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برعاية وزير الشؤون االجتماعية 
بيار بو عاصي، وبالتعاون مع مركز 
األم��م المتحدة لإلعالم في بيروت 
م كل 

ّ
للمرة الرابعة على التوالي، نظ

من مركز المشاركة المدنية وخدمة 
المجتمع في الجامعة األميركية في 
بيروت ومكتب شؤون الطالب في 
جامعة القديس يوسف “معرض 
المنظمات غير الحكومية”، استمر 
المعرض يوما واحدا في كافة كلّيات 
جامعة القديس يوسف ويومين في 

الجامعة األميركية.
إطلع طالب الجامعتين من ممثلي 
أكثر من 120 منظمة دولية ومن 
المجتمع المدني المشاركين في 
لمعلومات  ا فة  كا على  لمعرض  ا
المتعلقة بأعمال هذه المنظمات 
والرسائل التي تعمل على إيصالها 
م��ن خ��الل نشاطاتها. وش��ارك��ت 
منظومة األم��م المتحدة في هذا 

المعرض من خالل مكتب المنسق 
الخاص لألمم المتحدة في لبنان، 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا، وق��ّوة األم��م المتحدة 
الموقتة في لبنان، المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، ومتطوعو األمم المتحدة، 
ومركز األم��م المتحدة لإلعالم في 

بيروت.

االفتتاح
اف��ت��ت��ح ال��م��ع��رض ف��ي جامعة 
 من 

ّ
القديس يوسف بحضور ك��ل

ممثل الوزير بو عاصي زياد الهيبي، 
والمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في 
لبنان باالنابة برنيل كاردل، ومديرة 
مركز األم��م المتحدة لإلعالم في 
بيروت مارغو الحلو، ورئيس الجامعة 
األميركية في بيروت الدكتور فضلو 

خ��وري، ورئيس جامعة القديس 
يوسف البروفيسور سليم دكاش 
ب 

ّ
ال��ي��س��وع��ي، وح��ش��ٍد م��ن ال��ط��ال

لمنظمات  ا وممثلي  واإلعالميين 
المشاركة في المعرض.

وقد تّم بث االفتتاح مباشرة كما 
المحادثات مع ممثلي المنظمات 
المشاركة في كلّيات جامعة القديس 
يوسف الخمس. وفي جولة الرسميين 
ب 

ّ
زت أسئلة الطال

ّ
على األكشاك، ترك

والمشاركين حول المواطنة، ومشاركة 
الشباب في مجتمعاتهم، واالبتكار، 

والريادة. 
وف��ي كلمٍة لها، هنأت ك��اردل 
لتي  ا ل��ف��رص��ة  ا على  لجامعتين  ا
ليتواصلوا مع  للشباب  أتاحتاها 
المنظمات غير الحكومّية والتعّرف 
على الطرق التي يمكنهم من خاللها 
إحداث فرق في مجتمعاتهم. وأشارت 
إلى أن رؤية عدد كبير من الشباب 

مهتمين بخدمة مجتمعاتهم هو 
 إياهم إلى تكثيف 

ً
أمٌر مشّجع، داعية

مشاركتهم في هذا اإلطار. وأضافت 
إنها ترى في الشباب الذين تلتقيهم 
في لبنان ما يلزم لقيادة التغيير 
 على أن 

ً
الذي نحتاجه اليوم، مشّددة

الشباب ليسوا قادة الغد فحسب، بل 
هم يبرهنون أكثر فأكثر أنهم قادة 
اليوم. وقالت إنه في خضّم الفترة 
االنتخابية الحالية في لبنان، يبقى 
إش��راك الشباب جديرأ بالمالحظة 

 .
ً
 ضروريا

ً
وأمرا

وألقى الهيبي كلمة الوزير أبو 
عاصي ذكر فيها “البرنامج الوطني 
 

ٌ
للتطّوع” في الوزارة وقال إنه “ممّول
م��ن البنك ال��دول��ي ويستهدف 
كة  ا لشر با و لمتطوعين  ا لشباب  ا
مع الجمعيات غير الحكومّية التي 
نختارها لنعمل معها على مشاريع 
لتطوير المجتمع في ميادين عدة 

منها الطبّية واالجتماعّية والبيئّية 
والبلدّية وغيرها”. وتوّجه للشباب 
بالقول: “شاركوا في المجتمع، وكونوا 
متضامنين وملتزمين بمشاكله ما 
لمجتمع  با لنهوض  با لكم  يسمح 
ه  وبالبلد ال��ذي تريدون ونريد بناء

ليكون بلًدا للمستقبل”. 
من ناحيته، قال الدكتور خوري 
إن هذا المعرض هو بال شك البوتقة 
الرئيسية للمنظمات االنسانية غير 
الهادفة للربح على الساحة اللبنانية، 
ر  للحوا ن��ه منتدى رئيسي  إ كما 
المنّسق بين المجتمع األكاديمي 
ونظرائنا في قطاع المنظمات غير 
الحكومية. وأضاف أن “هذا الحوار 
منّسق في الجامعة األميركية في 
بيروت من ِقبل مركز االلتزام المدني 
وخدمة المجتمع، وهو مركز عالمي 
الوزن وحائز على جوائز، وهذا الحوار 
لقديس  ا منّسق هنا في جامعة 

يوسف من ِقبل مكتب استثنائي هو 
مكتب المشاركة المجتمعية، تحت 

إشراف قسم شؤون الطالب”. 
ش فقد اعتبر أن 

ّ
أما البروفسور دكا

“االنتخابات البرلمانّية في هذه األّيام 
ا كبيًرا من االهتمام، لكن 

ً
تأخذ حّيز

األهّم من ذلك هو أن أتصّرف في 
هذه اإلنتخابات وفي مناسبات أخرى، 
خاّصة خالل اإلنتخابات الطالبّية، 
كمواطن حقيقّي ومواطن لبنانّي”. 
واعتبر أن “أحد أشكال التعبير عن 
المواطنة هو التطّوع والعمل من أجل 
قاءات 

ّ
العدالة. لهذا السبب هذه الل

ط الضوء 
ّ
قة بالمواطنة ستسل

ّ
المتعل

مات والحركات 
ّ
على الجمعّيات والمنظ

ال��ت��ي تعمل م��ن أج���ل اآلخ��ري��ن، 
واألطفال، والمسّنين، والمرضى، من 
أجل ه��ؤالء المواطنين المهملين 
والذين يحتاجون إل��ى المساعدة 

واالهتمام”.
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