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 رافد لتحقيق اهداف التنمية المستدامة : المسؤولية المجتمعية للجامعة

 الياس التريكي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي إعدادمن   

 –جامعة قابس  –بقابس  والملتيميديا لإلعالميةمدير مكتب التنمية المستدامة بالمعهد العالي 

  ilyes.triki@isimg.tn :البريد االلكتروني 

 

ق رة نسامام ما يعرفه المشهد الجامعي من تحديات ومسؤوليات مناطة بعهدة صناع القرار لمساي
 جتمعاتهافي م والتأثيرتطور دور مؤسسات التعليم العالي خدمة لمهمتها االساسية في بناء نماء االوطان 

رار ناع قومحيطها بشكل ايجابي وتفاعلي اذ هذه المؤسسات هي المكونة لمواطني الغد من مسؤولين وص

وبالتالي  اتها،ومؤثرين وفاعلين متداخلين في منظومة تعمل بطريقة متناغمة، كل من مكانه، لتطوير مجتمع
ذا لم ار كافية قى غيت ومنح الشهادة العلمية تبفان مهمة التكوين والتدريب ونقل المعلومات وتقييم المكتسبا

 رع القيمات وزر االستراتيجية الوطنية والدولية للنهوض بالمجتمعيتتوازى في المسار مع مجهود جلي يسا

 لمتدخلينميع اجوالمبادئ االنسانية متمثال في انشطة وسياسات  لتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى 
طنيا جامعات واع العالي تعزيزا لدورها الحقيقي في تطوير وتنمية المجتمع وفي اشعـــفي منظومة التعليم ال

 ودوليا خدمة للطالب.

ا عتبارهإ" حول المسؤولية المجتمعية للجامعات ب2008مستندين الى تعريف "جوسي وجوسي ، 
اتهم مسؤولياداريين و موظفين ل مجتمع الجامعة من طلبة، طاقم تدريس، ألداءسياسة ذات طابع اخالقي 

تنمية  ع لتعزيزلمجتمتجاه االثار التعليمية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة، في حوار تفاعلي مع ا

اتها في مؤسس الي ودورلمهمة التعليم الع وعميقة تعريف نلمس بين كلماته رؤية شاملةانسانية مستدامة، 
نسانية امهمة  من خدمة الطالب واكسابه المعارف العلمية لتتعداها الىالقيام بدور في مجتمعاتها اشمل 

 التنمية المستدامة. ألهدافوكونية عبر مسؤوليتها المجتمعية خدمة 

ي عقد ة، وهان االهداف االنمائية المستدامة السبعة عشر هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة لإلنساني
تعلق ة المهذا ما تضمنته افتتاحية اطالق برنامج االمم المتحد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه"

م االتفاق تغاية  169والمتضمنة لسبعة عشر هدفا و  2030-2015باألهداف االممية للتنمية المستدامة 

هذه  تحويلعليها في اجماع دولي فريد من نوعه ميزه التزام معنوي من صناع القرار على العمل معا ل
ة المميات اراعي الغايائج على ارض الواقع، عبر استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية تاالهداف الى نت

 … ساهمة في تحقيق هذه االهدافللم السبعة عشر، للجامعة دور محوري، اذا علمت وعملت،

 ؟ فــــــــــكي

 القضاء على الفقر :1الهدف 

ر سلبي ات اثالتي تدخل االنسان في دائرة مفرغة تجعل منه ظاهرة ذ من ابرز اسباب الفقر البطالة،

رات بروز توتالي لمن الناحية االجتماعية فالبطالة تؤدي الى الفقر المؤدي لعدم التماسك االجتماعي وبالت
الى  واضطرابات اجتماعية تؤدي الى زعزعة االستقرار وبروز النزاعات وتردي االوضاع وبالتالي

لدولة مجهود ا ساندةقتصادية بمالمحها وارهاصاتها التقليدية والحديثة ... دور الجامعة هنا هو ماالزمة اال

لبات مستوى المعارف والمكتسبات لدى الخريجين ومتط جودة التعليم وضمان الترابط بين في خصوص

  جين.ريسوق الشغل العمومي والخاص باالضافة الى دورها في تشجيع المبادرة الخاصة ومتابعة الخ

 توفير االمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة :2الهدف 

وبالتالي  باألمراض لإلصابةعرضة  وأكثراقل  بإنتاجيةفراد مجتمع ا ينتجانالجوع وسوء التغذية 
دور البحث  غير قادرين على التعلم وكسب الرزق وتحسين احوالهم المادية ... دور الجامعة في تغزيز
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العلمي في المجاالت الفالحية ونشر مبادئ االستهالك السليم والمستدام والمساهمة في تعزيز االستهالك 

 المسؤول وعلى مكافحة اهدار الطعام.

 عيش صحية بأنماطضمان تمتع الجميع  :3الهدف 

حي صمحيط هم اساس نماء االوطان فمن مسؤولية الجامعة ضمان اعتبارا بان االشخاص االصحاء 
 غوجيةوسليم لطلبتها، اساتذتها وموظفيها قصد ضمان استمرارية العمل والخدمات بالجودة البيدا

اهمية بريها واالكاديمية المرجوة، باالضافة الى دورها الهام في في رفع مستوى الوعي الجماعي لمنظو

ية الصح في المسائلعلمي الثقافة الصحية والتوعية بالحق في الرعاية الصحية لجيدة ودعم البحث ال

 .والوقائية

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل :4الهدف 

 لظروفهدف في قلب مهمة الجامعات وهو السبيل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر توفير ا

 .الدولية عاييروفقا للم جودة التعليم وشموليتهوالموارد واالمكانيات البشرية والمادية الالزمة لضمان 

 تحقيق المساواة بين الجنسين :5الهدف 

ية السماو المساواة بين الجنسين هذا الحق الكوني الذي تكفله االديان اإلنساناحد ابرز حقوق 
 لحياةوالدساتير الوضعية فكيف لمجتمع ان يسير برجل واحدة بدون مساواة شاملة لجميع مكونات ا

ي مقاعد فنسين واقتصاديا وسياسيا ... دور الجامعة تعزيز اليات التوقي من التمييز بين الج اجتماعيا،

 وضوع.ي المالدراسة او عند تعيين االطار االكاديمي او االداري والعمل على تنظيم لقاءات توعوية ف

 للجميع ضمان توفر المياه :6الهدف 

لقيام مهمة االماء مصدر حياة االنسان وكامل المنظومة الطبيعية عل وجه االرض، تضطلع الجامعة ب

 ء بمقراتالما بتشجيع وتثمين البحوث العلمية في المجال وقيادة حمالت توعوية حول الترشيد في استعمال

 التدريس وااليواء.

 خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة :7الهدف 

ات ي الطاقفللجامعة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر تعزيز البحوث في العلمية دور محوري 
ية دئ التنملمبا النظيفة والمتجددة واعتماد ممارسات موفرة للطاقة والعمل على تركيز بنية تحتية مطابقة

 المستدامة.

 وتوفير العمل الالئق تعزيز النموء االقتصادي :8الهدف 

ها كاديميحيطها، يجب ان يصب اهتمام الجامعة على تسخير طاقات خبرائها واكفاعل اقتصادي في م

ريب والتد مستدام وترشيد استثمارات الدولة في التعليم أخضرنحو تركيز خارطة طريق لنظام اقتصادي 

 من الجودة والحوكمة. جفي مزي

 الصناعة واالبتكار والبنية التحتية :9الهدف 

ور لجامعة دلعب ات األوطانتؤدي الى رخاء ال يمكن ان صناعة بدون ابتكار وتحسين مستمر 
لوسط اه في محوري وشامل في تركيز مقتضياته عبر تعزيز البحث العلمي وتشجيع الخلق واالبداع وتثمين

جية ولوتكنالوالشراكة االيجابية مع القطاع الخاص قصد العمل المشترك على الرقي بالقدرات الجامعي 

 لمنظومة الصناعات الوطنية.

 الحد من انعدام المساواة :10الهدف 
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مرآة  معة هيال يمكن تحقيق تنمية متميزة بدوامها اذا تم استبعاد اي جزء من سكان العالم، الجا
.. .صلة  بل هي المجتمع بكل شرائحه بما تتضمنه من عناصر بشرية وعالقات بين اطراف ذات المجتمع،

م تنفس نسييب ان هي القدوة في منظومة القيم الكونية، خاصة المساواة، فكل متواجد داخل هذه المنظومة يج

 المساواة وان ال تتعكر حياته في مجتمع الجامعة بمشاعر الحيف والتمييز. 

 مدن مستدامة :11الهدف 

ينهما لمسار بمتياز بين الجامعة والمدن التي تحتضنها، فالتوازي في اإبتجمع عالقة تأثر وتأثير 

 حيوي لكليهما ... فالجامعة تنير المدن التي تحتضنها وتقوي صورتها وطنيا ودوليا.

 استهالك وانتاج مسؤول :12الهدف 

دامة المناهج التكوينية على جانب االست دور مهم للجامعة في هذا الخصوص عبر التركيز في

ا وانبهواالستهالك المسؤول والشراء الرشيد والمترابط مع متطلبات التنمية المستدامة بمختلف ج
نتاج لحد من ااتالي عند التزود وعند االستغالل دون تبذير او افراط وبال االقتصادية والبيئية واالجتماعية

 النفايات.

 التصدي لتغيرات المناخ :13الهدف 

ذكاء اعمل على هذه الظاهرة كل العناية بالدرس والتحليل وقبله ال يالءإدفع مراكز البحث الى عبر 

تسويق وال قات البديلةالوعي في المجتمع للتقليص من اسباب هذه الظاهرة الطبيعية والتوجه نحو الطا

 داخل دوائرها ومحيطها. المعرفي لها

 حفظ الموارد المائية :14الهدف 

ام و مستددفع ودعم البحث العلمي في النظم تكنولوجيات البحار وتثمين نتائج الدراسات على نح

تحسيسية ة والالبصمة االيكولوجية للجامعات في محيطها وإذكاء الحمالت التوعوي الى الحد من باإلضافة

 في الخصوص. 

 حياة مستدامة على وجه االرض :15الهدف 

 رض عبرفي قلب المسؤولية المجتمعية للجامعات، ضمان اليات وشفرات استدامة الحياة على اال
نظومة مركيز ترجمة االبحاث المنجزة الى توجهات استراتيجية لصناع القرار الوطني والدولي ... هدف ت

 ورؤيتها المستقبلية. "الجامعة المسؤولة" في ممارساتها اليومية

 لعدل والمؤسساتالسالم وا :16الهدف 

ء سان لبناواحترام حقوق االن واألمناممي على اهمية ادراج مبادئ الحرية والسالم  تأكيدهناك 

سالتها روفي تطبيقها على ارض واقع الجامعات وفي عالقاتها ركيز مع ت لأللفيةاالهداف االنمائية 
 والتوقي الفساد والحوكمة الرشيدة ومكافحةمنخرطة في المجهود الوطني في الشفافية  وأوطانهالمجتمعاتها 

ده قيم ها تسوظروف المناخ االجتماعي السليم داخل مجتمع الجامعة بين منظوريمنه مع العمل على ايجاد 

 .وأوطانهاالمواطنة واالحترام المتبادل ... نموذج وقدوة لمجتمعها 

 الشراكة العالمية من اجل تنمية مستدامة :17الهدف 

مع لخاص وتتطلب التنمية المستدامة، لضمان تحقيقها، عقد شراكات جدية بين الجامعة والقطاع ا

 الكونيولوطني امتساوية ومتوازية في البعد  ألهدافالمجتمع المدني تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة 
.. فكيف رة .وسة ومؤث... بدون هذا الحشد والشراكة لن تترجم اهداف التنمية المستدامة الى نتائج ملم

 لمأمولاجابي لجامعة ان تحلق خارج سرب مجتمعاتها ان تكون ربان سفينة االنماء المستدام والفعل االي

 المنتظر من مجتمعاتها.
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د لذي تستماالبشري  مال والرأسالجامعة بمفكريها من هذا التحليل المقتضب ان  هنستخلصنختم بما 
.. هي مجمع نها .في بلدا بكل تجلياتها لرئيسي لعجلة التنمية المستدامةهي الدافع والمحرك امنه طاقاتها 

 رسالتهمب تمعيمجمن وعي  بما تملكه اطرافها ذات الصلة النخبة الوطنية المساهمة والضامنة لرخاء االمم

 مع مراعاة الفارق في التفكير.طبعا ...  النبيلة الكونية

 

 

 2018فيفري  22

 التريكـــــــــــــــــــــياليــــــــــــاس 


