع��

QS من التص��ف العال�� للجامعة، فقد أ�دت تص��فات الجامعات العالم�ة مثل � ●التحس��
� تنف�ذ

ها ع� الدور الحاسم الذي تلع�ه الجامعة �� و Times Higher Education وغ��
� الحرم الجام�� ومساعدة �لدانهم ع� تحقيق أهداف التنم�ة

أهداف التنم�ة المستدامة ��
. � السوق الدول�ة

المستدامة لألمم المتحدة، كذلك ستعزز الم�ادرة وجود جامعت�م ��
●استقطاب طالب جدد من جميع أنحاء العالم، �ش�� العد�د من التقار�ر إ� أن وجهات نظر 

الش�اب حول دراساتهم المستق�ل�ة تركز ع� التنم�ة المستدامة وع� س��ل المثال فور�س 
 ." �ش�� إ� الج�ل Z ع� أنه "ج�ل االستدامة

ا واستجا�ة لتط��ر وتنم�ة � ●كذلك �ساعد الم�ادرة الجامعة ع� أن تصبح أ��� ترك��
� المعرفة و�ناء االقتصاد الرق�� العال�� والتناف�� �شدة،

� الذين �مكنهم التنافس �� الخ��ج��
ا ع� االنضمام إ� الجامعات � جد� وستصبح أ��� جاذب�ة للطالب الجدد الح��ص��

� �مكن أن �ساعدهم ع� فهم تحد�ات االستدامة العالم�ة �ش�ل أفضل  والمؤسسات ال��
� المستق�ل. وذلك سوف �عمل ع�� صنع عالقات وط�دة

وك�ف�ة حل هذە المش�الت ��
ة. � الممل�ة المتحد

� جميع انحاء العالم وخاصة ��
للجامعة مع الجهات اال�اد�م�ة المشابهة ��

●اتاحة الفرصة للجامعة لالنضمام إ� الحوارات العالم�ة حول التنم�ة المستدامة وك�ف�ة 
ة. تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة الس�عة ع�� لألمم المتحد

ها ع�� المهارات العالم�ة وس�اق المعرفة، س�ساعد � حق�ة ما �عد ال�ورونا وتأث��
��●

� للجهود ات��� �ك اس�� الم�ادرة الجامعة ع� إنجاز أدوارها الطب�ع�ة والتع����ة ك��
الجماع�ة الوطن�ة �ال�الد للحاق �الركب والس�� �� الط��ق الصحيح لتحقيق أهداف األمم

. المتحدة للتنم�ة المستدامة
●انضمام الجامعة للم�ادرة س�ساعد جامعت�م ع� دمج و�عادة ر�ط المناهج الدراس�ة 
� �ش�ل أ��� ع� ك�� � جميع المواد ذات الصلة �أهداف التنم�ة المستدامة وال��

الخاصة ��
د.  القضا�ا ذات الصلة �االحت�اجات التنم��ة لل�ال

� أ�شطة الجامعة ال�حث�ة المختلفة لتحقيق أهداف  ●س�ساعد الم�ادرة الجامعة ع� تحس��
التنم�ة المستدامة الس�عة ع�� لألمم المتحدة وتقد�م توص�ات و�جراءات عمل�ة للمساعدة 

� تجري بها ال�حوث و�ستخدمها لتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة  ع� تغي�� الط��قة ال��
ا قادرة ع� جذب الم��د من التم��ل  الس�عة ع�� لألمم المتحدة. ستكون الجامعة أ�ض�
ا ع� تم��ل المشار�ــــع � جميع أنحاء العالم - ح��صة جد�

� من منظمات مختلفة - �� ال�ح��
� تركز ع� القضا�ا المتعلقة �أهداف التنم�ة المستدامة الس�عة ع�� لألمم ال�حث�ة ال��

المتحدة.

لألساتذة والباحثني، والدورات، والبحوث، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار، واملوقع

.االلكرتوين، وجميع تفاصيل االتصال بجامعتكم ووسائل التواصل االجتامعي

.ستتحصل الجامعة عىل شهادة املشاركة املتميزة يف املبادرة●

 سنقدم لكم استشارات وورش عمل تشخيصية لألعامل من قبل مستشارينا الخرباء لتلبية اسرتاتيجيات التحول●

.االكادميي والبحثي والتخطيط لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 ميكن اختيار جامعتكم من قبل  مجلس الخرباء االستشاري يف واسد لتكون من املؤسسات األكرث متيًزا ذات الخربة●

.واملساهامت لتحقيق أجندة األمم املتحدة 2030 وأهداف التنمية املستدامة

عالوة عىل ذلك، سيتم تزويد الجامعات املختارة بدعوة رسمية وامكانية االختيار بني عدة مستويات من املشاركة يف●

مؤمترات واسد السنوية لالستدامة يف لندن، وستتم دعوتها لالنضامم إىل منصة املتحدثني الرئيسيني يف املؤمتر، وميكن أن

.يكون ذلك من خالل نائب او رئيس الجامعة أو عميد الجامعة املختارة للمشاركة يف إحدى جلسات املناقشات املختلفة

 سيتم تضمني الجامعات املختارة يف كتيبات واسد العاملية واإلقليمية التي تركز عىل أهداف التنمية املستدامة، وسيتم●

إطالق الدليل رسميًا خالل مؤمترات واسد وسيتم توزيع نسخ تكميلية يف جميع أنحاء العامل. و يتمثل املستفيدون يف كبار

 الخرباء يف مجال أهداف التنمية املستدامة واألمم املتحدة وكبار املسؤولني الحكوميني وواضعي السياسات ومديري

 .الرشكات وما إىل ذلك

 ميكن منح تخفيضات ترتاوح بني (10-50 %) لجميع الجامعات املشاركة يف جميع مؤمترات واسد وورش العمل●

 .والربامج التدريبية
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ملاذا يجب أن تنضم للمبادرة

�طان�ة و العالم�ة األخري � مع الجامعات ال�� � عدد من برامج الت�ادل الطال��
●االنخراط ��
. حول العالم

●س�تمكن الجامعة من بناء العالقات والمشاركة مع مختلف و�االت األمم المتحدة الرائدة 
  . � ع� أهداف التنم�ة المستدامة � العامل�� والمسؤول��

� جميع أنحاء العالم، وت�ادل
ة مع الجامعات الرئ�س�ة �� ●�مكن للجامعة التواصل م�ا��

الخ�� ات والدروس المستفادة من خالل ال�حث والتدر�س. كذلك االستفادة من برامج  
� التعل�م

� الممل�ة المتحدة والدول الرائدة ��
ال��ارات ال�حث�ة ال��� مرا�ز ال�حوث العالم�ة ��

. العا�� حول العالم
اء وأساتذة واسد بتدر�س مختلف المقررات الدراس�ة لطال��م ع��  ●االستفادة من ق�ام خ��

امج اف ع� مشار�ــــع الدراسات العل�ا وال�� ة ل�دان�م، واال�� نت أو الحضور م�ا�� األن��
. ال�حث�ة

� ذلك
� المنصة، �ما ��

نت �� ●سنقوم �أ�شاء وتط��ر صفحة مخصصة لجامعت�م ع�� اإلن��
، والدورات، وال�حوث، ومرا�ز ال�حوث،  � الملفات الشخص�ة ال�امله لألساتذة وال�احث��

، وجميع تفاص�ل �
و�� �ن، وآخر األخ�ار، والموقع االل��� � اء المم�� والم�شورات، وك�ار الخ��

. االتصال �جامعت�م ووسائل التواصل االجتما��
درة. � الم�ا

ة �� � ●س�تحصل الجامعة ع� شهادة المشاركة المتم��
اء لتلب�ة  ●سنقدم ل�م اس�شارات وورش عمل �شخ�ص�ة لألعمال من ق�ل مس�شار�نا الخ��

. � والتخط�ط لتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة ات�ج�ات التحول اال�اد��� وال�ح�� اس��
� واسد لتكون من المؤسسات

اء االس�شاري �� ●�مكن اخت�ار جامعت�م من ق�ل  مجلس الخ��
ة والمساهمات لتحقيق أجندة األمم المتحدة 2030 وأهداف التنم�ة ا ذات الخ�� �� األ��� تم��

. المستدامة
� عدة  ●عالوة ع� ذلك، س�تم تزو�د الجامعات المختارة �دعوة رسم�ة وام�ان�ة االخت�ار ب��

� لندن، وس�تم دعوتها
� مؤتمرات واسد السن��ة لالستدامة ��

مست��ات من المشاركة ��
� المؤتمر، و�مكن أن �كون ذلك من خالل نائب او

�� � � الرئ�سي�� لالنضمام إ� منصة المتحدث��
. � إحدى جلسات المناقشات المختلفة

رئ�س الجامعة أو عم�د الجامعة المختارة للمشاركة ��
� تركز ع� � كت��ات واسد العالم�ة واإلقل�م�ة ال��

� الجامعات المختارة �� ●س�تم تضم��
ا خالل مؤتمرات واسد وس�تم توز�ــــع أهداف التنم�ة المستدامة، وس�تم إطالق الدل�ل رسم��

� مجال أهداف
اء �� � ك�ار الخ��

� جميع أنحاء العالم. و يتمثل المستف�دون ��
�سخ ت�م�ل�ة ��

� وواض�� الس�اسات ومديري � الحكومي�� التنم�ة المستدامة واألمم المتحدة وك�ار المسؤول��
 . �ات وما إ� ذلك ال��

� جميع
� (10-50 %) لجميع الجامعات المشاركة �� اوح ب�� ●�مكن منح تخف�ضات ت��

امج التدر���ة.  مؤتمرات واسد وورش العمل وال��

لألساتذة والباحثني، والدورات، والبحوث، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار، واملوقع

.االلكرتوين، وجميع تفاصيل االتصال بجامعتكم ووسائل التواصل االجتامعي

.ستتحصل الجامعة عىل شهادة املشاركة املتميزة يف املبادرة●

 سنقدم لكم استشارات وورش عمل تشخيصية لألعامل من قبل مستشارينا الخرباء لتلبية اسرتاتيجيات التحول●

.االكادميي والبحثي والتخطيط لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 ميكن اختيار جامعتكم من قبل  مجلس الخرباء االستشاري يف واسد لتكون من املؤسسات األكرث متيًزا ذات الخربة●

.واملساهامت لتحقيق أجندة األمم املتحدة 2030 وأهداف التنمية املستدامة

عالوة عىل ذلك، سيتم تزويد الجامعات املختارة بدعوة رسمية وامكانية االختيار بني عدة مستويات من املشاركة يف●

مؤمترات واسد السنوية لالستدامة يف لندن، وستتم دعوتها لالنضامم إىل منصة املتحدثني الرئيسيني يف املؤمتر، وميكن أن

.يكون ذلك من خالل نائب او رئيس الجامعة أو عميد الجامعة املختارة للمشاركة يف إحدى جلسات املناقشات املختلفة

 سيتم تضمني الجامعات املختارة يف كتيبات واسد العاملية واإلقليمية التي تركز عىل أهداف التنمية املستدامة، وسيتم●

إطالق الدليل رسميًا خالل مؤمترات واسد وسيتم توزيع نسخ تكميلية يف جميع أنحاء العامل. و يتمثل املستفيدون يف كبار

 الخرباء يف مجال أهداف التنمية املستدامة واألمم املتحدة وكبار املسؤولني الحكوميني وواضعي السياسات ومديري

 .الرشكات وما إىل ذلك

 ميكن منح تخفيضات ترتاوح بني (10-50 %) لجميع الجامعات املشاركة يف جميع مؤمترات واسد وورش العمل●

 .والربامج التدريبية

مبادرة الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

•

6



االنضامم إىل عضوية املبادرة

 هنالك أربعة مستويات من حزم العضوية السنوية متاحة لتناسب مجموعات متنوعة من املجاالت واألهداف، سواء كانت  

اسرتاتيجيات وسياسات التحول الجامعة ترغب يف إجراء تغيير بسيط أو كبير تهدف من خالله الجامعة إىل الرشوع يف 

 الرئيسية نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش ومساعدة البلد .

 لالطالع وملزيد من املعلومات و ملنح الجامعة وقت كايف لالنضمام التام للمنصة سيكون الشهر األول من أي عضوية مجانيًا  

ويسعدنا أيًض ا تصميم أي حزمة معينة لتلبية املتطلبات الخاصة بجامعتكم. كما أن هنالك فرصة كبيرة لألنضمام مجانا إىل 

عضوية مبادرات الجامعات االخري .

 ملساعدة الجامعة يف تصور الطريقة التي ستبدو بها صفحة الويب الخاصة بالجامعة يف املنصة، أنشأ مطورونا العديد من  

الصفحات التجريبية للعديد من الجامعات يف جميع أنحاء العالم وتم أخذ جميع املعلومات الواردة يف هذه الصفحات  

التجريبية من صفحات الويب املتاحة مجانًا لهذه الجامعات. يرجى مراجعة صفحات الجامعات املختلفة  يف املنصة- بمجرد  

التسجيل-  تكون جامعتكم قادرة عىل تغيير وتعديل كل يشء مدرج يف العرض التوضيحي حتى تقتنع بأنه أكثر مالءمة  

مبعلومات دقيقة ومحدثة إلجراء جميع التغييرات  للجامعة، أيًض ا، بعد االشرتاك يف املنصة ستتمكن الجامعة من تزويدنا 

. والتحديثات الدورية 

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من املعلومات، فرنجوا االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين أو التواصل عرب ممثل املبادرة  يف بلدكم.
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حزم العضوية والفوائد

الفوائد Seed 
$1,750

 شهادة املشاركة املتميزة يف املبادرة وإدراج أسم الجامعة يف دليل الجامعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 أنشاء وتطوير صفحة مخصصة لجامعتكم عرب اإلنرتنت يف املنصة، مبا يف ذلك امللفات الشخصية الكامله لألساتذة
 والباحثني، والدورات، والبحوث، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار، واملوقع

االلكرتوين، وجميع تفاصيل االتصال بجامعتكم ووسائل التواصل االجتامعي

 أضافة 5 من كورسات الجامعة، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار

أضافة 2 من أرشطة الفيديو الرتويجية عن الجامعة يف قناتنا باليوتيوب

تخفيضات ترتاوح حتي (10%) لجميع الجامعات املشاركة يف جميع مؤمترات واسد وورش العمل والربامج التدريبية

أضافة 10 من كورسات الجامعة، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار

أضافة 6 من أرشطة الفيديو الرتويجية عن الجامعة يف قناتنا باليوتيوب

تخفيضات ترتاوح حتي (25%) لجميع الجامعات املشاركة يف جميع مؤمترات واسد وورش العمل والربامج التدريبية

 عرض ملدة أسبوع واحد (عنرص واحد كل ثالثة أشهر) يف صفحتنا الرئيسية: اسم وشعار الجامعة، أحد مراكز
البحوث، امللف الشخيص الكامل ألحد الخربا، أحد أخبارالجامعة

أضافة 20 من كورسات الجامعة، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار

أضافة 10 من أرشطة الفيديو الرتويجية عن الجامعة يف قناتنا باليوتيوب

تخفيضات ترتاوح حتي (50%) لجميع الجامعات املشاركة يف جميع مؤمترات واسد وورش العمل والربامج التدريبية

 عرض ملدة شهر واحد (عنرص واحد كل ثالثة أشهر) يف صفحتنا الرئيسية: اسم وشعار الجامعة، أحد مراكز البحوث،
امللف الشخيص الكامل ألحد الخربا، أحد أخبارالجامعة

 دعوة رسمية باملشاركة يف مؤمترات واسد السنوية لالستدامة يف لندن، وكذلك حضور العشاء الرسمي للمؤمتر مام
يوفر فرص التواصل والرتويج عن الجامعة و نشاطاتتها

 أنتاج فيديو (30-90 ثانية يفضل وحتي 5 دقائق) ترويجي عن الجامعة بواسطة خرباء واسد املتتخصصني يف أنتاج
االفالم

 استشارات وورش عمل تشخيصية لألعامل من قبل مستشارينا الخرباء لتلبية اسرتاتيجيات التحول االكادميي والبحثي

والتخطيط لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  استشارة واحدة بحد أقىص 0001 كلمة

أضافة 35 من كورسات الجامعة، ومراكز البحوث، واملنشورات، وكبار الخرباء املميزين، وآخر األخبار

أضافة 20 من أرشطة الفيديو الرتويجية عن الجامعة يف قناتنا باليوتيوب

تخفيضات ترتاوح حتي (100%) لجميع الجامعات املشاركة يف جميع مؤمترات واسد وورش العمل والربامج التدريبية

 عرض ملدة ثالثة أشهر (عنرص واحد كل شهر) يف صفحتنا الرئيسية: اسم وشعار الجامعة، أحد مراكز البحوث، امللف
الشخيص الكامل ألحد الخربا، أحد أخبارالجامعة

 العشاء الرسمي للمؤمتر مام يوفر فرص التواصل والرتويج عن الجامعة و نشاطاتتها. كذلك الدعوة لالنضامم إىل منصة
 املتحدثني الرئيسيني يف املؤمتر، وميكن أن يكون ذلك من خالل نائب او رئيس الجامعة أو عميد الجامعة املختارة

للمشاركة يف إحدى جلسات املناقشات املختلفة

 أنتاج 3 من الفيديوهات (30-90 ثانية يفضل وحتي 5 دقائق) الرتويجية عن الجامعة بواسطة خرباء واسد
املتتخصصني يف أنتاج االفالم

ميي  استشارات وورش عمل تشخيصية لألعمال من قبل مستشارينا الخرباء لتلبية اسرتاتيجيات التحول االكاد

والبحثي والتخطيط لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  استشارتين بحد أقىص 0001 كلمة لكل أستشارة

 ورشة عمل تصل إىل 3 ساعات يتم تقدميها افرتاضيا (تكلفة إضافية وجها لوجه) من قبل مستشاري واسد لتلبية
اسرتاتيجية التحول الخاصة بك نحو أهداف التنمية املستدامة

 عرض اسم وشعار الجامعة ملدة ثالثة أشهر يف صفحة واسد الرئيسية مام يتيح التعريف بالجامعة ملجموعة واسعة
من زوار صفحة واسد الرائدة عامليا يف مجال التنمية املستدامة
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شكرا

www.wasd.org.uk 
www.sdgsuniversities.org

Twitter: @WASD_news 

YouTube: @World Association for Sustainable Development (WASD) 

Facebook: worldassociationSD 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/wasd-org-uk/
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