اﻟﺜﻼﺛﺎء  2016-08- 02اﻟﻌﺪد 26040

6

بروتوكول تعاون لتعزيز التنمية
بين مؤسسة رينه معوض واليسوعية
وق �ع��ت م��ؤس �س��ة ري �ن��ه م�ع��وض
ب� �ش� �خ ��ص رئ� �ي� �س� �ت� �ه ��ا ال � ��وزي � ��رة
ال� � �س � ��اب� � �ق � ��ة ن � ��اي� � �ل � ��ة م� � �ع � ��وض،
ب ��روت ��وك ��ول ت� �ع ��اون م ��ع ج��ام�ع��ة
القديس يوسف ممثلة برئيسها
ال� � �ب � ��روف� � �س � ��ور س� �ل� �ي ��م دك� � ��اش
ف� ��ي م �ق ��ر ال �ج ��ام �ع ��ة ال �ي �س��وع �ي��ة
األش��رف�ي��ة ،ح��ول م�ش��روع "تعزيز
م�ن�ظ�م��ات المجتمع ال�م��دن��ي في
الشمال وعكار من أج��ل التنمية
المستدامة" الممول من االتحاد
األوروبي.
وق� ��ال� ��ت م � �ع� ��وض" :م��ؤس �س��ة
رينه م�ع��وض ،ومنذ تأسيسها،
ه� ��دف� ��ت ع� �ب ��ر م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا ف��ي
ال�م�ن��اط��ق اللبنانية ونشاطاتها
إلى ترجمة رؤى الرئيس الشهيد
ري�ن��ه م �ع��وض ،ال ��ذي ط��ال�م��ا آم��ن
بأن اإلنماء المتوازن والمستدام
ح��ق ل �ل �م��واط��ن وم��دخ��ل أس��اس
ل� �ت ��أم� �ي ��ن ال� � �م � ��واط � ��ن م �س �ت ��وى
معيشيًا يضمن كرامته وتجذره
في أرضه".
أض��اف��ت" :لطالما حلمت بأن

ت �خ��رج ق � ��درات ه ��ذه ال �ج��ام �ع��ات
وط� ��اق� ��ات � �ه� ��ا ل � �ت � �ك ��ون ش��ري �ك��ة
أساسية ،خصوصًا في ما يتعلق
ب��ال�ت�ن�م�ي��ة ال �م �س �ت��دام��ة وت �ع��زي��ز
ثقافة الحرية واالستقالل للبنان
التعددي والديموقراطي".
من جهته ،شدد دكاش على
"أه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون ب �ي��ن ال�ق�ط��اع
األك � ��ادي� � �م � ��ي ال� � �ت � ��رب � ��وي وب� �ي ��ن
المنظمات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ،لما
ل� �ه ��ذا ال� �ق� �ط ��اع م ��ن ق� � ��درة ع�ل��ى
ب �ن��اء ال �ق��درات ال�ب�ش��ري��ة وت�ع��زي��ز
التماسك االجتماعي والتحفيز
على اإلن �ت��اج وال�ت�ط��ور والتنمية
المستدامة".
وه� ��ذا ال �م �ش��روع ي �ه��دف إل��ى
بناء ق��درات منظمات المجتمع
المدني اللبناني في محافظتي
ال �ش �م��ال وع �ك��ار ل�ت�ص�ب��ح أك�ث��ر
ت� � �ط � ��ورًا وك � � �ف� � ��اءة ف � ��ي خ ��دم ��ة
مجتمعاتها المحلية وال�ت�ع��اون
م� ��ع ف� �ئ ��ات ال �م �ج �ت �م��ع ال �م��دن��ي
إلي� �ج ��اد ش ��رك ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ب�ي��ن
القطاعين العام والخاص.

