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 المقدمة
دورا أكثر مركزية في التنمية المجتمعية واالقتصادية مما هو عليه اليوم. يتطلع جميع  أن لعبلم يسبق للتعليم العالي 

أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والجهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية الى التعليم العالي على أنه الوسيلة 

االقتصادية، تطويرالمهارات والكفايات، الدمج األنجع لتحقيق أهداف مهمة. ومن أهم هذه األهداف التنمية االجتماعية و

 االجتماعي وتعزيز الثقافة.

انطالقاً من وظيفته، يتمتع التعليم العالي بالقدرة على تطوير األفراد بما يمكنهم بالمساهمة في بناء المجتمع وتنميته 

لفكر المستقل وذلك طوال مسار يتطور لدى الطالب التفكير النقدي واينبغي أن عبر استخدام وسائل ناجعة وشاملة. 
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تعلمهم الجامعي. كما ينبغي أن تحرص الجامعات على تطوير المهارات التحليلية لدى طالبها بغض النظر عن مجال 

دراساتهم او اختصاصاتهم مما يعزز لديهم الكفاءات الضرورية التي تخولهم التعامل مع تعقيدات المجتمعات الحديثة. 

ت أيضا أن تعزز لدى طالبها المهارات العقلية الالزمة التي تخولهم اإلنخراط والمشاركة في كما ينبغي على الجامعا

 .الحياة المدنية مع احترام القيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان

لقد بذلت جهود كبيرة في العقود الماضية  من أجل ترسيخ الدور المركزي للتعليم العالي في الوصول الى إقتصاديات 

على المعرفة. لم يستطع هذا الدور الهام في التنمية االقتصادية أن يخفف من الدور الحاسم للجامعات في التنمية مبنىة 

المجتمعية. وكان صناع القرار في جميع أنحاء العالم حريصين أشد الحرص على هذه المهمة األساسية للتعليم العالي. 

لعالي في التنمية االجتماعية وحظي بدعم متزايد كما تبنه القرارات وقد اعترف مسار بولونيا األوروبي بدور التعليم ا

 الوزارية التالية.

"نحن نؤكد على أهمية التعليم العالي في تعزيز البحث وأهمية البحث في دعم التعليم العالي من أجل التنمية 

 2005االقتصادية والثقافية لمجتمعاتنا ومن أجل التماسك االجتماعي" بيان بيرغن 

"ينبغي على التعليم العالي أن يلعب دورا قويا في تعزيز التماسك االجتماعي، والحد من عدم المساواة ورفع 

مستوى المعرفة والمهارات والكفايات في المجتمع. ولذا ينبغي أن تهدف السياسات أن رفع الى الحد األقصى 

مجتمع مستدام والديمقراطي قائم على إمكانيات األفراد في مجال التنمية الشخصية ومساهمتهم  في بناء 

 2007المعرفة" بيان لندن 

نحن الوزراء، نلتزم الحرية األكاديمية وكذلك االستقاللية والمساءلة لمؤسسات التعليم العالي كمبادئ  "

لفضاء التعليم العالي األوروبي، ونؤكد على الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تعزيز المجتمعات 

 2010ديمقراطية السلمية وتعزيز التماسك االجتماعي" بيان بودابست ال
 

"سندعم مؤسسات التعليم العالي في تعزيز جهودها الرامية إلى نشر التفاهم بين الثقافات، والتفكير النقدي، 

مواطنة والتسامح السياسي والديني، والمساواة بين الجنسين، والقيم الديمقراطية والمدنية، من أجل تعزيز ال

 2015األوروبية والعالمية ووضع األسس للمجتمعات الشاملة" بيان يريفان 

 

حددت بعض الدول األوروبية ميثاقا محدداً للمشاركة المدنية مثل شرعة المشاركة المدنية والمجتمعية في أيرلندا 

هذا االتجاه، مثل برنامج . وقد حدد االتحاد األوروبي برامج دعم محددة في 2015)شرعة االشراك الجامعي( عام 

"أوروبا للمواطنين" الذي يتعامل مع المشاركة الديمقراطية والمشاركة المدنية. وقد تم تمويل مشاريع منها على سبيل 

الذي يهدف الى تطويرثقافة اإلنخراط المجتمعي من خالل خدمة التعلم في  أوروبا نتخرط" "المثال مشروع بعنوان 

 .باالتعليم العالي في أورو

إن تطوير المشاركة المدنية والذي ينخذ أهمية كبرى على المستوى العالمي، يتخذ أهمية أكبر في لبنان والمنطقة بسبب 

التحديات االجتماعية والسياسية المختلفة التي نواجهها. إدراكا منه لدور التعليم العالي في تطوير المشاركة المدنية، 

في جامعة رفيق الحريري طاولة مستديرة  2017شباط  16لبنان في -س+ينظم فريق خبراء التعليم العالي اراسمو

وطنية لمناقشة هذا الموضوع والتحديات التي تواجه تنمية المشاركة المدنية. تمت صياغة هذا الكتيب في هذا السياق. 

المرتبطة بها في وفيما يلي بعض التعاريف للمشاركة المدنية وسيتم الحديث الحقا عن الفوائد المرجوة والتحديات 
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األقسام الالحقة. بعد ذلك، سيتم عرض مختلف القضايا المرتبطة بالتعويد على المشاركة المدنية. قبل اإلنقال الى 

 الخاتمة سوف نقدم بعض المعطيات حول المشاركة المدنية في قطاع التعليم العالي اللبناني.

 تعريفات المشاركة المدنية
على الرغم من تركيز الكثير من االهتمام في اآلونة األخيرة على "المشاركة المدنية" ال يوجد بعد، في الوقت الحاضر، 

تعريف موحد ومتفق عليه على نطاق واسع لهذا المصطلح. فتعريف المصطلح يعتمد الى حد بعيد  على وجهة نظر 

ع كبير من التعريفات لهذا المصطلح. ومع ذلك، يتم استخدام واهتمامات المعرف. وعالوة على ذلك، يبدو أن هناك تنو

مصطلح "المشاركة المدنية"  لوصف العديد من الفلسفات المختلفة للمواطنة والعديد من أنواع مختلفة من األنشطة 

[1]. 

 :فيما يلي نعرض لبعض األمثلة عن تعريف واستخدامات "المشاركة المدنية" من قبل جهات مختلفة

التعريف في هذه الحالة يسلط الضوء على االنخراط في الخدمة التطوعية في  المشاركة المدنية كخدمة مجتمعية:

تبارها جزءا من مسؤولياتة كمواطن، أو كعضو منخرط المجتمع المحلي للفرد، عن طريق مبادرة فردية مستقلة  باع

 . [2]في مجموعة

ينطبق هذا المصطلح على اإلجراءات التي تتخذ بشكل جماعي لتحسين  المشاركة المدنية باعتبارها عمل جماعي:

. وبعبارة أخرى، فهي الوسيلة التي تمكن الفرد، من خالل العمل الجماعي، أن يؤثر على المجتمع المدني [2]المجتمع

 .[3]األوسع 

تعريف المصطلح في هذه الحالة ال يؤكد فقط على الملكية الجماعية لهذا  : المشاركة المدنية كانخراط سياسي

، جاء أنه "من [8]في  ي تنطوي على عمل حكومي(. أ)المصطلح ولكن أيضا يحدد على توجهه السياسي تحديدا 

الضروري أن تقوم المؤسسات  العامة للفنون الحرة بالعمل على غرس عادة "المشاركة المدنية" في طالبهم قبل أن 

 ".يتمزق نسيج ديمقراطيتنا بطريقة غير قابلة لإلصالح

إن تعبير "المدنية" يحمل  .والجدير بالذكر اإلشارة إلى أن المشاركة المدنية تعني مساهمة المواطن في الشؤون المدنية

دنية" في طياته اإلعتبارات والعمل العام الذي يستهدف بعض القضايا أو التحديات العامة. وتشمل "المشاركة الم

 .[4]في الحياة العامة  والريادةاالنخراط الفعال 

هذا التعريف يسلط الضوء على التغيير االجتماعي كعنصر أساسي في المشاركة  : المشاركة المدنية كتغيير اجتماعي

ياة المجتمعية فتشمل "المشاركة المدنية" أبعاد التغيير االجتماعي، وتحدد كيفية مشاركة المواطن بفعالية في الح .المدنية

 .[5]من أجل المساهمة في تحديد مستقبلها 

 

في المراجع، مثل تلك التي قدمها مايكل ديال  "المشاركة المدنية" ومع ذلك، يمكن العثور على المزيد من التعريفات ل

ومعالجة كاربيني )بدون مرجع(، الذي صرح بأن "المشاركة المدنية واألعمال الفردية والجماعية تهدف إلى تحديد 

يمكن ل"المشاركة المدنية" أن تتخذ أشكاال عديدة، من التطوع الفردي، إلى اإلنخراط  القضايا ذات االهتمام العام. 

مع المنظم، إلى المشاركة في االنتخابات. ويمكن لها أن تشمل الجهود الرامية إلى معالجة مباشرة لقضية ما، والعمل 

 .[6]ما، أو التفاعل مع المؤسسات ديمقراطية التمثيل "  اآلخرين في المجتمع من أجل حل مشكلة



Erasmus+ HEREs 
 

 المشاركة المدنية في التعليم العالي

 4 |الصفحة  2017شباط  16

في معالجة "التعويد على المشاركة المدنية" في التعليم العالي، يقول توماس بروس "تشمل المشاركة المدنية المهارات 

التي يمكن تعلمها، ولكن في أفضل صورها هي المعرفة وااللتزام اللذان ينبثقان من انخراط الطالب في دراساته 

 .[8]وفي كثير من األحيان بالعكس "  -األكاديمية 

 فوائد وتحديات المشاركة المدنية
وإن على  .تنعكس "المشاركة المدنية" في مؤسسات التعليم العالي في أنشطة التدريس والبحث وخدمة المجتمع.

ال الحصر، الفوائد المحتملة  ،ويمكن ذكر على سبيل المثال .من جراء تشجيع "المشاركة المدنية"  الجامعة أن تستفيد

   :[7]التالية  التي تنعكس ايجابا على مؤسسات التعليم العالي 

فقد بينت األبحاث إلى أن عملية  تعزيز العالقات بين التحصيل المدني واألكاديمي وبين البحث والتدري: .1

. مدارك الطالب وتربط لديه النظري بالعمليالتعلم تتعزز بفضل التجارب الفعلية التي من شأنه أن توسع 

 كما أن البحث الذي يكون وليد مشاركة مجتمعية قد يكون له أثر مميز ينعكس على الواقع المحلي

في ابحاثها وأنشطة التدريس فيها  تدرج خدمة المجتمع ي تحسين التنوع واستبقاء الطالب: إن الجامعة الت .2

 تطور عالقات أقوى مع المجتمعات المحيطة المختلفة، مما يزيد من قدرتها على جذب هيئة طالبية متنوعة.

ربط الجامعة بأصحاب العالقة )المعنيين بالتعليم الجامعي( : عندما يدرك أصحاب العالقة القيمة التي تقدمها   .3

للجمهور من خالل التدريس والبحث القائمين على الخدمة المجتمعية سوف يدركوا الدور المهم  الجامعة

 الذي تلعبه الجامعة في خدمة الصالح العام.

 .(interdisciplinaryبناء قدرة بحثية متعددة التخصصات ) .4

م األنشطة الجامعية جذب موارد ومصادر تمويل جديدة:  قد تتردد بعد الهيئات التمويلية في المساهمة بدع .5

العامة ولكن قد يكون لها مصلحة أكبر في تمويل المشاريع والنشاطات الجامعية التي تخدم بوضوح الصالح 

 العام.

تعزيز الشبكات االجتماعية بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس، وبين المجتمعات المحلية : إن اإلنخراط  .6

اليجابات على أسئلة بحثية وإنما  المشاركة المدنية وصلت ليس  المجتمعي ينعكس ايجابا ليس فقط بالتوصل

فقط إجابات ألسئلة البحث ولكن أيضا قدرات الطالب وأعضاء هيئة التدريس، والمجتمعات المحلية على 

هذه الشبكات تعزيز المجتمعات مما يجعلها أكثر  .تطوير العالقات الدائمة التي تحقق فوائد متعددة وعزز

 قوة.

اركة المدنية" ال تقدم فوائد فحسب، بل يعترضها بعض التحديات أيضا. في الواقع يعترض "المشاركة المدنية" "المش

سلسلة من التحديات التي ينبغي التصدي لها، وكذلك بعض القضايا التي يجب أخذها بعين االعتبار. وتشمل هذه 

 :[7]التحديات 

 ي شراكات فعالةعايير للمشاركة المدنية ومعايير للتقدم فوضع م .1

"المشاركة المدنية" باعتبارها وسيلة من وسائة التعليم والبحث وتكافىء تثمن ة يوثقافإنشاء بنية أكاديمية  .2

 الهيئة التعليمية النخراطهم بها.
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 يتسمان بالرحابة والمرونة ويسمحان باالبتكار واإلبداع تنمويةبناء خطة استراتيجية وعملية  .3

بحيث يتم تنسيق هذه المبادرة بشكل واف ودعمها بشكل جيد دون الحاجة إلسناد  بناء بنية تحتية للشراكة .4

 أعباء إضافية على أعضاء هيئة التدريس

 بناء ثقافة لدى أعضاء هيئة التدريس بما يحترم الملكيات المعرفية للمجتمع ويدعم توزيع السلطة في المشاريع .5

 اضح للشروط المتعلقة بالمشاركة المدنيةوضع أجندة لتطوير أعضاء هيئة التدريس تتضمن فهم و .6

 نشر "المشاركة" واإلضاءة عليها من خالل الفعاليات واألنشطة المختلفة ونشر نتائج األبحاث. .7

 

يبقى هناك مسألة مهمة وهي كيف سيتم دعم المشاركة المدنية وتأمين استمراريتها، وما هو مطلوب لدعم أعضاء هيئة 

 ذه المبادئ في المناهج.التدريس لتمكينهم من تضمين ه

من الممكن أن تكون كلفة "المشاركة المدنية" منخفضة أو معدومة إذ أنه من الممكن أن تكون جزءا ال يتجزأ من 

المناهج الدراسية والمقررات القائمة. ومع ذلك، فإن تخصيص بعض الموارد المالية واإلدارية قد يكون ضرورياً. في 

"المشاركة المدنية"، ينبغي تأمين مساحة حيث يمكن للعمل أن ينفذ باإلضافة إلى تمر بلتأمين اإللتزام المسالواقع،

  .التمويل لدعم جهود المشاركة

تقديم حوافز أو مكافآت لألساتذة قد يحفزهم ويلهمهم لالنخراط في المشاركة المدنية. ومع ذلك، قد تكون هناك 

المشاركة. ومن هذه العقبات ضيق الوقت وعدم وضوح عقبات تعترض مشاركة أعضاء هيئة التدريس في 

األولويات ، وانعدام الثقة في مهاراتهم أو خبرتهم  في هذا النوع من المشاركة وعدم وجود موارد أو بنية تحتية 

كافية. لذلك فإنه من المهم أن تقوم الجامعات بإعداد استراتيجيات لتجاوز هذه العقبات. ويمكن أن تشمل هذه 

اتيجيات اعداد برامج تدريبية للهيئة التعليمية، تنظيم مؤتمرات واصدار نشرات وتبادل الزيارات وغيرها من االستر

 األنشطة.

 تطوير المشاركة المدنية
يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تتخذ إجراءات مختلفة  على مستوى الببرامج وعلى مستوى النظام لتطوير 

 فاعلة.المشاركة المدنية والمواطنة ال

من دون ادنى شك يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تنمي القدرات الفردية للمشاركة المدنية. يمكن تحقيق ذلك من 

 :خالل اتخاذ إجراءات على مستويات مختلفة

إدخال مكونات مرتبطة بالمشاركة المدنية كجزء من المقررات و/أو البرامج. ال تبدو هذه المهمة سهلة  .1

لتعرضها لعدة عقبات ينبغي التغلب عليها. هناك العديد من التحديات التنظيمية حول كيفية إقناع الوحدات 

كجزء من برامجها، وكيفية إدارة  في مستويات مختلفة من مؤسسات التعليم العالي لتضمين المشاركة المدنية

تلك األجزاء. باإلضافة إلى ذلك، فإن المعتقدات، والقيم والعادات ألعضاء هيئة التدريس هي في كثير من 

األحيان انضباطية المنحى مما يثير التساؤل حول كيفية إثبات جدوى إدخال مواد جديدة تتعلق بالمشاركة 

عن التمويل الالزم لتطوير مقررات المشاركة المدنية أو أجزاء منها  المدنية. وعالوة على ذلك، يجب البحث

وكيفية الحفاظ على استمراريتها. ولعله ليس من السهل اقناع األساتذة أن دورهم يتعدى تطوير المهارات 
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التحليلية لدى الطالب. إن الغالبية العظمى من الباحثين الجامعيين ال يؤمنون بحرية الطالب في اتخاذ 

 ستخدام الجيد للمهارات التحليلية المكتسبة.اال

أنشطة الجامعات المرتبطة بالمشاركة المدنية. قد تتواجد هذه األنشطة على شكل مشاريع صغيرة أو متوسطة  .2

والتي تهدف إلى خدمة المجتمع في السياق المحلي للجامعات. وغالبا ما تستجيب لحاجة المجتمع، ويجب أال 

طة المهنية التي من شأنها أن تخدم نفس األهداف. عدة أسئلة تثار في هذا النوع من تتنافس مع أي من األنش

كيفية تعويض الطالب وأنشطتهم وعن كيفية التعرف على تلك األنشطة على  .المشاريع واألنشط عن

 المستوى األكاديمي.

ن األحيان تكون مشاريع مشاريع خدمة المجتمع مع مكونات قوية تتعلق بالمشاركة المدنية. وهذه في كثير م .3

على مستوى الوطن بدعم من المؤسسات الحكومية أو الهيئات اإلقليمية. وهي ذات مدة محدودة وال يمكن 

 أن تكون مستدامة. هنا أيضا، ال توجد آلية بسيطة لالعتراف بالجهود المبذولة على المستوى األكاديمي.

اركة المدنية في التعليم العالي، ثمة تحديات تعترض تحقيقها. على الرغم من وجود أسباب متعددة تدفع لتطوير المش

بعض القضايا تحتاج إلى حل. وغالبا ما يكون الدافع لمؤسسات التعليم العالي نحو مثل هذه األعمال المشاريع المتعلقة 

فات التي قد تكون بالحاجات المجتمعية. مثل هذه المشاريع تساعد على دفع الطالب للعمل معاً بغض النظر عن االختال

لديهم. وهذا يعزز التماسك االجتماعي، ويقلل من الثغرات التي قد تكون موجودة بين المجموعات المختلفة في الجامعة. 

في األنظمة حيث توجد اختالفات في النسيج اإلجتماعي بين الجامعات، يمكن للمشاريع الوطنية التي تشرك فرقاً من 

التغلب عليها. لذلك، ال بد من التخطيط ألعمال ومشاريع سواء على مستوى الجامعة تساعد في  أنمختلف الجامعات 

 وعلى مستوى النظام.

 المشاركة المدنية في التعليم العالي اللبناني
لتطوير التعليم العالي مسحاً ودراسة من أجل رسم خرائط التدابير  بمناسبة الندوة الحالية، اجرى فريق اراسموس+ 

 مؤسسات التعليم العالي اللبنانية لتطوير المشاركة المدنية.التي اتخذتها 

 نتائج االستطالع
وضع االستبيان على شبكة تم اعداد استبيان من عشرة أسئلة لهذه الغاية. يمكن مراجعة اسئلة االستبيان في الملحق ب. 

، تم جمع الردود من ممثلي تسع تيبالكلحين وقت كتابة هذا  ت اللبنانية لالجابة على اسئلتهودعيت الجامعا االنترنت

 جامعات هي:

  الجامعة االميركية في بيروت (AUB) 

 جامعة العزم 

  الجامعة اللبنانية االميركية (LAU) 

  الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) 

 جامعة المعارف 

  جامعة المنار في طرابلس (MUT) 

 الجامعة االنطونية 

  جامعة القديس يوسف (USJ) 

  جامعة البلمند (UOB) 
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 .نلخص في ما يلي النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية 
 

مؤسستهم تلحظ المشاركة المدنية. وتشير األدلة المقدمة أن رسالة  رسالةأكد جميع المشاركين في االستبيان أن 

تمع الى ذكرها صراحة في الجامعات تتفاوت في هذا الصدد من التلميح للمشاركة المدنية باإلشارة إلى خدمة المج

النصوص. هذا دليل واضح على الوعي في جميع أنحاء القطاع للمشاركة المدنية واهميتها. في موازاة ذلك، أكدت 

العينة أن اإلدارة العليا تدعم المشاركة المدنية، ويتفاوت هذا الدعم من المشاركة المباشرة في األنشطة المدنية إالى 

في المؤسسة الجامعية للعناية بالمشاركة المدنية. ويبدو من الردود أنه حيث وردت  إنشاء مركز خاص او وحدة

 المشاركة المدنية صراحة في نص رسالة المؤسسة، تم انشاء قسما مخصصا أو وحدة إلدارة هذا البعد في الجامعة.

ير الردود الى نهجين: تخصيص أجاب جميع الذين اكملوا االستبيان عن السؤال المتعلق بالديمقراطية والمواطنة. وتش

مقررات رئيسية او ثانوية لهذه الجوانب، وادخال القيم الديمقراطية في المناهج واألنشطة الدراسية والالصفية. ويبدو 

من اإلجابات ارتباط القيم الديمقراطية بقوة بحل النزاعات وربما بتجنبها. تربط إجابة واحدة القيم الديمقراطية 

 !باألخالقيات

كد اإلجابات على جود شراكة مع المجتمع المحلي في مجال المشاركة المدنية. بالرغم من ذلك، يبدو أن هناك حاجة تؤ

إلى مزيد من التطوير لهذه الشراكات والى تنظيمها. تذكر معظم اإلجابات استخدام مذكرات تفاهم مع الجمعيات 

دت، لبعض الندوات الموجهة نحو المجتمعات المحلية أو المحلية. تبدو الشراكات في التعلم المدني محدودة، ان وج

الجمعيات الخارجية او تلك التي تُشركها. في المقارنة تبدو الشراكات البحثية أكثر تنوعا ويمكن توزيع معظم األمثلة 

االستبيان  عن هذه الشراكات بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية. في الجانب االقتصادي، تشمل االجوبة على

امثلة عن القيادة وريادة االعمال والتعاون مع الصناعة. في التنمية المجتمعية غالبا ما تذكر االجوبة أمثلة عن مقررات 

تعنى بتعلّم الخدمة. وذكرت مؤسستين جامعيتين أنشطة متعلقة بالالجئين السوريين وغيرهم. وتتوجه بعض األنشطة 

 إلى الطوائف الدينية.

سسات الجامعية عامة بالعمل التطوعي من خالل حفالت تكريم مخصصة لذلك، وفي بعض الحاالت، من تعترف المؤ

خالل شهادات خاصة. وأكدت العديد من المؤسسات أن الدعم المالي قد يُقدم أيضا لألنشطة التطوعية االجتماعية 

 والمدنية.

المؤتمرات والمسارح والمالعب الرياضية والقاعات،...( تؤكد اإلجابات أن جميع مرافق الجامعات )مكتبات وقاعات 

ما عدا تلك المخصصة لألنشطة األكاديمية والبحثية، مفتوحة للمجتمع. وغالبا ما تتطلب االستفادة من هذه المرافق 

تقديم طلب رسمي والموافقة عليه ويخضع االستخدام لهذه المرافق احيانا لرسوم محددة )على سبيل المثال، عند 

 استخدام المرافق الرياضية(.

 خريطة المشاركة المدنية
مثلة بعض األلم يتم ذكر  + لتطوير التعليم العالي انهراسموسالحظ فريق ا، ة على االستبيانبجواالبعد دراسة 

نة ت معايهكذا تم. االستطالع هأكثر ثراء مما يعكس قد يكونالوضع في التعليم العالي في لبنان ان هامة والنشطة األو

ألنشطة المشاركة  شاملة في ما يلي قائمةاألنشطة المذكورة . ال تشكل عدة أبعاد ودراستها منبعض األنشطة القائمة 

 اللبناني. وفر لمحة عن ما يجري في هذا البعد في منظومة التعليم العاليت المدنية. ومع ذلك، فإنها
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 المشاركة المدنية في المقررات والمناهج

التعلم المدني في المناهج في جميع أنحاء قطاع التعليم العالي ادخال رات ومقرالمشاركة المدنية في الينتشر ادخال 

حول المواطنة  مقررا الزامياالبالد،  ة وأكبر جامعاتالوحيد هي الجامعة الرسميةالجامعة اللبنانية، و. أدخلت اللبناني

في الجامعة األميركية في  المشاركة المدنية والتعلم المدني كامال عن اوتم بناء برنامجفروعها. في جميع كلياتها و

(. وتقدم جامعة البلمند مقررا مع أرصدة تحت SLACE) بيروت وجامعة البلمند، في إطار مشروع تمبوس األوروبي

المناهج في رك شاتلاألكاديمي وبرنامج ا تشاركبرنامج ال(. ويشكل SEED برنامج) العملم من خالل التعلّ عوان 

 محوريةفي هما في جامعة البلمند حيث المشاركة المدنية وخدمة المجتمع العامة السمات المميزة لكلية الصحة احدى 

 مقررالقصار إلدارة األعمال في الجامعة اللبنانية األميركية عدنان وأدخلت مدرسة . ألنشطة األكاديمية والمناهجا

 لعرضساعة  15يوم واحد ولعنصرين: ورشة عمل وهو يتشكل من المشاركة المدنية  حول من دون ارصدة أساسي

أخالقيات وتقدم جامعة العائلة المقدسة العديد من الدورات التي تعنى بحقوق اإلنسان، . خدمة المجتمعموثقة عن  براتج

جامعية في جامعة القديس يوسف شهادة  طورتو. علم األحياء، والتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات واألديان

 .االجتماعيةالمبادرة مشاريع 

 مراكز ووحدات للمشاركة المدنية

يهدف  (CCECS) لمشاركة المدنية وخدمة المجتمعل امركز 2008أسست الجامعة األميركية في بيروت في عام 

يس، ئة التدرفرص لطالب الجامعة وأعضاء هيالوتوفير  الجامعييادة المدنية داخل المجتمع رلتطوير ثقافة الخدمة وال

مركز حقوق اإلنسان في جامعة . أنشئ عية والمدنيةالحاجات المجتملدراسة والرد على والموظفين من جميع الخلفيات 

لى فهم أفضل لحقوقهم من عمجتمعاتهم  وعبرهمالطالب  ةساعدلم 2009في عام  (HRC-BAUبيروت العربية )

المدنية من خالل  لمشاركةابيروت العربية عزز إدارة األنشطة الطالبية في جامعة تورفع مستوى الوعي.  خالل

نفذ (. يOCEمكتب التواصل والمشاركة المدنية ) LAU ، أنشئتايضا لتعزيز المشاركة المدنية. النوادي االجتماعية

يز رفاهية المجتمع من خالل مفهوم المشاركة المدنية في الجامعة اللبنانية األميركية في شكل إشراك الطالب وتعز

 .في العديد من الجامعات، تدار المشاركة المدنية في وحدات مختلفة و / أو تحت مظلة نائب رئيس. حياة الطالب

 األنشطة والمشاريع

 هميتها.ألمذكورة هنا لتأثيرها النسبي أو  يقائمة شاملة للمشاريع وال ه في ما يليالمشاريع واألنشطة المدرجة ال تشكل 

 .قائمة تقديم عرض توضيحي ألنشطة المشاركة المدنية التي تجري داخل التعليم العالي اللبنانيالالمقصود من 

 الصحة العامة 

o  مشاريع السالمة سالمة األغذية والمياه في منطقة البترون(USF) 

o  جامعة )لتبادل المعارف مع المجتمعات المحلية  أشهر 9لفترة طالب التغذية على المجتمع دوران

 (البلمند، كلية العلوم الصحية

o  ة يفيلطتخدمة ومرافقة كبار السن وتقديم الدعم في مجال الرعاية البالطالب قيام(USF) 

o  من خالل أولئك العمل على الترفيه عنذوي االحتياجات الخاصة وتعنى بزيارة الجمعيات التي 

 (BAU)أنشطة خاصة 

o طة لكبار السن والقيام بأنش مراكز العناية الصحية زيارة(BAU) 

o  (جامعة البلمند)لسكري ل (والقيام بفحوصات مجانية2015 )تشرين الثانياليوم العالمي للسكري 
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 البيئة والتنمية المستدامة 

o في التعليم من أجل المواطنة البيئية والتنمية المستدامة كرسي (USJ) 

o  مشروعPEGASO " People for Ecosystem Based Governance in 

Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast ( " ،معهد البيئة

UOB) 

o متطوع عدد معين من الساعات خصص لكل ي. تعزيز حماية البيئة والتوعية بالقضايا البيئية

 (MUBSة )تطوعي باعمال للقيامالفصل الدراسي  على مدارأسبوعيا 

o  للسياحة البيئية  بيئيينأدلة تدريب(UOBمعهد البيئة ،) 

 الالجئين 

o  ل تحديات وفرص التعليم المدرسي( لالجئين السوريين في لبنانUSJ) 

o ( تقديم خدمات الصحة النفسية لالجئين السوريين في لبنانUSJ) 

o 2017نظيم منتدى حول أزمة الالجئين السوريين في عام ت (AUB CCECS) 

o  ل المدرسةدراسة حالة التغذية لما قبل( لالجئين العراقيين في لبنانUSJ) 

o ( مسح تصورات الالجئين السوريين في لبنانUSJ) 

 

 المنظمات الغير حكومية 

o شبكة " ذكيةاتف الواله إطالق تطبيقLAU  يصال صورة عملإل" والمنظمات غير الحكومية 

 (LAU OCE)المنظمات غير الحكومية 

o  هالمشاركة فيعلى الطالب حث اغير حكومية لالتنظيم المعارض السنوية للمنظمات (BAU) 

 أنشطة أخرى 

o الغذائية التي يتبرع بها العديد من المطاعم ومرافق الطعام المواد الغذاء عن طريق التقاط  عدم هدر

 (MUBS) من أجل توزيعها على المجتمع المحلي

o الشمال مشروع نظم المعلومات الجغرافية في(UOB) 

o  ولىيمثل واحدا من أوفي جامعة البلمند  1997أنشئ مركز األلغام األرضية في لبنان في عام 

الدعم من عدة وكاالت المركز  . تلقىالردود المدنية لمشكلة األلغام األرضية في الشرق األوسط

 .ألمم المتحدة وعمل على مشاريع مختلفة في هذا المجالدولية ووكاالت ا

o طالبا أدوار وزراء من الدول األعضاء والمنظمات  35 لعبأول "نموذج اإلسكوا" حيث نظيم ت

األولويات والتفاوض على مشروع قرار بشأن تنفيذ مناقشة  تنفيذ البحوث وتم الحكومية الدولية: 

 (AUB CCECS) في الدول العربية 2030جدول أعمال 

o ز المجتمعوفير التربية الفنية في المدارس اللبنانية ومراكت (MUBS) 



Erasmus+ HEREs 
 

 المشاركة المدنية في التعليم العالي

 10 |الصفحة  2017شباط  16

o  في دعم  أكاديميينغير وال وزيارة مكاتب الموظفين األكاديميينالحرم الجامعي  داخلبيع التفاح

 (BAUرطان )جميع العائدات إلى مرضى السستذهب و .اللبناني التفاححل أزمة ل

 

العالي تجري مشاريع في هذا  غير حكومية ذات العالقة بالتعليمالوأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن العديد من المنظمات 

وجه هذا ". لجامعات العربيةلمسؤوليات المدنية المشروعا بعنوان " ربويةالت علومة اللبنانية للئي. نفذت الهالمجال

 .مؤسسات التعليم العالي في الدول العربيةوالمجتمعي لدور المدني الالمشروع لدراسة 

 

 الخاتمة
عندما . القدرة على تحقيق فوائد كبيرة في شكل زيادة المشاركة المدنيةفي أي مجتمع وجود مؤسسة للتعليم العالي  يوفر

عنصرا  ونشكليككل، و يالمؤسسات مع المستويين المحلي والمجتمعينخرط الطالب وم أفضل الممارسات استخدا

 .هذا المجتمعلمحوريا في حيوية الحياة اليومية 

مؤسسات التعليم العالي واألكاديميين دورا أساسيا في المجتمع من خالل تلعب باإلضافة إلى التدريس ومهام البحث 

 تطورفي  احيوي االحوار بين الثقافات األكاديمية والمدنية أمر . يشكلالعامة اتالسياس في توجيهمساعدة التوعية وال

 .دية الناشئةعلى تحديد ومعالجة التحديات االجتماعية والثقافية واالقتصا وقادر متقدم وواعمجتمع اي 

حاسما لمواجهة التحديات فيه دور المجتمعي للجامعات ال يجب ان يكونلبنان استثناء بل ال يعتبر في هذا السياق 

من + الدراسات األولية التي قامت بها مجموعة اراسموستشير  .األزمات في البالداحيانا االجتماعية واالقتصادية و

همية ألوعي قوي الى ، بوضوح رسمتالتي  االنشطة خريطةالتعليم العالي، وعلى وجه الخصوص  تطويرخبراء 

ة والمزيد من يهيكلتحسين المن بد  المع ذلك، . المشاركة االجتماعية لمؤسسات التعليم العالي وعلى جميع المستويات

ل نقطة انطالق لحوار موضوعي لتشكدنية المشاركة الم شرعةح نسخة أولى من ااقترتم  . لهذاهذا الجانبالتطوير ل

 .إجراءات ملموسة وموثقةبتبع ذلك تسيحول هذا الجانب، على أمل أن 
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 الملحق أ: شرعة المشاركة المدنية المقترحة

 

 التعليم العالي اللبناني

 شرعة المشاركة المدنية

 - اقتراح فريق اراسموس+ لتطوير التعليم العالي   -

 :االجراءات وسندعو لتخصيص الموارد المناسبة من اجلتخذ ننحن، مؤسسات التعليم العالي اللبنانية، س

مواصلة العمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع ككل خدمة للصالح العام واحتراما لحقوق اإلنسان وقيم الحوار  .1

 ؛والتجرد  والحرية األكاديمية والتسامح

 ما كان ذلك ممكنا؛الحث على المشاركة المدنية والمجتمعية عبر رساالتنا واستراتيجياتنا وحيث .2

المضي قدما في تطوير التعليم والبحوث التي تخدم مجتمعاتنا ومواءمتها مع رسالتنا في التعليم والتعلّم والبحوث  .3

 وخدمة المجتمع، و التواصل مع الجهات المعنية والتشارك معها خدمة للتنمية المحلية ؛

لتنوع والشفافية والثقة داخل الحياة الجامعية وفي البرامج التنشئة على قيم االندماج والتعاون واالنفتاح واحترام ا .4

األكاديمية المختلفة، والعمل على تجذر أهداف التنمية المستدامة في رؤية المؤسسة وأعضائها بشكل عام والسعي 

 لتحقيق حرم جامعي أخضر ؛

تشجيع  االندماج االجتماعي و توسيع المشاركة وتطوير التعلم مدى الحياة، ومكافحة الحرمان، والدفع للمزيد من .5

 األنشطة التطوعية ؛

فتح الحرم الجامعي امام المجتمعات المحلية وتشجيع المشاركة المحلية والمجتمعية في االنشطة الرياضة  .6

 واالجتماعية والفنية والثقافية واألكاديمية، وغيرها ؛
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 الملحق ب: االستبيان
 

 يتشكل االستبيان من عشرة اسئلة هي:

 

 الرجاء تدوين االسم والمؤسسة: :1س

 

 هناك إشارة إلى المشاركة المدنية في رسالة مؤسستك؟ يرجى تقديم األدلة.هل  :2س

 

 .هل تدعم اإلدارة العليا المشاركة المدنية؟ يرجى تقديم األدلة :3س

 

 ، حل النزاعات، ...( ؟أنشطة ،ندوات ،كيف تأخذ البرامج األكاديمية بهدف بناء المواطن الديمقراطي )دورات :4س

 

تصميم، تقديم المشورة، المقررات )وفي المناهج هل هناك تعاون فعال مع شركاء المجتمع بشأن المشاركة المدنية  :5س

 ؟التوظيف...( ، التدريس

 

 هل لدى مؤسستكم الشراكات البحثية التي تخدم المجتمع؟: 6س

 

 هذا النوع من األبحاث مذكور في أولويات البحوث الجامعية؟قدم أمثلة عن أبحاث هامة تخدم المجتمع. هل  :7س

 

 كيف يتم تقييم العمل التطوعي )اعتراف، تمويل، شهادات، احتفاالت،...(؟ :8س

 

 (؟...ما هو مستوى فهم الشراكات بين المجتمع والحرم الجامعي )مذكرات تفاهم وخبرات متراكمة ونشر  :9س

 

 (؟...رة للجمهور )المكتبات، قاعات، مسارح، مرافق رياضية، مطعم، ما هي مرافق الجامعة المتوف :10س

 
 

 

 


