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اتفاقيات

:بیان إنجـــازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :القسم الثانى

: والقراراتاالتفاقيات واملشاريع والربوتوكوالت- 1

وما تزال الجامعـة تواصـل دورهـا فـي خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة مـن خـالل قطـاع خدمـة المجتمـع 
ي وثقــافي یســهم فــي حــل الكثیــر مــن المشــكالت وتنمیــة البیئــة الســتكمال دور الجامعــة كمركــز إشــعاع حضــار 

ــع عــدة اتفاقــات ومــذكرات تفــاهم مــع بعــض الجهــاتالمجتمعیــة والبیئیــة مــن خــالل الهامــة والمؤسســاتتوقی
لكى تساهم في حركة التغییـر االجتمـاعي والفكـرى لـدى الطـالب  ومسـاهمة أساسـیة لمعنیة بخدمة المجتمع، وا

:وقد أثمر هذا التعاون على االتفاقات اآلتیة، الفترة المقبلةوالعمل خالللتطویر األداءوفعالة

جامعة القاهرة توافق وتوقع على)1(
)Global Compact( االلتزام باالتفاق العاملى لألمم املتحدة 

شراف الدكتورةرئیس جامعة القاهرة حسام كاملتحت رعایة الدكتور ٕ رئیس نائب ھبة نصاروا
( االتفاق العاملى لألمم املتحدةعلى تم التوقیع، لى تنفیذ االلتزام بمعاییر االتفاقیةوالمشرف عالجامعة 

Global Compact( ،المدیر التنفیذى للمركز –أشرف جمال الدینالدكتور : حضور كل منب
الممثل المقیم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى، وقد –جیمس راولى. وأالمصرى لمسؤولیة الشركات، 

االلتزام ( : جامعة بمعاییر االتفاق العالمى والذى ینص علىالالتزام حسام كاملالدكتور لن خاللها عأ
.) باحترام حقوق اإلنسان ومعاییر العمل الدولیة ومكافحة الفساد والحفاظ على المعاییر البیئیة

ارـھبة نصوأضافت الدكتورة 
أول أن جامعة القاهرة هى 

تلتزم جامعة بالشرق األوسط
بتنفیذ معاییر االتفاق العالمى

تفق مع التى تتالقى وت
إستراتیجیة جامعة القاهرة

2010 -2015.

:هىوھذه المبادئلالتفاق العالمى لألمم المتحدة التزامھا بالمبادئ العشـرأعلنت الجامعة وقد
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. دعم حمایة حقوق اإلنسان المعلنة دولًیا واحترامها.1
. لیست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسانالتأكید على أنها.2
. احترام حریة تكون الجمعیات واالعتراف الفعلي  بالحق في المساواة الجماعیة.3
. القضاء على جمیع أشكال السخرة والعمل الجبري.4
. الــاإللغاء الفعلي لعمل األطف.5
. قضاء على التمیز في مجال التوظیف والمهن.6
. ازي إزاء جمیع  التحدیات البیئیةالتشجیع على إتباع نهج احتر .7
. توسیع نطاق المسئولیة عن البیئة.8
.  تطویر التكنولوجیا غیر الضارة بالبیئة ونشرها.9

.  بما فیها االبتزاز والرشوة–بكل أشكاله مكافحة الفساد .10

- ))7
-))المؤسسات األكادیمیة والتعلیمیة التفاق على كافة أنشطة بنود ا

:ل بروتوكول التعاون املوقع بنيتفعي) 2(
والصندوق االجتماعي للتنمیة القاهرةجامعة

)1/2/2010(
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)2010مارس ( : الدراسات املستقبليةالبحوث وتفعيل مركز )  3(

البحــوث مركـزل بتفعیـل عمــ14/12/2009قــرار مجلـس شــئون خدمـة المجتمـع فــىوقـد جـاء
:وذلك على الوجه اآلتى)وحدة ذات طابع خاص(والدراسات المستقبلیة 

لمراكز العاملة فى هذا نشاط اصر، و لدراسات المستقبلیة فى مضرورة التعریف على خریطة ا
نشاء شبكة والباحثین لالمجال  ٕ .معرفیة تضم كافة المراكز الناشطةصیاغة إستراتیجیة تكاملیة وا

والعلوموالعلوم السیاسیة االقتصادفى التوسع فى الدراسات االستشرافیة.

)18/5/2010( :يةالدراسات البينإنشاء مركز)4(

 وتحقیــق التواصــل فــى امعــات المصـریة والعربیــة والدولیــةلتعــاون مــع الجلإنشــاء المركــز تـم
.مجال الدراسات البینیة

تحقیق التكامل بین مختلف الدراسات البینیة لمختلف التخصصاتإلى المركزبهدف.
 اء ـعلى اإلنش18/5/2010البیئة بتاریخ تنمیة وافق مجلس شئون خدمة المجتمع و.

.لتنمية مهارات الطالبوقيع مذكرة تفاهم مع مجعية شباب رجال األعمالت) 5(
)17/9/2009(

)12/5/2009(توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية)  6(
)13/5/2009() صاحب المشروع الصغیر(

)2009مارس  (.     لمصریة للحفاظ على التراثمع الجمعیة اتوقيع مذكرة تفاهم)7(
ي ـجامعات األورومتوسطیة فالمع شبكة توقيع مذكرة تفاهم)8(

)2009مارس(.ةـأجل التنمیة المستداممجال التعلیم من 

للتعریف مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لأللفیةقيع مذكرة تفاهمتو)9(
) 20/1/2009(باألهداف اإلنمائیة لأللفیة

)2011-2009(. لتنمیة مهارات الطالبمشروع مؤسسة فورد)10(
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)25/11/2008(المصرفي العربي لتنمیة مهارات مع المعهد فاهمتوقيع مذكرة ت)11(
).التدریب من اجل التوظیف(الطالب 

)11/2008-10(.        ةبالعالقات العامة بالجامعتنظيم تدريب العاملني)12(
).اون مع كلیة اإلعالم بالتع(

توقيع مذكرة تفاهم)13(
.مع جمعیة نهضة المحروسة

)28/10/2008(

.بجامعة القاهرةقرار بتطوير دار الضيافة)14(
.لجامعة القاهــرةقرار بإنشاء دار نشر)15(


