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الشغب داء وليس دواء والتعّقل سيد احلكام

نــّظــمــت وحـــدة تــعــزيــز قــــدرات اجلمعيات 
بالشراكة مع هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 
»منتدى الشراكة«، في جامعة القديس يوسف 
- بيروت، برعاية وزيــر الشؤون االجتماعية 
رشــيــد دربـــاس وفــي حــضــور الــقــائــم بأعمال 
جونز،  ريتشارد  السفير  االميركية  السفارة 
البروفسور  يوسف  القديس  جامعة  رئيس 

سليم دكاش.
ويهدف منتدى الشراكة الى تقدمي الفرصة 
الــنــاشــئــة لدعم  غــيــر احلــكــومــيــة  للمنظمات 
للمنظمات  كما سيقّدم  اجلــديــدة،  مشاريعها 
غير احلكومية منصة حيوية إلنشاء عالقات 
بناءة مع وكاالت التنمية واملانحني من القطاع 
اخلــــاص، اضــافــة الـــى انـــه ســيــقــدم للجهات 

املانحة فرصة ملعرفة املزيد من املشاريع التي 
بدأت تظهر في املجتمع املدني اللبناني.

 Mentor مــــشــــروع  مــــديــــرة  وعــــرضــــت 
بايراميان مضمون مشروع  هليدا  الدكتورة 
ـــقـــدرات دورات تــدريــبــيــة، دورات  تــعــزيــز ال

مواكبة، برنامج تبادل خبرات واملناصرة.
بدوره، أكد مدير البرامج في هيئة خدمات 
اهمية  احلـــاج  ـــزي  رم الكاثوليكية  االغــاثــة 
ـــذي مت تنفيذه فــي بــلــديــن اثنني  املــشــروع ال
لبنان وتونس، وهدف الى بناء منظمات غير 
حكومية قوية في املجتمع املدني مزودة بنظم 

ادارية ومالية متكنها من االستمرار.
أمـــا دافـــيـــدي بــرنــوتــشــي، فــأشــار الـــى ان 
CRS »تــعــمــل فــي لــبــنــان واالهــــم مــن ذلـــك من 

اجل لبنان منذ 1975«، الفتا الى انها »منظمة 
شاملة تعمل مع كل فرد بغض النظر عن دينه 

وثقافته«.
وأكد السفير جونز ان »احلكومة االميركية 
تستثمر في هذا البرنامج من اميانها بأن بناء 
قــدرات املجتمع املدني هو جوهري من اجل 

تنمية املنطقة اجتماعيا واقتصاديا«.
ــبــروفــســور دكــــاش عــلــى اهمية  وشـــــّدد ال
الشراكة بني مبادرة الشراكة االميركية الشرق 
االوسطية وهيئة خدمات االغاثة الكاثوليكية، 
واملدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي وكلية 
القديس  فــي جامعة  االعــمــال  االدارة وادارة 
ــــدرات اجلمعيات  يــوســف ووحــــدة تــعــزيــز ق
ومن  اللبنانية،  احلكومية  غير  واملنظمات 

خـــالل هـــذه الــشــراكــة ميــكــن لــلــشــركــاء حتديد 
االهداف املشتركة خلير مجتمعنا وبلدنا«.

بعد االحــتــفــال جــرى عــرض فيلم وثائقي 
التي مت تنفيذها مع  الرئيسية  عن االنشطة 
مراحل  جميع  فــي  احلكومية  غير  املنظمات 
املشروع ثم مت توزيع الشهادات، وُعقد منتدى 
توفير  الــى  هــدف  للمنظمات غير احلكومية 
فرص للتعاون وتطوير الشبكات، كما عرضت 
مديرة املشروع اهمية حلقتي املناقشة اللتني 
احلكومية  غير  للمنظمات  خصيصا  نظمتا 

التي شاركت في البرنامج.
ثـــم أدارت نــــورا دكــــاش احلــلــقــة االولــــى، 
الثاني  الفريق  ــدم  الفريق االول، وق وقــدمــت 

الدكتور هيكتور حجار.

منتدى ال�سراكة يف »الي�سوعية«: من�سة الإن�ساء 

عالقات بني املنّظمات غري احلكومية واملانحني

إىل لبنان


