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«الي�سوعية» و«� »CRSأطلقا م�شروع «»Mentor
لتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية للجمعيات النا�شئة

أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة خ��دم��ات اإلغاثة
الكاثوليكية  ،CRSمشروع  Mentorلتعزيز القدرات املؤسسية للجمعيات
الناشئة في لبنان ،املمول من مبادرة الشراكة االميركية الشرق أوسطية في
قاعة محاضرات حرم العلوم الطبية ،طريق الشام ،في حضور رئيس اجلامعة
البروفسور سليم دكاش اليسوعي ،راعي ابرشية توكسون ورئيس مجلس
إدارة هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية املطران جيرالد ك .كيكانس ،منسق
مبادرة الشراكة االميركية الشرق أوسطية  MEPIالتابعة للسفارة األميركية
راندل كايالو ،مدير املشروع في هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  CRSرمزي
احل��اج ،مديرة املشروع في جامعة القديس يوسف هيلدا بايرميان ،مديرة
املدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي الدكتورة ماريز جمعة وعميد كلية إدارة
االعمال البروفسور طوني جبيلي وحشد من مسؤولي اجلامعة ومهتمني.
في بداية االحتفال ،ألقى البروفسور دك��اش كلمة رحب فيها باحلضور،
فأكد ان اجلامعة تساهم في التطور االجتماعي من خالل ثالثة محاور ،وهي:
تدريب مواطني املستقبل ،دعم األبحاث التي تُعنى باملواضيع االجتماعية
وتعزيز االلتزام ،الفت ًا الى أن املشروع يتكامل مع احملور األخير ،وهو ُيع ّبر عن
التزام اجلامعة بالتطوير االجتماعي.
ً
من جهتها ،قدمت بايرميان عرضا شرحت خالله مراحل تطور املشروع

ال���ذي نشأ م��ع توقيع اتفاقية ت��ع��اون ب�ين جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف وهيئة
اخلدمات الكاثوليكية بداية عام  ،2013حيث تبع التوقيع إنشاء وحدة USJ
 ،Mentor Unitومهمتها دعم مؤسسات املجتمع املدني الناشئة من خالل
تعزيز قدراتها املؤسسية .وأوضحت أن املنظمات التي يحق لها املشاركة في
هذا املشروع هي تلك املسجلة قانوني ًا على مجمل األراضي اللبنانية ،والتي
لم يتعد إنشاؤها الثالث سنوات.
وكانت ألقيت كلمات لكل من املطران جيرالد كيكانس ،الذي ش ّدد على اهمية
املشروع لكونه يضم ثالثة بلدان هي لبنان وتونس واجلزائر .وأشاد بالتعاون
بني اجلامعة وهيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية.
كما حت��دث ران���دل ك��اي�لاو ،ف��أش��ار ال��ى أن م��ش��روع  Mentorأت��ى تكملة
وم��ن��ف��ذان م��ن قبل هيئة
ملشروعني آخ��ري��ن ممولني م��ن السفارة األميركيةُ ،
خدمات االغاثة الكاثوليكية من أجل تقوية ق��درات املنظمات غير احلكومية
التي تشارك في تعزيز الدميقراطية في لبنان.
من جهته ،ق��دم رم��زي احل��اج عرض ًا عن امل��ش��روع في ال��دول الثالث لبناء
قدرات أكثر من  120جمعية على املستوى التقني ،باإلضافة إلى اطالق دليل
«تعزيز ق��درات اجلمعيات» ال��ذي متت ترجمته مؤخر ًا إل��ى العربية ،والذي
سيكون مرجع ًا في بناء قدرات اجلمعيات في الدول الثالث.

