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منتدى الشراكة في اليسوعية: لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات

صدى البلد  

درباس ودكاش خالل جولتهما على أحد أجنحة المنتدى        داالتي ونهرا

ـــدة تــعــزيــز قـــدرات   نظمت وح
ــع هيئة  م كــة  لــشــرا بــا لجمعيات  ا
خدمات االغاثة الكاثوليكية ”منتدى 
ــشــراكــة“، فــي جامعة القديس  ال
يوسف - بيروت، برعاية وزير الشؤون 
االجتماعية رشيد درباس وفي حضور 
لقائم بأعمال السفارة االميركية  ا
السفير ريتشارد جونز، رئيس جامعة 
الــقــديــس يــوســف سليم دكــاش، 
والجهات المانحة الدولية والمحلية 
العاملة في لبنان والسفارات وممثلين 
عن القطاع الخاص والمنظمات غير 

الحكومية المحلية.

تبادل خبرات
يهدف منتدى الشراكة الى تقديم 
لحكومية  ا غير  للمنظمات  لفرصة  ا
الناشئة لدعم مشاريعها الجديدة، 
كما وسيقدم للمنظمات غير الحكومية 
ة  منصة حيوية النشاء عالقات بناء
مع وكــاالت التنمية والمانحين من 
القطاع الخاص، اضافة الى انه سيقدم 
للجهات المانحة فرصة لمعرفة المزيد 
من المشاريع التي بدأت تظهر في 

المجتمع المدني اللبناني.
 Mentor عرضت مديرة مشروع 
ميان مضمون مشروع  يرا با هليدا 
تعزيز القدرات دورات تدريبية، دورات 

مواكبة، برنامج تبادل خبرات. 
بدوره، أكد مدير البرامج في هيئة 
خدمات االغاثة الكاثوليكية رمزي 
الحاج اهمية مشروع Mentor الذي 
تم تنفيذه في بلدين اثنين لبنان 

وتونس، وهدف الى بناء منظمات غير 
حكومية قوية في المجتمع المدني 
مزودة بنظم اداريــة ومالية تمكنها 

من االستمرار.

تنمية المنطقة
اما دافيدي برنوتشي، فأشار الى 
ان CRS ”تعمل في لبنان واالهم من 
ذلك من اجل لبنان منذ ١٩٧٥“، الفتا 
الى انها ”منظمة شاملة تعمل مع كل 
فرد بغض النظر عن دينه وثقافته“.

واكد جونز ان ”الحكومة االميركية 
تستثمر في هذا البرنامج من ايمانها 
بأن بناء قدرات المجتمع المدني هو 
لمنطقة  ا اجــل تنمية  جوهري من 

اجتماعيا واقتصاديا“.
وشدد دكاش على ”أهمية الشراكة 
بين مبادرة الشراكة االميركية الشرق 
االوسطية وهيئة خدمات االغاثة 
نية  للبنا ا لمدرسة  وا لكاثوليكية،  ا
للتدريب االجتماعي وكلية االدارة 
وادارة االعمال في جامعة القديس 

ـــدرات  ــف ووحـــــدة تــعــزيــز ق ــوس ي
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
اللبنانية، ومن خالل هذه الشراكة 
االهــداف  ء تحديد  للشركا يمكن 

المشتركة لخير مجتمعنا وبلدنا“.
وبعد االحتفال ابرز فيلم وثائقي 
االنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها 
في  لحكومية  ا غير  لمنظمات  ا مع 
كل مراحل المشروع ثم تم توزيع 
ــقــى ممثلون عن  ــادات، وأل ــه ــش ال
المنظمات غير الحكومية كلمات في 
المناسبة. تبع ذلك، منتدى للمنظمات 
غير الحكومية هدف الى توفير فرص 
للتعاون وتطوير الشبكات ومجاالت 
جديدة للتعاون مع جميع الشركاء، 
ثم غداء. وفي فترة بعد الظهر، عرضت 
ابادجيان اهمية حلقتي المناقشة 
اللتين نظمتا خصيًصا للمنظمات غير 

الحكومية التي شاركت في البرنامج.
ثم أدارت نورا دكاش الحلقة االولى، 
وقدمت الفريق االول، وقدم الفريق 

الثاني هيكتور حجار.
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